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ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the effect and obtained 

the optimal level of the usage of the candlenut meal in feed on 

production performance of quail which included feed intake, 

Hen Day Production (HDP), Feed Convertion Ratio (FCR), 

and Income Over Feed Cost (IOFC). This study used 120 

quails layer aged 30 days. Basal feed used were complete feed 

crumble (produced by PT. Charoend Phokpand Indonesia). 

The treatments were P0 (basal feed without candlenut meal), 

P1 (basal feed + 1% of candlenut meal), P2 (basal feed + 2% 

of candlenut meal), P3 (basal feed + 3% of candlenut meal). 

Each treatment was repeated 6 times. Data were subjected to 

analysis of covariance (ANCOVA) of the Completely 

Randomized Design (CRD) and Duncan’s Multiple Range 

Test (DMRT). The result of research showed that the use of 

mailto:khoiroturrohmah06@gmail.com
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candlenut meal in feed up to the level of 3% had no significant 

effect (P>0.05) on the values of feed intake and FCR, and it 

had significant effect (P<0.05) on the values of HDP and it 

had very significant effect (P<0.01) on the values of IOFC. It 

could be concluded that the use of candlenut meal up to the 

level 3% gave the best result than the other treatmens. 

 

Keywords : quail, candlenut meal, performance. 
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RINGKASAN 

 

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya 

kebutuhan pokok termasuk bahan pangan asal hewani. Burung 

puyuh (Coturnix coturnix japonica L.) merupakan unggas 

yang dibudidayakan untuk diambil telur dan dagingnya karena 

pemeliharaannya yang sangat mudah, konsumsi pakan sedikit, 

pertumbuhannya cepat dan pada umur 42 hari sudah bertelur. 

Telur puyuh memiliki kandungan protein sekitar 13,1% dan 

lemak sebesar 11,1% dan lebih baik dari pada telur ayam ras 

dimana mengandung protein 12,7% dan 11,3% lemak. 

Produksi telur burung puyuh berkisar antara 200 – 300 

butir/tahun dengan rataan bobot telur 10 g/butir. 

Biaya pakan memiliki peranan yang sangat penting 

pada usaha peternakan unggas. Biaya pakan menghabiskan 60 

– 70% dari biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga 

dibutuhkan efisiensi pakan untuk meningkatkan hasil 

produksi. Kemiri merupakan bahan makanan yang termasuk 

dalam rempah-rempah yang banyak digunakan oleh 

masyarakat. Menurut Ketaren (2012), setiap 100 g daging biji 

kemiri mengandung energi 636 kalori, 19 g protein, 63 g 

lemak, 8 g karbohidrat, 80 ppm kalsium, 200 ppm fosfor, 2 
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ppm besi, 0,06 mg vitamin B dan 7 g air. Asam lemak tak 

jenuh dalam biji kemiri terdiri dari 16,54% oleat; 19,96% 

asam linolenat dan 2,80% asam linoleat. Asam lemak palmitat 

dan stearat termasuk golongan asam lemak jenuh, sedangkan 

asam oleat, linoleat dan linolenat termasuk golongan asam 

lemak tidak jenuh. Kemiri mengandung zat aktif yaitu 

saponin, flavonoida dan polifenol. Biji kemiri mengandung 

bahan beracun yang disebabkan oleh toxalbumin dengan 

kekuatan ringan. Oleh sebab itu, buah kemiri tidak dapat 

dimakan secara mentah. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu (35 hari) 

di peternakan burung puyuh milik Bapak Sumito di 

Bondowoso dimulai tanggal 27 April – 31 Mei 2015. Analisis 

proksimat pakan basal dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Penelitian dan pengambilan data dimulai 

pada saat burung puyuh berumur 53 hari dengan rata-rata HDP 

sebesar 80,83% dan koefisien keragaman egg mass sebesar 

19,95%, sedangkan pemberian perlakuan dimulai pada saat 

burung puyuh berumur 35 hari. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji kemiri dalam 

pakan terhadap penampilan produksi burung puyuh yang 

meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen Day 

Production (HDP), dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

burung puyuh umur 30 hari sebanyak 120 ekor dengan jenis 

Coturnix-coturnix japonica yang diperoleh dari peternakan 

pembibitan yang berlokasi di Kota Pare, Kediri dengan harga 

Rp.7.000,-/ekor. Kandang yang digunakan adalah system 

battery yang terbagi menjadi 24 kotak dengan ukuran kotak 35 

x 20 x 20 cm dimana tiap kotak berisi 5 ekor burung puyuh. 
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Kandang tersebut terbuat dari bambu dan dilengkapi dengan 

tempat pakan, tempat minum dan penampung telur. Tepung 

biji kemiri (TBK) yang digunakan dicampurkan dengan pakan 

basal dan pakan basal yang digunakan dalam penelitian yaitu 

pakan jadi berbentuk crumble yang diproduksi oleh PT. 

Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (BP104) yang dibeli dari 

Poultry Shop di Bondowoso dengan harga Rp.284.000,-/50kg 

serta peralatan lainnya. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 

1 kali sehari pada sore hari dan air minum diberikan secara ad 

libitum. Pakan diberikan selama 5 minggu (35 hari) dengan 

masa adaptasi selama 1 minggu (7 hari). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan yang dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan, terdapat 

24 unit percobaan dimana pada tiap ulangan terdiri dari 5 ekor 

burung puyuh. Persentase penggunaan tepung biji kemiri 

(TBK) dibagi menjadi 4 perlakuan yaitu: P0: Pakan basal 

tanpa penggunaan tepung biji kemiri, P1: Pakan basal + 

Tepung biji kemiri 1%, P2: Pakan basal + Tepung biji kemiri 

2%, P3: Pakan basal + Tepung biji kemiri 3%. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi pakan, Hen Day 

Production (HDP), konversi pakan dan Income Over Feed 

Cost (IOFC). Data dianalisis menggunakan Analysis of 

Covariance (ANCOVA) dari RAL. Apabila terdapat 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan akan dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

TBK tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan, serta 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap Hen Day 

Production (HDP) dan memberikan pengaruh yang sangat 
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nyata (P<0,01) terhadap nilai Income Over Feed Cost (IOFC). 

Rataan konsumsi pakan dari yang tertinggi hingga terendah 

yaitu perlakuan P3 25,98 ± 0,04, P0 25,59 ± 0,03, P2 25,53 ± 

0,07, dan P1 25,52 ± 0,07 g/ekor/hari; Rataan HDP dari yang 

tertinggi hingga yang terendah yaitu perlakuan P3 88,21 ± 

2,81, P2 79,88 ± 5,24, P0 79,52 ± 4,84, dan P1 77,02 ± 9,05%; 

Rataan FCR dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu 

perlakuan P3 2,4 ± 0,12, P2 2,36 ± 0,08, P1 2,36 ± 0,12, dan 

P0 2,34 ± 0,1; Rataan IOFC dari yang tertinggi hingga yang 

terendah yaitu perlakuan P3 Rp. 222,48 ± 8,95, P2 Rp. 174,99 

± 8,91, P0 Rp.126,94 ± 9
 
dan P1 Rp. 94,171 ± 9,05. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan 

tepung biji kemiri dalam pakan tidak dapat meningkatkan 

konsumsi pakan dan Feed Conversion Ratio (FCR) pada 

burung puyuh, tetapi dapat meningkatkan penampilan 

produksi burung puyuh yaitu Hen Day Production (HDP), 

serta dapat meningkatkan nilai Income Over Feed Cost 

(IOFC). Saran yang dapat diberikan yaitu penggunaan tepung 

biji kemiri dalam pakan sebanyak 3% memberikan hasil yang 

terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya 

kebutuhan pokok termasuk bahan pangan asal hewani. Dewasa 

ini telur sebagai salah satu sumber protein hewani semakin 

banyak diminati sebagai alternatif penyedia protein bagi 

masyarakat. Usaha peternakan burung puyuh berperan dalam 

tersedianya sumber protein hewani yang lebih murah 

dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Asupan nutrisi 

dalam pakan burung puyuh yang cukup dan memenuhi 

kebutuhan burung puyuh menjadi salah satu hal penting untuk 

tercapainya produksi telur yang optimal. 

Populasi burung puyuh Coturnix coturnix japonica 

atau Japanese quail di Indonesia mengalami peningkatan. 

Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2015), populasi burung puyuh di Indonesia tahun 2010 

mencapai 7.053.576 ekor, tahun 2011 sebanyak 7.356.648 

ekor, tahun 2012 sebanyak 7.840.880 ekor, tahun 2013 

sebanyak 8.143.952 ekor, tahun 2014 sebanyak 8.447.024 

ekor, dan tahun 2015 sebanyak 8.750.096 ekor. 

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica L.) 

merupakan unggas yang dibudidayakan untuk diambil telur 

dan dagingnya dengan keunggulan pemeliharaanya mudah, 

konsumsi pakan sedikit, pertumbuhannya cepat, mempunyai 

daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, dapat diternakkan 

dengan hewan lain dan pada umur 42 hari sudah bertelur. Ciri-

cirinya yaitu memiliki bulu berwarna coklat, tubuh relatif 

kecil, kaki pendek dan produksinya berkisar antara 200 – 300 
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butir/ekor/tahun dengan rataan bobot telur 10 g/butir. Telur 

puyuh memiliki kandungan protein sekitar 13,1% dan lemak 

sebesar 11,1% dan lebih baik dari pada telur ayam ras dimana 

mengandung protein 12,7% dan 11,3% lemak (Hartono, 2004). 

Salah satu faktor produksi dalam pemeliharaan burung 

puyuh yang berperan sangat penting adalah pakan yang 

merupakan kebutuhan dasar setiap ternak. Kelengkapan nutrisi 

makro dan mikro dalam pakan berpengaruh terhadap perfoma 

dan produksi burung puyuh karena setelah kebutuhan hidup 

pokok terpenuhi, nutrisi akan dimetabolismekan untuk 

produksi telur. Pakan yang umumnya diberikan merupakan 

komersial dari pabrik karena lebih praktis dari pada menyusun 

formulasi sendiri. Selain itu, saat ini bahan baku pakan sulit 

dicari di pasaran.  

Biaya pakan memiliki peranan yang sangat penting 

pada usaha peternakan unggas. Biaya pakan menghabiskan 60 

– 70% dari biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga 

dibutuhkan suatu usaha efisiensi pakan untuk meningkatkan 

hasil produksi. Asupan nutrisi dalam pakan burung puyuh 

yang cukup dan memenuhi kebutuhan menjadi salah satu hal 

penting untuk tercapainya penampilan produksi burung puyuh 

yang baik dan produksi telur yang optimal. Salah satu rempah-

rempah yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif yang 

ditambahkan pada pakan puyuh adalah tepung biji kemiri. 

Penggunaan tepung biji kemiri yang ditambahkan dalam pakan 

bertujuan untuk mempengaruhi karakteristik pakan atau 

produk ternak yang dihasilkan. 

Biji kemiri (Aleurites mollucana (L.)Willd) 

merupakan tanaman rempah-rempah dengan kadar lemak 

tinggi, yaitu sekitar 57-69 % (berat kering) dan komponen 

nutrisi lainnya seperti karbohidrat, kadar air, protein, kalsium, 
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fosfor dan vitamin. Biji kemiri mengandung asam lemak yang 

tidak dapat disintesis dalam tubuh sehingga harus selalu 

terdapat dalam pakan (esensial). Kandungan asam lemak 

dalam biji kemiri antara lain apha-linolenic acid (ALA), 

linoleic acid (LA), dan oleic acid (OC). Apabila dalam pakan 

unggas mengalami defisiensi asam lemak linoleat esensial, 

maka dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, akumulasi 

lemak di hati dan lebih muda terserang penyakit pernapasan. 

Lemak juga merupakan sumber energi utama khususnya 

supply energi dari karbohidrat tidak mencukupi seperti dengan 

menambahkan minyak kedelai dan minyak jagung. Akan 

tetapi fungsi utama lemak adalah sumber asam lemak esensial, 

asam linoleat dan linolenat yang dibutuhkan oleh tubuh 

(Widodo, 2010). 

Biji kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin dan 

flavonoid. Kandungan flavonoid dalam biji kemiri dapat 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menstabilkan radikal 

bebas, sedangkan saponin dapat berfungsi sebagai anti-bakteri. 

Selain itu kandungan omega-3 (asam linolenat) menurut 

penelitian Suhatri, dkk (2014) dapat menurunkan kadar 

VLDL-kolesterol dan trigliserida plasma dalam telur burung 

puyuh. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung biji kemiri 

(Aleurites mollucana (L.) Willd) dalam pakan terhadap 

penampilan produksi burung puyuh yang meliputi konsumsi 

pakan, Hen Day Production (HDP), Feed Conversion Ratio  

(FCR) dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan tepung biji kemiri 

dalam pakan terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production 

(HDP), Feed Conversion Ratio (FCR) dan Income Over Feed 

Cost (IOFC) burung puyuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan terhadap 

penampilan produksi burung puyuh yang meliputi konsumsi 

pakan, Hen Day Production (HDP), Feed Conversion Ratio 

(FCR), dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak dan sebagai 

kajian ilmiah dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh 

penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan terhadap 

penampilan produksi burung puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan 

sebagai sumber minyak dan rempah-rempah dan dalam 

perdagangan antarnegara disebut candlenut. Setiap 100 g 

daging biji kemiri mengandung 636 kalori, 19 g protein, 63 g 

lemak, 8 g karbohidrat, 80 mg kalsium, 200 mg fosfor, 2 mg 

besi, 0,06 mg vitamin B dan 7 g air (Ketaren, 2012). 

Kandungan kimia yang terdapat dalam kemiri adalah gliserida, 
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asam linoleat, palmitat, stearat, miristat, asam minyak, protein, 

vitamin B1 dan zat lemak (Segala, 2009). 

Penelitian yang dilakukan Rashid et al (2011) 

melaporkan bahwa penggunaan tepung biji kemiri (candlenut 

meal) tanpa perlakuan pemanasan (unheated candlenut meal) 

sebanyak 2% dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 

pedaging yaitu meningkatkan bobot badan dan PBB, 

meningkatkan konsumsi pakan dan menurunkan nilai FCR 

dibandingkan dengan kontrol (pakan basal + 0% candlenut 

meal).  

Menurut Setianto (2005), kemiri dapat menjadi salah 

satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pakan ternak 

yaitu dengan memanfaatkan bungkil biji kemiri (BBK) 

(Aleurites mollucana (L.) Willd.) yang merupakan hasil ikutan 

pembuatan minyak dari biji kemiri. Kandungan nutrisi bungkil 

biji kemiri cukup tinggi yaitu mengandung protein 28,02% dan 

energi metabolis 3.333 kkal/kg, sehingga diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ternak. Penelitian yang 

dilakukan Setianto (2005) membandingkan penampilan anak 

ayam lokal (mulai umur 1 hari) yang menerima pakan kontrol 

(0% BBK) dan yang mengandung BBK pada tingkat 5 – 20%. 

Hasil penelitian melaporkan bahwa penggunaan bungkil biji 

kemiri (BBK) dalam pakan ayam buras hanya dapat diberikan 

tidak lebih dari 5%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

pemakaian biji kemiri diberikan dalam jumlah yang terbatas. 

Hal tersebut dikarenakan kandungan zat antinutrisi dalam biji 

kemiri yaitu saponin dan toxalbumin. 

Estrada, dkk (2007) menyatakan bahwa biji kemiri 

memiliki kandungan minyak cukup tinggi yaitu sekitar 57 - 

69%. Kemiri memiliki kandungan asam lemak tak jenuh (asam 

lemak esensial) sebanyak 91,7% yang terdiri dari asam linoleat 
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(C18:2), diikuti dengan asam oleat (C18:1), dan asam linolenat 

(C18:3). Kemiri memiliki kandungan zat non nutrisi antara 

lain flavonoid, polifenol dan saponin. Flavonoid merupakan 

senyawa yang dapat mengganggu proses metabolisme sel 

mikroba. Polifenol memiliki peran sebagai antioksidan, 

sedangkan flavonoid termasuk dalam kelompok polifenol. 

Suhatri, dkk (2014) menyatakan bahwa flavonoid dapat 

menangkap radikal bebas (free radical scavengers) dengan 

melepaskan atom hidrogen dari gugus hidroksilnya. Atom 

hidrogen ini akan menyebabkan radikal bebas menjadi stabil 

dan berhenti melakukan oksidasi dan menurunkan tingkat 

oksidasi LDL, sehingga akumulasi kolesterol pada pembuluh 

darah berkurang. 

Semua bagian dari pohon kemiri baik akar, buah, kulit, 

daun, batang memiliki manfaat bagi manusia. Menurut 

Estrada, dkk (2007), buah kemiri terdiri dari : kulit luar (outer 

bulk skin) yang merupakan bagian paling luar (berwarna hijau 

atau coklat tua waktu panen), kulit biji kemiri berwarna coklat 

kehitaman dan bagian yang paling dalam merupakan biji 

kemiri yang berwarna kuning pucat. Kandungan nutrisi dalam 

biji kemiri cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam 

pakan untuk meningkatkan penampilan produksi burung 

puyuh. Biji kemiri inilah yang kemudian digunakan dalam 

pakan burung puyuh dalam bentuk tepung. Untuk itu perlu 

pengamatan lebih lanjut tentang pengaruh penggunaan tepung 

biji kemiri dalam pakan terhadap penampilan produksi burung 

puyuh. Skema kerangka pikir penelitian ini tertera pada 

Gambar 1. 
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Biji kemiri kupas 

Tepung biji kemiri 

Protein  (19 %) 

Karbohidrat (8 %) 

Kalsium (8 ppm) 

Fosfor  (200 ppm) 

Besi  (2 ppm) 

Energi  (636 

Kalori) 

Kadar lemak 

(63,96%) 

vitamin B(0,06 mg) 

Air    (7 g) 

 

Antioksidan 

Polifenol 

Flavonoid  

 

Asam lemak tak jenuh 

Asam linoleat  (C18:2) 

Asam linolenat (C18:3) 

Asam oleat   (C18:1) 

Digunakan dalam pakan burung puyuh 

Penggunaan dalam pakan dengan perlakuan  

(Pakan basal tanpa penggunaan TBK (0%), Pakan Basal + TBK 1%, 

Pakan Basal + TBK 2%, Pakan Basal + TBK 3%) 

Burung puyuh dengan penampilan produksi baik 

 Meningkatkan konsumsi pakan burung puyuh 

 Meningkatkan  Hen Day Production  (HDP) burung puyuh 

 Menurunkan Feed Conversion Ratio  (FCR) burung puyuh 

 Meningkatkan nilai Income Over Feed Cost (IOFC) burung puyuh 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan burung 

puyuh dapat meningkatkan penampilan produksi burung 

puyuh yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production 

(HDP), Feed Conversion Ratio  (FCR) dan nilai Income Over 

Feed Cost (IOFC) burung puyuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tepung Biji Kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) 

Kemiri (Aleurites moluccana) adalah tumbuhan yang 

bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-

rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan 

termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Pada perdagangan antar 

negara dikenal sebagai candleberry, Indian walnut serta 

candlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukui 

nut tree. Menurut Ketaren (2012), klasifikasi kemiri adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malpighiales 

Family  : Euphorbiaceace 

Genus  : Aleurites 

Spesies  : Aleurites mollucana (L.) Willd 

 

Kemiri (Aleurites moluccana) merupakan tanaman 

yang tumbuh secara alami di hutan yang dapat mencapai 

ketinggian 40 m. Tanaman kemiri tidak banyak membutuhkan 

syarat tumbuh dan dapat tumbuh di daerah beriklim kering dan 

beriklim basah. Tanaman kemiri yang pada awalnya tumbuh 

secara alami kemudian ditanam oleh masyarakat khususnya di 

daerah pedesaan sebab buah kemiri diketahui mempunyai 

banyak manfaat. 

Biji kemiri tergolong buah batu karena berkulit keras 

menyerupai tempurung dengan permukaan luar kasar 

berlekuk, berwarna coklat atau kehitaman. Hasil analisis 
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proksimat terhadap biji kemiri dan tepung biji kemiri 

memberikan hasil seperti tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 1. Komposisi kimia biji kemiri (per 100 g sampel) 

Zat makanan Jumlah  

Protein (g) 

Kadar lemak (%) (sampel 

kering) 

Kadar lemak (%) (sampel 

basah) 

Energi (kalori) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B (mg) 

19 

63,97 

57,08 

636 

8 

80 

200 

2 

0,06 

Sumber: Ketaren (2012) 

 

Tabel 2. Hasil analisis proksimat tepung biji kemiri (% dry 
matter) 

Zat makanan Jumlah  

Bahan Kering (%) 

Abu (%) 

Serat Kasar (%) 

Protein Kasar (%) 

Ether extract (%) 

NFE (%) 

GE (MJ/kg) 

Total saponin 

94,4 ± 0,07 

1,0 ± 0,01 

4,7 ± 0,56 

23,6 ± 0,27 

65,9 ± 0,09 

4,8 ± 0,89 

32,1 ± 0,21 

8,2 ± 2,2 

Sumber: Rohaida et al. (2014) 
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Kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin, 

flavonoida dan polifenol. Polifenol memiliki peran sebagai 

antioksidan yang baik untuk kesehatan. Flavonoid termasuk 

dalam kelompok polifenol, sedangkan saponin merupakan 

senyawa anti-mikroba (Ketaren, 2012). Biji kemiri memiliki 

total asam lemak sebesar 93,50 g/100 g minyak, asam lemak 

yang memiliki persentase terbesar adalah asam linoleat 

(C18:2) sebesar 37,18% (per total asam lemak) atau sebesar 

34,76 g asam lemak/100 g minyak. Komposisi asam lemak tak 

jenuh dalam biji kemiri yang paling dominan adalah linoleat, 

oleat dan linolenat. Berdasarkan struktur asam lemak, biji 

kemiri memiliki kandungan (per total asam lemak) : PUFA 

sebesar 72,37%, kandungan MUFA sebesar 19,33% dan asam 

lemak jenuh sebesar 7,06% (Sagala, 2009). Menurut Rashid et 

al.(2011), asam lemak tak jenuh dalam biji kemiri terdiri dari 

16,54% oleat; 19,96% asam linolenat; dan 2,80% asam 

linoleat. Biji kemiri mengandung bahan beracun yang 

disebabkan oleh toxalbumin dengan kekuatan ringan. Oleh 

sebab itu buah kemiri tidak dapat dikonsumsi secara mentah. 

Menurut Estrada dkk (2007), senyawa toxalbumin dapat 

dihilangkan dengan cara pemanasan dan dinetralkan dengan 

penambahan garam, merica atau terasi. Gambar biji kemiri 

tertera pada Gambar 2 berikut ini : 

 

 
Gambar 2. Biji kemiri (Aleurites Moluccana (L.) Willd 
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2.2 Burung Puyuh (Coturnix – coturnix japonica) 

Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak 

dapat terbang tinggi, ukuran tubuhnya relatif kecil dan berkaki 

pendek. Burung puyuh merupakan burung liar yang pertama 

kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Burung 

puyuh yang dipelihara di Amerika disebut dengan Bob White 

Quail, Colinus Virgianus sedangkan di China disebut dengan 

Blue Breasted Quail, Coturnix Chinensis (Diwayani, 2012). 

Masyarakat Jepang, China, Amerika dan beberapa Negara 

Eropa telah mengkonsumsi telur dan dagingnya karena burung 

puyuh bersifat dwiguna. Burung puyuh terus dikembangkan 

keseluruh penjuru dunia, sedangkan di Indonesia burung 

puyuh mulai dikenal dan diternakkan sejak tahun 1979 

(Sijabat, 2007). 

Menurut Sijabat (2007), klasifikasi zoologi burung 

puyuh adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Species  : Coturnix coturnix japonica 

 

Burung puyuh merupakan kekayaan plasma nutfah 

Indonesia disebut juga Gemak. Jenis burung puyuh yang 

dipelihara di Indonesia diantaranya Coturnix coturnix 

japonica, Coturnix chinensis atau Bluebreasted quail, Turnic 

susciator, Arborophila javanica dan Rollus roulroul yang 
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dipelihara sebagai burung hias karena memiliki jambul yang 

indah (Diwayani, 2012). Burung puyuh sekarang banyak 

diternakkan adalah Coturnix coturnix japonica. Coturnix 

coturnix japonica adalah burung puyuh yang telah lama 

didomestikasi sehingga kehilangan naluri untuk mengerami 

telurnya (Widyastuti, dkk, 2014). 

Burung puyuh termasuk dalam family Phasianidae 

dan ordo Galliformes dengan produksi telur sebanyak 250-300 

butir per tahun. Produksi telur yang optimum dapat ditentukan 

oleh tiga faktor utama yaitu breeding, feeding dan 

management. Burung puyuh dapat dikenali jenis kelaminnya 

mulai awal grower yaitu mulai umur 20 hari. Kedua jenis 

kelamin tersebut dapat dibedakan berdasarkan suara, berat 

tubuh, dan bentuk tubuh. Suara burung puyuh jantan bersuara 

keras bila berkokok, yang betina berbunyi lemah terputus – 

putus. Berat puyuh betina lebih berat 20% dibandingkan 

puyuh jantan (Djulardi dkk, 2006). Ciri-ciri fisik burung 

puyuh jantan dan betina berdasarkan tanda – tanda tubuh 

bagian luar tertera pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Perbedaan burung puyuh Jantan dan Betina 

Bagian yang 

diamati 

Jantan  Betina  

Kepala / muka Berwarna coklat 

gelap dan rahang 

bawah gelap 

Berwarna coklat 

terang dan rahang 

bawah putih 

Bulu dada Kuning  

 

Terdapat bercak 

hitam atau coklat 

Dubur atau anus Terdapat benjolan 

merah diatas dubur 

Tidak terdapat 

benjolan 

Suara  Cekeker  Cekikik  

Sumber : Widodo, dkk (2013) 
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Ukuran burung puyuh relative kecil tetapi mempunyai 

pertumbuhan yang sangat cepat yaitu dalam waktu 6 minggu 

sudah mencapai dewasa. Menurut Widyastuti, dkk (2014), 

ciri–ciri burung puyuh (Coturnix – coturnix japonica) adalah 

badan lebih besar dari jenis burung puyuh lainnya. Panjang 

badannya 19 cm, bentuk badannya bulat, ekornya pendek dan 

kuat, jari kaki 4 buah, warna bulu coklat kehitaman, alis betina 

agak putih sedangkan punggung dan dada bergaris. 

Jenis kelamin burung puyuh dapat dibedakan 

berdasarkan warna bulu dadanya, suara dan berat tubuhnya. 

Pada burung puyuh jantan dewasa warna bulu dadanya 

berwarna sawo matang disertai garis atau belang-belang hitam. 

Suara jantan dewasa keras sedangkan betina tidak 

mengeluarkan suara. Berat puyuh jantan kira-kira 117 g dan 

berat puyuh betina kira-kira 143 g. 

Jenis burung puyuh yang biasa diternakkan adalah 

berasal dari jenis Coturnix-coturnix japonica. Produktifitas 

telur burung puyuh ini mencapai 250-300 butir/tahun dengan 

berat rata-rata 10 g/butir. Selain itu burung puyuh juga 

dimanfaatkan daging dan kotorannya. Keunggulan lain dari 

burung puyuh adalah cara pemeliharaannya mudah, 

mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, dan 

dapat diternakkan dengan hewan lain (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2005). 

Burung puyuh memiliki siklus hidup yang pendek, 

dibutuhkan 16-17 hari pengeraman dan lebih kurang 42 hari 

dari saat menetas sampai dewasa kelamin untuk berproduksi. 

Anak burung puyuh jepang yang baru menetas beratnya 5-8 g. 

Anak burung puyuh tersebut memperlihatkan pertumbuhan 

yang cepat. Laju pertumbuhan dari 8-9 g pada umur sehari 
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sehingga menjadi 200 – 300 g pada umur 40 hari (Nuraini, 

dkk, 2012). 

Bobot rata – rata seekor burung puyuh Coturnix – 

coturnix japonica sekitar 150 g. Burung puyuh betina akan 

mulai bertelur umur 42 hari. Puncak produksi terjadi pada 

umur 5 bulan dengan presentase bertelur 76%. Diatas umur 14 

bulan, produktifitasnya akan menurun dengan presentase 

bertelur kurang dari 50%. Kemudian sama sekali berhenti 

bertelur saat berumur 2,5 tahun atau 30 bulan (Djulardi dkk, 

2006). 

Anak burung puyuh yang baru menetas dari telur 

disebut DOQ (Day Old Quail). DOQ ini biasanya besarnya 

seukuran jari dengan berat 8 – 10 g dan berbulu jarum halus. 

DOQ yang sehat berbulu kuning mengembang, gerakannya 

lincah, besarnya seragam dan aktif mencari makan dan 

minum.Periode pembesaran DOQ disebut dengan periode 

starter – grower (stargo) yang dilakukan hingga anak burung 

berumur delapan minggu (Prayuda, 2014). 

Burung puyuh memiliki kesuburan yang tinggi, 

mencapai dewasa kelamin dalam waktu singkat, sekitar 6 

minggu, lama menetas singkat yaitu 16-17 hari. Burung puyuh 

mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu fase pertumbuhan dan 

fase produksi (bertelur). Fase pertumbuhan dibagi menjadi 2 

fase yaitu starter (0-3 minggu), grower (3-5 minggu) dan fase 

produksi atau layer (umur diatas 5 minggu) (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2005). Adapun gambar burung puyuh tertera 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3.Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Burung Puyuh 

Puyuh membutuhkan beberapa unsur nutrisi untuk 

kebutuhan hidupnya. Unsur – unsur tersebut adalah protein, 

vitamin, mineral dan air. Kekurangan unsur – unsur tersebut 

dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunkan 

produktifitas (Ferket, et al, 2006). Pakan merupakan campuran 

beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun 

yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus, dan 

mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk 

dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya (SNI, 

2006). Pakan yang diberikan pada ternak harus disesuaikan 

dengan umur kebutuhan ternak, hal ini bertujuan untuk 

mengefisiensi penggunaan pakan. Dalam mengonsumsi pakan, 

ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : umur, 

palatabilitas ransum, kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas 

ternak, energi ransum, dan tingkat produksi (Minda dan 

Rosningaih, 2010). Kebutuhan zat makanan dalam pakan 

burung puyuh tergantung dari jenis ternak, umur, dan jenis 

kelamin. 

Pakan yang dapat diberikan untuk burung puyuh 

terdiri atas beberapa bentuk yaitu pellet, remah dan tepung. 
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Pakan terbaik adalah yang bentuk tepung, sebab burung puyuh 

yang mempunyai sifat usil dan sering mematuk, karenanya 

burung puyuh akan mempunyai kesibukan lain dengan 

mematuk – matuk pakannya. Protein, karbohidrat, vitamin, 

mineral dan air mutlak harus tersedia dalam jumlah yang 

cukup. Kekurangan salah satu nutrisi maka akan 

mengakibatkan kesehatan terganggu dan menurunnya 

produktifitas (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi pakan 

untuk memperoleh energi sehingga jumlah makanan yang 

dimakan setiap harinya cenderung berhubungan erat dengan 

kadar energinya, bila presentase protein yang tetap terdapat 

dalam semua pakan, maka pakan yang mempunyai konsentrasi 

ME tinggi akan menyediakan protein yang kurang dalam 

tubuh unggas kana rendahnya jumlah makanan yang 

dikonsumsi dalam tubuh unggas. Sebaliknya, bila kadar 

energy kurang maka unggas akan mengkonsumsi makanan 

untuk mendapatkan lebih banyak energy akibatnya 

kemungkinan akan mengkonsumsi protein berlebihan 

(Tillman, et al, 2003). Kebutuhan zat makanan dalam pakan 

burung puyuh tertera pada Tabel 5. 

Jumlah pemberian pakan berperan penting pula dalam 

pertumbuhan dan perkembangan puyuh selain mutu atau 

kualitas pakan yang diberikan. Kekurangan jumlah pakan yang 

diberikan akan berpengaruh pada produksi telur yang 

dihasilkan. Puyuh membutuhkan pakan lebih dari 10% dari 

berat badannya, misalnya sampai umur 7 hari, dengan berat 

badan sekitar 10 g, puyuh membutuhkan pakan seberat 2-3 g 

perhari (Abdel dkk, 2009). Kebutuhan jumlah pakan burung 

puyuh tertera pada Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Kebutuhan jumlah pakan burung puyuh 

Umur puyuh (hari) Kebutuhan Pakan (g/ekor/hari) 

0-10 2-3 

11-20 4-5 

21-30 8-10 

31-40 12-15 

41-afkir 17-20 

Sumber: Abdel (2009) 
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Tabel 5. Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh 

(Coturnix coturnix japonica) untuk daerah tropis. 
 

Zat makanan 

 

Satuan 

Persyaratan 

Starter 

Umur 0-5 

Minggu 

Layer 

Umur 6 

Minggu 

Keatas 

Energi metabolis (EM) (min) Kkal/kg 2800 2600 

Protein  % 24 20 

Lemak  % 2,80 3,96 

Serat kasar % 4,10 4,40 

Lysine  % 1,40 1,10 

Methionin + cystine % 0,75 0,80 

Glysin + Serine % 1,70 0,90 

Vit A IU/kg 13000 6000 

Vit D3 A IU/kg 1800 1750 

Vit E ICU/kg 40 40 

Vit K1 mg/kg 1,0 1,0 

Vit B12  mg/kg 0,003 0,003 

Thiamin  mg/kg 3,0 4,0 

Asam Pantothenat mg/kg 40 15,0 

Choline  mg/kg 3500 2000 

Niacine mg/kg 60 30 

Pyrodoxin  mg/kg 4,50 4,0 

Biotin  mg/kg 0,2 0,15 

Folacin  mg/kg 1,0 1,0 

Asam linoleat mg/kg 1,0 1,0 

Calcium  % 0,80 3,75 

Phosphor % 0,75 1,00 

Magnesium  mg/kg 150 500 

Mangan  mg/kg 120 80 

Kalium  mg/kg 0,28 1,00 

Besi  mg/kg 40 60 

Tembaga  mg/kg 4 6 

Iodium  mg/kg 0,3 0,3 

Chlorine  mg/kg 0,15 0,15 

Zinc  mg/kg 120 100 

Selenium  mg/kg 1,0 1,0 

Natrium  mg/kg 0,35 0,35 

Sumber: National Research Council (1994) 
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2.4     Penampilan Produksi Burung Puyuh 

2.4.1  Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak sebagai fungsi normal tubuh pada 

periode tertentu atau dengan kata lain konsumsi pakan adalah 

pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan yang tersisa. 

Menurut Yasmin (2002) konsumsi pakan yang diberikan 

dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan rata – rata 

jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ternak sesuai 

periode pemeliharaan. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah kendungan energi dalam 

pakan tersebut. Zahra, dkk (2012) bahwa kebutuhan pakan 

burung puyuh sesuai dengan ukuran tubuhnya, burung puyuh 

bertubuh kecil konsumsi pakannya 14 - 24 g/ekor/hari. 

Menurut Widodo, dkk (2013) pakan pada unggas akan 

diperlukan untuk empat alasan yaitu untuk body maintenence, 

pertumbuhan, pertumbuhan bulu dan produksi telur. Faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan harian pada unggas 

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok faktor yang 

berpengaruh dominan adalah kandungan energi pakan dan 

suhu lingkungan. Kelompok faktor yang berpengaruh minor 

adalah strain burung, berat tubuh, bobot telur harian, 

pertumbuhan bulu, derajat stress dan aktivitas burung. 

Olanrewaju, et al (2006) menyatakan bahwa pemberian 

cahaya pada unggas ditujukan agar unggas mendapatkan 

kesempatan untuk makan, minum serta aktivitas lainnya, 

selain itu cahaya juga penting dalam proses reproduksi. 

Makund (2006) menyatakan bahwa pada puyuh 

petelur umur 9-19 minggu dengan kandungan energi 2900 

Kkal/kg adalah 30,02 g/ekor/hari sedangkan pada pemberian 

pakan dengan kandungan energi 2700 Kkal/kg adalah 31,27 
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g/ekor/hari. Semakin tinggi kandungan energi pakan, semakin 

sedikit pakan yang di konsumsi. Prayogi (2007) melaporkan 

bahwa, pada puyuh petelur umur 13-19 minggu dapat 

mengkonsumsi pakan sebanyak 127,12-165,15 g/ekor/minggu. 

Sudrajat, dkk (2014) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu 

pada puyuh petelur umur 10-20 minggu dapat mengkonsumsi 

pakan sebanyak 109,69-135,59 g/ekor/minggu. 

Burung puyuh membutuhkan pakan dengan 

kandungan protein yang berbeda pada tiap periode. Pada 

periode starter minimal kandungan protein kasar 24 % dan 

energi termetabolis 2900 Kkal/kg. Pada periode grower 

minimal kandungan protein kasar 20 % dan energi 

termetabolis 2700 Kkal/kg. Pada periode layer minimal 

kandungan protein kasar 22 % dan energi termetabolis 2900 

Kkal/kg (SNI, 2006). Diwayani, dkk (2012), menyatakan 

bahwa untuk mencapai produksi yang optimum, sebaiknya 

puyuh pada periode bertelur diberi ransum dengan tingkat 

protein 20% sedangkan energi metabolis sebesar 2800 Kkal/kg 

ransum. 

Menurut Widodo, dkk (2013), konsumsi pakan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa cekaman antara lain penyakit, 

defisiensi makanan, penyakit, berdebu, terlalu padat, kotor, 

kondisi lingkungan yang tidak baik, vaksinasi dan pemotongan 

paruh, pengobatan, suara yang ribut, pemindahan dan 

penangkapan. Konsumsi pakan puyuh pada berbagai umur 

tertera pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Konsumsi pakan puyuh pada berbagai umur 

Umur (minggu) Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) 

0-1 3 

1-3 9 

3-5 17 

>5 20 

Sumber : Prayuda (2014) 

 

2.4.2 Hen Day Production (HDP)  

Produktivitas telur adalah presentase jumlah telur yang 

dihasilkan oleh ternak setiap harinya (Djulardi, 2006). 

Menentukan tingkat produksi telur pada unggas dapat 

dilakukan dengan dua metode, yaitu Hen Day Production dan 

Hen Housed Production. Hen Day Production adalah jumlah 

telur harian yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam 

periode tertentu, yang dihitung dalam presentase. Sedangkan 

Hen Housed Production adalah jumlah telur yang diproduksi 

dibagi dengan jumlah unggas saat permulaan, yang dihitung 

dalam presentase. Dari kedua metode tersebut yang sering 

dipakai adalah Hen Day Production, karena dapat menentukan 

tingkat produksi telur sesuai dengan jumlah unggas yang 

hidup (Djulardi, 2006).  

Rumus perhitungan HDP menurut Srisukmawati dan 

Syahruddin (2012) adalah sebagai berikut: 

 

  HDP = 
Jumlah  telur  hari  ini  

Jumlah  burung  puyuh  yang  ada  hari  ini
 x 100 % 

 

Burung puyuh dengan bobot badan 90 – 100 g akan 

mulai bertelur pada umur 35 – 42  hari. Produktivitas telur 

burung puyuh tersebut akan terus mengalami peningkatan 
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secara drastis hingga mencapai puncak produksi yaitu sebesar 

98,5 % pada umur 4 – 5 bulan dan perlahan turun hingga 70% 

pada umur 9 bulan.  

Burung puyuh akan mulai bertelur pada umur 42 hari. 

Pada permulaan masa bertelur, produksi telurnya sedikit dan 

akan cepat meningkat sesuai bertambahnya umur. Puyuh 

mencapai puncak produksi lebih dari 80% pada minggu ke-13 

(Diwayani, 2012). Telur saat permulaan bertelur berukuran 

kecil ukuran telur membesar sesuai pertambahan umur dan 

akan mencapai besar yang stabil. Burung puyuh yang awal 

bertelur terlalu muda akan menghasilkan telur yang lebih kecil 

apabila dibandingkan dengan telur yang dihasilkan oleh 

burung puyuh yang lambat mulai bertelurnya (Widyastuti, 

dkk, 2014). 

Makund (2006) melaporkan bahwa pemberian pakan 

dengan kandungan energi 2700 Kkal/kg cukup untuk produksi 

telur optimum yaitu 79,09% pada umur 9-19 minggu dengan 

konversi pakan 3,43. Pemberian pakan dengan kandungan 

energi 2900 Kkal/kg produksi tidak berbeda yaitu 78,59% 

dengan konversi pakan 3,34. 

Odunsi, et al (2013) menyatakan bahwa produksi telur 

sangat ditentukan oleh strain burung, umur pertama bertelur, 

kematian sebelum masa bertelur, konsumsi pakan dan 

kandungan protein pakan. Menurut Sri sukmawati dan 

Syahruddin (2012), produksi telur ditentukan oleh produksi 

ovum dan produksi ovum ditentukan oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan proses hormonal. Eishu, et al. (2005), dari 

hasil penelitiannya melaporkan bahwa pemberian pakan 

dengan kandungan protein yang berbeda, lama pencahayaan 

16 jam/hari dan suhu 22,5°C menghasilkan produksi telur 

seperti dalam Tabel 7 berikut ini. 
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Tabel 7.  Produksi telur burung puyuh pada level protein yang 

berbeda 

 

Level 

Protein 

Umur (minggu) 

6-10 11-20 21-32 32-60 

--- % --- ----------------------- % -------------------- 

18 46,7 61,6 42,8 53 

20 67,9 63 62,5 63,7 

22 51,3 71,7 62,3 64,6 

24 66,5 81,7 81,1 78,7 

Sumber: Eishu, et al. (2005) 

 

 Pertumbuhan dan produksi telur akan sangat 

tergantung pada perlakuan yang diterimanya, termasuk 

perlakuan pakan. Pemberian jenis pakan yang berubah ubah 

bisa berakibat menurunnya produksi telur (Abdel, 2009). Suhu 

sangat penting untuk produksi burung puyuh. Sebaiknya suhu 

kamar berkisar 35-36
0
C (95-97

0
F) lebih dari 3 minggu secara 

bertahap dikurangi menjadi 20
0
C (68

0
F). Tatalaksana 

pemeliharaan selama periode produksi sangat menentukan 

kemampuan burung puyuh dalam memproduksi telur. Hasil 

pencatatan produksi telur yang diproduksi berkisar antara 52% 

sampai 72,22%. 

 Hal – hal yang menyebabkan tinggi atau rendahnya 

produksi telur pada burung puyuh antara lain adalah 

ketenangan yang mampu diciptakan di dalam maupun di 

sekitar kandang, pakan dan pemberiannya, menjaga kesehatan 

burung puyuh dan pemeliharaan dan tatalaksana rutin pada 

peternakan burung puyuh (Triyanto, 2007). Burung puyuh 

betina mulai bertelur pada umur 35 hari, produksi rata – rata 

40 hari dan produksi telur sudah normal pada umur 50 hari 
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(Achmanu, dkk, 2011). Produksi telur pertama yang dihasilkan 

oleh induk muda yang baru mulai bertelur biasanya kecil dan 

memerlukan waktu yang lama untuk mencapai ukuran standar. 

Burung puyuh betina dapat bertelur antara 200-300 

butir/tahun. Berat telurnya antara 8,25-10,1 g/butir. (Eishu, et 

al, 2005). Puncak produksi (egg production) pada burung 

puyuh lebih lama daripada ayam. 

2.4.3 Feed Conversion Ratio  (FCR) 

Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi (g) dengan produksi telur (g) yang 

dihasilkan. Angka konversi pakan menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan pakan, dimana jika semakin kecil angka 

konversi pakan maka penggunaan pakan semakin efisien dan 

sebaliknya jika angka konversi semakin besar maka 

penggunaan pakan tidak efisien (Rizal, 2006). Angka konversi 

pakan dipengaruhi oleh strain dan faktor lingkungan seperti 

seluruh pengaruh luar termasuk di dalamnya faktor makanan 

(Rizal, 2006). 

Menurut Garrow, et al (2007), konversi pakan 

dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti umur ternak, bangsa, 

kandungan nutrisi pakan, keadaan temperatur dan keadaan 

unggas. Sedangkan menurut Nuraini, dkk (2012), konversi 

pakan dipengaruhi oleh bangsa burung, manajemen, penyakit 

sertapakan yang digunakan. Menurut Widodo, dkk (2013), 

angka konversi pakan minimal dipengaruhi oleh tiga faktor 

yaitu : kualitas pakan, teknik pemberian pakan, dan angka 

mortalitas. 

Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula 

konversi pakannya. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan 

seimbang tidaknya zat – zat makanan tersebut sesuai dengan 
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kebutuhan burung puyuh. Makund (2006) menyatakan bahwa 

pemberian pakan pada umur 9-19 minggu dengan kandungan 

energi 2700 Kkal/kg konversi pakannya adalah 3,43 

sedangkan pada kandungan energi 2900 Kkal/kg konversi 

pakan tidak berbeda yaitu 3,34.  

 

 

 

 

2.4.4 Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu 

cara untuk menghitung efisiensi ekonomis dari suatu usaha 

peternakan, yaitu dihitung berdasarkan pendapatan dari 

penjualan telur dikurangi dengan biaya pakan yang dihabiskan 

untuk menghasilkan bobot telur tersebut (Diwayani, dkk, 

2012).

Konversi pakan = 
Konsumsi   pakan  (g/ekor )

 Bobot  te lur  (g/butir )
 

    

 

 

0 

0 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu (35 hari) 

di peternakan burung puyuh milik Bapak Sumito di 

Bondowoso mulai tanggal 27 April – 31 Mei 2015. Analisis 

proksimat pakan basal dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

Penelitian dan pengambilan data dimulai pada saat 

burung puyuh berumur 53 hari dengan rata-rata HDP sebesar 

80,83% dan koefisien keragaman egg mass sebesar 19,95% 

(lihat Lampiran 1), sedangkan pemberian perlakuan dimulai 

pada saat burung puyuh berumur 35 hari. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Burung puyuh berumur 30 hari sebanyak 120 ekor dengan 

jenis Coturnix-coturnix japonica yang diperoleh dari 

peternakan pembibitan yang berlokasi di Kota Pare, Kediri 

dengan harga Rp 7.000,-/ekor. 

b. Pakan yang digunakan sebagai pakan basal adalah pakan 

jadi yang diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand 

Indonesia (BP104) dalam bentuk butiran (crumble) yang 

dibeli dari Poultry Shop di Bondowoso dengan harga Rp 

284.000,-/50kg. Pakan perlakuan yang akan digunakan 

tersusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk 
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burung puyuh periode layer. Tabel komposisi zat makanan 

yang digunakan pada pakan basal tertera  pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kandungan zat makanan pada pakan basal puyuh 

Zat makanan Kandungan (%)* Kandungan (%)** 

Kadar air 13 (maks) 10,42 

Protein 20,00-22,00 22,23 

Lemak 3,50 (min) 6,37 

Serat 5,00 (maks) 4,66 

Abu 12,00 (min) 11,78 

Kalsium 3,00 (min) - 

Phospor 0,60 (min) - 

Antibiotik 

Gross Energy 

(Kkal/kg) 

- 

- 

- 

4142,95 

     Sumber :     (*)  Pakan puyuh petelur dewasa produksi 

       PT. Charoen Pokphand Indonesia 
  (**) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan  

  Makanan Ternak Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya Malang 
 

c. Tepung biji kemiri (TBK) yang digunakan dicampurkan 

dengan pakan basal. Kandungan zat makanan tepung biji 

kemiri disajikan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil analisis proksimat kandungan zat makanan 

tepung biji kemiri (berdasarkan 100% bahan kering) 

Zat makanan Kandungan  (%) 

Bahan kering 99,80 

Protein kasar 6,21 

Lemak kasar 64,92 

Serat kasar 4,61 

Abu 3,20 

Gross Energy (Kkal/kg) 7690,57 

Sumber :    Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan  

   Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas  

   Brawijaya Malang. 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

a. Kandang sistem battery yang terbagi menjadi 24 kotak 

dengan ukuran kotak 35 x 20 x 20 cm. Kandang 

terbuat dari bambu dan dilengkapi dengan tempat 

pakan, tempat minum dan penampung telur. Tiap 

kotak berisi 5 ekor burung puyuh. 

b. Perlengkapan lainnya adalah: 

1. Timbangan digital untuk menimbang pakan, bobot 

badan dan berat telur. 

2. Tempat pakan dan minum. 

3. Blender yang digunakan untuk menghaluskan biji 

kemiri menjadi tepung biji kemiri. 

4. Saringan yang digunakan untuk menyaring tepung 

biji kemiri. 

5. Alat tulis serta alat untuk menghitung seperti  

kalkulator  dan Microsoft Excel. 

6. Peralatan kebersihan seperti sapu dan timba. 
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7. Peralatan lainnya seperti baskom, kertas label dan 

plastik untuk tempat pengambilan telur. 

3.2.3 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri 

Prosedur pembuatan tepung biji kemiri tertera pada 

Gambar 4. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan yang dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan sehingga 

terdapat 24 unit percobaan dan pada setiap ulangan terdiri dari 

5 ekor burung puyuh. Pakan basal yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pakan jadi komersial yang diproduksi 

oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia (BP104). Kandungan 

Digiling sampai halus 

1 kg biji kemiri ditimbang 

Dikeringkan  / diangin-anginkan 

Disaring 

Tepung biji kemiri 

Gambar 4. Prosedur pembuatan tepung biji kemiri 
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zat makanan pada pakan basal disajikan sebelumnya pada 

Tabel 8. Pakan perlakuan yang diberikan yaitu pakan basal 

dengan penambahan tepung biji kemiri sesuai dengan 

perlakuan masing – masing. Frekuensi pemberian pakan 

sebanyak 1x sehari pada sore hari dan air minum diberikan 

secara ad libitum selama 35 hari dengan masa adaptasi selama 

1 minggu (7 hari). Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah 

sebagai berikut : 

 

Metode penelitian yang dilakukan pada tahap 

pemeliharaan: 

1. Persiapan penelitian 

a. Pengacakan kandang dilakukan dengan memilih secara 

acak sesuai perlakuan. Teknik pangacakan kandang yang 

digunakan adalah sistem manual dengan menggunakan 

kertas yang dipotong kecil – kecil dan diberi tulisan sesuai 

perlakuan dan ulangan kemudian kertas digulung seperti 

lotre dan diambil tanpa disengaja. Denah pengacakan 

kandang perlakuan tertera pada Tabel 10. 

 

 

 

 

 

 

P0 

 

P1 

P2 

P3 

=  = Pakan basal tanpa penggunaan tepung biji kemiri   

(kontrol) 

= Pakan basal + Tepung biji kemiri (TBK) 1% 

= Pakan basal + Tepung biji kemiri (TBK) 2% 

= Pakan basal + Tepung biji kemiri (TBK) 3% 
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Tabel 10. Denah pengacakan kandang perlakuan 

1 

P2U1 

2 

P3U1
 

3 

P0U4
 

4 

P2U6
 

5 

P1U4
 

6 

P3U2
 

7 

P0U2
 

8 

P3U3
 

9 

P0U6
 

10 

P1U1
 

11 

P2U4
 

12 

P3U6
 

13 

P0U3
 

14 

P2U3
 

15 

P1U2
 

16 

P2U2
 

17 

P0U1
 

18 

P0U5
 

19 

P3U5
 

20 

P1U6
 

21 

P1U5
 

22 

P2U5
 

23 

P1U3
 

24 

P3U4
 

b. Tempat pakan dan minum dibersihkan dan disucihamakan 

sebelum burung puyuh dimasukkan kedalam kandang. Hal 

tersebut bertujuan untuk membebaskan kandang dan 

peralatan dari bibit penyakit. Puyuh yang akan 

dimasukkan kandang ditimbang terlebih dahulu. 

 

2. Adaptasi ternak 

Sebelum penelitian dilakukan, puyuh yang digunakan 

untuk penelitian diadaptasikan selama 7 hari dengan pakan 

perlakuan untuk menghindari stress pakan terhadap puyuh. 

 

3. Kebutuhan pakan dan penggunaan tepung biji kemiri 

(TBK).  

Kebutuhan pakan dan penggunaan tepung biji kemiri 

selama penelitian yang dihitung per minggu disajikan pada 

Tabel 11. 
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Tabel 11. Kebutuhan pakan burung puyuh per minggu 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati adalah penampilan produksi 

burung puyuh yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan (g/ekor/hari) 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dihitung setiap hari dengan cara menghitung pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan (g/ekor/hari). 

 

 

 

2. Hen day production (HDP) (%) 

HDP merupakan persentase jumlah telur yang 

dihasilkan hari ini dibagi dengan populasi burung puyuh hari 

ini (%). 

 

 

 

 

 

Perlakuan ∑ burung puyuh 

(Ekor/perlakuan) 

Proporsi 

penambahan 

TBK (%) 

Total 

pemberian 

pakan  

(g) 

∑TBK  

(g) 

P0 30 0 6090 0 

P1 30 1 6090 60,9 

P2 30 2 6090 121,8 

P3 30 3 6090 182,7 

Total 120 6 24360 365,4 

Konsumsi pakan = ∑ pakan yang diberikan (1 minggu) –  

    ∑ pakan sisa (1 minggu) / 7 

 

HDP = 
Jumlah  telur  hari  ini  

Jumlah  puyuh  yang  ada  hari  ini
x 100 % 

 

 

0 

0 
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3. Feed conversion ratio  (FCR)  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (g/ekor) dengan bobot telur 

(g/butir). 

 

 

 

 

4. Income Over Feed Cost  (IOFC) (Rp/ekor/hari) 

 

 

 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama 

sampai minggu terakhir penelitian. Data yang didapat dari 

hasil lapang diolah menggunakan bantuan software Microsoft 

Excel. Setelah data rataan diperoleh, dilanjutkan dengan 

analisis statistik menggunakan ANCOVA (Analysis of 

covarian) dari RAL (Rancangan Acak Lengkap). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992). 

Model matematis Rancangan Acak Lengkap adalah 

sebagai berikut : 

 

Yij = μ + Ti + Eij 

 
Keterangan : 

Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan  

   ulangan ke-j 

Konversi pakan = 
 Pakan  yang  di  konsumsi   (g/ekor )

Bobot  telur  (g/butir ) 
 

    

 

 

0 

0 

IOFC = ((∑ telur/butir  x harga telur/butir (Rp)) –  

(konsumsi pakan (g) x harga pakan/g (Rp)) 
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μ   = Nilai tengah umum 

Ti   = Pengaruh perlakuan ke-i 

 

Eij  = Keasalahan (galat) percobaan pada  

   perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i   = 1, 2, 3 

j   = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.6 Batasan Istilah 

1. Tepung biji kemiri 

(TBK)  

: Biji kemiri yang dihaluskan 

kemudian dikeringkan menjadi 

bentuk tepung. 

2. Burung puyuh petelur 

fase layer 

: Burung puyuh dewasa yang 

menghasilkan telur berumur 42 

hari. 

3. Penampilan produksi 

burung puyuh meliputi 

: Konsumsi pakan, Hen Day 

Production (HDP), Feed 

Conversion Ratio  (FCR) dan 

Income Over Feed Cost  (IOFC). 

4. Konsumsi pakan :   Selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa 

pakan atau angka yang 

menunjukkkan rata – rata jumlah 

pakan yang dikonsumsi seekor 

puyuh. 

5. Feed Conversion Ratio  

(FCR)   

  : Perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan bobot 

telur dalam waktu tertentu. 

6. Hen Day Production  

(HDP) 

:    Perbandingan persentase jumlah 

telur yang dihasilkan hari ini 

dibagi dengan populasi burung 
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puyuh hari ini (%). 

7. Income Over Feed 

Cost  (IOFC)    

:    Keuntungan yang diperoleh dari 

selisih antara hasil penjualan telur 

dengan biaya pakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) 

dalam pakan terhadap penampilan produksi burung puyuh 

disajikan pada Tabel 12. Data pada Tabel 12 menunjukkan 

bahwa penggunaan TBK tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan, 

namun memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

Hen Day Production (HDP) dan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai Income Over Feed Cost 

(IOFC). 

 

Tabel 12. Pengaruh penggunaan TBK terhadap konsumsi   

pakan, HDP, konversi pakan dan IOFC. 

Perlakuan 

Variabel penelitian 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/hari) 

HDP 

(%) 

Konversi 

Pakan  

(FCR) 

IOFC 

(Rp/ekor/hari) 

P0 25,59 ± 0,03 79,52 ± 4,84
a
 2,34 ±  0,1 126,94 ± 9

A
 

P1 25,52 ± 0,07 77,02 ± 9,05
a
 2,36 ± 0,12 94,171 ± 9,05

A
 

P2 25,53 ± 0,07 79,88 ± 5,24
a
 2,36 ± 0,08 174,99 ± 8,91

A
 

P3 25,98 ± 0,04   88,21 ± 2,81
b
 2,4 ± 0,12 222,48 ± 8,95

B
 

Keterangan : Notasi superskrip huruf besar yang berbeda 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) dan notasi superskrip huruf kecil 

yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) 
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4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Grafik konsumsi pakan burung puyuh disajikan pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Grafik konsumsi pakan burung puyuh (g/ekor/hari) 

Data hasil pengamatan konsumsi pakan menunjukkan 

bahwa rataan konsumsi pakan dari yang tertinggi hingga 

terendah yaitu perlakuan P3 (25,98 ± 0,04), P0 (25,59 ± 0,03), 

P2 (25,53 ± 0,07), dan P1 (25,52 ± 0,07) g/ekor/hari. Hasil 

analisis statistik konsumsi pakan yang disajikan pada 

Lampiran 2  menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 

Konsumsi pakan yang tidak berbeda secara signifikan 

disebabkan karena penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) 

tidak mempengaruhi kandungan zat makanan didalam pakan 

terutama kandungan energi dan protein sehingga konsumsi 

pakan pada ternak relatif sama. Zahra, dkk (2012) menyatakan 

bahwa kebutuhan pakan burung puyuh sesuai dengan ukuran 

tubuhnya. Burung puyuh yang bertubuh kecil memiliki 

konsumsi pakan sebesar 14-24 g/ekor/hari. 
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Penggunaan pakan komersial sebagai pakan basal 

menyebabkan konsumsi pakan burung puyuh juga relatif sama 

karena kandungan energi dalam pakan mempengaruhi jumlah 

konsumsi pakan. Kandungan gross energy pakan sebesar 

4142,95 Kkal/kg dengan protein kasar pakan sebesar 22,23%. 

Kandungan energi pada pakan lebih tinggi dari yang 

disarankan SNI (2006) yaitu minimal sebesar 2900 Kkal/kg 

serta kandungan protein sudah sesuai dengan standar SNI 

(2006) yang menyatakan bahwa burung puyuh petelur 

membutuhkan pakan dengan kandungan minimal protein kasar 

22%, lemak 3,96%, serat kasar maksimal 6%, kalsium 3,25 – 

4% dan fosfor minimal 0,60% sehingga kandungan zat 

makanan pada pakan sudah memenuhi SNI. 

Kasiyati, dkk (2010) menyatakan bahwa kebutuhan 

protein burung puyuh sebesar 24%. Kandungan zat makanan 

dalam pakan yang relatif sama menyebabkan tidak adanya 

perbedaan konsumsi pakan. Unggas mengkonsumsi pakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi metabolis sehingga kadar 

energi metabolis yang terkandung didalam pakan akan 

mempengaruhi konsumsi pakan. Ditambahkan oleh Setianto 

(2005) bahwa pakan yang memiliki kandungan energi 

metabolis yang tinggi akan menyediakan protein yang 

cenderung rendah dalam tubuh unggas karena rendahnya 

jumlah pakan yang dikonsumsi. Sebaliknya, apabila energi 

metabolis pakan rendah maka unggas akan mengkonsumsi 

pakan untuk mendapatkan energi lebih banyak yang berakibat 

pada konsumsi protein yang berlebihan. 

Menurut Ketaren (2012), tepung biji kemiri (TBK) 

kemiri sebagai feed supplement (pakan pengganti) yang 

menggantikan Gross Energy dan lemak kasar yang 

kandungannya lebih tinggi dari pakan basal dimana kandungan 
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Gross Energy  pada TBK sebesar 7690,57 Kkal/kg, sedangkan 

kandungan Gross Energy pada pakan basal sebesar 4142,95 

Kkal/kg. Begitu juga dengan kandungan lemak kasar pada 

TBK sebesar 64,92% sedangkan kandungan lemak kasar pada 

pakan basal sebesar 6,37%.  TBK ini mengandung asam lemak 

tak jenuh yaitu apha-linolenic acid (ALA) atau asam linolenat, 

linoleic acid (LA) atau asam linoleat, dan oleic acid (OC) atau 

asam oleat. TBK juga mengandung zat aktif yaitu saponin, 

flavonoida dan polifenol. Polifenol memiliki peran sebagai 

antioksidan yang baik untuk kesehatan. Flavonoid termasuk 

dalam kelompok polifenol, sedangkan saponin merupakan 

senyawa anti-mikroba. Kandungan saponin didalam tepung 

biji kemiri menyebabkan rasa pahit sehingga menurunkan 

konsumsi pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnan 

(2005) yang menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa 

anti mikroba yang memiliki rasa pahit sehingga dapat 

menyebabkan penurunan konsumsi pakan pada unggas. 

Ditambahkan oleh Negara, dkk (2011) menyatakan bahwa 

unggas tidak menyukai makanan yang terasa pahit sehingga 

konsumsi pakan akan menurun apabila pakan yang diberikan 

memiliki rasa pahit. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Garrow, et al (2007) yang menyatakan bahwa palatabilitas 

pakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan. 

Secara numerik konsumsi pakan yang tertinggi 

didapatkan pada perlakuan P3 dengan rataan konsumsi pakan 

25,98 g/ekor/hari dengan penggunaan TBK sebanyak 3%. Hal 

ini dapat terjadi karena didalam TBK mengandung asam 

lemak esensial yaitu asam linoleat, asam linolenat dan asam 

oleat yang digunakan sebagai feed supplement dalam pakan 

yang menggantikan kandungan gross energy dan lemak kasar 
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pada pakan basal, sehingga diduga dapat meningkatkan 

konsumsi pakan pada burung puyuh. Menurut Setianto (2005), 

asam linoleat akan mengontrol protein dan lipida yang 

diperlukan untuk perkembangan folikel dan secara langsung 

mengontrol ukuran telur, sehingga bentuk telur menjadi besar. 

 Selain itu, TBK ini mengandung zat aktif yaitu 

polifenol. Kandungan polifenol dalam biji kemiri dapat 

berfungsi sebagai antioksidan dan anti bakteri yang dapat 

menstabilkan radikal bebas. Weiss and Hogan (2007) 

menyatakan bahwa penggunaan bahan yang memiliki 

kandungan antioksidan pada ternak dapat mengurangi efek 

radikal bebas seperti meningkatkan konsumsi pakan. Hal ini 

dikarenakan radikal bebas dapat menyebabkan oxidative stress 

pada ternak sehingga dapat menurunkan konsumsi pakan. 

Oxidative stress adalah kondisi tidak seimbangnya jumlah 

radikal bebas dan antioksidan yang ada didalam tubuh dimana 

jumlah radikal bebas lebih tinggi daripada jumlah antioksidan 

sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan sel dan 

menurunkan daya tahan tubuh (Nurliyana et al, 2010). 

Temperatur tinggi berpengaruh besar terhadap konsumsi 

pakan harian. Konsumsi pakan rendah apabila temperatur 

tinggi dan meningkat apabila temperatur rendah. Suhu 16 – 

24
o
C adalah suhu yang ideal bagi burung puyuh untuk 

berproduksi maksimal (Prayogi, 2007). 
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production 

(HDP) 

Grafik Hen Day Production (HDP)  burung puyuh 

disajikan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik HDP burung puyuh (%) 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rataan HDP 

dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu perlakuan P3 

(88,21 ± 2,81%), P2 (79,88 ± 5,24%), P0 (79,52 ± 4,84%) dan 

P1 (77,02 ± 9,05%). Hasil analisis statistik HDP pada 

Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap HDP burung puyuh dimana P3 berbeda 

nyata dengan P0 dan P1; P0 tidak berbeda nyata dengan P2. 

Hal ini dikarenakan pada perlakuan yang diberikan pada P3 

yaitu penggunaan TBK yang tertinggi (3%).  

Secara numerik HDP tertinggi didapatkan pada 

perlakuan P3 dengan rata-rata HDP 88,21% dengan 

penambahan TBK sebanyak 3% dimana konsumsi pakan pada 

perlakuan P3 juga merupakan yang tertinggi. Hal ini dapat 

terjadi karena pengaruh produksi ovum yang dipengaruhi 

jumlah pakan yang dikonsumsi dan proses hormonal 

(Setiawan, 2006). Widyastuti, dkk (2014) menyatakan bahwa 



43 

 

produksi ternak dipengaruhi oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi dimana semakin rendah konsumsi pakan maka 

produksi telur juga akan menurun begitu juga sebaliknya. 

Produksi telur juga dipengaruhi oleh strain, umur pertama 

bertelur, kematian sebelum masa bertelur dan kandungan 

protein pakan. Bakrie, dkk (2011) menambahkan bahwa 

produksi telur dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsumsi 

energi dan protein oleh ternak.  

Hasil pada saat penelitian menunjukkan bahwa burung 

puyuh pertama kali bertelur pada umur 42 hari dan mencapai 

puncak produksi pada umur 70 hari yaitu sebesar 89,17%. 

Zahra, dkk (2012) menyatakan bahwa produksi telur 

dipengaruhi oleh strain, umur pertama bertelur, kematian 

sebelum masa bertelur, konsumsi pakan dan kandungan 

protein pakan. Sudrajat, dkk (2014) menerangkan bahwa 

konsumsi energi yang rendah pada unggas fase produksi 

mengakibatkan penurunan produksi. Menurut Sagala (2009), 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk hidup 

pokok dan kemudian untuk pertumbuhan dilanjutkan untuk 

produksi dan sebagian dikeluarkan sebagai sisa metabolisme 

tubuh. Prayogi (2013) menerangkan bahwa burung puyuh 

dengan berat badan 90 - 100 g akan segera mulai bertelur pada 

umur 35 - 42 hari. Kemampuan berproduksi mulai awal 

produksi akan terus mengalami kenaikan secara drastis hingga 

mencapai puncak produksi (top production 98,5%) pada umur 

4 - 5 bulan dan perlahan-lahan menurun hingga 70% pada 

umur 9 bulan. Prayuda (2014) menambahkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi bobot telur adalah temperatur lingkungan 

dan konsumsi pakan. Kenaikan suhu lingkungan menurunkan 

ukuran telur dan kualitas kerabang telur. Ukuran dan bobot 
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albumen sekitar 22 – 25 % dari bobot telur merupakan kuning 

telur. 

Bakrie, dkk (2011) menyatakan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan kandungan zat makanan dalam pakan. 

Peningkatan kandungan protein dalam pakan dapat 

meningkatkan bobot telur dan produksi telur. Kandungan zat 

makanan dalam pakan yang relatif sama menyebabkan tidak 

adanya perbedaan konsumsi pakan (Kasiyati, dkk, 2010). Hal 

ini dapat terjadi karena pengaruh flavonoid yang bersifat 

sebagai antioksidan dan dalam kelompok polifenol (Ketaren, 

2012). Weiss and Hogan (2007) menyatakan bahwa 

pemberian antioksidan pada ternak dapat mengurangi efek 

radikal bebas seperti meningkatkan konsumsi pakan. Selain itu 

kandungan asam linolenat menurut penelitian Suhatri (2014) 

dapat menurunkan kadar VLDL-kolesterol dan trigliserida 

plasma dalam telur burung puyuh. 

Biji kemiri mengandung asam lemak yang tidak dapat 

disintesis dalam tubuh sehingga harus selalu terdapat dalam 

pakan (esensial). Kandungan asam lemak dalam biji kemiri 

antara lain apha-linolenic acid (ALA), linoleic acid (LA) dan 

oleic acid (OC). TBK ini digunakan sebagai pakan pengganti 

(feed supplement) karena kandungan gross energy dan lemak 

kasarnya lebih tinggi dari pakan basal. Apabila dalam pakan 

unggas mengalami defisiensi asam lemak linoleat esensial 

dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, akumulasi lemak 

di hati dan lebih mudah terserang penyakit pernapasan. Lemak 

juga merupakan sumber energi utama khususnya supply energi 

dari karbohidrat yang tidak mencukupi seperti dengan 

menambahkan minyak kedelai dan minyak jagung. Akan 
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tetapi fungsi utama lemak adalah sumber asam lemak esensial, 

asam linoleat dan linolenat yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Menurut Zainudin dan Syahruddin (2012), faktor - 

faktor yang mempengaruhi ukuran telur sebagai berikut : 1) 

Pembibitan (breeding), besar telur dipengaruhi oleh faktor 

keturunan dan pengaruh lingkungan. 2) Umur, yaitu pada saat 

bertelur biasanya berat telur cukup rendah dan berat telur 

tersebut meningkat secara bertahap. 3) Jumlah telur, ada 

kecenderungan berat telur menurun dengan meningkatnya 

produksi tersebut. Ditambahkan oleh Listiyowati dan 

Roospitasari (2000), berat telur merupakan sifat kualitatif yang 

dapat diturunkan. Jenis pakan,  jumlah pakan, lingkungan 

kandang serta besar tubuh induk sangat mempengaruhi  berat 

telur yang dihasilkan. Kualitas pakan yang rendah juga 

menyebabkan kecilnya kuning telur yang terbentuk, sehingga 

menyebabkan kecilnya kuning telur yang dihasilkan. Hal lain 

yang mempengaruhi adalah umur pertama kali bertelur dan 

masa bertelur, produksi pertama dari suatu siklus berbobot 

lebih rendah dibandingkan telur berikutnya pada siklus yang 

sama. Berat telur puyuh Cortunix - cortunix japonica dengan 

warna burik memiliki berat telur rata - rata 10 g atau sekitar 

8% dari berat badannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

bahwa berat telur burung puyuh yang dihasilkan rata-rata 10-

11 g/ekor/hari. 

Pencahayaan pada burung puyuh pada saat penelitian 

dilakukan selama 16-17 jam/hari menggunakan 2 lampu 

dimana tiap lampu menggunakan daya sebesar 20 watt. Pada 

periode layer cahaya berperan dalam pematangan dan 

pelontaran ovum yang pada akhirnya mempengaruhi produksi 

telur. Cahaya yang diterima oleh mata unggas akan dilanjutkan 

ke bagian otak yang disebut hypotalamus. Hypotalamus ini 
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berperan sebagai pengatur fungsi organ-organ tubuh yang 

menggerakkan aktivitas-aktivitas hidup seperti makan, minum, 

tingkah laku seksual serta sekresi kelenjar anterior pituitary. 

Menurut Widyastuti, dkk (2014),  setelah cahaya diterima oleh 

hypothalamus maka akan merangsang anterior pituitary untuk 

mensekresikan hormon LH (Luteinizing Hormone) dan FSH 

(Follicle Stimulating Hormone) serta gonadotropin. Setelah 

mencapai dewasa kelamin, LH (Luteinizing Hormone) 

merangsang pelontaran ovum. Hormon FSH merangsang 

folikel dalam ovarium sehingga tumbuh dan berkembang 

dengan cepat serta menghasilkan hormon estrogen, 

progesteron dan androgen dan berperan dalam proses 

pematangan ovum. Produksi ovum yang optimal akan 

menyebabkan produksi telur juga akan optimal. Ditambahkan 

oleh Yasmin (2002), hormon estrogen berfungsi untuk 

merangsang perkembangan oviduct, sedangkan progesteron 

dan androgen penting untuk merangsang oviduct dalam 

pembentukan albumen telur. Kecukupan cahaya akan 

mempengaruhi produksi hormon dan selanjutnya akan 

menentukan produksi ovum dan berpengaruh terhadap 

produksi telur.  

Yildiz, et al (2004) menyatakan bahwa intensitas 

cahaya, panjang periode hari terang dan pola pergantian hari 

menghasilkan respon biologi yang berhubungan dengan 

produksi telur. Olanrewaju, et al (2006) menyatakan bahwa 

pemberian cahaya pada unggas ditujukan agar unggas 

mendapatkan kesempatan untuk makan, minum serta aktivitas 

lainnya. Selain itu, cahaya juga penting dalam proses 

reproduksi. Pemberian cahaya secara terus-menerus selama 24 

jam perhari dapat mengganggu kenyamanan, mengurangi 

kesempatan untuk istirahat, mengkibatkan stres serta 
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mengganggu kesehatan. Pencahayaan yang dilakukan pada 

saat penelitian sudah sesuai dengan pedapat Prayuda (2014) 

bahwa pemberian cahaya 16 jam per hari dan tingkat protein 

pakan 22,8% selama periode pertumbuhan telah menghasilkan 

kinerja yang optimal selama periode pertumbuhan maupun 

periode bertelur. Peningkatan jumlah cahaya sampai 20 jam 

perhari dapat meningkatkan produksi telur dan konversi 

pakan. Sagala (2009) menyatakan bahwa untuk produksi telur 

yang optimum, puyuh petelur membutuhkan 17 jam cahaya 

setiap hari, dua belas jam adalah dari cahaya matahari dan 

lima jam dari cahaya lampu. Prayogi (2007) menyarankan bila 

memelihara burung puyuh agar memberikan hasil performan 

yang baik sebaiknya diberikan jenis lampu dengan lama 

pencahayaan setiap harinya 24 jam. 

Menurut Achmanu dan Muharlien (2012), perjalanan 

sebutir telur dalam alat reproduksi betina membutuhkan waktu 

25 jam. Ovulasi berikutnya paling cepat 30 menit dari saat 

telur dikeluarkan. Proses pembentukan telur disajikan pada 

Tabel 13. 

Tabel 13. Proses pembentukan telur 

Bagian oviduct Yang dibentuk Waktu yang 
dibutuhkan 

1. Infundibulum 

2. Magnum 

3. Isthmus 
4. Uterus 

5. Vagina   

Fertilisasi / 

Tidak  

Albumen + 
Chalaza 

Inner + 

Outershell 

membran 
Egg shell 

Bloom  

15-20 menit 

2-3 jam 

1-1,25 jam 
20-20,75 jam 

Sumber : Achmanu dan Muharlien (2012)
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Feed Coversion Ratio 

(FCR)  

Grafik Feed Coversion Ratio (FCR) burung puyuh 

disajikan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Feed Coversion Ratio (FCR) burung puyuh 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rataan FCR 

dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu perlakuan P3 

(2,4 ± 0,12), P2 (2,36 ± 0,08), P1 (2,36 ± 0,12), dan P0 (2,34 ± 

0,1). Hal ini karena konsumsi pakan pada setiap perlakuan 

hampir sama sehingga menyebabkan berat telur yang relatif 

sama. Hasil analisis statistik FCR pada Lampiran 4 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap FCR burung puyuh. Hal ini dikarenakan 

konsumsi pakan yang tidak berbeda secara signifikan dan 

kandungan zat makanan didalam pakan juga sama. 

Secara numerik nilai FCR terendah diperoleh pada 

perlakuan P0 dengan rataan konversi pakan 2,34 dengan 

penggunaan TBK sebanyak 0%, perlakuan P0 memberikan 

konversi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan 
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perlakuan lainnya, sehingga pemberian TBK sebanyak 0% 

diduga dapat menurunkan konversi pakan.  Penurunan nilai 

FCR pada perlakuan P0 tersebut dapat disebabkan karena 

penyerapan zat makanan yang optimal didalam saluran 

pencernaan. Tepung biji kemiri mengandung zat aktif saponin, 

flavonoida dan polifenol yang dapat berfungsi sebagai anti 

mikroba didalam saluran pencernaan sehingga penyerapan zat 

makanan dapat lebih optimal.  

Nuraini, dkk (2012) menyatakan bahwa salah satu 

mekanisme anti bakteri adalah dengan cara merubah 

permeabilitas membran sel dimana membran sel merupakan 

selaput yang membatasi dinding sel dan sitoplasma. Beberapa 

bahan antibakteri seperti fenol, kresol, detergen dan beberapa 

antibiotik akan menyerang dan merusak membran sel sehingga 

fungsi semi permeabilitas membran mengalami kerusakan. 

Ditambahkan oleh Sinurat dkk, (2003) bahwa salah satu 

mekanisme kerja bioaktif dalam meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan pada unggas adalah dengan cara 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen didalam 

saluran pencernaan atau dapat juga dikatakan sebagai anti 

bakteri. 

Penyerapan zat makanan yang optimal akan 

berpengaruh pada nilai efisiensi pakan yang tinggi karena 

pakan yang dikonsumsi dimanfaatkan secara efisien untuk 

memproduksi telur. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjastuti 

dan Endang (2008) yang menyatakan bahwa nilai efisiensi 

pakan yang tinggi dikarenakan jumlah pakan yang dikonsumsi 

ternak dimanfaatkan secara efisien menjadi telur. Semakin 

tinggi nilai efisiensi pakan memberikan gambaran bahwa 

kualitas pakan yang diberikan semakin baik sehingga efisiensi 

pakan semakin baik. 
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Konversi pakan dapat dijadikan patokan dalam 

menentukan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak 

puyuh yang menunjukkan semakin rendah nilai konversi 

pakan maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan 

pakan oleh ternak puyuh, begitu juga sebaliknya. Campnell et 

al (2003) menyatakan bahwa konversi pakan secara umum 

tergantung pada kemampuan ternak untuk mencerna nutrisi 

dalam pakan, kebutuhan energi dan protein untuk 

pertumbuhan, hidup pokok, jumlah dari zat makanan yang 

hilang dalam produk akhir metabolisme, kegiatan ternak yang 

tidak produktif, pakan yang dikonsumsi dan komposisi dari 

produk ternak yang dihasilkan. Kasiyati, dkk (2010) 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi pakan sangat 

ditentukan oleh kandungan zat makanan terutama protein dan 

asam – asam amino yang terkandung dalam pakan. Bakrie, 

dkk (2011) menyebutkan bahwa semakin rendah angka 

konversi pakan berarti kualitas pakan semakin baik. Menurut 

Odunsi, et al (2013), faktor yang mempengaruhi konversi 

pakan adalah bangsa (strain), manajemen, penyakit serta 

pakan yang digunakan. Pada permulaan produksi, konversi 

pakan pada saat penelitian kurang baik karena pada produksi 

telur masih sangat rendah. Konversi pakan mulai stabil pada 

minggu ke-8 yang mencapai sekitar 2,24. 

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi dan tingkah laku. 

Menurut Garrow, et al (2013), cahaya mengatur ritme harian 

dan beberapa fungsi penting didalam tubuh seperti suhu tubuh 

dan beragam tahapan metabolisme yang terkait dengan 

pemberian pakan dan pencernaan. Cahaya yang cukup dan 

sesuai akan membantu memaksimalkan pertumbuhan dan 



51 

 

pendewasaan ayam. Cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi 

unggas antara lain untuk mengetahui letak pakan, merangsang 

unggas untuk selalu dekat dengan sumber panas, 

mempengaruhi unggas untuk mengkonsumsi dan memberi 

kesempatan untuk makan pada malam hari sehingga dapat 

meningkatkan  feed intake dan menurunkan feed conversion 

ratio. Letak pencahayaan pada P0 yang dekat dengan sumber 

cahaya menyebabkan konversi pakan pada perlakuan P0 

menunjukkan konversi pakan yang paling baik dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC) 

Grafik Income Over Feed Cost (IOFC) burung puyuh 

disajikan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik IOFC burung  puyuh (Rp/ekor/hari) 

 

Berdasarkan Gambar 8, rataan IOFC dari yang 

tertinggi hingga yang terendah yaitu P3 (Rp 222,48 ± 8,95), P2 

(Rp 174,99 ± 8,91), P0 (Rp 126,94 ± 9)
 
dan (P1 Rp 94,171 ± 
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9,05). Hasil analisis statistik IOFC pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap IOFC burung puyuh dimana P3 berbeda nyata 

dengan P0 dan P1; P0 tidak berbeda nyata dengan P2. Hal ini 

dikarenakan pada perlakuan yang diberikan pada P3, TBK 

sebesar 3% akan menghasilkan produksi telur yang tinggi dan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widjastuti dan Endang (2008) bahwa nilai 

IOFC dipengaruhi oleh banyaknya pakan yang dikonsumsi. 

Selain itu, efisiensi pakan yang tinggi akan menurunkan biaya 

pakan sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh. 

Secara numerik nilai IOFC tertinggi didapatkan pada 

perlakuan P3 dengan rata – rata IOFC Rp 222,48 dengan 

penggunaan TBK sebanyak 3%. Hal ini disebabkan 

meningkatnya produksi telur yang dihasilkan dari perlakuan 

P3 sehingga hasil penjualan telur juga meningkat. Tingginya 

harga penjualan telur yakni Rp.24.000,-/kg dapat menekan 

biaya pakan sebesar Rp 5680,-/kg. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Negara, dkk (2012) yang menyatakan bahwa dengan 

mengefisienkan penggunaan pakan akan mengurangi biaya 

pakan yang menempati unsur pengeluaran tertinggi dari biaya 

produksi. Menurut Minda dan Rosningsih (2010), Income 

Over Feed Cost (IOFC) dipengaruhi oleh besarnya pendapatan 

dan biaya pakan yang dikeluarkan selama penelitian. 

Dokumentasi kegiatan penelitian bisa dilihat pada Lampiran 6. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan tidak 

dapat meningkatkan konsumsi pakan dan Feed Conversion 

Ratio (FCR) pada burung puyuh, tetapi dapat meningkatkan 

penampilan produksi burung puyuh yaitu Hen Day Production 

(HDP) serta dapat meningkatkan nilai Income Over Feed Cost 

(IOFC). 

5.2 Saran 

 Penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan sebanyak 

3% memberikan hasil yang terbaik dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



55 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abdel, H., E. Saleh, dan B. Togatorop. 2009. Produksi Burung 

Puyuh Yang Diberi Ransum Dengan Penambahan 

Tepung Umbi Sawit Fermentasi. Jurnal Agribisnis 
Peternakan. Desember 2009. Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara. 

Achmanu, Muharlien dan Salaby. 2011. Pengaruh Lantai 
Kandang (Rapat Dan Renggang) Dan Imbangan 

Jantan Betina Terhadap Konsumsi Pakan, Bobot 

Telur, Konversi Pakan Dan Tebal Kerabang Pada 

Burung Puyuh. Jurnal Ternak Tropika, 12(2) : 1 – 14. 
Achmanu dan Muharlien. 2012. Ilmu Ternak Unggas. UB 

Press. Malang. 

Bakrie, B., E. Mansur dan I. M. Sukadana. 2011. Pemberian 
Berbagai Level Tepung Cangkang Udang Ke Dalam 

Ransum Anak Puyuh Dalam Masa Pertumbuhan 

(Umur 1-6 Minggu). Jurnal Penelitian Pertanian 
Terapan 12 (1): 58-68 ISSN 1410-5020. 

Campnell, J. R., M. D. Kenealy and K. L. Campbell. 2003. 

Animal Science, The biology, Care and Production of 

Domestic Animals. 4
th
. Edition. Mc. Graw Hill, New 

York. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2015. Statistik 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015. 
http://ditjennak.deptan.go.id. Diakses tanggal 20 

Maret 2015. 

Diwayani, R. M., D. Sunarti, dan W. Sarengat. 2012. 

Pengaruh Pemberian Pakan Bebas Pilih (Free Choice 
Feeding) Terhadap Performans Awal Peneluran 

Burung Puyuh (Coturnix Coturnix Japonica). Animal 

Agricultural Journal. 1(1) : 23-32. 

http://ditjennak.deptan.go.id/


56 

 

Djulardi, A., H. Muis dan A. S. Latif. 2006. Nutrisi Aneka 

Ternak Dan Satwa. Fakultas Peternakan Universitas 

Andalas. Padang. 

Eishu, Ri, Y. Ezura and M. Yoshimizu. 2005. Effects of 
Dietary Protein Levels on Production And 

Caracteristics of Japanese Quail Egg. The Journal of 

Poultry Science, 42 : 130-139. 
Estrada, F., Gusmao, R., Mudjijati dan Indraswati, N. 2007. 

Pengambilan Minyak Kemiri dengan Cara 

Pengepresan dan Dilanjutkan Ekstraksi Cake Oil. 
Jurnal Widya Teknik 6 (2):121-130. 

Ferket, P. R and A. G. Gernat. 2006. Factors That Afect Feed 

Intake Of Meat Birds. Int.J. Poult. Sci. 5:905-911. 

Garrow, T. A. 2007. Choline. In. J. Zempleni, R. B. Rucker, 
D.B. Mc Cormick, J.W. Suttie, (eds.). Hand book of 

vitamins. 4th ed. Boca Raton (FL): CRC Press; p. 459-

87. 
Hartono, T. 2004. Pengaruh Penggunaan Tepung Darah 

Dalam Ransum Terhadap Penampilan Burung Puyuh. 

Media Sains 2 (2) : 142-145. 
Kasiyati, N. Kusumorini, H. Maheshwari dan W. Manalu. 

2010. Penerapan Cahaya Monokromatik Untuk 

Perbaikan Kuantitas Telur Puyuh (Cortunix – cortunix 

japonica l). JITV Vol.23 No.5 Hal 1-9. Fakultas 
Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor. 

Ketaren, S. 2012. Minyak dan Lemak Pangan. Universitas 

Indonesia Press. Jakarta. 
Krisnan, R. 2005. Pengaruh Pemberian Ampas Teh (Camelia 

Sinensis) Fermentasi Dengan Aspergillus Niger Pada 

Ayam Broiler. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner. 10 

(1) : 1-5. 
Listiyowati, E dan K, Roospitasari. 2005. Puyuh Tata Laksana 

Budidaya Secara Komersial. Jurnal Ilmu Peternakan 

Vol (1) No (1). 
 



57 

 

Makund, K. M., A. B. Mandal, A. V. Elangovan and S. Kaur. 

2006. Response of Laying Japanese Quail to Dietary 

Calcium Levels at Two Levels Energy. The Journal of 

Poultry Science, 43 : 351-356, 2006. 
Minda, M dan S. Rosningsih. 2010. Effect of Leucauna Leaf 

Meal on Blood Tiroxine Content and Female Coturnix 

Coturnix Japonica Performance in Grower Period. 
Jurnal Agri Sains Vol 1 No 2, 2010. Hal. 17-27 

Negara, Sudjarwo dan Prayogi. 2011. Pengaruh Lama 

Pencahayaan Dan Intensitas Cahaya Terhadap 
Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan Dan 

Konversi Pakan Pada Burung Puyuh Jepang 

(Coturnix coturnix japonica). Jurnal Ilmu peternakan 

Vol (2) No.10. 
NRC. 1994. Nutrition Requirements of Poultry. National 

Academy of Sciences. Washington, D.C. 

Nuraini, Sabrina dan S. A. Latif. 2012. Fermented Product by 
Monascus Purpureus in Poultry Diet Effects on Laying 

Performance and Egg Quality. Pakistan Journal of 

Nutrition.11 : 507 – 510. 
Nurliyana, R., I. Syed Zahir, K. Mustapha Suleiman, M. R 

Aisyah and K. Kamarul Rahim. 2010. Antioxidant 

Study Of Pulps and Peels of Dragon Fruit : A 

Comparative Study. International Food Research 
Journal. 17 : 367 – 375.  

Odunsi, A. A., Akinwumi, A. O and Falana, O. I. 2013. 

Replacement Value of Hatchery Waste Meal For Fish 
Meal in The Diet of Laying Japanese Quail (Coturnix 

Coturnix Japonica). International Food Research 

Journal 20(6): 3107-3110. 

Olanrewaju, H. A. J. P. Thaxton, W. A. Dozier, J. Purswell, 
W. B. Roush dan S. L. Branton. 2006. A Review of 

Lighting Programs For Broiler Roduction. Int. J. of 

Poultry Sci. 5 (4) : 301-308. 
 



58 

 

Prayogi, H. S. 2007. Pengaruh Penggunaan Minyak Kelapa 

dalam Ransum Terhadap Konsumsi Pakan, 

Peningkatan Bobot Badan, Konversi Pakan dan 

Karkas Broiler Periode Finisher. J. Ternak Tropika 7 
(2) : 21-29. 

Prayuda. I. 2014. Effect of Blood Meal in Feed on Feed 

Consumption, Egg Production and Feed Conversion 
Ratio of Quail (Coturnic-Coturnic Japonica). Jurnal 

Media Peternakan Vo.23 No.5 Hal 1-7.  

Rashid, R. A., Sazili, A. Q and Alimon, A. R. 2011. The Effect 
of Dietary Supplementation of  Heat Treated 

Candlenut (Aleurites moluccanus) Meal on Growth 

Performance of Broiler. International Conference on 

Sustainable Animal Agriculture for Developing 
Countries 2011. 

Rizal, Y. 2006. Ilmu Nutrisi Unggas. Andalas University 

Press. Padang. 
Rohaida, A. R., Alimon, A. R and Sazili, A. Q. 2014. Fatty 

Acid Composition of Breast and Thigh Muscles of 

Ayam pedagings Fed Diets Supplemented with Candle 
Nut Kernel Meal Subjected to Different Heat 

Treatments. Malaysian Journal Animal Science 17(1): 

47-60. 

Sagala, N. R. 2009. Pemanfaatan Semak Bunga Putih 
(Chromolena Odorata) Terhadap Pertumbuhan Dan 

IOFC Dalam Ransum Burung Puyuh (Coturnix 

Coturnix Japonica) Umur 1 Sampai 42 Hari. Jurnal 
Ilmu Peternakan Vol.2 No.3, Hal 1-8, Fakultas 

Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. 

Scott,  M. L., M. Nesheim  and R. J. Young. 1992. Nutrition of 

The Chicken. Fifth Ed. Scott, M. L. and Associates. 
Ithaca. New York. 

Setianto, J., E. Soetrisno, Suharyanto dan Tamzan. 2005. 

Penggunaan Campuran Cassava Dan Tepung 
Indigofera Sebagai Pengganti Jagung Dalam Ransum 



59 

 

Terhadap Performans Puyuh Petelur Pada Umur 1-5 

Minggu. J. Ilmu-ilmu Pert. Ind. Vol.7 (2): 76-81. 

Setiawan, D. 2006. Performa Produksi Burung Puyuh 

(Coturnix coturnix japonica) pada Perbandingan 
Jantan dan Betina yang Berbeda. Fakultas Peternakan 

Institut Pertanian Bogor. 

Sijabat, N. 2007. Pengaruh Suplementasi Mineral (Na, Ca, P 
Dan Cl) Dalam Ransum Terhadap Produksi Puncak 

Burung Puyuh (Coturnix Coturnix Japonica). Jurnal 

Agroland, 2 (1) : 78 -82. 
Sinurat, S. P.,T. Purwadaria, M. H. Togatorop dan T. Pasaribu. 

2003. Pemanfaatan Bioaktif Tanaman sebagai Feed 

Additive pada Ternak Unggas : Pengaruh Pemberian 

Gel Lidah Buaya atau Ekstraknya dalam Ransum 
terhadap penampilan Produksi Ayam Pedaging. Jurnal 

Ilmu Ternak dan Veteriner 8 (3) : 139-145. 

SNI. 2006. Pakan Puyuh Bertelur (Quail Layer). Badan 
Standardisasi Nasional ICS 65.120. 

Srisukmawati dan Syahruddin. 2012. Pemanfaatan Tepung 

Keong Mas Sebagai Subtitusi Tepung Ikan Dalam 
Ransum Terhadap Performa Dan Produksi Telur 

Puyuh. Jurusan Peternakan. Universitas Gorontalo. 

Sudrajat. D., Kardaya. D., Dihansih. E dan Puteri. 2014. 

Performa Produksi Telur Burung Puyuh yang Diberi 
Ransum Mengandung Kromium Organik. JITV 19 (4) 

: 257-262. 

Suhatri., Marusin, N., Yeni, D dan Yosmar, R. 2014. Efek 
Proteksi Fraksi Etil Asetat Daun Surian (Toona sureni 

(Blume) Merr.) terhadap Ateroklerosis. Jurnal Sains 

Farmasi dan Klinis 1(1): 10-19. 

 Sumbali, G and R. S. Mehrotra. 2009. Principle of 
Microbiology. Tata Mc Graw-Hill. 

 Suripta, H dan P. Astuti. 2006. Pengaruh Penggunaan 

Minyak Lemuru Dan Minyak Sawit Dalam Ransum 
Terhadap Rasio Asam Lemak Omega 3 Dan Omega 6 



60 

 

Dalam Telur Burung Puyuh (Coturnix Coturnix 

Japonica). J. Indon. Trop. Anim. Agric. 32 [1] March 

2007. 

          Steel, R. G. D dan Torrie, J. H. 1992. Prinsip dan Prosedur 
Statistika, Suatu Pendekatan Biometri. PT. Gramedia 

Pustaka : Jakarta. 

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. 
Prawirokusuma, S. Starck, and G.H.A. Rahmaan. 

2003. Phenotypic Flexibility of Structure And 

Function of The Digestive System of Japanese Quail. 
The Journal of Experimental Biology 206. 

Triyanto. 2007. Performa Produksi Burung Puyuh (Coturnix – 

coturnix Japonica) periode produksi umur 6 -13 

minggu pada lama pencahayaan yang berbeda. Jurnal 
Agribisnis Peternakan, 3 (3) : 45 – 49. 

Ulfah, M. 2006. Potensi Tumbuhan Obat sebagai Fitobiotik 

Multiungsi untuk Menigkatkan Penampilan dan 
Kesehatan Satwa di Penangkaran. Media Konservasi. 

11 (3)  : 109-114. 

Weiss, W. P and J. S. Hogan. 2007. Effect of Dietary Vitamin 
C on Neutrophil Function and Responses to 

Intrammary Infusion of Lipopolysaccaride in 

Periparturient Dairy Cow. Journal of Dairy Science. 

90 (2) : 731-739. 
Widyastuti, T dan S. Endang. 2008. Pemanfaatan Tepung 

Limbah Roti dalam Ransum Ayam Broiler dan 

Implikasinya terhadap Efisiensi Ransum. Seminar 
Nasional Fakultas Peternakan Unpad “Pengembangan 

Sistem Produksi dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal 

untuk Kemandirian Pangan Asal Hewan”. 

Widyastuti, M. M dan Saraswati. 2014. Pertumbuhan Puyuh 
(Coturnix coturnix japonica) Setelah Pemberian 

Tepung Kunyit (Curcuma Longa L.) Pada Pakan. 

Buletin Anatomi dan Fisiologi Volume XXII, Nomor 
2: 12-20. 



61 

 

 

Widodo, E. 2010. Nutrisi dan Teknik Pemeliharaan Ayam 

Organik. UB Press. Malang. 

Widodo A. R., H. Setiawan, Sudiyono, Sudibya dan R. 
Indreswari. 2013. Kecernaan Nutrien dan Performan 

Puyuh (Coturnix coturnix japonica) Jantan yang 

Diberi Ampas Tahu Fermentasi dalam Ransum. 
Tropical Animal Husbandry. Vol. 2 (1) : 52-58. 

Yasmin, M. 2002. Pengaruh Tingkat Protein Ransum 

terhadap Konsumsi, Pertambahan Bobot Badan dan 
IOFC Ayam Buras Umur 0-18 Minggu. Jurnal 

Agroland 9 (3). 

Yildiz A. O., Parlat, S. S and Yazga, O. 2004. The Effect of 

Organic Chromium Supplementation on Production 
Traits and Some Parameters of Laying Quail. Revue 

Med Vet. 155:642-646. 

Yuwanta, T. 2004. Dasar Ternak Unggas. Gajahmada 
university press. Yogyakarta. 

Zahra A. A, Sunarti, D dan Suprijatna, E. 2012. Pengaruh 

Pemberian Pakan Bebas Pilih (Free choice feeding) 
Terhadap Performans Produksi Telur Burung Puyuh 

(Coturnix coturnix japonica). Animal Agricultural 

Journal, 1(1): 1 – 11. 

Zainudin, S dan Syahruddin. 2012. Pemanfaatan Tepung 
Keong Mas sebagai Substitusi Tepung Ikan dalam 

Ransum terhadap Performa dan Produksi Telur 

Puyuh. Laporan Penelitian. Jurusan Peternakan. 
Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian. Universitas Negeri 

Gorontalo. 



 

 



63 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data koefisien keragaman egg mass burung 

puyuh 

 
HDP 

         
Tanggal Perlakuan Ulangan Total Rataan 

    U1 U2 U3 U4 U5 U6     

  P0 80 60 60 80 100 80 460 76,67 

04/05/2015 P1 80 80 80 80 100 60 480 80 

( 53 hari) P2 80 100 100 60 100 100 540 90 

  P3 100 60 60 80 80 80 460 76,67 

Jumlah               1940 80,83 

 

 
 

 

 

 
 

BERAT TELUR 

Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 U6 Total Rataan 

P0 10,4 11,2 11 11,09 11,2 10,01 64,9 10,82 

P1 10,63 10,95 11,54 9,99 11 10,78 64,88 10,81 

P2 11,19 10,78 10,92 10,13 11,1 11,5 65,62 10,94 

P3 10,45 10,7 10,85 10,29 10,69 10,13 63,1 10,52 

Jumlah             258,50 10,77 

EGG MASS 

        Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 U6 Total Rataan 

P0 8,32 6,72 6,6 8,87 11,2 8,01 49,72 8,29 

P1 8,5 8,76 9,23 7,99 11 6,47 51,95 8,66 

P2 8,95 10,78 10,92 6,08 11,1 11,5 59,33 9,88 

P3 10,45 6,42 6,51 8,23 8,55 8,1 48,26 8,04 

Jumlah             209,26 8,72 
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Perlakuan Ulangan Egg mass Rataan Sd Sd  

PO 

U1 8,32 

8,29 

-0,399 0,16 

U2 6,72 -1,999 3,99 

U3 6,6 -2,119 4,49 

U4 8,87 0,151 0,02 

U5 11,2 2,481 6,16 

U6 8,01 -0,709 0,50 

P1 

U1 8,5 

8,66 

-0,219 0,05 

U2 8,76 0,041 0,001 

U3 9,23 0,511 0,26 

U4 7,99 -0,729 0,53 

U5 11 2,281 5,20 

U6 6,47 -2,249 5,06 

P2 

  

  

  

  

  

U1 8,95 

9,88 

0,231 0,05 

U2 10,78 2,061 4,25 

U3 10,92 2,201 4,84 

U4 6,08 -2,639 6,96 

U5 11,1 2,381 5,67 

U6 11,5 2,781 7,73 

P3 

 

 

 
 

 

U1 10,45 

8,04 

1,731 2,99 

U2 6,42 -2,299 5,29 

U3 6,51 -2,209 4,88 

U4 8,23 -0,489 0,24 

U5 8,55 -0,169 0,03 

U6 8,1 -0,619 0,38 

Total   209,26   Total 69,75 

Rataan   8,72   Sd 3,03 

KK 

 

19,95 

  

1,74 
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Sd  =
1-n

) - Xi( 2 

 

= 
23

75,69

 

= 1,74 

Koefisien keragaman egg mass burung puyuh (KK) 

KK = 
𝑠𝑑

𝑋
x 100% 

 = 
1,74

8,72
 x 100% 

 = 19,95% 

Kesimpulan :  Berdasarkan pada data egg mas burung puyuh 

yang digunakan dalam penelitian tidak 

seragam karena memiliki koefisien keragaman 

lebih dari 10%. 
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Lampiran 2. Analisis statistik konsumsi pakan (g/ekor/hari) 

 

 

Perlakuan 

Konsumsi pakan (g/ekor/hari)       

Ulangan       

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Jumlah Rataan SD 

P0 25,64 25,57 25,59 25,56 25,58 25,58 153,51 25,59 0,03 

P1 25,59 25,59 25,54 25,53 25,4 25,48 153,11 25,52 0,07 

P2 25,4 25,51 25,55 25,58 25,58 25,59 153,2 25,53 0,07 

P3 25,9 26 26 26 26 26 155,9 25,98 0,04 

Jumlah 102,5 102,7 102,7 102,7 102,6 102,6 615,72     

Rataan 25,63 25,67 25,67 25,67 25,64 25,66       

Perlakuan 
1 2 3 4       5             6                 Total 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

P0 8,32 25,64 6,72 25,57 6,6 25,59 8,87 25,56 11,2 25,58 8,01 25,58 50 154 

P1 8,5 25,59 8,76 25,59 9,23 25,54 7,99 25,53 11 25,4 6,47 25,48 52 153 

P2 8,95 25,4 10,78 25,51 10,92 25,55 6,08 25,58 11,1 25,58 11,5 25,59 59 153 

P3 10,45 25,9 6,42 26 6,51 26 8,23 26 8,55 26 8,1 26 48 156 

Total 36 103 33 103 33 103 31 103 42 103 34 103 209 616 

Kuadrat 331 2628 279 2635 290 2636 247 2635 443 2630 304 2634 11020 94795 
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Nilai JK (XX) JK (YY) JHK (XY) 

FK 1824,57 15798,35 5368,91 

JK Total/Umum 69,75 0,93 -2,30 

JK Perlakuan 12,09 0,87 -1,95 

JK Galat 57,67 0,06 -0,35 

 

SK db 
Jumlah hasil kali Y dikoreksi terhadap X F tabel 

XX XY YY db JK KT F hitung 0,05 0,01 

Umum 23 69,75 -2,30 0,93       

2,93 3,10 4,94 

Perlakuan 3 12,09 -1,95 0,87       

Galat 20 57,67 -0,35 0,06 17 0,07 0,09 

Perlakuan + Galat 23 69,75 -2,30 0,93 22 0,86   

Perlakuan terkoreksi         3 0,79 0,26 

 

  

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 

 

Perlakuan 4 db Total  (Perlakuan x Ulangan) – 1 23 

Ulangan 6 db perlakuan terkoreksi 3 

Unit percobaan 24 db Galat terkoreksi  t (n - 1) – 1 17 

db perlakuan (Perlakuan – 1) 3 db Perlakuan + Galat (terkoreksi) 22 

db Galat  Perlakuan x (Ulangan - 1) 20 (t - 1)+ db galat (terkoreksi)  
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JK Galat YY Terkoreksi   

 
Ragam galat atau KT Galat (YY terkoreksi)   

JK galat (YY terkoreksi)/ db Galat terkoreksi   

 

JK perlakuan + Galat (terkoreksi)   

 
JK Perlakuan terkoreksi   

JK (Perlakuan + Galat (terkoreksi) - JK Galat (YY terkoreksi) 

 

KT Perlakuan terkoreksi   

JK perlakuan terkoreksi/ db Perlakuan terkoreksi   

 

F Hitung   

(KT Perlakuan terkoreksi)/(KT Galat (YY terkoreksi) 

: 1,53 

 

 

 

 

: 0,09 

 

 

: 0,86 

 

 

 

 

 

: 0,79 

 

 

: 0,26 

 

 

: 2,93 
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Lampiran 3. Analisis statistik HDP (%) 

Perlakuan 

HDP (%)       

Ulangan       

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Jumlah Rataan SD 

P0 76,43 84,29 72,14 83,57 82,86 77,86 477,14 79,52 4,84 

P1 75 90,71 67,86 78,57 82,86 67,14 462,14 77,02 9,05 

P2 83,57 77,14 74,29 77,14 78,57 88,57 479,29 79,88 5,24 

P3 83,57 90 86,43 91,43 89,29 88,57 529,29 88,21 2,81 

Jumlah 318,6 342,1 300,7 330,7 333,6 322,1 1947,9     

Rataan 79,64 85,54 75,18 82,68 83,39 80,54       

 

 

Perlakuan 
1 2 3 4       5             6                 Total 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

P0 8,32 76,43 6,72 84,29 6,6 72,14 8,87 83,57 11,2 82,86 8,01 77,86 50 477 

P1 8,5 75 8,76 90,71 9,23 67,86 7,99 78,57 11 82,86 6,47 67,14 52 462 

P2 8,95 83,57 10,78 77,14 10,92 74,29 6,08 77,14 11,1 78,57 11,5 88,57 59 479 

P3 10,45 83,57 6,42 90 6,51 86,43 8,23 91,43 8,55 89,29 8,1 88,57 48 529 

Total 36 319 33 342 33 301 31 331 42 334 34 322 209 1948 

Kuadrat 331 25434 279 29384 290 22798 247 27467 443 27878 304 26259 11020 951103 
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Kesimpulan :  F hitung > F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap  HDP  burung puyuh. 
 

  

Perlakuan 4 db Total  (Perlakuan x Ulangan) – 1 23 

Ulangan 6 db perlakuan terkoreksi 3 

Unit percobaan 24 db Galat terkoreksi  t (n - 1) – 1 17 

db perlakuan (Perlakuan – 1) 3 db Perlakuan + Galat (terkoreksi) 22 

db Galat  Perlakuan x (Ulangan - 1) 20 (t - 1)+ db galat (terkoreksi)  

SK db 
Jumlah hasil kali Y dikoreksi terhadap X F tabel 

XX XY YY db JK KT F hitung 0,05 0,01 

Umum 23 69,75 17,33 1130,46       

 

3,98 3,10 4,94 

Perlakuan 3 12,09 -31,83 427,18       

Galat 20 57,67 49,16 703,28 17 661,37 38,90 

Perlakuan + Galat 23 69,75 17,33 1130,46 22 1126,16   

Perlakuan Terkoreksi 

   
 

3 464,79 154,93 

Nilai JK (XX) JK (YY) JHK (XY) 

FK 1824,57 158089,94 16983,72 

JK Total/Umum 69,75 1130,46 17,33 

JK Perlakuan 12,09 427,18 -31,83 

JK Galat 57,67 703,28 49,16 
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JK Galat YY Terkoreksi   

 

 

Ragam galat atau KT Galat (YY terkoreksi)   

JK galat (YY terkoreksi)/ db Galat terkoreksi   

 

JK perlakuan + Galat (terkoreksi)   

 
 

JK Perlakuan terkoreksi   

JK (Perlakuan + Galat (terkoreksi) - JK Galat (YY terkoreksi) 

 

KT Perlakuan terkoreksi   

JK perlakuan terkoreksi/ db Perlakuan terkoreksi   

 

F Hitung   

(KT Perlakuan terkoreksi)/(KT Galat (YY terkoreksi)) 

: 661,37 

 

 

 

 

 

: 38,90 

 

 

 

: 1126,16 

 

 

 

 

 

: 464,79 

 

 

 

: 154,93 

 

 

: 3,98 
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Uji Duncan 
 

Sx =  𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

=  38,90/6 

= 2,55 

 

LSR = Sx X SSR 

 

SSR di dapat dari tabel Duncan 

db galat 20 Banyaknya rata-rata perlakuan 

 2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 

LSR 7,523 7,905 8,135 

 

Tabel Uji Duncan 

Perlakuan Rata-rata P1 P0 P2 P3 Notasi 

77,02 79,52 79,88 88,21 

P1 77,02 0    a 

P0 79,52 2,5 0   a 

P2 79,88 2,86 0,36 0  a 

P3 88,21 11,19 8,69 8,33 0 b 

Keterangan : Nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05) 
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Lampiran 4. Analisis statistik konversi pakan 

 

Perlakuan 

Konversi  pakan       

Ulangan       

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Jumlah Rataan SD 

P0 2,31 2,49 2,24 2,36 2,24 2,4 14,05 2,34 0,1 

P1 2,43 2,27 2,38 2,55 2,24 2,29 14,16 2,36 0,12 

P2 2,29 2,4 2,38 2,5 2,27 2,34 14,17 2,36 0,08 

P3 2,33 2,47 2,59 2,23 2,38 2,38 14,38 2,4 0,12 

Jumlah 9,36 9,62 9,59 9,64 9,14 9,41 56,75     

Rataan 2,34 2,41 2,4 2,41 2,28 2,35       

Perlakuan 
1 2 3 4       5             6                 Total 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

P0 8,32 2,31 6,72 2,49 6,6 2,24 8,87 2,36 11,2 2,24 8,01 2,4 50 14 

P1 8,5 2,43 8,76 2,27 9,23 2,38 7,99 2,55 11 2,24 6,47 2,29 52 14 

P2 8,95 2,29 10,78 2,4 10,92 2,38 6,08 2,5 11,1 2,27 11,5 2,34 59 14 

P3 10,45 2,33 6,42 2,47 6,51 2,59 8,23 2,23 8,55 2,38 8,1 2,38 48 14 

Total 36 9 33 10 33 10 31 10 42 9 34 9 209 57 

Kuadrat 331 22 279 23 290 23 247 23 443 21 304 22 11020 805 
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Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan burung puyuh 

 

 

Perlakuan 4 db Total  (Perlakuan x Ulangan) – 1 23 

Ulangan 6 db perlakuan terkoreksi 3 

Unit percobaan 24 db Galat terkoreksi  t (n - 1) – 1 17 

db perlakuan (Perlakuan – 1) 3 db Perlakuan + Galat (terkoreksi) 22 

db Galat  Perlakuan x (Ulangan - 1) 20 (t - 1)+ db galat (terkoreksi)  

Nilai JK (XX) JK (YY) JHK (XY) 

FK 1824,57 134,24 494,90 

JK Total/Umum 69,75 0,24 -1,87 

JK Perlakuan 12,09 0,01 -0,07 

JK Galat 57,67 0,23 -1,80 

SK db 
Jumlah hasil kali Y dikoreksi terhadap X F tabel 

XX XY YY db JK KT F hitung 0,05 0,01 

Umum 23 69,75 -1,87 0,24       

 

0,52 3,10 4,94 

Perlakuan 3 12,09 -0,07 0,01       

Galat 20 57,67 -1,80 0,23 17 0,17 0,01 

Perlakuan + Galat 23 69,75 -1,87 0,24 22 0,19   

Perlakuan Terkoreksi 

   
 

3 0,02 0,01 



 

77 
 

 

JK Galat YY Terkoreksi   

 

 

Ragam galat atau KT Galat (YY terkoreksi)   

JK galat (YY terkoreksi)/ db Galat terkoreksi   

 

JK perlakuan + Galat (terkoreksi)   

 
 

JK Perlakuan terkoreksi   

JK (Perlakuan + Galat (terkoreksi) - JK Galat (YY terkoreksi) 

 

KT Perlakuan terkoreksi   

JK perlakuan terkoreksi/ db Perlakuan terkoreksi   

 

F Hitung   

(KT Perlakuan terkoreksi)/(KT Galat (YY terkoreksi)) 

 

: 0,17 

 

 

 

 

: 0,01 

 

 

 

: 0,19 

 

 

 

 

 

: 0,02 

 

 

 

: 0,01 

 

 

: 0,52 
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Lampiran 5. Analisis statistik IOFC(Rp/ekor/hari) 

 

Perlakuan 

IOFC (Rp/ekor/hari)       

Ulangan       

U1 U2 U3 U4 U5 U6 Jumlah Rataan SD 

P0 114,88 119,76 124,53 129,36 134,15 138,95 761,61 126,94 9 

P1 82,093 86,893 91,749 96,564 101,51 106,22 565,02 94,171 9,05 

P2 163,15 167,82 172,58 177,35 182,15 186,93 1050 174,99 8,91 

P3 210,58 215,26 220,06 224,86 229,66 234,46 1334,9 222,48 8,95 

Jumlah 570,69 589,73 608,92 628,14 647,46 666,56 3711,5     

Rataan 142,67 147,43 152,23 157,03 161,87 166,64       

 

Perlakuan 
1 2 3 4       5             6                 Total 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

P0 8,32 114,88 6,72 119,76 6,6 124,53 8,87 129,36 11,2 134,15 8,01 138,95 50 762 

P1 8,5 82,093 8,76 86,893 9,23 91,749 7,99 96,564 11 101,51 6,47 106,22 52 565 

P2 8,95 163,15 10,78 167,82 10,92 172,58 6,08 177,35 11,1 182,15 11,5 186,93 59 1050 

P3 10,45 210,58 6,42 215,26 6,51 220,06 8,23 224,86 8,55 229,66 8,1 234,46 48 1335 

Total 36 571 33 590 33 609 31 628 42 647 34 667 209 3712 

Kuadrat 331 90899 279 96393 290 102136 247 108074 443 114223 304 120504 11020 3783701 
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Nilai JK (XX) JK (YY) JHK (XY) 

FK 1824,57 573973,89 32361,35 

JK Total/Umum 69,75 58254,38 -2,61 

JK Perlakuan 12,09 56642,89 -38,33 

JK Galat 57,67 1611,50 35,73 

 

SK db 
Jumlah hasil kali Y dikoreksi terhadap X F tabel 

XX XY YY db JK KT F hitung 0,05 0,01 

Umum 23 69,75 -2,61 58254,38       

202,03 3,10 4,94 

Perlakuan 3 12,09 -38,33 56642,89       

Galat 20 57,67 35,73 1611,50 17 1589,36 93,49 

Perlakuan + Galat 23 69,75 -2,61 58254,38 22 58254,29   

Perlakuan Terkoreksi 

 

      3 56664,92 18888,31 

Kesimpulan :  F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap  IOFC  burung puyuh 

 

 

Perlakuan 4 db Total  (Perlakuan x Ulangan) – 1 23 

Ulangan 6 db perlakuan terkoreksi 3 

Unit percobaan 24 db Galat terkoreksi  t (n - 1) – 1 17 

db perlakuan (Perlakuan – 1) 3 db Perlakuan + Galat (terkoreksi) 22 

db Galat  Perlakuan x (Ulangan - 1) 20 (t - 1)+ db galat (terkoreksi)  
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JK Galat YY Terkoreksi   

 
 

Ragam galat atau KT Galat (YY terkoreksi)   

JK galat (YY terkoreksi)/ db Galat terkoreksi   

 

JK perlakuan + Galat (terkoreksi)   

 
 

JK Perlakuan terkoreksi   

JK (Perlakuan + Galat(terkoreksi) - JK Galat (YY terkoreksi) 

 

KT Perlakuan terkoreksi   

JK perlakuan terkoreksi/ db Perlakuan terkoreksi   

 

F Hitung   

(KT Perlakuan terkoreksi)/(KT Galat (YY terkoreksi)) 

: 1589,36 

 

 

 

 

: 93,49 

 

 

: 58254,29 

 

 

 

 

 

 

: 56664,92 

 

 

: 18888,31 

 

 

 

: 202,03 
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Uji Duncan 
 

Sx =  𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

=  93,49/6 

= 3,95 

 

LSR = Sx X SSR 

 

SSR di dapat dari tabel Duncan 

db galat 20 Banyaknya rata-rata perlakuan 

 2 3 4 

SSR 4,02 4,20 4,31 

LSR 15,879 16,590 17,025 

 

Tabel Uji Duncan 

Perlakuan Rata-rata P1 P0 P2 P3 Notasi 

94,17 126,94 174,99 222,48 

P1 94,17 0    A 

P0 126,94 32,77 0   A 

P2 174,99 80,82 48,05 0  A 

P3 222,48 128,31 95,54 47,49 0 B 

Keterangan : Nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 6. Dokumentasi penelitian 

   
Foto bersama Bapak Sumito selaku peternak burung puyuh 

dan teman – teman selama penelitian 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Kandang penelitian 

   
Kegiatan membersihkan kotoran dan tempat minum 
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Pakan basal BP104 Pakan yang sudah 

dicampur dengan 

tepung bijikemiri 

 

Pencampuran 

pakan basal 

dengan tepung 

biji kemiri 

   
Biji kemiri 

 

Menghaluskan 

biji kemiri 

dengan blender 

dan disaring 

Tepung biji 

kemiri 

   
Kegiatan mencampur pakan 
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Kegiatan menimbang dan memberi pakan puyuh 

   

Kegiatan memberikan minum yang dicampur dengan 

vita stress 

   

  

 

Penimbangan dan koleksi telur puyuh 
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Kegiatan penjualan telur di pasar dan toko terdekat 

   
Vaksin medevac ND umur 60 hari melalui air minum 

 

 

 


