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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find out optimum 

level of influence and to use of Durian seed meal in feed on 

quail production performance including feed consumption, hen 

day production, and feed conversion. Quails was used for 

research pullet (68 days old), as many as 120 quails with each 

unit consisted of five quails. The research used experiment 

with different feed supplement and six replications in each 

treatment. The treatments were P0 (basal feed), P1 (basal feed 

+ 5% of durian seed meal), P2 (basal feed + 10% of durian 

seed meal), and P3 (basal feed + 15% of durian seed meal). 

The variables were feed consumption, Hen Day Production 

(HDP), and feed conversion. Data were analyzed by Analysis 

of Variance of the Completely Random Design (CRD) and if 

between treatments showed significant effect were analyzed 

by Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The  result 

showed that treatments of addition Durian seed meal in feed 

did not significant effect on feed conversion although feed 

consumption and hen day production was significantly 

increased (P<0,01). The addition of durian seed meal in feed 



 

 

can’t improve performance hen day production and feed 

consumption but can improve feed conversion. 

 

Keywords: Durian seed meal, Quail, Feed consumption, HDP, 

Feed conversion. 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat milik 

Bapak Iskandar yang berlokasi di Jalan Sentana RT.01 RW.02 

Dusun Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 23 

Desember 2014 sampai dengan 10 Februari 2015. Analisis 

proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat penggunaan tepung biji durian terhadap performa 

produksi burung puyuh. Manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai bahan informasi tentang tingkat penggunaan tepung 

biji durian terhadap performa produksi ternak puyuh yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penggunaan tepung 

biji durian sebagai pakan puyuh. 



 

 

Materi penelitian ini menggunakan 120 ekor puyuh 

betina umur 68 hari dengan jenis Coturnix-coturnix japonica. 

Materi lain yang digunakan adalah biji durian, kandang 

battery, timbangan, pakan puyuh komersil dari PT. Japfa 

Comfeed, peralatan kandang, vitamin dan desinfektan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah P0 (tanpa perlakuan), P1 

(Pakan basal + tepung biji durian5%), P2 (Pakan basal + 

tepung biji durian 10%), P3 (Pakan basal + tepung biji durian 

15%). Variabel yang diukur adalah konsumsi pakan, hen day 

production dan konversi pakan. Analisis data yang digunakan 

adalah analysis of variance (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung biji durian memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi pakan (rataan tertinggi P0: 

26,477g) dan hen day production (rataan tertinggi P0: 

85,208%). Hal tersebut diduga karena pakan yang diberikan 

pada P0 berbentuk crumble dan kandungan proteinnya paling 

tinggi dari perlakuan yang lain, sehingga dapat meningkatkan 

konsumsi dan hen day production pada perlakuan kontrol. 

Penambahan tepung biji durian pada level 5%, 10%, dan 15% 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap konversi 

pakan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan tepung 

biji durian dapat menurunkan konsumsi pakan dan hen day 

production, dan dapat meningkatkan konversi pakan burung 

puyuh. Disarankan untuk melakukan penambahan tepung biji 

durian dalam pakan puyuh dengan menyeimbangkan 



 

 

komponen kandungan nutrisi antara tepung biji durian dengan 

pakan basal, agar tidak merubah komponen nutrisi yang sudah 

tersusun secara sempurna. Disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 

                                                                                                                   

Halaman 

RIWAYAT HIDUP ........................................................... i 

KATA PENGANTAR ...................................................... iii 

ABSTRACT ...................................................................... v 

RINGKASAN ................................................................... vii 

DAFTAR ISI  .................................................................... x 

DAFTAR TABEL ............................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................... xiv 

BAB I   PENDAHULUAN  

 1.1   Latar Belakang  ....................................... 1 

 1.2   Rumusan Masalah ...................................... 3 

 1.3   Tujuan Penelitian ....................................... 4 

 1.4   Manfaat Penelitian ..................................... 4 

 1.5   Kerangka Pikir  .......................................... 4 

 1.6   Hipotesis .................................................... 8 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Biji Durian ............................................... 9 

 2.2 Burung Puyuh .......................................... 11 

 2.3 Konsumsi Pakan ...................................... 14 

 2.4 Produksi Telur ......................................... 17 

 2.5 Konversi Pakan  ....................................... 19 

  

BAB III  METODE PENELITIAN 

 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ................... 22 

 3.2 Materi Penelitian ..................................... 22 

 3.3 Metode Penelitian .................................... 25 



 

 

 3.4 VariabelPenelitian ................................... 28 

 3.5 Rancangan Percobaan ............................. 29 

 3.6 Batasan Istilah  ....................................... 29 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Pengaruh Pemberian Tepung Biji Durian 

terhadap Konsumsi Pakan ...................... 31 

 4.2 Pengaruh Pemberian Tepung Biji Durian 

terhadap Konsumsi Pakan ...................... 33 

               4.3     Pengaruh Pemberian Tepung Biji Durian 

terhadap Konsumsi Pakan  ..................... 35 

   

BAB V PENUTUP  

 5.1 Kesimpulan ............................................. 38 

 5.2 Saran  ...................................................... 38 

 

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................... 39 

LAMPIRAN  .................................................................... 45 



 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                         Halaman 

 

1. Kandungan nutrisi biji durian ........................................ 10 

2. Perbedaan burung puyuh jantan dan betina ................... 13 

3. Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh .... 16 

4. Jumlah ransum yang diberikan per hari sesuai umur  

    burung puyuh ................................................................ 17 

5. Kandungan nutrisi pada pakan basal fase layer  ........... 25 

6. Kandungan nutrisi tepung biji durian  ........................... 25 

7. Kandungan nutrisi pakan perlakuan  ............................. 27 

8. Hasil analisis terhadap konsumsi pakan, hen day  

    production dan konversi pakan  .................................... 31 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                   Halaman 

 

1. Kerangka pikir penelitian ............................................. 7 

2. Prosedur pembuatan tepung biji durian ........................ 24 

3. Denah tata letak pengacakan kandang perlakuan    

    penelitian  ..................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                  Halaman 

 

1. Koefisien keseragaman bobot badan puyuh  

    sebelum   penelitian .......................................................  45 

2. Hasil analisis statistic konsumsi pakan .........................  48 

3. Hasil analisis statistik hen day production ....................  51 

4. Hasil analisis statistik konversi pakan ...........................  54  

5. Dokumentasi penelitian  ................................................  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi protein asal 

hewan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 241.452.952 juta 

jiwa, serta diikuti meningkatnya pengetahuan dan pendapatan 

masyarakat (BPS, 2013). Data Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (2012) menunjukkan bahwa konsumsi telur 

burung puyuh per kapita per minggu dari tiga tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan, berturut-turut tahun 2009 sebesar 

0,040 kg, 2010 sebesar 0,043 kg, dan 2011 sebesar 0,052 kg. 

Dengan demikian penyediaan protein yang berasal dari ternak 

perlu ditingkatkan. Salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut adalah dengan cara meningkatkan 

produktivitas ternak. Puyuh merupakan salah satu ternak 

unggas yang berpotensi untuk dibudidayakan agar dapat 

dimanfaatkan daging dan telurnya.  

Populasi burung puyuh Coturnix-coturnix japonica 

atau Japanese quail di Indonesia mengalami peningkatan. 

Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2012), populasi burung puyuh di Indonesia tahun 2010 

mencapai 7.053.576 ekor, tahun 2011 sebanyak 7.356.648 

ekor, dan tahun 2012 sebanyak 7.840.880 ekor, sehingga 

kebutuhan bahan pakan juga akan meningkat. Sampai saat ini 

Indonesia masih mengimport sebagian bahan baku penyusun 

pakan burung puyuh. Akibatnya harga pakan menjadi terus 

naik dan mahal, sedangkan faktor pakan merupakan kebutuhan 



 

 

dasar ternak dan faktor terbanyak yang menyerap biaya 

produksi (Murtidjo, 2002).  

Limbah pertanian di Indonesia yang melimpah dapat 

menimbulkan masalah dalam penanganannya karena 

mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak dan 

garam-garam mineral. Kandungan bahan organik yang tinggi 

tersebut dapat bertindak sebagai sumber makanan untuk 

pertumbuhan mikroba. Dengan begitu mikroorganisme akan 

berkembang biak dengan cepat dan dapat menimbulkan bau 

yang tidak sedap serta polusi udara (Jenie dan Rahayu, 2003). 

Salah satu limbah pertanian yang merupakan limbah 

ikutan dari buah durian adalah biji durian. Ukuran biji durian 

yang cukup besar membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 

terurai atau terdegradasi secara alami. Pada permukaan biji 

akan tumbuh jamur yang dapat menjadi sumber penyakit. 

Menurut Frazier and Westhof (1978), jamur Aspergillus niger 

yang bersifat aerobic paling banyak tumbuh pada bagian luar 

permukaan biji durian sehingga mengkibatkan biji menjadi 

berbulu dan berwarna hitam sebagai hasil produksi mesellium 

dan spora jamur. Jamur tersebut menghasilkan zat-zat racun 

yang dikenal sebagai mycotoxin. Mycotoxin dapat 

menyebabkan penyakit bahkan kematian bila termakan atau 

terhirup melalui pernafasan manusia maupun hewan. 

Biji durian sebagai limbah ikutan dari buah durian 

merupakan bahan yang cukup potensial untuk dijadikan 

sumber pakan ternak. Hal ini dapat dilihat dari kandungan 

nutrisi yang terkandung terdiri dari 67,4% karbohidrat, 6,43% 

protein, 1,48% lemak, 0,92% kalsium, 0,89% fosfor, dan 

6,15% serat kasar (Djaeni, 2007).  



 

 

Biji durian dapat diolah menjadi bahan pakan lokal 

tanpa mengabaikan segi kualitas yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak. Salah satu alternatif pengolahan biji 

durian adalah mengolahnya menjadi tepung. Pengolahan biji 

durian menjadi tepung dapat meningkatkan daya simpan dan 

penggunaannya (Jufri, 2006). Biji durian sebelumnya pernah 

diteliti sebagai alternatif tambahan pakan ayam pedaging. 

Menyadari bahwa limbah biji durian masih 

mengandung komponen-komponen nutrisi dan zat gizi yang 

dibutuhkan dalam menyusun formulasi pakan burung puyuh. 

Untuk menanggulangi akibat pembuangan limbah biji durian 

dan untuk meningkatkan nilai ekonomis biji durian serta 

adanya kecenderungan harga pakan yang yang terus 

meningkat maka penulis merasa tertarik  untuk mencoba 

memanfaatkan limbah biji durian sebagai bahan pakan ternak 

burung puyuh. Namun perlu upaya pengolahan biji durian 

sebelum dijadikan pakan ternak agar meningkatkan kadar 

protein, rendah serat dan menghilangkan zat mycotoxin yang 

bersifat racun bagi puyuh apabila terakumulasi dalam jumlah 

banyak dalam tubuh (Saptarini, 2009). Berdasarkan alasan 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pemanfaatan tepung biji durian dalam pakan burung puyuh 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa produksi 

burung puyuh yang meliputi konsumsi pakan, hen day 

production, dan konversi pakan.  

1.2       Rumusan Masalah    

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan tepung biji durian pada 

pakan burung puyuh dapat memaksimalkan performa produksi 



 

 

burung puyuh yang meliputi konsumsi pakan, hen day 

production, dan konversi pakan.  

1.3     Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tepung biji durian pada pakan burung puyuh 

terhadap performa produksi burung puyuh yang meliputi 

konsumsi pakan, hen day production, dan konversi pakan.  

1.4       Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi tentang pengaruh penambahan tepung biji 

durian pada pakan burung puyuh terhadap performa produksi 

yang meliputi konsumsi pakan, hen day production, dan 

konversi pakan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

acuan penggunaan tepung biji durian sebagai tambahan pakan 

puyuh. 

1.5       Kerangka Pikir 

Pemeliharaan burung puyuh dapat menggunakan 

modal yang cukup kecil dibandingkan dengan beternak jenis 

unggus lainya karena tidak membutuhkan lahan yang luas, 

kebutuhan pakan sedikit serta cara pemeliharaan yang cukup 

mudah. Produksi telur burung puyuh mencapai 250-300 butir 

per tahun dengan berat rata-rata 10 gram/ butir, disamping 

produksi telurnya burung puyuh juga di manfaatkan 

dagingnya. Keunggulan lain dari burung puyuh yaitu cara 

pemeliharaanya yang mudah, mempunyai daya tahan yang 

tinggi terhadap penyakit dan dapat diternakkan bersama hewan 

lain (Hartono, 2004). 



 

 

Pemenuhan kebutuhan pakan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas sangat diperlukan  karena pakan merupakan 

salah satu faktor penting dalam menunjang produktifitas 

ternak. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan alternatif 

untuk ternak belum banyak dilakukan sedangkan potensi dari 

limbah pertanian di Indonesia khususnya biji durian cukup 

banyak. Biji durian dapat diperoleh di beberapa daerah yang 

mempunyai potensi akan adanya buah durian dimana biji 

durian tersebut menjadi salah satu limbah yang terbengkalai 

tidak dimanfaatkan, yang sebenarnya banyak mengandung 

nilai tambah. Agar limbah ini dapat dimanfaatkan 

sebagaimana sifat bahan tersebut dan digunakan dalam waktu 

yang relatif lama, perlu diproses lebih lanjut.  

Biji durian bila ditinjau dari komposisi kimianya 

cukup berpotensi sebagai sumber gizi karena mengandung 

protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27%, dan fosfor 

0,9% (Wahyono, 2009). Biji durian mentah mengandung racun 

dan tak dapat dimakan karena mengandung mycotoxin. Serat 

kasar pada tepung biji durian yang tinggi akan menjadi 

masalah dalam sistem pencernaan unggas. Hal tersebut 

memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan unggas akibat dari keterbatasan sistem 

pencernaan unggas dalam mencerna serat kasar (Wahju, 

2002). Agar dapat digunakan sebagai pakan ternak unggas, 

tepung biji durian perlu diproses terlebih dahulu sebelum 

dijadikan tepung, hal ini bertujuan merendahkan kandungan 

serat kasar dan menghilangkan mycotoxin dalam biji durian.  

Penelitian yang telah dilakukan terhadap tepung biji 

durian adalah pengaruh penggunaan tepung biji durian 

didalam ransum ayam pedaging terhadap konsumsi pakan, 



 

 

pertambahan berat badan dan konversi pakan. Didalam 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa perlakuan penggunaan 

tepung biji durian dalam ransum memberi pengaruh nyata 

terhadap konsumsi ransum, pertambahan berat badan dan 

konversi ransum ayam pedaging. Penggunaan 10% tepung biji 

durian dalam ransum ayam pedaging merupakan formulasi 

ransum terbaik (Suhaidi, 2004). Dengan demikian konsentrasi 

penambahan tepung biji durian yang diberikan pada burung 

puyuh antara 5%-15%. Kerangka pikir ini disajikan juga 

dalam bentuk bagan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian  

2. Jmlh melimpah 

Harga pakan mahal 

Karbohidrat, 

protein, lemak, 

serat kasar, 

kalsium dan fosfor 

Menemukan sumber 

pakan alternatif 

berpotensi 

Biji durian 

Pengolahan 

Zat mycotoxin  hilang dan 

serat kasar menurun 

(Saptarini, 2009) 

 

3. Kandungan 

nutrisi tinggi 

1. Limbah 

Tepung biji 

durian 

Mampu meningkatkan 

penampilan produksi puyuh 

Pemberian sampai dengan 10% dalam 

pakan  

(Suhaidi, 2004) 

Burung puyuh 

Zat mycotoxin 

Sumber pakan alternatif 

baru 



 

 

1.6   Hipotesis 

Hipotesis nol (H0) : Penambahan tepung biji durian 

pada pakan burung puyuh dapat menurunkan konsumsi pakan, 

hen day production,  dan meningkatkan konversi pakan 

burung puyuh. 

Hipotesis kerja (H1) : Penambahan tepung biji durian 

pada pakan burung puyuh dapat meningkatkan konsumsi 

pakan, hen day production,  dan menurunkan konversi pakan 

burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Biji Durian 

Durian (Durio zibethinus Murr) termasuk dalam suku 

Bombacaceae yang hanya terdapat pada daerah tropis. Di 

Indonesia durian merupakan buah yang amat populer, bahkan 

di luar negeri terkenal dengan sebutan “The King of Fruits” 

atau “Raja Buah”. Tiap pohonnya dapat menghasilkan 80 

sampai 100 buah, bahkan hingga 200 buah terutama pada 

pohon yang tua. Tiap rongga buah terdapat dua sampai enam 

biji atau lebih. Buah durian berbentuk kapsul yang bulat, bulat 

telur atau lonjong, berukuran panjang mencapai 25 cm, 

berwarna hijau sampai kecoklatan, tertutup oleh duri-duri yang 

berbentuk piramid lebar, tajam dan panjang 1 cm (Rukmana, 

2006). Menurut Heyne (2007), klasifikasi durian yaitu: 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Bangsa : Malvales 

Suku : Bombacaceae 

Marga : Durio 

Jenis : Durio zibethinus Murr. 

Biji durian berbentuk bulat telur, berkeping dua, 

berwarna putih kekuning-kuningan atau coklat muda. 

Kandungan patinya cukup tinggi, sehingga berpotensi sebagai 

alternatif pengganti bahan makanan. Di Indonesia biji durian 

memang belum memasyarakat untuk digunakan sebagai bahan 

makanan. Di Thailand biji durian biasa diolah menjadi bubur 

dengan diberi campuran daging buahnya. Bubur biji durian ini 

menghasilkan kalori yang cukup potensial bagi manusia. 



 

 

Biasanya biji durian dapat dikonsumsi setelah direbus atau 

dibakar, bahkan saat ini biji durian dibuat tepung yang bisa 

digunakan sebagai bahan baku wajik dan berbagai produk 

yang lainnya (Rukmana, 2006). Komposisi kimia biji durian 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi biji durian  

Komposisi      Kandungan (%)  

Karbohidrat  67,40 

Protein 6,43 

Lemak kasar  1,48 

Gula  4,89 

Serat kasar 6,15 

Kalsium  0,92 

Fosfor  0,89 

Air  11,48 

Energy bruto (kkal/kg) 3775 

(Sumber: Juntak Indonesia Corporation, 2005) 

Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup 

tinggi sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan 

makanan atau bahan baku pengisi farmasetik, contohnya pati 

biji durian diketahui dapat digunakan sebagai bahan pengikat 

dalam formulasi tablet ketoprofen (Jufri, 2006). Dilihat dari 

komposisi kimianya biji durian mempunyai nilai gizi yang 

baik. Menurut Genisa dan Rasyid (2004), komposisi kimia biji 

durian hampir sama dengan biji-biji yang termasuk famili 

Bombacaceae yang lain, komposisi kandungan yang terdapat 

pada biji durian yang dimasak kadar airnya 51,1 gram, kadar 

lemak 0,2 gram, kadar protein 1,5 gram, dan kadar karbohidrat 



 

 

46,2 gram. Biji dari tanaman yang famili Bombacaceae kaya 

akan karbohidrat terutama patinya yang cukup tinggi sekitar 

42,1% dibanding dengan ubi jalar 27,9% atau singkong 

34,7%. 

2.2   Burung Puyuh 

Puyuh merupakan salah satu komoditi unggas sebagai 

penghasil telur dan daging yang mendukung ketersediaan 

protein hewani yang murah serta mudah didapat (Permentan, 

2008). Secara ilmiah puyuh dikenal dengan nama Coturnix-

coturnix japonica berbeda dengan nama yang umumnya 

digunakan yaitu Coturnix-coturnix. Puyuh tipe liar memiliki 

bulu dengan warna dominan coklat. Ternak puyuh termasuk 

ternak dengan produktivitas yang relatif tinggi. Manfaat umum 

dari puyuh Coturnix-coturnix  japonica yaitu (1) sebagai 

unggas penghasil telur dan daging dengan  cita rasa yang enak; 

(2) biaya pemeliharaan yang murah dengan ukuran tubuh yang 

kecil (80–300 g); (3) memiliki selang generasi yang pendek 

(3-4 generasi per tahun) sehingga memungkinkan memiliki 

generasi yang lebih banyak dalam setahun; (4) tahan (resisten) 

terhadap wabah dan penyakit unggas; (5) memiliki produksi 

telur yang tinggi; (6) dapat digunakan sebagai hewan 

percobaan; dan  (7) merupakan unggas dengan ukuran tubuh 

terkecil yang diternakkan untuk menghasilkan telur dan daging 

(Vali, 2008). 

Anak burung puyuh yang baru menetas dari telur 

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

jari dengan berat 8-10 gram dan berbulu jarum halus. DOQ 

yang sehat berbulu kuning mengembang, gerakan lincah, 

besarnya seragam dan aktif mencari makan atau minum. 



 

 

Dalam dunia peternakan, periode pembesaran DOQ disebut 

dengan masa Starter Grower atau Stargro hingga anak burung 

puyuh berumur 5 minggu (Sugiarto, 2005). 

Klasifikasi zoologi burung puyuh menurut Heyne 

(2007) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class : Aves 

Family : Phasianidae 

Sub family : Phasianidae 

Genus : Coturnix  

Species : Coturnix coturnix japonica. 

Ciri-ciri burung puyuh jantan dan betina berdasarkan 

tanda-tanda tubuh bagian luar dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Perbedaan burung puyuh jantan dan betina. 

Hal 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 

berwarna merah diatas 

dubur jika ditekan 

akan mengeluarkan 

busa berwarna putih 

Berwarna coklat 

terang dan rahang 

bawah putih  

Tidak terdapat 

benjolan  

Suara Cekeker  Cekikik  

Sumber : Sugiarto (2005). 

Keuntungan dalam memelihara puyuh antara lain tidak 

memiliki desain kandang yang khusus, ukuran lantai yang 

tidak terlalu besar, sudah siap dipasarkan umur lima minggu 

dan sudah mulai bertelur umur tujuh minggu, waktu 

pengembalian modal relatif lebih cepat, lebih resisten terhadap 

penyakit dibandingkan ayam walaupun tidak diberi vaksin 

yang sesuai dengan kebutuhan normalnya sehingga 

manajemen pemeliharaannya relatif mudah (Prabakaran, 

2003). Faktor yang terpenting dalam pemeliharaan burung 

puyuh adalah pakan, sebab 80% biaya yang dikeluarkan 

peternak digunakan untuk pembelian pakan. Zat-zat gizi yang 

dibutuhkan harus terdapat dalam pakan, kekurangan salah satu 



 

 

zat gizi yang diperlukan akan memberikan dampak buruk 

(Listiyowati dan Kinanti, 2005). 

2.3   Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya 

sejumlah nutrisi yang ada di dalam ransum yang telah tersusun 

dari bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. 

Pakan yang diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan 

umur dan kebutuhan ternak. Pakan yang dapat diberikan untuk 

burung puyuh dapat berbentuk pellet, crumble (remah), atau 

tepung. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air mutlak 

harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Kekurangan salah 

satu nutrisi tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

penurunan produktivitas (Nugroho dan Mayun, 2005). 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 

produktifitasnya (Tunsaringkarn, 2001).  

Burung puyuh mempunyai dua fase pemeliharaan 

yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase 

pertumbuhan dibagi menjadi dua fase yaitu starter (0-3 

minggu), grower (3-5 minggu) dan fase produksi (umur diatas 

5 minggu). Anak burung puyuh yang baru berumur 0-3 

minggu membutuhkan protein 25% dan energi metabolisme 

2900 kkal/kg. Pada umur 3-5 minggu kadar protein dikurangi 

menjadi 20% dan energi metabolisme 2600 kkal/kg. Burung 

puyuh lebih dari lima minggu kebutuhan energi dan protein 

sama dengan kebutuhan energi pada protein umur 3-5 minggu 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2009). Anggorodi (1985) 



 

 

menyatakan bahwa ransum yang diberikan pada ternak harus 

disesuaikan dengan umur kebutuhan tenak. Hal ini bertujuan 

untuk mengefisiensikan penggunaan ransum. Konsumsi 

ransum ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

umur, palatabilitas ransum, kesehatan ternak, jenis ternak, 

aktivitas ternak, energi ransum dan tingkat produksi. 

Wahju (2002) menyatakan bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah kandungan energi 

metabolisme dalam pakan serta serat kasar yang tinggi tidak 

dapat dimanfaatkan oleh unggas karena unggas tidak 

mempunyai enzim yang dapat mencerna serat kasar. Menurut 

North and Bell (1992), konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

ukuran tubuh, berat badan, tahapan produksi, suhu lingkungan, 

dan keadaan energi pakan. Menurut Ferket and Gernet (2006), 

faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah susunan 

ransum (komposisi kualitas pellet) dan manajemen 

(ketersedian pakan dan air dalam kandang, sanitasi 

lingkungan, kepadatan kandang, kontrol terhadap penyakit), 

tetapi faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan 

konsumsi pakan yaitu pengontrolan sumber stres dan penyakit.  

Puyuh yang diberi pakan dengan kandungan protein 

24% selama periode pertumbuhan dan diberikan pakan dengan 

kandungan protein 20% pada periode bertelur, maka produksi 

telur terbaik adalah 80,2%. Kebutuhan protein puyuh dewasa 

adalah 20-25% dan kebutuhan energi metabolisme adalah 

2200-3400 kkal/kg (Woodard, Abplanalp, Wilson and Vohra, 

2003). Taufiq (2007) 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. Kebutuhan 



 

 

zat makanan burung puyuh berdasarkan fase fisiologisnya 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh. 

Zat makanan 

Grower 

Umur 3-6 

Minggu 

Layer 

Umur >6 

Minggu  

Energi metabolis 

(Kkal/kg) 

2800 2600 

Protein (%) 24 20 

Lemak (%) 2,80 3,96 

Serat kasar (%) 4,10 4,40 

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 

Riboflavin (mg/kg) 4,0 4,0 

Thiamin (mg/kg) 3,0 4,0 

Vit B12 (mg/kg) 0,003 0,003 

Calcium (%) 0,80 3,75 

Phosphor (%) 0,75 1,00 

Sumber : NRC (1994)  

Jumlah ransum yang diberikan per ekor per hari sesuai 

umur burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 



 

 

Tabel 4. Jumlah ransum yang diberikan per hari sesuai umur 

burung puyuh 

Umur Burung Puyuh 

Jumlah ransum yang 

diberikan  

per ekor (g)  

1 hari – 1 minggu  

1 minggu – 2 minggu  

2 minggu – 4 minggu  

4 minggu – 5 minggu  

5 minggu – 6 minggu  

>6 minggu  

>2 bulan 

2 

4 

8 

13 

15 

17-19 

24-26 

Sumber : Listiyowati dan Roospitasari (2009). 

2.4   Produksi Telur  

Achmad (2011) menyatakan bahwa tingkat produksi 

telur dapat ditentukan melalui dua metode, hen day production 

(HD) dan hen housed production (HH). HD adalah jumlah 

telur yang dihasilkan kelompok unggas dalam periode tertentu 

berdasarkan jumlah unggas aktual yang hidup pada periode 

tersebut dan dihitung dalam persen. HH dihitung berdasarkan 

jumlah telur yang diproduksi oleh jumlah unggas pada saat 

awal pemeliharaan dan dihitung dalam persen. HD merupakan 

metode yang sering dipakai karena dapat menentukan tingkat 

produksi telur sesuai dengan jumlah unggas yang ada.  

Secara garis besar produksi telur puyuh dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain, genetik dan faktor luar seperti 

ransum, kandang, temperatur, lingkungan, penyakit dan stres 

(Yasin, 2008). Puyuh mulai bertelur pada umur 42 hari dan 

akan berproduksi penuh pada umur 50 hari. Dengan perawatan 



 

 

yang baik puyuh betina akan bertelur 200 butir pada tahun 

pertama produksi dan periode bertelur selama 9-12 bulan 

dengan lama hidup 2-2,5 tahun (Anggorodi, 1985). Menurut 

Sugiarto (2005), puyuh yang telah mencapai berat badan 90-

100 gram 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 

secara perlahan-lahan akan menurun hingga 70% pada umur 9 

bulan. Produksi telur yang terkait erat dengan jumlah 

konsumsi dan kandungan nutrisi pakan merupakan indikator 

keberhasilan produksi unggas petelur.  

Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, 

kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur (Triyanto, 2007). Produksi telur burung 

puyuh cukup baik dan bervariasi disebabkan oleh faktor 

pemeliharaan dan pakan. Menurut Listyowati dan Roospitasari 

(2009), produksi telur puyuh dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan seperti ransum, kandang, temperatur 

lingkungan, penyakit, dan stres. North and Bell (1992) 

menyatakan bahwa produksi telur sangat ditentukan oleh 

strain burung, umur pertama bertelur, kematian sebelum masa 

bertelur, konsumsi pakan dan kandungan protein pakan. Telur 

saat permulaan bertelur berukuran kecil ukuran telur 

membesar sesuai pertambahan umur dan akan mencapai besar 

yang stabil. Burung puyuh betina mulai bertelur pada umur 35 

hari, rata-rata 40 hari dan produksi telur sudah normal pada 

umur 50 hari. Puyuh pada umumnya bertelur pada sore hari 

antara pukul 15.00-18.00 dan sebagian kecil bertelur pada 

malam hari. Puyuh yang dipelihara pada lingkungan yang 



 

 

nyaman dapat menghasilkan rata-rata 250 butir telur per tahun 

(Woodard, Ablanalp, Wilson and Vohra, 2003). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran telur 

sebagai berikut : (1) Breeding : besar telur dipengaruhi oleh 

faktor keturunan dan pengaruh lingkungan; (2) Umur : 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 (Kartasudjana dan Suprijatna, 2008). Telur 

puyuh jepang berwarna cokelat lurik dan sering tertutup zat 

berwarna biru dan berisi kapur, beratnya 7-8 gram (7-8% dari 

berat badan induk) dengan masa mengeram 17-18 hari atau 

kisaran 16,5-20 hari (Anggorodi, 1985). Berat telur puyuh 

Cortunix-cortunix japonica dengan warna burik, berat telurnya 

rata-rata 10 gram atau sekitar 8% dari berat badannya 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2009). 

2.5   Konversi pakan 

Konversi ransum merupakan perbandingan jumlah 

ransum yang dikonsumsi pada satu minggu dengan produksi 

telur pada minggu itu. Pengertian luas konversi merupakan 

jumlah ransum yang dihabiskan untuk tiap satuan produksi 

(pertambahan bobot badan, telur dan produksi lainnya). 

Semakin banyak ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan 

satu satuan produksi maka makin buruklah pakan tersebut. 

Baik buruknya konversi ransum dipengaruhi oleh berbagai 

faktor diantaranya mutu ransum, kesehatan ternak dan tata 

cara pemberian ransum (Tillman, 2001).  

Konversi pakan merupakan suatu ukuran yang dapat 

digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan pakan serta 



 

 

kualitas pakan. Nilai konversi pakan erat hubungannya dengan 

biaya produksi khususnya biaya pakan, karena semakin tinggi 

konversi pakan maka biaya pakan juga akan meningkat. 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi (gram) dengan produksi telur (gram) yang 

dihasilkan. Menurut  Siriwong (2002), konversi merupakan 

jumlah pakan yang dihabiskan dibagi dengan jumlah bobot 

telur pada periode tersebut. Angka konversi pakan 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan pakan. Angka 

konversi kecil menunjukkan penggunaan pakan yang efisien 

dan sebaliknya angka konversi besar menandakan penggunaan 

pakan tidak efisien. Semakin banyak pakan yang dikonsumsi 

untuk menghasilkan satu satuan produksi, maka semakin 

buruk pakan tersebut. Menurut Parson (2009), 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 dan 

sebaliknya. Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula 

konversi pakannya. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan 

seimbang tidaknya zat-zat makanan itu sesuai kebutuhan 

burung puyuh.   

Anggorodi (1985) menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya konversi pakan sangat ditentukan oleh 

keseimbangan antara energi metabolisme dengan zat-zat 

nutrisi terutama protein dan asam-asam amino. Menurut 

Siriwong (2002), konversi pakan dipengaruhi oleh bangsa 

burung, manajemen, penyakit serta pakan yang digunakan. 

Tingkat konversi pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti mutu pakan, tata cara pemberian pakan, dan kesehatan 



 

 

ternak yang berkaitan dengan tingkat konsumsi. Konversi 

pakan mencerminkan keberhasilan dalam memilih atau 

menyusun pakan yang berkualitas. Angka konversi ransum 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : kulitas pakan; teknik 

pemberian pakan; dan angka mortalitas (Amrullah, 2004).  

Konversi pakan digunakan untuk mengukur 

koefisiensi penggunaan pakan dalam memproduksi telur. 

Angka konversi semakin kecil menunjukkan penggunaan 

pakan semakin baik dan penyerapan nutrien oleh puyuh cukup 

baik. Angka konversi pakan burung puyuh pada penelitian 

Mardiansyah (2013) berkisar 2,68-3,40 dan Setiyantari (2003) 

yaitu sekitar 3,46-3,71. Angka konversi ransum menunjukkan 

tingkat penggunaan ransum dimana jika angka konversi 

semakin kecil maka penggunaan ransum semakin efisien dan 

sebaliknya jika angka konversi besar maka penggunaan 

ransum tidak efisien (Tunsaringkarn, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat milik 

Bapak Iskandar yang berlokasi di Jalan Sentana RT.01 RW.02 

Dusun Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan selama 50 hari 

mulai 23 Desember 2014 sampai dengan 10 Februari 2015. 

Analisis proksimat pakan dan pengolahan tepung biji durian 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Burung puyuh 

Penelitian ini menggunakan 120 ekor puyuh 

betina yang dipelihara mulai umur 68 hari dengan 

jenis Coturnix-coturnix japonica. Rataan bobot badan 

puyuh keseluruhan 134,308±3,78 gram/ekor, dengan 

nilai koefisien keragaman 2,8% (Lampiran 1). 

Pemeliharaan dilakukan selama 50 hari dan 

dialokasikan kedalam empat perlakuan dan enam 

ulangan dimana setiap ulangan terdiri atas lima ekor 

puyuh.  

3.2.2 Kandang dan peralatan kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang sistem battery yang terdiri 24 petak 

yang terbuat dari bambu dengan alas kandang terbuat 

dari kawat kasa berukuran panjang 25 cm, lebar 30 

cm, dan tinggi 40 cm. Masing-masing petak diisi lima 



 

 

ekor burung puyuh. Peralatan kandang yang 

digunakan antara lain tempat pakan, tempat air 

minum, timbangan kapasitas 5 kg dengan ketelitian 1 

gram dan 0,01 gram, termometer, higrometer, ember 

serta peralatan kebersihan. 

3.2.3 Pembuatan tepung biji durian 

Kantong plastik besar dengan kapasitas 8-10 kg 

digunakan untuk wadah biji durian segar. Kemudian 

biji durian diletakkan di dalam bak untuk dilakukan 

pencucian atau pembuangan lendir dan sisa daging 

durian untuk mendapatkan biji durian segar. Setelah 

pencucian biji durian diiris tipis-tipis dengan tujuan 

untuk mempercepat pada saat proses penjemuran 

(pengeringan). Penjemuran di bawah sinar matahari 

dilakukan sampai biji durian benar-benar kering 

selama 24-48 jam (2-3 hari). Setelah kering (dapat 

diremas) selanjutnya dapat dilakukan penggilingan 

menggunakan disk meal hingga menjadi tepung. 

Proses pengolahan biji durian menjadi tepung biji 

durian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.  Prosedur pembuatan tepung biji durian 

 3.2.4 Pakan 

Bahan pakan yang digunakan adalah pakan 

komplit komersial yang diproduksi oleh PT. Japfa 

Comfeed ditambah dengan tepung biji durian. 

Kandungan nutrisi pakan pada konsentrat tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicuci dan dibersihkan dari lendir dan sisa daging durian 

Diiris tipis-tipis 

Dikeringkan di bawah sinar matahari 24-48 jam sampai 

kering 

 Digiling 

Biji durian segar 

 

Tepung biji durian 



 

 

Tabel 5. Kandungan nutrisi pada pakan basal fase layer 

Zat Makanan Japfa Comfeed (*) 

Kadar air Max. 13,00 % 

Protein 20,00 - 22,00 % 

Lemak Min. 3,5 % 

Serat Max. 5,00 % 

Abu Max. 5,00 % 

Gross Energy                                  - 

Sumber: (*) Label pakan puyuh petelur dewasa produksi PT. 

Japfa Comfeed. 

 Kandungan nutrisi tepung biji durian dilakukan 

pengujian sebelum digunakan dalam penelitian. Hasil 

pengujian kandungan nutrisi tepung biji durian 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan nutrisi tepung biji durian berdasarkan 

100% bahan kering 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

Zat makanan Tepung biji durian  (*) 

Abu 3,46% 

Protein Kasar                                            6,85% 

Serat Kasar                                            4,63% 

Lemak Kasar 

Kalsium  

Fosfor 

                     0,75% 

                     0,27% 

                     0,9% 



 

 

dengan empat perlakuan. Setiap perlakuan memiliki enam 

ulangan dan pada tiap ulangan berisi lima ekor puyuh. 

Pemeliharaan dilakukan mulai umur 68 hari hingga 4 minggu. 

Kandungan nutrisi pakan setiap perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Perlakuan pemberian pakan puyuh yang dilakukan 

adalah sebagai berikut :  

P0 :  Ransum kontrol, tanpa tepung biji durian. 

P1 :  Ransum dengan penambahan 5% tepung biji durian. 

Setiap 1 kg pakan basal akan ditambahkan 50 gram 

tepung biji durian. 

P2 : Ransum dengan penambahan 10% tepung biji durian. 

Setiap 1 kg pakan basal akan ditambahkan 100 gram 

tepung biji durian. 

P3 : Ransum dengan penambahan 15% tepung biji durian. 

Setiap 1 kg pakan basal akan ditambahkan 150 gram 

tepung biji durian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 7. Kandungan nutrisi pakan perlakuan 

Perlakuan 
PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

EM 

(Energi 

bruto/0,7) 

P0 
21,44 5,49 5,76 11,18 

2790,63 

kkal/kg 

P1 
20,80 5,03 5,75 11,10 

2729,32 

kkal/kg 

P2 
20,18 4,83 5,75 10,17 

2495,43 

kkal/kg 

P3 
19,86 4,34 5,72 9,53 

2294,06 

kkal/kg 

Keterangan: PK: Protein Kasar, LK: Lemak Kasar, SK: Serat    

Kasar, EM: Energi Metabolis. 

 

Teknik pengacakan yang digunakan adalah sistem acak 

secara manual dengan menggunakan 24 lembar kertas untuk 

mengacak. Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang 

sesuai perlakuan dan ulangan dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3.  Denah tata letak pengacakan kandang perlakuan 

penelitian. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

3.4.1 Konsumsi pakan 

Konsumsi ransum diketahui dengan melihat 

hasil pengurangan antara pakan yang diberikan dengan 

sisa pakan pada hari berikutnya. Penimbangan pakan 

yang diberikan dan sisa pakan dilakukan setiap hari 

yang selanjutnya dikalkulasi untuk mendapatkan 

konsumsi mingguan. Penghitungan konsumsi ransum 

menggunakan rumus berikut: 

Konsumsi pakan = jumlah pakan (g) – sisa pakan (g) 

3.4.2 Produksi telur  

Produksi telur atau hen day production 

merupakan jumlah telur yang dihasilkan kelompok 

unggas dalam periode tertentu berdasarkan jumlah 

unggas aktual yang hidup pada periode tersebut dan 

dihitung dalam persen.  

 

 

3.4.3 Konversi pakan 

Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dihitung berdasarkan jumlah pakan yang dikonsumsi 

dibagi dengan total berat telur yang dihasilkan. 

 



 

 

3.5 Rancangan Percobaan 

 Pengumpulan data dilakukan setiap hari selama 4 

minggu. Data yang didapatkan dari lapang kemudian diolah 

menggunakan program Microsoft Excel. Data dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila mendapatkan hasil berbeda nyata 

(P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1993). 

Model matematika dari RAL adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

 : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

 : Nilai tengah umum 

 : Pengaruh perlakuan ke-I (1,2,3,4) 

     : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i   

ulangan ke-j (1,2,3,4,5,6) 

3.6 Batasan Istilah 

1. Biji durian: Biji yang terbungkus oleh daging buah 

durian, dimana daging buah tersebut strukturnya tipis 

sampai tebal yang berwarna putih, kuning atau 

kemerah-merahan dan merah tembaga. Biji durian 

berbentuk bulat telur sampai lonjong (Saptarini, 2009). 

2. Konsumsi pakan: Jumlah pakan yang dikonsumsi 

ternak setelah dikurangi sisa dan pakan yang tercecer. 

3. Konversi pakan: rasio pakan yang dikonsumsi dalam 

jangka waktu tertentu dibandingkan dengan bobot telur 

yang dihasilkan dalam waktu tertentu (Handarini dkk.,  

2008). 



 

 

4. Hen day production: jumlah telur yang dihasilkan 

kelompok unggas dalam periode tertentu berdasarkan 

jumlah unggas aktual yang hidup pada periode tersebut 

dan dihitung dalam persen (Ahmad, 2011).  

5. Penampilan produksi burung puyuh meliputi konsumsi 

pakan, konversi pakan dan den day production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh tepung biji durian 

dalam pakan terhadap penampilan produksi burung puyuh 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Hasil analisis terhadap konsumsi pakan, hen day 

production dan konversi pakan. 

Perlakuan 

Variabel Pengamatan 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/hari) 

Hen day 

production 

(%) 

Konversi     

pakan 

P0 26,477±0,05
c
 85,208±1,21

b
 2,514±0,021 

P1 25,960±0,08
b
 79,221±0,81

ab
 2,571±0,012 

P2 

P3 

25,334±0,08
a 

25,164±0,07
a
 

70,568±1,47
ab 

77,948±1,05
a
 

2,589±0,016 

2,595±0,014 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian 

terhadap Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 1 

menunjukkan bahwa penambahan tepung biji durian dalam 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. Rataan 

konsumsi pakan pada Tabel 7 mulai dari yang tertinggi yaitu 

perlakuan P0 26,477±0,05
 

g/ekor/hari; P1 25,960±0,08
 

g/ekor/hari, P2 25,334±0,08 g/ekor/hari, dan P3 25,164±0,07 

g/ekor/hari, dari rataan tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi 



 

 

tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa penambahan tepung 

biji durian (P0). Hal ini dikarenakan pakan yang diberikan 

hanya pakan basal dalam bentuk crumble (butiran), sehingga 

pakan tersebut disukai puyuh dan meningkatkan konsumsi 

pakan. Konsumsi tertinggi pada pakan perlakuan yaitu 

25,960±0,08 diperoleh dari perlakuan penambahan tepung biji 

durian 5% (P1). Hal tersebut dikarenakan tepung biji durian 

yang ditambahkan pada pakan  konsentrasinya paling rendah, 

sehingga kandungan tepung didalamnya sedikit dan dapat 

meningkatkan konsumsi pakan. Konsumsi pakan terendah 

terdapat pada P3 yaitu sebesar 25,164±0,07 g/ekor/hari karena 

pakan yang diberikan ditambahakan tepung biji durian sebesar 

15%. Jadi, semakin tinggi persentase tepung biji durian yang 

digunakan, maka tingkat konsumsi pakan semakin rendah. Hal 

ini disebabkan karena semakin tinggi persentase pemberian 

tepung biji durian pada pakan, maka bentuk pakan semakin 

bertepung. Pakan yang semakin bertepung akan menurunkan 

tingkat konsumsi pakan burung puyuh tersebut karena burung 

puyuh kurang menyukai pakan berbentuk tepung. 

Menurut Maynard et al. (2001), bahan pakan bentuk 

tepung kurang disukai unggas. Bentuk butiran lebih disukai 

unggas (jagung, gandum, sorgum, kedelai) dengan komposisi 

ekonomis 25-26%. Wahju (2002) menambahkan bahwa 

ransum yang berbentuk tepung sulit dikonsumsi oleh ternak 

unggas sehingga kebutuhan energi sulit dipenuhi. Hal ini 

didukung oleh Amrulloh (2004) yang menyatakan bahwa 

palatabilitas ransum menjadi rendah akibat ransum terlalu 

banyak mengandung tepung. Unggas menjadi kurang tertarik 

terhadap ransum karena unggas lebih tertarik kepada ransum 

yang berbetuk butiran. Anggorodi (1985) menyatakan bahwa 



 

 

dalam mengkonsumsi ransum, burung puyuh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: umur, palatabilitas ransum, 

kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas ternak, energi ransum 

dan tingkat produksi. Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh 

kuantitas dan kualitas ransum yang diberikan. Ransum yang 

diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur dan 

kebutuhan ternak. Konsumsi ransum merupakan kegiatan 

masuknya sejumlah nutrisi yang ada di dalam ransum yang 

telah tersusun dari bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi ternak tersebut. 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian      

terhadap Produksi Telur 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 2 

menunjukkan bahwa penambahan tepung biji durian dalam 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap hen day production (produksi telur) burung 

puyuh. Rataan hen day production pada Tabel 8 mulai dari 

yang tertinggi yaitu perlakuan P0 sebesar 85,208±1,21%, P1 

79,221±0,81%, P3 77,948±1,05%,
 
dan P2 70,568±1,47%. Dari 

rataan tersebut dapat dilihat bahwa rataan tertinggi diperoleh 

dari perlakuan kontrol (P0) yaitu sebesar 85,208±1,21%. Hal 

tersebut diduga karena pakan basal yang diberikan 

mengandung protein tinggi yaitu 21,44%, sehingga kecernaan 

dari pakan yang diberikan tanpa perlakuan baik untuk produksi 

telur. Perlakuan terbaik dari pakan perlakuan yaitu 

penambahan tepung biji durian 5% (P1) sebesar 79,221%, hal 

tersebut dikarenakan kandungan protein pada pakan perlakuan 

paling tinggi dibandingkan dengan P2 dan P3 yaitu 20,80%, 

sehingga dapat membantu meningkatkan produksi telur. 



 

 

Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, 

kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur (Triyanto, 2007). Menurut North and Bell 

(1992), produksi telur sangat ditentukan oleh strain burung, 

umur pertama bertelur, kematian sebelum masa bertelur, 

konsumsi pakan dan kandungan protein pakan. Jufri (2006) 

menyatakan bahwa biji durian memiliki kandungan pati yang 

cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti 

bahan makanan atau bahan baku pengisi farmasetik, contohnya 

pati biji durian diketahui dapat digunakan sebagai bahan 

pengikat dalam formulasi tablet ketoprofen. Wahyono (2009) 

menyebutkan bahwa biji durian bila ditinjau dari komposisi 

kimianya cukup berpotensi sebagai sumber gizi, yaitu 

mengandung protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27%, 

dan fosfor 0,9%.  

Penambahan tepung biji durian 10% menunjukkan 

penurunan produksi telur burung puyuh. Hal ini bisa dilihat 

pada P2 dengan produksi telur sebesar 70,568%. Penurunan 

produksi telur pada P2 diduga karena puyuh pada perlakuan ini 

pencernaannya sulit mencerna pakan yang diberikan sehingga 

menghambat proses kecernaan dan proses pembentukan telur. 

Hal tersebut dikarenakan tingkat kemampuan puyuh dalam 

mencerna zat makanan pada setiap perlakuan berbeda-beda, 

meskipun kandungan nutrisi setiap perlakuan mencukupi 

kebutuhan puyuh, hal tersebut  dapat mempengaruhi proses 

pembentukan telur dan produksi telur. Penggunaan serat kasar 

yang tinggi dalam pakan dapat menyebabkan penurunan 

aktivitas enzim pemecah zat-zat makanan seperti enzim yang 

membantu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak 

(Trisno, 2007). 



 

 

Serat kasar untuk kebutuhan puyuh maksimal sebesar 

6% (Djulardi dkk., 2006). Puyuh yang diberikan pakan dengan 

kandungan protein 24% selama periode pertumbuhan dan 

diberikan pakan dengan kandungan protein 20% pada periode 

bertelur menghasilkan produksi telur terbaik sebesar 80,2% 

(North and Bell, 1992). Secara garis besar yang mempengaruhi 

produksi telur adalah faktor genetik, pakan (kualitas dan 

konsumsi), keadaan kandang, temperatur, penyakit dan stress 

(Yasin, 2008). Menurut Mufti (2007), produksi telur 

dipengaruhi oleh cahaya dan kandungan protein pakan. 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian   

terhadap Konversi Pakan 

  Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 3 

menunjukkan bahwa penambahan tepung biji durian dalam 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan. Rataan konversi pakan 

pada Tabel 7 mulai dari P0 sebesar 2,514±0,021; P1 

2,571±0,012; P2 2,589±0,016; dan P3 2,595±0,014, dari rataan 

tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penambahan tepung biji 

durian dalam pakan burung puyuh dari 5% sampai tingkat 

15% tidak berpengaruh terhadap nilai konversi pakan 

dibandingkan dengan pakan kontrol, akan tetapi nilai konversi 

pakan cenderung meningkat apabila konsentrasi penambahan 

tepung biji durian ditingkatkan. Hal ini diduga karena 

pengaruh dari mutu pakan yang diberikan, dimana semakin 

baik mutu pakan maka semakin kecil pula nilai konversinya. 

Selain mutu pakan, produksi dan bobot telur telur yang 

dihasilkan juga mempengaruhi konversi pakan.  



 

 

Hasil penelitian Suhaidi (2004) menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung biji durian dalam ransum ayam pedaging 

sampai dengan 10% menghasilkan angka konversi ransum 

yang baik karena mendekati angka konversi ransum tanpa 

penggunaan tepung biji durian dalam ransum. Hal ini berarti 

jumlah ransum yang dikonsumsi mampu menghasilkan 

sejumlah telur dan mampu menunjang produksi telur yang 

tinggi. Angka konversi ransum yang besar berarti jumlah 

ransum yang dikonsumsi kurang efisien untuk menghasilkan 

telur atau tidak mampu menunjang produksi telur yang tinggi. 

Hal ini didukung oleh pendapat Anggorodi (1985) yang 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi pakan sangat 

ditentukan oleh keseimbangan antara energi metabolisme 

dengan zat-zat nutrisi terutama protein dan asam-asam amino. 

Konversi pakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur 

ternak, bangsa, kandungan nutrisi, keadaan temperatur, dan 

kesehatan ternak tersebut. Zakaria dan Muharlien (2011) 

menambahkan bahwa perbedaan konversi pakan disebabkan 

karena adanya perbedaan dalam konsumsi pakan dan produksi 

telur.  

Donoso (2003) menyebutkan bahwa konversi pakan 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu latar belakang strain, 

suhu, jumlah pakan yang terbuang, aditif yang digunakan 

dalam pakan dan manajemen pemeliharaan. Faktor lingkungan 

yang dapat berpengaruh terhadap konversi pakan adalah suhu 

yang kurang nyaman, persediaan pakan/ air minum yang 

terbatas, manajemen pemeliharaan, kualitas pakan, kepadatan 

kandang, dan penyakit. Bobot telur yang tidak signifikan juga 

berpengaruh terhadap nilai konversi pakan selama penelitian. 



 

 

Konversi pakan burung puyuh petelur merupakan 

perbandingan antara berat pakan yang dikonsumsi dengan 

berat telur yang dihasilkan pada waktu tertentu. Konversi 

ransum dipengaruhi bangsa burung puyuh, manajemen, 

penyakit serta pakan yang digunakan (Siriwong, 2002). 

Konversi pakan dipengaruhi oleh laju perjalanan digesta dalam 

alat pencernaan, bentuk fisik pakan, komposisi pakan dan 

pengaruh imbangan nutrien (Anggorodi, 1985). 

Menurut  Tungjaroenchai (2009), faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya cerna dan berfungsi untuk meningkatkan 

efisiensi ransum adalah suhu, laju perjalanan ransum melalui 

pencernaan, bentuk fisik ransum, komposisi ransum, dan 

perbandingan dari zat lainnya. Titus (2001) menambahkan 

bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi konversi 

ransum antara lain strain atau bangsa ternak, mutu ransum, 

keadaan kandang, dan jenis kelamin ternak. Mutu ransum yang 

baik akan menghasilkan angka konversi ransum yang kecil. 

Kandang yang kurang baik akan mengurangi efisiensi 

penggunaan ransum. Sedangkan jenis kelamin jantan memiliki 

kemampuan lebih baik didalam mengkonversikan ransum. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan tepung biji durian dalam pakan burung 

puyuh 5-15% dapat menurunkan konsumsi pakan dan hen day 

production, dan meningkatkan konversi pakan. 

 

5.2 Saran  

Disarankan untuk melakukan penambahan tepung biji 

durian dalam pakan puyuh dengan menyeimbangkan 

komponen kandungan nutrisi antara tepung biji durian dengan 

pakan basal, agar tidak merubah komponen nutrisi yang sudah 

tersusun secara sempurna. Disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Koefisien keseragaman bobot badan puyuh 

sebelum penelitian 

 

Perlakuan 
BB 

( ) 
Rataan 

BB (x) 

Simpangan 

(x- ) 

Kuadrat 

Simpanga

n (x- )² 

P0 

U1 135,6 

135,13 

-0,47 0,218 

U2 140,9 -5,77 33,254 

U3 121 14,13 199,751 

U4 128,8 6,33 40,111 

U5 145,2 -10,07 101,338 

U6 139,3 -4,17 17,361 

P1 

U1 132 

133,75 

1,75 3,062 

U2 121 12,75 162,562 

U3 143 -9,25 85,562 

U4 138,9 -5,15 26,522 

U5 126,9 6,85 46,922 

U6 140,7 -6,95 48,302 

P2 

U1 129 

132,9 

3,9 15,21 

U2 145 -12,1 146,41 

U3 123 9,9 98,01 

U4 137,9 -5 25 

U5 120,8 12,1 146,41 

U6 141,7 -8,8 77,44 



 

 

P3 

U1 134,8 

135,45 

0,65 0,422 

U2 127,6 7,85 61,622 

U3 143 -7,55 57,002 

U4 139,6 -4,15 17,222 

U5 121,9 13,55 183,602 

U6 145,8 -10,35 107,122 

 Total 

  

  

  

1700,443 

 

Rataan 

134,308

3 70,81 

 Sd   3,78 

 KK   2,8% 

 

Sd =    

  =    

 =     

            =        

=    3,78 

  

 



 

 

Koefisien Keragaman (KK)       =   x 100% 

 =  x 100% 

 = 0,028 x 100% 

 = 2,8% 

Kesimpulan: Puyuh yang digunakan dalam penelitian dapat 

dikatakan seragam karena memiliki koefisien 

keragaman kurang dari 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Hasil analisis statistik konsumsi pakan 

Perlakuan Ulangan 
Total Rataan ± sd 

 
1 2 3 4 5 6 

P0 25.97 26.58 26.49 26.69 26.57 26.61 158.91 26.477±0.05 

P1 26.12 25.53 25.49 26.02 26.46 26.11 155.73 25.960±0.08 

P2 24.96 25.81 25.04 25.01 25.55 25.62 151.99 25.334±0.08 

P3 24.7 25.5 25.5 25.13 25.27 24.85 150.95 25.164±0.07 

Total 101.75 103.42 102.52 102.85 103.85 103.19 617.58  

 

A. Faktor koreksi (FK) 

FK  = Yij
2
/r.t 

      = 617,58
2
/4.6 

      = 381.405,0564/24 

      = 15.891,87735 

B. Jumlah kuadrat (JK) 

 JK total = ∑ (Yij)
2
  - FK 

          = (25,97
2
+26,58

2
+26,49

2
+26,69

2
+……+24,85

2
) – 

15.891,87735 

          = 15.900,74 – 15.891,87735 

          = 8,87 

 JK perlakuan= (∑(∑Yij)
2
/r) – FK 

                  = ((158,91
2
+155,73

2
+151,99

2
+150,95

2
)/6) – 

15.891,87735 

               = (95.391,07/6) – 15.891,87735 

               = 15.898,51 – 15.891,87735 

               = 6,64 

 JK galat = JK total - JK perlakuan 

= 8,87 – 6,64  = 2,23 

 

C. Kuadrat total (KT) 

 KT perlakuan = JK perlakuan/dbp 



 

 

                = 6,64/3 = 2,21 

 KT galat = JK galat / dbg 

           = 2,23/ 20 = 0,12 

 

D. F hitung 

 Fhit = KT perlakuan/ KT galat 

       = 2,21/ 0,12 

       = 18,41 

 

Kesimpulan : F hitung > F tabel 0,01, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi pakan burung puyuh, sehingga 

harus dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA           

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT Fhit 

       Ftab 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 6,64 2,21 18,41
(**)

 3,10 4,94 

Galat 20 2,23   0,12       

Total 23 8,87         



 

 

UJI DUNCAN’S 

SE =  

=  

= 0,14 x 4,22 

= 0,59 

 P3 P4 P5 

JND 0,01 4,22 4,33 4,40 

JNT 0,01 0,59 0,60 0,61 

Kesimpulan : Notasi “a” menunjukkan perlakuan tidak 

berpengaruh nyata dan notasi “b”  dan “c” 

menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata 

terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 

 

 

 

 

Perlakuan Rerata Selisih   Notasi 

P3 25,164 -   a 

P2 25,334 0,17   a 

P1 25,960 0,796 0,626  b 

P0 26,477 1,313 1,143 0,517 c 



 

 

Lampiran 3. Hasil analisis statistik Hen Day Production 

 

A. Faktor koreksi (FK) 

  FK  = Yij
2
/r.t 

      = 617,58
2
/4.6 

      = 3.525.682,1824/24 

      = 146.903,4242 

B. Jumlah kuadrat (JK) 

 JK total = ∑ (Yij)
2
  - FK 

          = (88,61
2
+82,65

2
+82,66

2
+91,17

2
+……+80,92

2
) – 

146.903,4242 

          = 148.196,3 – 146.903,4242 

          = 1.292,896 

 JK perlakuan = (∑(∑Yij)
2
/r) – FK 

                 = ((511,3
2
+475,33

2
+423,41

2
+467,69

2
)/6) –            

146.903,4242 

                 = (885.376,24/6) – 146.903,4242 

                 = 147.562,7 – 146.903,4242 

                 = 659,28 

 JK galat = JK total - JK perlakuan 

                  = 1.292,896 – 659,28  = 633,616 

C. Kuadrat total (KT) 

 KT perlakuan = JK perlakuan /dbp 

Perlakuan Ulangan 
Total Rataan ± sd 

 
1 2 3 4 5 6 

P0 88.61 82.65 82.66 91.17 75.8 90.36 511.3 85.208±1.213 

P1 83.47 77.51 72.38 80.97 79.22 81.78 475.33 79.221±0.806 

P2 63.09 62.97 75.83 80.93 68.15 72.44 423.41 70.568±1.472 

P3 85.24 76.69 80.07 71.49 73.28 80.92 467.69 77.948±1.051 

Total 320.41 299.82 310.94 324.56 296.45 325.5 1877.68  



 

 

                     = 659,28/3 = 219,76 

 KT galat = JK galat / dbg 

                = 633,616/ 20 = 31,68 

D. F hitung 

 Fhit = KT perlakuan / KT galat 

           = 219,76/ 31,68 

           = 6,93 

Kesimpulan : F hitung > F tabel 0,01, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi telur 

burung puyuh, sehingga harus dilanjutkan ke Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. 

 

UJI DUNCAN’S 

SE =  

=  

= 2.29 x 4,22 

= 9,69 

Tabel ANOVA             

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT F hit 

      Ftab 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 659,28 219,76 6,93
(**)

 3,10 4,94 

Galat 20 633,616 31,68       

Total 23 1.292,896         



 

 

 P3 P4 P5 

JND 0,01 4,22 4,33 4,40 

JNT 0,01 9,69 9,91 10,07 

  

Perlakuan Rataan    Notasi 

P2 70.568    a 

P3 77.948 7,38   ab 

P1 79.221 8,653 1,273  ab 

P0 85.208 14,64 7,26 5,987 b 

Kesimpulan : Notasi “a” menunjukkan perlakuan tidak 

berpengaruh nyata dan notasi “ab” dan “b”  

menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata 

terhadap HDP burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Hasil analisis statistik konversi pakan 

 

A. Faktor koreksi (FK) 

FK = Yij
2
/r.t 

      = 61,622
2
/4.6 

      = 3.797,27088/24 

      = 158,21962 

B. Jumlah kuadrat (JK) 

 JK total = ∑ (Yij)
2
  - FK 

          = (2,565
2
+2,695

2
+2,626

2
+2,455

2
+……+2,529

2
) – 

158,21962 

          = 158,365 – 158,21962 

          = 0,146 

 JK perlakuan= (∑(∑Yij)
2
/r) – FK 

                  = ((15,533
2
+15,574

2
+15,429

2
+15,086

2
)/6) – 

158,21962 

               = (949,464/6) – 158,21962 

               = 158,244 – 158,21962 

               = 0,025 

 JK galat   = JK total - JK perlakuan 

 = 0,146 – 0,025 = 0,121 

C. Kuadrat total (KT) 

 KT perlakuan = JK perlakuan/dbp 

                = 0,025/3 = 0,00833 

Perlakuan Ulangan 
Total Rataan ± sd 

 
1 2 3 4 5 6 

P0 2.382 2.581 2.538 2.499 2.557 2.529 15.086 2.514±0.014 

P1 2.462 2.587 2.712 2.546 2.586 2.536 15.429 2.571±0.016 

P2 2.613 2.551 2.515 2.577 2.697 2.621 15.574 2.589±0.021 

P3 2.565 2.695 2.626 2.455 2.7 2.492 15.533 2.595±0.012 

Total 10.022 10.414 10.391 10.077 10.54 10.178 61.622  



 

 

 KT galat = JK galat / dbg 

= 0,121/ 20 = 0,00605 

 

D. F hitung 

Fhit = KT perlakuan/ KT galat 

       = 0,00833/ 0,00605 

       = 1,376 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 0,05, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan 

burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT Fhit 

Ftab 

    

0,05 

    

0,01 

Perlakuan 3 0,025 0,00833 1,376 3,10 4,94 

Galat 20 0,121 0,00605       

Total 23 0,146         



 

 

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 

1. Biji durian segar                   2. Pencucian biji durian               

3. Biji durian setelah dicuci      4. Biji durian setelah diiris     

 5. Alat penggiling biji durian   6. Tepung biji durian 



 

 

7. Pakan basal dari pabrik        8. Pencampuran pakan basal         

dengan tepung biji durian 

9. Kandang penelitian              10. Puyuh betina umur 68 hari  

11. Telur burung puyuh           12. Bentuk pakan basal           

 

 

 

 


