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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan peternakan unggas terutama populasi 

di Indonesia berkembang pesat tetapi tidak pada puyuh. 

Populasi ayam yaitu 1.475.717.212 ekor yang diantaranya 

terdiri dari ayam ras pedaging 1.306.663.850 ekor, diikuti 

ayam lokal 87.904.370 ekor dan ayam ras petelur 81.148.992 

ekor (BPS, 2013), sedangkan populasi puyuh di Indonesia 

yaitu 116.200.000 ekor yang tersebar di berbagai provinsi di 

Indonesia diantaranya terdiri dari Jawa Barat 3.000.000 ekor, 

Jawa Tengah 10.000.000 ekor, Daerah Istimewa Yogyakarta 

2.000.000 ekor, Jawa Timur 100.000.000 ekor, Sumatera 

1.000.000 ekor, Kalimantan 50.000 ekor, Sulawesi 35.000 

ekor, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 115.000 

ekor dan Bali 25.000 ekor (Wuryadi, 2014). 

Ada 3 faktor  yang perlu diperhatikan untuk 

menunjang jumlah populasi puyuh di Indonesia diantaranya 

yaitu pakan, bibit dan manajemen pemeliharaan. Menurut Sari, 

Sudjarwo dan Prayogi (2014), biaya produksi dalam beternak 

unggas yang paling tinggi adalah biaya pakan yakni 60-80% 

dari seluruh komponen biaya produksi yang dikeluarkan, 

sehingga biaya produksi akan ditentukan oleh harga bahan 

pakan dan juga  menentukan  produktivitas puyuh. Perlu pakan 

alternatif untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan 

produktivitas puyuh terutama populasinya yaitu dengan 

memanfaatkan limbah. Limbah merupakan hasil samping 

olahan suatu industri yang sudah tidak digunakan. Oleh karena 

itu, perlu ditangani dengan tepat agar tidak terjadi pencemaran 

lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. 
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Semua sisa proses penetasan telur Parent Stock di 

hatchery dalam bentuk padat, cair, dan gas setelah dipisahkan 

dari DOC (Day Old Chick) Final Stock yang normal 

merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri perunggasan 

yaitu breeding farm. Limbah berbentuk padat terdiri dari telur 

infertil, embrio mati, DOC yang cacat dan mati, kerabang 

telur, dan lain sebagainya (Rahmatika, Sjofjan dan Widodo 

2013). Cara yang tepat untuk memanfaatkan limbah penetasan 

berupa telur infertil, embrio mati, kulit telur dan DOC yang 

cacat yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung sebagai 

bahan pakan sumber protein dan mineral untuk pakan ternak.  

Mehdipour, Shargh, Dastard and Hassani (2009) 

melaporkan bahwa pengolahan bahan mentah limbah 

penetasan yaitu dikeringkan pada suhu 100
0
C selama 5-8 jam. 

Proses ini tidak ditambahkan air kemudian digiling menjadi 

tepung. Proses pengolahan tersebut mengandung GE 3987 

Kkal/Kg, bahan kering 83,2%, protein kasar 24,31%, kalsium 

25,62%, phospor 1,47% dan abu 37,05%. Keunggulan tepung 

limbah penetasan ini menurut hasil penelitian Odunsi, 

Akinwumi dan Falana (2013) bahwa burung puyuh yang di 

beri pakan tepung limbah penetasan memiliki produksi telur 

yang lebih tinggi, efisiensi pakan yang lebih baik, mengurangi 

biaya dan berat telur lebih berat dari burung puyuh. 

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan tepung limbah penetasan 

dalam pakan terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

 

 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah penambahan limbah penetasan pada pakan 

dapat mempengaruhi konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan dan umur pertama kali 

bertelur pada burung puyuh (Coturnix coturnix 

japonica)? 

2. Berapa persentase terbaik dalam penambahan limbah 

penetasan pada pakan yang dapat mempengaruhi 

konsumsi pakan, konversi pakan, pertambahan bobot 

badan dan umur pertama kali bertelur pada burung 

puyuh (Coturnix coturnix japonica)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh penambahan limbah penetasan 

pada pakan terhadap konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan dan umur pertama kali 

bertelur pada burung puyuh (Coturnix coturnix 

japonica). 

2. Mengetahui persentase terbaik dalam penambahan 

limbah penetasan pada pakan terhadap konsumsi 

pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan dan 

umur pertama kali bertelur pada burung puyuh 

(Coturnix coturnix japonica). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan: 

1. Bagi akademisi, sebagai sumber informasi untuk 

melakukan penelitian dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang pakan tepung limbah penetasan. 
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2. Bagi peternak, sebagai sumber informasi agar dapat 

diterapkan oleh peternak secara langsung pada 

ternaknya tentang pakan tepung limbah penetasan. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Burung  puyuh (Coturnix coturnix japonica) di 

kalangan masyaraktat dikenal sebagai puyuh penghasil telur. 

Apabila dibandingkan dengan unggas lain nilai gizi telur 

puyuh tidak kalah sehingga akan  menambah sumber protein 

hewani. Banyak cara yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan produksi burung puyuh (Zahra, Sunarti dan 

Suprijatna, 2012). Dalam hal ini keberhasilan beternak burung 

puyuh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting 

diantaranya yaitu pakan (nutrisi), tata laksana (manajemen) 

dan bibit (Dianti, 2012). 

 Harga pakan yang tinggi merupakan permasalahan 

peternak saat ini, penyebabnya adalah mahalnya bahan 

penyusun pakan salah satunya tepung ikan sebagai sumber 

protein yang diperoleh dari luar negeri (Daulay, Bahri dan 

Sahputra, 2007). Selain itu pakan juga berkontribusi sebanyak 

60%- 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu perlu 

pakan alternatif yang murah akan  tetapi memiliki sumber 

protein yang tinggi, tidak bersaing dengan manusia, 

ketersediaannya yang melimpah dan tidak menimbulkan 

penyakit pada ternak. 

Kebutuhan  untuk burung puyuh fase starter 

membutuhkan protein 27% dan energi metabolisme 2800 

kkal/kg. Pada fase grower kadar protein dikurangi menjadi 

20% dan energi metabolisme 2600 kkal/kg. Burung puyuh fase 

layer membutuhkan protein 24% dan energy 2800 kkal/kg 

(NRC, 1994).  
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Limbah penetasan merupakan salah satu pakan 

nonkonvensional yang mana dapat dijadikan sebagai pakan 

sumber protein pada ternak unggas. Limbah penetasan terdiri 

dari telur infertil, embrio mati, kulit telur dan DOC cacat 

(Leeson and Summer, 2001). Mehdipour et. al (2009) 

melaporkan bahwa pengolahan bahan mentah limbah 

penetasan yang dikeringkan dengan suhu 100
0
C selama 5-8 

jam dan proses ini tidak ditambahkan air kemudian digiling 

menjadi tepung. Proses pengolahan tersebut mengandung 3987 

Kkal/Kg GE, 83,2% bahan kering, 24,31% protein kasar, 

25,62% kalsium, 1,47% Phospor dan 37,05% Abu.  

Mehdipour et. al  (2009) melaporkan level pemberian 

tepung limbah penetasan 1,5%, 3% dan 4,5% pada pedaging 

fase stater. Pemberian tepung limbah penetasan dalam pakan 

yang diberikan pada anak pedaging fase stater memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata pada pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan sedangkan konsumsi pakan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Pemberian tepung 

limbah penetasan dalam pakan yang diberikan pada anak ayam 

pedaging fase grower memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (P<0,05) pada konsumsi pakan dan konversi pakan, 

sedangkan pertambahan bobot badan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Berdasarkan  uraian diatas, tepung limbah penetasan 

memiliki potensi untuk dijadikan pakan alternatif. Oleh karena 

itu, dilakukan penelitian tepung limbah penetasan yang 

ditambahkan pada pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama 

kali bertelur pada burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

Skema kerangka pikir penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu: 

1. Hipotesis 1: Diduga penambahan tepung limbah 

penetasan  dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi 

pakan pada burung puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica). 

2. Hipotesis 2: Diduga penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan dapat meningkatkan 
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pertambahan bobot badan pada burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica). 

3. Hipotesis 3: Diduga penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan dapat menurunkan konversi 

pakan pada burung puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica). 

4. Hipotesis 4: Diduga penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan dapat mempercepat umur 

pertama kali bertelur pada burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Odunsi, Akinwumi and Falana (2013) melaporkan 

hasil penelitian bahwa penggantian tepung ikan dengan tepung 

limbah penetasan menunjukkan bahwa burung yang diberi 

pakan tepung limbah penetasan memiliki HDP (Hen Day 

Production) yang lebih tinggi, efisiensi pakan yang lebih baik, 

mengurangi biaya dan menghasilkan berat telur yang lebih 

berat serta konsumsi pakan tidak memberikan pengaruh 

terhadap burung puyuh. Akan tetapi, secara keseluruhan 

konsumsi pakan dan kualitas telur menunjukkan bahwa limbah 

penetasan berhasil dapat menggantikan tepung ikan dalam 

pakan burung puyuh petelur. Hal tersebut juga sesuai dengan 

hasil penelitian Sathishkumar dan Prabakaran (2008) bahwa 

tepung limbah penetasan burung puyuh (Coturnix coturnix 

japonica) sebagai pengganti tepung ikan pada telur kinerja 

produksi induk burung puyuh menunjukkan bahwa 

penambahanan tepung limbah penetasan burung puyuh hingga 

9% dalam pakan sebagai pengganti tepung ikan tidak terbukti 

secara signifikan mempengaruhi konsumsi pakan. Akan tetapi 

secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komposisi nutrisi tepung limbah penetasan burung puyuh 

cukup baik untuk menggantikan tepung ikan dan penambahan 

tepung limbah penetasan burung puyuh dalam mengganti 

tepung ikan hingga 100% tidak mempengaruhi jumlah telur, 

berat telur, efisiensi pakan.   

Shahriar, Nazer-Adl, Doolgarisharaf, and Monirifar 

(2008) melaporkan hasil penelitian bahwa penambahan tepung 

limbah penetasan dalam pakan pada level 2% dan 4% tidak 
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memberikan pengaruh pada pertambahan bobot badan ayam 

pedaging, sedang penambahan level 6% dan 8% memberikan 

pengaruh pada pertambahan bobot badan ayam pedaging. 

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkkan bahwa 

penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan pada 

semua level  tidak mempengaruhi konversi pakan ayam 

pedaging umur 3-6 minggu. Hasil penelitian Mehdipour et. al 

(2009) menunjukkan bahwa penambahan tepung limbah 

penetasan level 1,5%, 3%, dan 4,5% pada ayam pedaging 

menujukkan tidak mempengaruhi bobot badan ayam pedaging 

fase starter, grower dan total periode. Pada periode starter 

tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rasio konversi 

pakan antar perlakuan. Pada periode grower dan total periode 

konversi pakan tertinggi ditunjukkan pada ayam pedaging 

yang diberi pakan 4,5% tepung limbah penetasan. Pada total 

periode, rasio konversi pakan pada ayam pedaging yang diberi 

pakan 4,5% tepung limbah penetasan secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya (p<0,05). Pada 

periode grower memberikan perbedaan yang signifikan antara 

ayam pedaging yang diberi pakan 4,5% limbah penetasan dan 

kelompok kontrol (p<0,05). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Burung Puyuh  

Puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan 

unggas yang dibudidayakan untuk diambil telur dan dagingnya 

karena pemeliharaanya sangat mudah, konsumsi pakan sedikit, 

pertumbuhannya cepat, dan pada umur 42 hari sudah bertelur 

(Kurnia, Praseno dan kasiyati, 2012). Hal tersebut juga 

didukung oleh Zahra, Sunarti dan Suprijatna (2012) bahwa 

puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan puyuh yang 
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dikenal sebagai puyuh penghasil telur. Nilai gizi telur puyuh 

tidak kalah dibanding dengan unggas yang lain, sehingga 

menambah sumber protein hewani. Susilawati, Subagyo, 

Kuswati, Budiarto, Muherlien dan Afroni (2004) menyebutkan 

klasifikasi burung puyuh yakni sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Unggas 

Ordo  : Galiformes 

Sub Ordo :Phasianidae 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Spesies : Coturnix coturnix japonica 

 Ciri burung puyuh jantan dewasa dapat dilihat dari 

warna pada bagian bulu kepala sampai ke bagian belakang 

terdapat warna putih yang berbentuk garis melengkung tebal, 

bulu leher, dan dadanya yang berwarna cokelat muda 

(cinamon) tanpa ada bercak kehitaman, bulu punggung 

berwarna campuran cokelat gelap, abu-abu dengan garis putih, 

bulu sayap seperti bulu punggung dengan belang kehitaman, 

panjang sayap kira-kira 89 cm. Burung puyuh jantan muda 

mulai bersuara atau berkicau pada umur 5-6 minggu. Selama 

puncak musim kawin, burung puyuh jantan akan berkicau 

setiap malam dengan suara keras. Burung puyuh betina 

dewasa memiliki warna tubuh yang mirip dengan burung 

puyuh jantan, kecuali warna bulu pada kerongkongan dan dada 

bagian atas puyuh betina berwarna cokelat muda lebih terang 

(sawo matang) dengan bercak cokelat tua atau kehitam-

hitaman (Prahasta & Hasnawi 2009). Anggorodi (1995) 

menambahkan bahwa burung puyuh betina memiliki bulu 
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yang berwarna kecoklatan dengan bercak-bercak hitam pada 

dadanya. 

Keunggulan burung puyuh sebagai hewan ternak 

diantaranya yaitu kemampuan produksi telur yang mampu 

menghasilkan telur sebanyak 200-300 butir perekor selama 

satu tahun, dengan bobot 10 g per butir (kira-kira 8% dari 

bobot badannya) (Randall & Bolla 2008). Hal ini juga 

didukung oleh Direkterot Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian (2011) beberapa keunggulan 

dari burung puyuh yaitu produksi telur yang tinggi dan masa 

pemeliharaan yang singkat. Selain itu, dalam pembudidayaan 

burung puyuh tidak memerlukan tempat yang luas dan 

investasi yang besar, sehingga usaha peternakan burung puyuh 

ini dapat dilakukan oleh pemodal kecil maupun pemodal besar 

dengan skala usaha komersial. 

2.2.2 Kebutuhan Zat Nutrisi pada Burung Puyuh 

Semua unggas membutuhkan zat makanan yaitu 

protein, energi, vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya yang 

diperlukan untuk pertumbuhan, produksi telur dan kesehatan 

(Smith et al., 2003). Burung puyuh umur 5 minggu  diberi 

pakan yang mengandung protein sekitar 24%, 11,7 MG energi 

metabolis per kilogram, dan 2,5% -3,0% kalsium. Burung 

puyuh untuk umur 6 minggu pertama pakan harus 

mengandung protein sekitar 25%, sekitar 12,6 megajoule (MJ) 

energi metabolis (ME) per kilogram, dan 1,0% kalsium 

Randall dan Bolla (2008). Kebutuhan zat makanan dan jumlah 

konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan produksi telur 

dan efisiensi penggunaan pakan rendah demikian juga 

sebaliknya (Wahju, 2004). Kebutuhan secara umum disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan nutrisi puyuh 

Parameter Satuan Starter Grower Layer 

Energi Metabolisme Kkal/kg 2800 2600 2800 

Vitamin A  I.U 3000 6000 3000 

Vitamin A I.C.U 900 1750 900 

Riboflavin Mg 3,8 4 4 

Asam Pantotenat Mg 12,6 15 15 

Niasin Mg 31 6000 20 

Kolin Mg 1500 2000 1000 

Magnesium Mg 600 500 400 

Mangan Mg 90 0 70 

Seng Mg 50 100 50 

Protein % 27 20 24 

Lisin % 1,4 1,1 0,7 

Metionin + Sistin % 0,9 0,8 0,6 

Glisi + Serin % 1,6 0,9 0,9 

Kalsium % 0,65 3,75 2,3 

Asam linoleat % 1 1 1 

Khlorin % 0,11 0,15 0,15 

Phospor % 0,65 1 1 

Sodium % 0,05 0 0,15 

Iodium % 0,3 0,3 0,3 

Sumber: NRC (1994) 

 Bentuk pakan pada unggas terdiri dari 4 bentuk yaitu 

Halus (mash), kasar (crumble), cetakan (pellet) dan campuran 

(mash and limited grain). Bentuk pakan yang halus memiliki 

bentuk yang seragam sehingga tenak tidak pilih-pilih untuk 

mengkonsumsiya. Bentuk pakan kasar sangat disukai oleh 

ternak akan tetapi ternak akan lebih memilih butirannya saja 

dan nutrisi dalam pakan tidak termakan semua oleh ternak. 

Bentuk pakan pellet ternak lebih menyukai bentuk pakan ini 

dan lebih mudah dicerna akan tetapi untuk biaya prosessing 

akan lebih mahal. Bentuk pakan campuran ini lebih hemat 

akan tetapi jika pencampuran pakan tidak merata maka nutrisi 
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yang dikonsumsi ternak juga tidak dikonsumsi semua 

(Achmanu dan Muherlien, 2011).  

2.2.3 Tepung Limbah Penetasan  

 Limbah penetasan merupakan sumber pakan yang 

kaya akan protein namun belum mendapat perhatian yang 

cukup dalam hal pemanfaatan yang lebih optimal. Apabila 

limbah penetasan dibandingkan dengan produk lainnya yang 

berasal dari hewan seperti tepung ikan, limbah penetasan 

berpotensi sebagai pengganti tepung ikan (Agunbiade, Salau, 

and Adeyemi, 2007). Limbah penetasan adalah salah satu dari 

sumber pakan nonkonvensional yang dapat digunakan sebagai 

sumber pakan yang lebih murah dan mengandung protein yang 

tinggi. Limbah penetasan terdiri dari cangkang telur, telur 

infertil, dead embrio dan anak (DOC) mati. Salah satu faktor 

pembatas tingkat penambahan limbah penetasan dalam pakan 

unggas adalah kandungan lemak (18-21%), yang tergantung 

pada jumlah telur infertil dalam produk akhir (Leeson and 

Summer, 2001).  

Berikut ini adalah analisa proksimat limbah penetasan 

yang disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabel 2. Analisa proksimat tepung limbah penetasan 

Nutrisi Tepung seluruh limbah Penetasan 

Kadar air (%) 4,85 

Abu (%) 18,12 

Ether extract (%) 23,94 

Protein kasar (%) 42,26 

Serat kasar (%) 1,00 

Gross energy (GE) 20,24 

Kalsium (%) 10,97 

Phospor (%) 0,66 

Ca:P 16,6:1 

Sumber: Abiola, Radebe, Westhuizen and Umesiobi (2012) 

2.2.4 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah jumlah makanan yang 

dimakan oleh seekor ternak dalam 1 hari atau selisih antara 

jumlah makanan yang diberikan dengan jumlah makanan sisa 

selama 24 jam. Konsumsi pakan ini indikator yang sangat 

penting dari nilai suatu bahan pakan dan berhubungan dengan 

pemenuhan baik untuk hidup pokok maupun untuk produksi 

(Anggorodi, 1985). Konsumsi pakan merupakan hasil dari 

jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan pakan yang 

tersisa (Panjaitan, Anjar dan Yadi, 2012). Berikut ini 

rekomendasi jumlah pakan yang diberikan pada burung puyuh 

perhari menurut umur disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Jumlah pakan burung puyuh menurut umur 

Umur Jumlah pakan (g/ekor/hari) 

1 hari – 1 minggu 2 

1 minggu – 2 minggu 4 

2 minggu – 4 minggu 8 

4 minggu – 5 minggu 13 

5 minggu – 6 minggu 15 

Di atas 6 minggu 17-19 

Sumber: Anggorodi (1995). 

 Menurut Achmanu dan Muherlien (2011) bahwa 

patokan atau standar pakan yang dikonsumsi dapat berubah 

atau dimodifikasi berdasarkan pada pembawaan genetis yaitu 

species  misalkan ayam atau itik, jenis kelamin dan umur. 

Faktor kondisi lingkungan iklim mikro juga mempengaruhi 

konsumsi pakan. Pada kondisi lingkungan yang panas maka 

konsumsi pakan menurun. Iklim mikro dipemgaruhi oleh iklim 

makro yaitu iklim global yang berkaitan dengan letak 

geografis dari garis katulistiwa. Menurut Wahju (2004) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah 

bangsa unggas, temperatur lingkungan, periode produksi, 

perkandangan, pemotongan paruh, luas kandang unggas, air 

minum, penyakit, dan kandungan energi dalam pakan.  

Penurunan konsumsi pakan pada burung puyuh dapat 

disebabkan oleh kandungan serat kasar dalam pakan yang 

setara atau bahkan melebihi standar yang telah 

direkomendasikan. Apabila pakan mengandung serat kasar 

yang terlalu tinggi akan menyebabkan daya cerna menurun 

sehingga nutrisi yang terserap oleh pencernaan ternak akan 

rendah (Sofjan dan Surisdiarto, 2003). 
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2.2.5 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan ternak merupakan indikator 

dimana ternak mampu merubah zat-zat makanan yang terdapat 

dalam pakan menjadi daging. Pertambahan bobot badan 

merupakan salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan 

ternak (Anggorodi, 1984). Kualitas dan kuantitas pakan sangat 

penting untuk diperhatikan untuk memaksimalkan 

pertambahan bobot badan. Penunjang pertumbuhan agar dapat 

maksimal yaitu pakan harus mengandung zat makanan dalam 

keadaan cukup dan seimbang (Yasmin, 2002).  

Produksi telur setelah sampai pada masa layer 

ditentukan oleh pertambahan bobot badan burung puyuh. 

Perananan bobot badan selama masa pertumbuhan adalah 

tercapainya bobot badan optimal sebelum masa produksi. 

Selama masa pertumbuhan, organ reproduksi juga mengalami 

pertumbuhan (Negara, Sudjarwo dan Prayogi, 2011). Unggas 

membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan 

bobot tubuhnya pada masa pertumbuhan. Salah satunya 

dengan meningkatkan konsumsi pakan (Widyastuti, 

Muflichatun, Mardiati dan Saraswati, 2014). Pertumbuhan 

yang rendah dapat disebabkan kandungan serat kasar yang 

tinggi dalam pakan, hal tersebut dikarenakan serat dalam 

pakan akan tinggal di saluran pencernaan dalam waktu yang 

singkat, sehingga absorbsi zat makanan berkurang (Piliang dan 

Djojosoebagio 2006). 

Menurut Putri (2010), bobot badan puyuh jantan 

dewasa berkisar antara 130-140g/ekor, sedangkan puyuh 

betina dewasa berkisar antara 140-160g/ekor. Bobot badan 

akhir burung puyuh pada umur 15 minggu pada kepadatan 12, 
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15 dan 18 ekor/kandang yaitu 136,67; 138,10 dan 135,77 

g/ekor. Kasiyati dan Muliani (2013) menambahkan bobot 

badan burung puyuh mencapai 120-150 g/ekor setelah umur 

masak kelamin. Hal tersebut juga didukung oleh Gunes dan 

cerit (2000), bahwa puyuh yang telah masak kelamin memiliki 

bobot badan 120-160 g/ekor. Berikut bobot puyuh sesuai 

dengan umur disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Bobot puyuh sesuai umur  

Fase 

pemeliharaan 

Umur puyuh 

(minggu) 

Bobot puyuh 

(gram/ekor) 

Starter 

1 15-30 

2 31-35 

3 56-80 

Grower 

4 81-115 

5 116-150 

6 151-155 

Layer 7-60 >155 

Sumber: Marsudi dan Saparinto (2014) 

2.2.6 Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot badan 

atau produksi telur. Angka konversi pakan sangat erat 

kaitannya dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan (Zainudin dan Syahruddin, 2012). Konversi pakan 

adalah angka yang menunjukkan kemampuan unggas untuk 

mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kilogram (kg) 

produksi telur dalam satuan waktu tertentu (Suprijatna, 

Atmomarso, dan Kartasudjana, 2005). 

Semakin rendah nilai konversi pakan berarti efisiensi 

penggunaan pakan semakin tinggi dan sebaliknya semakin 
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tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan bobot badan persatuan berat menjadi 

semakin tinggi (Wahju, 2004). Menurut Hazim, Al-

Mashadani, Al-Hayani, Mirza and Al-Hassani (2010) konversi 

pakan ideal adalah 3,67 – 4,71.  

Nilai konversi pakan dipengaruhi tingkat stres pada 

burung puyuh akibat tingginya suhu (Negara, Sudjarwo dan 

Prayogi, 2011). Menurut Bakrie, Mansur dan Sukadana (2011) 

konversi pakan sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang 

diberikan kepada ternak.  Menurut Suprijatna dkk (2005) 

menambahkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

efisiensi penggunaan pakan yaitu produksi telur, laju 

pertumbuhan, penyerapan energi metabolisme pakan, 

kecukupan zat-zat makanan dalam pakan, temperatur 

lingkungan dan kesehatan ternak. 

 

2.2.7 Umur Pertama Kali Bertelur 

Umur pertama kali bertelur merupakan tanda dewasa 

kelamin pada burung puyuh betina, sedangkan pada burung 

puyuh jantan ditandai dengan mulainya berkokok dengan 

suara yang khas. Umur pertama kali bertelur pada burung 

puyuh betina yaitu  41 hari (Stepanie dan Purwadaria, 2013). 

Umur induk pertama kali bertelur berhubungan dengan 

pertambahan bobot badan puyuh. Lambatnya umur induk 

bertelur juga berkaitan dengan genetik puyuh yang dipelihara 

(Zainudin dan Syahruddin, 2012). 

Pengeluaran telur sangat berhubungan dengan masak 

kelamin pada aves betina. Kriteria yang digunakan untuk 

penanda umur masak kelamin pada unggas adalah tercapainya 

oviposisi pertama. Tanda bertelur pertama kali didahului oleh 

ovulasi, sedangkan pada jantan masak kelamin ditandai 
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dengan testis yang telah tumbuh dan berkembang dan mampu 

menghasilkan spermatozoa yang matang. Hewan mampu 

bereproduksi dihasilkan dari perpaduan antara perubahan 

fisiologis dan morfologis adalah tanda-tanda masak kelamin 

(Olanrewaju, Dozier, Roush, and Branton, 2006; Wiradimadja, 

Piliang, Suhartono, dan Manalu, 2007). 

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% ketika burung 

puyuh berumur 13 minggu (Tetty, 2002). Triyanto (2007) 

menambahkan bahwa pada awal masa bertelur, produksi telur 

masih sedikit dan semakin meningkat sesuai pertambahan 

umur hingga mencapai puncak produksi pada minggu ke-15, 

sedangkan pada umur 11-13 minggu produksi telur stabil dan 

mendekati puncak produksi. Menurut Djulardi dkk (2006),  

bahwa burung puyuh betina akan mulai bertelur pada umur 41 

hari. Puncak produksi terjadi pada umur 5 bulan dengan 

persentase telur 96%. Menurut Sugiharto (2005), burung 

puyuh dengan berat badan 90 - 100 g akan segera mulai 

bertelur umur 35 - 42 hari. Pada awal produksi akan terus 

mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai puncak 

produksi (top production 98,5%) pada umur 4 - 5 bulan dan 

secara perlahan menurun hingga 70 % pada umur 9 bulan. 

Bakrie, Manshur dan Sukadana (2012) menyatakan 

bahwa burung puyuh betina petelur afkir pada umur sekitar 18 

bulan. Rahayu, Isroli, Saraswati (2014) menyatakan bahwa 

umur non produktif pada burung puyuh yaitu 210 hari atau 

disebut juga masa afkir ternak. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Sumber Sekar 

mulai tanggal 3 November 2014 sampai 12 Desember 2014. 

Analisis proksimat dan pengolahan limbah penetasan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Burung Puyuh 

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

240 ekor burung puyuh dengan jenis kelamin betina yang 

berumur 1 hari dan dipelihara selama 6 minggu sampai 

umur pertama kali bertelur dengan bobot badan awal yang 

seragam (8,04g ± 0,59) dan koefisien keragamnya adalah 

7,37 %. Data bobot badan awal disajikan dalam Lampiran 

1. 

 

2. Kandang dan Peralatan Kandang 

  Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang battery. Kandang yang digunakan berjumlah 24 

buah berukuran tinggi 25 cm, panjang 40 cm dan lebar 30 

cm, perkandang berisi 10 ekor burung puyuh. Peralatan lain 

yaitu berupa tempat pakan, minum, penampung telur, 

timbangan, thermometer, hygrometer, nampan, plastik dan 

peralatan kebersihan. 
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3. Peralatan Pembuatan Tepung Limbah Penetasan  

  Egg tray dan karung yang digunakan untuk 

menampung limbah penetasan di Hatchery. Plastik 

berukuran 5  X 2 m sebanyak 1 buah digunakan untuk 

menjemur limbah penetasan selama ± 18 jam. Oven Listrik 

dengan temperature 60
o
C untuk mengurangi kadar air 

tepung limbah penetasan dan mesin penggiling tepung 

untuk menepungkan limbah penetasan yang sudah dioven. 

4. Pakan 

  Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan puyuh komersial produksi PT. Charoen Phokphan 

Indonesia (CP5104P) yang dibeli dari poultry shop di 

Karangploso dengan harga Rp. 6000/kg. Pakan diberikan 

sehari dua kali, pagi sebanyak 40% dan sore sebanyak 60% 

yang disesuaikan dengan perlakuan. Air minum diberikan 

secara ad libitum. 

  Limbah penetasan yang digunakan diperoleh dari PT. 

Charoen Pokphand Jaya Farm Hatchery Desa Winong 

Kecamatan Gempol Pasuruan berupa telur infertil, embrio 

mati yang berumur18-21 hari serta DOC yang cacat, DOC 

mati dan kerabang telur. Prosedur pembuatan tepung 

limbah menurut Alaba and Ekeocha (2012) bahan baku 

limbah penetasan direndam dalam air mendidih pada 100
0
 

C dengan perbangdingan air dan limbah Penetasan 2:1. 

Kemudian dibiarkan dingin secara alami selama 12-14 jam. 

Setelah itu ditiriskan selama 10-15 menit dan dihancurkan. 

Kemudian dioven dengan suhu 60
0
 C selama 24 jam dan di 

giling serta diayak. Mehdipour, Shargh, Dastard and 

Hassani (2009) menambahkan bahwa pengolahan bahan 

mentah limbah penetasan yaitu dikeringkan dengan suhu 
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100
0 
C selama 5-8 jam dan tidak ditambahkan air kemudian 

digiling menjadi tepung. Prosedur pembuatan tepung 

limbah penetasan tertera pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur pembuatan tepung limbah penetasan  

Pembuatan tepung limbah penetasan dilakukan 

penjemuran dengan sinar matahari dan sambil dihancurkan 

yang bertujuan untuk mempercepat pengeringan pada saat 

pengovenan dan menghasilkan limbah penetasan yang kering. 

Kemudian juga dilakukan pengayakan bertujuan untuk 

menghasilkan tepung limbah penetasan yang seragam. 

Kandungan nutrisi pakan dan tepung limbah penetasan serta 

kandungan nutrisi pada pakan perlakuan disajikan pada Tabel 

5 dan Tabel 6. 

Limbah penetasan ditampung dari  PT. Charoen Pokphand Jaya 

Farm Hatchery berupa telur infertil, embrio mati, DOC yang 

cacat dan mati serta kerabang telur. 

Dijemur dengan sinar matahari selama ± 18 jam, sambil 

dihancurkan dengan dipukul-pukul menggunakan kayu balok. 

Dikeringkan di dalam oven pada suhu ±60
o
C selama 24 jam 

Digiling 

Diayak 
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Tabel 5. Kandungan nutrisi pada pakan komersial CP5104P 

dan tepung limbah penetasan. 

Zat makanan 
Konsentrat 

CP5104P(*) 

Konsentrat 

CP5104P(**) 

Tepung limbah 

penetasan (**)  

Kadar air Max 13,00% 13,37% - 

Bahan kering - 86,63% 89,59% 

Energi 

metabolis 

- 2842,18 

Kkal/Kg 

3758,02 Kkal/Kg 

Protein 20,00-22,00% 22,31% 51,87% 

Lemak Min 3,50% 3,65% 29,78% 

Serat Max 5,00% 5,50% 1,95% 

Abu Min 12,00% 15,56% 12,60% 

Kalsium Min 3,00% - - 

Phospor Min 0,60% - - 

Antibiotik - - - 

Sumber: (*)  Label pakan komplit butiran puyuh petelur 

dewasa produksi PT. Charoen Pokphan 

Indonesia 

 (**) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya.  

 

Tabel 6. Kandungan nutrisi pada pakan perlakuan 

Perlakuan Penambahan (*) 

Kandungan Nutrisi 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

EM 

(Kkal/Kg) 

P0 100% PB 22,31 3,65 5,50 15,56 2842,18 

P1 PB+1,5% TLP 22,74 4,04 5,45 15,52 2855,71 

P2 PB+3,0% TLP 23,17 4,41 5,39 15,47 2868,85 

P3 PB+4,5% TLP 23,58 4,77 5,35 15,43 2881,62 

Keterangan: (*) PB= Pakan Basal;  

  TLP= Tepung Limbah Penetasan  
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang sebanyak 6 ulangan dan pada tiap ulangan 

berisi 10 ekor burung puyuh. Pemeliharaan burung puyuh 

dilakukan mulai umur 1 hari sampai umur pertama kali 

bertelur. 

 Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan tepung limbah penetasan  

P1 = Pakan basal dengan penambahan tepung limbah penetasan 

1,5 % 

P2 = Pakan basal dengan penambahan tepung limbah penetasan 

3 % 

P3 = Pakan basal dengan penambahan tepung limbah penetasan 

4,5 % 

 Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang 

sesuai perlakuan dan ulangan adalah sebagai berikut: 

P0U4 P1U4 P2U3 P3U4 P1U5 P2U2 P3U6 P0U6 P2U6 P3U5 P0U1 P1U6 

P0U5 P3U1 P2U1 P1U3 P3U2 P2U5 P1U2 P0U3 P2U4 P1U1 P0U2 P3U3 

Gambar 3. Pengacakan unit penelitian sesuai perlakuan dan 

ulangan 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sampai umur 

pertama kali bertelur, sebelum puyuh diberi perlakuan 
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dilakukan penimbangan bobot badan agar diketahui 

keseragaman bobot badan burung puyuh. Setelah 

penimbangan selesai diberi larutan gula untuk mengurangi 

stres. Air minum diberikan secara ad libitum. Tempat pakan 

dan minum dibersihkan sebelum diberi pakan dan minum yang 

dilakukan setiap hari.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diukur dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu: 

 1. Konsumsi pakan. Konsumsi pakan merupakan jumlah 

makanan yang dimakan oleh seekor ternak dalam 1 

hari atau selisih antara jumlah makanan yang 

diberikan dengan jumlah makanan sisa selama 24 jam 

(Anggorodi, 1985).  

 2. Pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 

diukur dari selisih bobot badan akhir dikurangi bobot 

badan awal (Yasmin, 2002). 

 3. Konversi pakan. Konversi pakan adalah hubungan 

antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot badan atau produksi 

telur. (Zainudin dan Syahruddin, 2012). 

 4. Umur pertama kali bertelur. Umur pertama kali 

bertelur diperoleh dengan cara mencatat umur burung 

puyuh pada tiap perlakuan dan ulangan untuk pertama 

kalinya bertelur (Stepani dan Purwadaria, 2013). 
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3.5 Analisis Data 

 Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali pada hari ke-7. Setelah memperoleh data dari lapang 

diolah dengan software Microsoft excel. Data analisis 

menggunakan analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Apabila ada 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (Yitnosumarto, 1993). 

3.6 Batasan Istilah 

 1. Coturnix coturnix japonica merupakan burung puyuh 

betina yang digunakan dalam penelitian dengan umur 

1 hari. 

2. Limbah penetasan merupakan limbah yang berupa telur 

infertile, embrio mati, kulit telur, DOC cacat dan DOC 

mati.  

 3. Tepung limbah penetasan merupakan hasil dari 

pengolahan dan pengeringan limbah penetasan yang 

kemudian digiling hingga menjadi tepung. Limbah 

penetasan yang digunakan adalah ayam petelur. 

 4. Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi burung puyuh yang diperoleh dari selisih 

pakan yang diberikan dan sisa pakan. 

 5. Pertambahan bobot badan merupakan pertambahan 

bobot badan (g/ekor) burung puyuh  yang diperoleh 

dari bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal. 

 6. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (g) dengan 

pertambahan bobot badan (g). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Penetasan 

Dalam Pakan Terhadap    Konsumsi Pakan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan nilai 

konsumsi pakan selama penelitian yang disajikan pada Tabel 

7, sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran 3. 

Tabel 7. Rataan konsumsi pakan (perekor selama penelitian) 

Perlakuan Rataan Konsumsi Pakan (g/ekor) 

P0 400,83±4,46 

P1 397,85±7,97 

P2 404,39±3,23 

P3 395,65±4,41 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). 

 Berdasarkan hasil  menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan limbah penetasan memberikan  perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. 

Hal tersebut dikarenakan kandungan nutrisi yang diberikan 

terutama kandungan serat kasar dan kandungan energi serta 

protein antar perlakuan adalah hampir sama. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Natsir, Sjofjan, Manab dan Alawy (2008) 

bahwa penyebab tidak berpengaruhnya perlakuan terhadap 

konsumsi pakan yaitu kandungan dari zat makanan yang 

diberikan terutama energi dan protein dalam pakan antar 

perlakuan adalah sama. Berikur kandungan energi metabolis, 

protein dan serat kasar disajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Kandungan energi metabolis, protein dan serat kasar     

pada pakan perperlakuan 

Perlakuan Energi Metabolis 

(Kkal/Kg) 

Protein (%) Serat 

Kasar (%) 

P0 2842,18 22,31 5,39 

P1 2855,71 22,74 5,45 

P2 2868,71 23,17 5,50 

P3 2881,62 23,58 5,35 

Pada tabel menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung limbah penetasan semakin rendah 

kandungan serat kasarnya semakin rendah. Menurut Natsir 

(2004) bahan pakan yang mengandung serat kasar yang rendah 

akan lebih mudah dicerna yang akan mengakibatkan energi 

metabolisme yang tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh 

Wahju (2004) bahwa bahan-bahan makanan yang 

mengandung serat kasar yang tinggi mempunyai nilai energi 

yang rendah dan sebaliknya. Energi dalam pakan yang 

dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka 

konsumsi pakan akan tinggi sedangkan jika kebutuhan energi 

melebihi kebutuhan, maka konsumsi pakan akan sedikit. 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Penetasan 

Dalam Pakan Terhadap  Pertambahan Bobot Badan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan nilai 

pertambahan bobot badan selama penelitian yang disajikan 

pada Tabel 9, sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran 

4. 
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Tabel 9. Rataan pertambahan bobot badan (perekor selama 

penelitian) 

Perlakuan Rataan PBB (g/ekor) 

P0 113,51±9,79 

P1 106,65±11,23 

P2 106,20±8,33 

P3 113,99±6,80 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). 

 Berdasarkan hasil analisis ragam  menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan limbah penetasan memberikan  

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan. Hasil tersebut juga sesuai dengan 

hasil penelitian Mehdipour, Shargh, Dastard and Hassani 

(2009) yang melaporkan bahwa penambahan tepung limbah 

penetasan pada pakan tidak berbeda nyata terhadap 

pertambahan bobot badan pada ayam pedaging.  Shahriar, 

Nazer, Doolgarisharaf, and Monirifar (2008) menambahkan 

bahwa penambahan limbah penetasan level 2% dan 4% tidak 

memberikan pengaruh pada pertambahan bobot badan ayam 

pedaging, sedang penambahan level 6% dan 8% memberikan 

pengaruh pada pertambahan bobot badan ayam pedaging. 

Selain itu konsumsi pakan juga mempengaruhi pertambahan 

bobot badan. Unggas membutuhkan asupan nutrisi yang cukup 

untuk meningkatkan bobot tubuhnya pada masa pertumbuhan. 

Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi pakan 

(Widyastuti, Mardiati dan Saraswati 2014).  

Tepung limbah penetasan mengandung protein yang 

tinggi sehingga ternak mengonsumsi protein tinggi yang 

kemudian akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

tinggi pula. Menurut wahju (2004) konsumsi protein yang 

tinggi akan menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Anggorodi 
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(1984) menambahkan bahwa kemampuan ternak untuk 

merubah zat-zat makanan yang terdapat dalam pakan menjadi 

daging, ditunjukkan dengan pertambahan bobot badan dari 

ternak tersebut. Salah satu kriteria yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ternak yaitu pertambahan bobot 

badan. 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Penetasan 

Terhadap  Dalam Pakan Konversi Pakan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan nilai 

konversi pakan selama penelitian yang disajikan pada Tabel 

10, sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran 5. 

Tabel 10. Rataan konversi pakan (perekor selama penelitian) 

Perlakuan Rataan Konversi Pakan  

P0 3,56±0,35 

P1 3,77±0,43 

P2 3,83±0,31 

P3 3,48±0,20 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). 

 Berdasarkan hasil analisis ragam  menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan limbah penetasan memberikan  

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konversi pakan. Hal tersebut disebabkan karena pakan yang 

diberikan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dibuktikan 

pada rataan konversi pakan yaitu  P0=3,56, P1=3,77, P2=3,83 

dan P3=3,48.  

Menurut bakri, manshur dan Sukadana (2011) bahwa 

konversi pakan sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang 

diberikan kepada ternak. Secara genetis puyuh mempunyai 

kemampuan mengonversi pakan menjadi produk yang relatif 
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sama, namun dengan syarat pakan yang diberikan juga 

mempunyai kualitas yang sama baiknya. Sagala (2009) 

menambahkan semakin baik kualitas pakan, semakin kecil 

pula nilai konversi pakannya. Kualitas  pakan tersebut 

ditentukan oleh keseimbangan nutrien dalam pakan itu yang 

diperlukan oleh ternak. Anggorodi (1985) menambahkan 

bahwa angka konversi pakan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti: umur ternak, bangsa, kandungan gizi pakan, keadaan 

temperatur dan keadaan unggas.  

Dari penelitian ini terlihat bahwa dengan 

meningkatnya jumlah persentase tepung limbah penetasan 

didalam pakan, mengakibatkan penurunan kandungan serat 

kasar. Kandungan serat kasar pada pakan perlakuan P0 

(5,39%), P1 (5,45%), P2 (5,50%) dan P3 (5,35%). Menurut 

Setianto et al. (2005), dimana konversi pakan semakin 

meningkat dengan meningkatnya kandungan serat kasar di 

dalam pakan. 

 Selain itu, menurut Soedjarwo dan Widodo (2006) 

perbedaan nilai konversi pakan disebabkan pertambahan bobot 

badan dan konsumsi pakan yang diperoleh pada masing-

masing perlakuan tidak sama. Menurut Zahra dkk (2012), 

tinggi rendahnya nilai konversi ransum sangat dipengaruhi 

oleh konsumsi ransum dan PBBH. 

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Penetasan 

Dalam Pakan  Terhadap Umur Pertama Kali Bertelur 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan nilai 

umur pertama kali bertelur selama penelitian yang disajikan 

pada Tabel 11, sedangkan perhitungan disajikan pada 

Lampiran 6. 
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Tabel 11. Rataan umur pertama kali bertelur (perekor selama 

penelitian) 

Perlakuan Rataan Umur Pertama Kali Bertelur (hari/ekor) 

P0 50,0±3,46 

P1 49,5±4,32 

P2 49,2±3,54 

P3 48,8±2,48 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). 

 Berdasarkan hasil  menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan limbah penetasan memberikan  perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap umur pertama 

kali bertelur pada puyuh. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

rataan total umur pertama kali bertelur yaitu P0=50 hari, P1=49 

hari, P2=49 hari, P3=48 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

P3 dengan penambahan tepung limbah penetasan paling besar 

(4,5%) memiliki rataan umur pertama kali bertelur paling 

cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan kandungan nutrisi pakan pada P3 paling baik 

dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan North dan Bell (1990) keadaan yang 

mempengaruhi lamanya dewasa kelamin dan mulai masuk 

pada tahapan bertelur ini disebabkan karena faktor makanan. 

Sefton dan Siegel (1974) dalam Rachmat, Wiranda, Maggy 

dan Wasmen (2005), menambahkan bahwa puyuh mencapai 

dewasa kelamin pada umur enam minggu, akan tetapi 

ditemukan juga yang lebih lama/tua dari umur tersebut. 

Keadaan ini disebabkan karena faktor kesehatan, tata laksana, 

dan makanan turut mempengaruhi dewasa kelamin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan

  memberikan hasil yang sama pada konsumsi pakan 

(404,39g±3,23), pertambahan bobot badan (113,99g±6,80), 

konversi pakan (3,48±0,20) dan umur pertama kali bertelur 

pada burung puyuh (48,8 hari ±2,48). 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu penelitian perlu 

dilanjutkan dengan persentase penambahan tepung limbah 

penetasan diatas 4,5% dan menghitung Income over feed cost 

(IOFC) yaitu menghitung pendapatan yang diperoleh setelah 

mengurangi biaya pakan selama penelitian. 

 


