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THE EFFECT OF ADDITION LEUCAENA LEAF 

MEAL (Leucaena leucocephala) ON FEED 

CONSUMPTION, EGG PRODUCTION, AND FEED 

CONVERSION OF QUAIL (Coturnix coturnix japonica) 

Nataliyus, Edhy Sudjarwo, and Adelina Ari Hamiyanti
 

ABSTRACT 

This Research was carried out at the quail farm owned 

by Mr. Iskandar in Desa Ampeldento, Karangploso, Malang. 

This research was conducted for three weeks from November 

19
th
 until December 9

th
 2014. This study aimed to determine 

the effect of the addition of leucaena leaf meal in feed on feed 

consumption, eggs production and feed conversion. Quail 

were used in this study was 240 Coturnix coturnix japonica 

aged 50 days which divided into 4 treatments and 6 

replications, each replications contained 10 quails. Quail 

reared for three weeks for data collection include feed 

consumption, egg production, feed conversion. The treatments 

were without additional leucaena leaf meal (P0), feed with 2% 

leucaena leaf meal addition (P1), feed with 4% leucaena leaf 

meal adition (P2) and feed leucaena leaf meal addition 6% 

(P3). Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA). If 

there was difference followed by Duncan's Multiple Range 

Test (DMRT). The variables measured were feed 

consumption, egg production and feed conversion. The results 

of this study found that the addition of leucaena leaf meal in 

feed on layer phase quail has no significant effect (P>0,05) on 

feed consumption, egg production and feed conversion. Based 

on reseach results of  the addition of leucaena leaf meal in feed 

quail can not increase the value of feed consumption and egg 

production, further feed conversion increased. 

Keywords: feed consumption, egg production, feed conversion 
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PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN 

LAMTORO (Leucaena leucocephala) TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN, PRODUKSI TELUR, DAN 

KONVERSI PAKAN BURUNG PUYUH (Coturnix 

coturnix japonica) 

 Nataliyus, Edhy Sudjarwo, dan Adelina Ari Hamiyanti
 

RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat milik Bapak 

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

Bunder, Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu mulai 19 

November 2014 sampai dengan 9 Desember  2014.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan tepung daun lamtoro yang tepat sebagai pakan 

tambahan terhadap performa produksi pada ternak puyuh yang 

meliputi konsumsi pakan, produksi telur, dan konversi pakan. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi tentang 

tingkat penggunaan tepung daun lamtoro terhadap performa 

produksi pada ternak puyuh yang meliputi konsumsi pakan, 

produksi telur, dan konversi pakan yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai acuan penggunaan tepung daun lamtoro 

sebagai pakan puyuh. 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah Burung 

puyuh jenis Coturnix coturnix japonica atau Japanese Quail 

betina berumur 50 hari sebanyak 240 ekor. Kandang yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kandang sistem battery. 

Kandang yang digunakan memiliki ukuran tinggi 40 cm, 

panjang 33 cm dan lebar 22 cm. Masing-masing petak diisi 10 

ekor burung puyuh. Bahan pakan yang digunakan meliputi 

pakan basal dan tepung daun lamtoro. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dan 6 

ulangan, pada tiap ulangan berisi 10 ekor burung puyuh. 
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Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 3 minggu dimana 

perlakuan yang diberikan meliputi P0 (pakan basal tanpa 

penggunaan tepung daun lamtoro), P1 (pakan basal + 2 % 

tepung daun lamtoro), P2 (pakan basal + 4 % tepung daun 

lamtoro), P3 (pakan basal + 6 % tepung daun lamtoro). 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun lamtoro dalam pakan burung puyuh berpengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan, produksi telur 

dan konversi pakan. Rataan dari konsumsi pakan untuk 

perlakuan P0,P1,P2 dan P3secara berurutan adalah 

20,99±0,12; 21,07±0,09 ; 21,05±0,12 dan 20,99±0,06 g/ekor. 

R Serta untuk rataan HDP (Hen Day Production) perlakuan 

P0, P1,P2 dan P3 secara berurutan adalah 56,83±1,99; 

54,92±2,10; 53,26±1,84 dan 54,60±2,95, sedangkan rataan 

konversi pakan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 secara berurutan 

adalah 2,20±0,02; 2,17±0,04; 2,20±0,04 dan 2,18±0,03.  

Kesimpulan bahwa penambahan tepung daun lamtoro 

pada pakan puyuh tidak dapat meningkatkan jumlah konsumsi 

pakan, dan produksi telur harian, serta dapat menurunkan nilai 

konversi pakan. Puyuh dengan pakan kontrol mendapatkan 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pakan yang 

ditambahkan tepung daun lamtoro. Saran dari penelitian ini 

adalah Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai taraf 

penambahan tepung daun lamtoro dan metode detoksifikasi 

yang tepat agar tepung daun lamtoro dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pakan tambahan pada pakan puyuh fase 

pertumbuhan mengingat potensi lamtoro yang memiliki 

kandungan nilai protein yang tinggi serta mudah diperoleh. 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

DAFTAR ISI 

Isi          Halaman 

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

KATA PENGANTAR ........................................................  ii 

ABSTRACT .........................................................................  iv 

RINGKASAN .....................................................................  v 

DAFTAR ISI .......................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...............................................................  x 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................  xi 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................  1 

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

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

1.3  Tujuan Penelitian ......................................................  3 

1.4  Manfaat Penelitian.....................................................  3 

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

1.6  Hipotesis ....................................................................  6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................  7 

2.1  Lamtoro .....................................................................  7 

2.2  Puyuh.........................................................................  9 

2.3  Konsumsi pakan ........................................................  11 

2.4  Produksi Telur ...........................................................  14 

2.5  Konversi pakan ..........................................................  16 

BAB III MATERI DAN METODE ..................................  18 

3.1  Lokasi Penelitian .......................................................  18 

3.2  Materi ........................................................................  18 

3.3  Metode Penelitian ......................................................  20 

3.4  Variabel Pengamatan.................................................  22 

3.5  Rancangan Percobaan ...............................................  23 



viii 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................  24 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan ........  25 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi Harian .........  27 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan .........  28 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................  31 

5.1 Kesimpulan ................................................................  31 

5.2 Saran ...........................................................................  31 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                              Halaman 

 1. Kerangka pikir penelitian .............................................  6 

 2. Prosedur pembuatan tepung daun lamtoro ...................  19 

 3. Denah tata letak pengacakan kandang perlakuan 

penelitian. .....................................................................  22 

 

  



x 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel             Halaman 

1. Kandungan zat nutrisi daun lamtoro kering dan tepung 

daun lamtoro ...................................................................  8 

2. Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh 

(Coturnix  coturnix japonica)..........................................  13 

3. Kandungan nutrisi pada pakan basal fase layer ..............  20 

4. Kandungan nutrisi pakan setiap perlakuan berdasarkan 

perhitungan......................................................................  21 

5. Hasil analisis terhadap konsumsi pakan, produksi/ HDP, 

dan konversi pakan. .........................................................  24 

 

 

  



xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran            Halaman 

1. Suhu dan kelembaban kandang selama penelitian ..........  39 

2. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) burung puyuh 

umur 7 minggu. ...............................................................  40 

3. Data konsumsi pakan selama penelitian (gram/ekor) .....  42 

4. Data analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi pakan ...............................................................  43 

5. Data HDP selama penelitian ...........................................  45 

6. Data analisis  statistik pengaruh  perlakuan  terhadap     

HDP .................................................................................  46 

7. Data konversi pakan puyuh selama penelitian ................  48 

8. Data analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap 

konversi pakan ................................................................  49 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Ternak puyuh merupakan jenis unggas yang sudah cukup 

lama dipelihara di Indonesia dan telah dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan sumber protein hewani, yaitu daging dan 

telurnya. Ternak ini sebenarnya bukan ternak asli Indonesia, 

tetapi berasal dari negara lain dan pertama kali dipelihara di 

Indonesia pada tahun 1979, namun semenjak tahun 1981 tidak 

pernah lagi diimpor, sehingga pada saat ini puyuh sudah 

dianggap sebagai salah satu jenis ternak lokal Indonesia 

(Prihatman, 2000).  

Puyuh merupakan unggas yang memiliki bentuk fisik 

kecil dan penanganannya cukup mudah. Keunggulan dari 

puyuh adalah sangat mudah dipelihara, tahan terhadap 

penyakit, dan jumlah produksi telur yang cukup tinggi, yaitu 

dapat mencapai 250-300 butir per tahun. Selain itu daging 

puyuh bergizi tinggi dengan kadar protein sekitar 21,1% dan 

kadar lemak yang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 7,73%. 

Menurut Tuleun dan Dashe (2010), puyuh mencapai dewasa 

kelamin sekitar umur enam minggu dan pada umumnya 

mencapai puncak produksi telur setelah 50 hari bertelur.  

Keberhasilan usaha peternakan dapat ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu bibit, pakan dan manajemen. Untuk 

memperoleh produksi dan kualitas telur yang baik maka 

kebutuhan nutrien yang dibutuhkan puyuh di dalam ransum 

harus lengkap diantaranya kebutuhan protein, energi, vitamin, 

mineral, dan air harus tersedia. Pemenuhan kebutuhan pakan 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan  

karena pakan merupakan salah satu faktor penting dalam 
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menunjang produktifitas ternak. Oleh sebab itu perlu adanya 

pemilihan bahan pakan yang tepat sehingga dihasilkan pakan 

yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan ternak 

dan dapat menekan biaya produksi. Kualitas pakan yang 

bermutu tinggi dapat menyebabkan tingginya harga pakan. 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah memanfaatkan ketersediaan bahan pakan lokal 

tanpa mengabaikan segi kualitas. Bahan pakan lokal yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak salah satunya 

diantaranya adalah daun lamtoro (Leucaena leucocephala).  

Penambahan daun lamtoro dalam pakan dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pakan dan nilai nutrisi pakan 

pada burung puyuh. Lamtoro merupakan salah satu 

leguminosa pohon yang mengandung protein tinggi dan 

karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak non 

ruminansia seperti unggas di daerah tropis (Laconi dan 

Widiyastuti, 2010). Menurut Garcia, Fergusson,  Neckles, dan 

Archibald (1996), daun lamtoro mengandung protein kasar 

29,20%, serat kasar 19,20%, kalsium 1,90% dan fosfor 0,23%. 

Lamtoro mempunyai potensi besar untuk dikembangkan 

karena lamtoro mudah ditanam, cepat tumbuh, dan produksi 

tinggi. Penggunaan lamtoro sebagai bahan baku pakan 

terutama unggas umumnya dibatasi karena kandungan yang 

tinggi dari serat kasar yaitu komponen neutral detergent fiber 

(NDF) 39,5% dan acid detergent fiber (ADF) 35,10%. Selain 

itu lamtoro defisiensi asam amino esensial (Arginina, 

Treonina, Isoleusina, Histidina, Metionina) dan memiliki 

kandungan mimosin yang merupakan antinutrisi (Lim dan 

Dominy,1991). Mimosin merupakan senyawa asam amino 

heterosiklik yang mempunyai gugus keton pada inti 

pirimidinnya yang bersifat racun. Mimosin sebagai faktor 

http://id.wikipedia.org/wiki/Isoleusina
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pembatas ini dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat, 

konsumsi rendah, dan kerontokan bulu (Moulen, Struck, 

Schulke and Harith, 1979). Lamtoro juga mengandung tanin 

yang dapat menurunkan palatabilitas pakan dan penurunan 

kecernaan protein (Siregar, 1994).  

Dari uraian diatas telah diketahui bahwa lamtoro 

memiliki kandungan nutrisi dan serat kasar yang tinggi serta 

adanya zat antinutrisi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

terhadap taraf penggunaan daun lamtoro sebagai bahan pakan 

unggas dan pengaruh penambahan tepung daun lamtoro pada 

pakan burung puyuh terhadap performa produksi yang 

meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), dan 

konversi pakan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Pada tingkat berapakah penambahan tepung daun lamtoro 

dapat memaksimalkan performa produksi pada ternak puyuh 

yang meliputi konsumsi pakan, produksi telur, dan konversi 

pakan. 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan tepung daun lamtoro yang tepat sebagai pakan 

tambahan terhadap performa produksi pada ternak puyuh yang 

meliputi konsumsi pakan, produksi telur, dan konversi pakan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian  ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi pengaruh tingkat penggunaan tepung daun lamtoro 

terhadap performa produksi pada ternak puyuh yang meliputi 

konsumsi pakan, produksi telur, dan konversi pakan yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penggunaan 

tepung daun lamtoro sebagai pakan puyuh. 
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1.5  Kerangka Pikir 

Puyuh merupakan ternak unggas penghasil telur sebagai 

komoditas utamanya. Nilai gizi telur puyuh tidak kalah 

dibanding dengan unggas yang lain, sehingga dapat 

menambah sumber protein hewani. Keunggulan dari puyuh 

adalah sangat mudah dipelihara, tahan terhadap penyakit, dan 

jumlah produksi telur yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 

250-300 butir per tahun. Secara garis besar yang 

mempengaruhi produksi telur adalah faktor genetik, pakan 

(kualitas dan konsumsi), keadaan kandang, temperatur, 

penyakit dan stress (Yasin, 1988). Untuk memperoleh 

produksi dan kualitas telur yang baik maka kebutuhan nutrien 

yang dibutuhkan puyuh di dalam ransum harus lengkap 

diantaranya kebutuhan protein, energi, vitamin, mineral, dan 

air harus tersedia.  

Pemenuhan kebutuhan pakan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas sangat diperlukan  karena pakan merupakan 

salah satu faktor penting dalam menunjang produktifitas 

ternak. Bahan pakan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak salah satunya  adalah daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala). Lamtoro mempunyai potensi besar untuk 

dikembangkan karena lamtoro mudah ditanam, cepat tumbuh, 

dan produksinya tinggi. Lamtoro merupakan salah satu 

leguminosa pohon yang mengandung protein tinggi dan 

karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak non 

ruminansia seperti unggas di daerah tropis (Laconi dan 

Widiyastuti, 2010). 

 Lamtoro memiliki kandungan energi dan protein yang 

tinggi sehingga dapat digunakan untuk makanan ternak. 

Kandungan proteinnya berkisar antara 25 - 32% dari bahan 

kering, sedangkan kalsium dan fosfornya berturut-turut antara 
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1,9 - 3,2% dan 0,15 - 0,35% dari bahan kering (Askar dan 

Marlina, 1997). Komposisi asam amino daun lamtoro hampir 

seimbang dengan tepung ikan, kecuali lisina dan metionina 

yang lebih rendah, karena daun lamtoro mengandung mimosin 

sebagai racun. (Laconi dan Widiyastuti, 2010).  

Lamtoro mengandung zat anti nutrisi yaitu asam amino 

non protein yang disebut mimosin, kandungan mimosin daun 

lamtoro berkisar 2%-6% dan bervariasi tergantung pada 

tingkat kematangan daun. Mimosin terdapat pada bĳi dan daun 

spesies Leucaena, kandungannya pada daun lamtoro berkisar 

antara 1,40–7,19 g/100g bahan kering yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan seluruh hĳauan, yaitu antara 0,70–3,59 

g/100g (D’Mello, 2000). Mimosin merupakan senyawa asam 

amino heterosiklik yang mempunyai gugus keton pada inti 

pirimidinnya yang bersifat racun. Mimosin sebagai faktor 

pembatas ini dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat, 

konsumsi rendah, dan kerontokan bulu (Moulen et al., 1979). 

Selain itu lamtoro juga mengandung tanin yang dapat 

menurunkan palatabilitas pakan dan penurunan kecernaan 

protein (Siregar, 1994). Agar dapat digunakan sebagai pakan 

ternak unggas, daun lamtoro perlu dikeringkan terlebih dahulu 

sebelum dijadikan tepung lamtoro hal ini bertujuan agar 

kandungan mimosin dalam daun lamtoro berkurang.  

Penelitian mengenai tepung daun lamtoro sebagai bahan 

pakan ternak unggas telah dilakukan, menurut Sulistian (2014) 

mengungkapkan, penggunaan tepung daun lamtoro dalam 

ransum burung puyuh jantan dapat meningkatkan kecernaan 

protein sampai pada taraf 2% dan konsumsi energi 

metabolisme sampai taraf 6%. Selanjutnya Kiay (2014), 

mengungkapkan bahwa penggunaan tepung daun lamtoro 

hingga 8% pada pakan puyuh periode produksi tidak 
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berpengaruh nyata terhadap bobot telur, bobot kuning telur 

dan indeks kuning telur puyuh, tetapi hanya menghasilkan 

warna kuning telur terbaik pada taraf penggunaan 6%. 

Penelitian Samosir (2004), penggunaan tepung daun lamtoro 

yang dioven sebagai bahan campuran pakan broiler dengan 

taraf penggunaan 5% mendapatkan hasil konversi pakan lebih 

baik jika dibandingakan ransum kontrol. Kerangka pikir ini 

disajikan juga dalam bentuk bagan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian  

1.6  Hipotesis 

Penambahan tepung daun lamtoro pada pakan puyuh 

dapat meningkatkan jumlah konsumsi pakan, dan produksi 

telur harian, serta dapat menurunkan nilai konversi pakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Lamtoro 

Lamtoro (Leucaena leucocephala) merupakan salah satu 

leguminosa pohon yang mengandung protein tinggi dan 

karotenoid yang sangat potensial sebagai pakan ternak. 

Lamtoro merupakan legum pohon yang produktif 

menghasilkan hijauan, tahan pemotongan, pengembalaan berat 

dan sebagai pakan tambahan bermutu tinggi. Lamtoro 

umumnya ditanam sebagai tanaman pagar dan tanaman 

pelindung untuk tanaman komersial (Soeseno dan 

Soedaharoedjian, 1992). Tanaman lamtoro telah banyak 

ditanam di berbagai daerah di Indonesia, pemanfaatan daun 

lamtoro sebagai pakan ternak sudah tidak asing lagi. Hal ini 

didukung dengan produksi yang tinggi (12-22 ton 

BK/ha/tahun) serta kemampuannya untuk menghasilkan daun 

yang tinggi walaupun pada musim kemarau (NAS, 1980). 

Lamtoro merupakan tanaman leguminosa pohon yang 

mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai 

penghasil hijauan makanan ternak sepanjang tahun. 

 Lamtoro sudah dikenal di Indonesia sejak dulu dengan 

nama petai cina. Tanaman ini termasuk kacang-kacangan yang 

berasal dari Amerika Tengah. Tanaman ini dibawa ke 

Indonesia pada abad ke-20 sebagai tanaman peneduh di 

perkebunan-perkebunan (Budiman dan Djamal, 1994). 

Diantara berbagai jenis kacang-kacangan daerah tropis, 

tanaman lamtoro mempunyai kemungkinan yang lebih luas 

dalam pemanfaatannya. Tanaman ini menghasilkan kayu bakar 

dan kayu bangunan serta merupakan sumber pupuk organik 
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disamping merupakan sumber hijauan makanan ternak yang 

bernilai gizi tinggi (NAS, 1977).  

Menurut Mathius (1993), lamtoro sebagai pakan hijauan 

yang berkualitas belum dimanfaatkan secara optimal dan 

belum banyak dikomersilkan. Kandungan zat nutrisi dari daun 

lamtoro kering dan tepung daun lamtoro dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat nutrisi daun lamtoro kering dan 

tepung daun lamtoro 

Zat makanan 

Jumlah (%) 

Daun lamtoro 

kering (*) 

Tepung daun 

lamtoro (**) 

Abu 6,12 9,52 

Protein Kasar 29,82 25,31 

Serat Kasar 19,61 17,82 

Lemak Kasar 5,24 5,57 

Gross Energy 4701 Kkal/kg 3953,32 Kkal/kg 

Keterangan: (*)Soeseno dan Soedaharoedjian, (1992), (**) Hasil 

analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Dilihat dari komposisi kimianya hijauan lamtoro mempunyai 

nilai gizi yang baik, akan tetapi lamtoro mengandung racun 

yang dikenal dengan mimosin. Kegunaan lamtoro sebagai 

tambahan dalam pakan dapat membantu meningkatkan 

kualitas pakan yang memiliki kualitas rendah, namun 

pemberiannya perlu dibatasi. Lamtoro mengandung zat anti 

nutrisi yang disebut mimosin, yang dapat menimbulkan 

keracunan atau gangguan kesehatan apabila dikonsumsi dalam 

jumlah yang banyak dan terus menerus dalam jangka waktu 

yang cukup lama (Siregar, 1994). Kandungan mimosin pada 
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lamtoro sebanyak 3-5% (Soebarinoto, Chuzaemi, dan 

Mashudi, 1991). Mimosin merupakan zat anti nutrien yang 

berada pada bahan pakan, dimana apabila dikonsumsi oleh 

ternak dapat menyebabkan penurunan performan ternak 

tersebut (Widodo, 2005). Selain itu lamtoro juga mengandung 

tanin yang dapat menurunkan palatabilitas pakan dan 

penurunan kecernaan protein (Siregar, 1994). 

Mimosin merupakan senyawa asam amino heterosiklik 

yang mempunyai gugus keton pada inti pirimidinnya yang 

bersifat racun. Mimosin sebagai faktor pembatas ini dapat 

mengakibatkan pertumbuhan terhambat, konsumsi rendah, dan 

kerontokan bulu (Moulen et al., 1979). Menurut Laconi dan 

Widiyastuti (2010), detoksifikasi secara fisik dan kimia 

mampu menurunkan kandungan mimosin daun lamtoro 

dengan perendaman selama 12 jam dalam air pada suhu kamar 

dapat mereduksi kandungan mimosin lebih dari 50%. Wood,  

Carter, and  Savory (2003), menyatakan bahwa terjadi 

penurunan kadar mimosin daun lamtoro akibat pemanasan 

pada suhu 60°C dari 3,2% menjadi 2,5% dan pada pemanasan 

145°C turun menjadi 1,8%.  

2.2  Puyuh 

Puyuh adalah unggas berbentuk fisik kecil dan 

penanganannya cukup mudah. Puyuh merupakan ternak 

unggas penghasil telur sebagai komoditas utamanya. Secara 

ilmiah puyuh dikenal dengan nama Coturnix-coturnix 

japonica berbeda dengan nama yang umumnya digunakan 

yaitu Coturnix coturnix. Coturnix japonica pada awalnya 

disebut burung jepang liar yang ditemukan pada abad ke-

delapan di Jepang. Burung puyuh tipe liar memiliki bulu 

dengan warna dominan coklat cinnamon dan gelap. Akan 
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tetapi, puyuh betina dewasa memiliki bulu dengan warna yang 

pucat dengan bintik bintik gelap. Berbeda dengan puyuh 

betina, puyuh jantan dewasa memiliki warna bulu yang gelap 

dan seragam pada bagian dada dan pipi (Vali, 2008). Puyuh 

mencapai dewasa kelamin pada umur sekitar  42 hari dengan 

produksi telur 200-300 butir/tahun. Klasifikasi zoologi burung 

puyuh menurut Radiopoetro (1996) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia, Phylum : Chordata, Sub phylum : 

Vertebrata, Class: Aves, Family : Phasianidae, Sub family : 

Phasianidae, Genus : Coturnix, dan Species : Coturnix 

coturnix japonica.  

Menurut Tuleun dan Dashe (2010), puyuh mencapai 

dewasa kelamin sekitar umur enam minggu dan pada 

umumnya mencapai puncak produksi telur setelah 50 hari 

bertelur. Berat telurnya sekitar 10 g/butir atau 7 %-8 % dari 

berat badan. Kelebihan dan keunggulan puyuh dapat dijadikan 

sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani 

masyarakat yang terus meningkat, salah satu upaya memenuhi 

kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas 

ternak puyuh baik daging maupun telur serta melalui 

manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan yang baik 

dengan harga murah dan tidak bersaing dengan manusia.  

Puyuh merupakan unggas yang berpotensi dibudidayakan 

untuk memenuhi kebutuhan protein hewani berupa telur dan 

daging serta merupakan alternatif bisnis yang menguntungkan. 

Nilai gizi telur puyuh tidak kalah dibanding dengan unggas 

yang lain, sehingga dapat menambah sumber protein hewani. 

Keuntungan dalam memelihara puyuh antara lain tidak 

memerlukan desain kandang yang khusus, ukuran lantai yang 

tidak terlalu besar, sudah siap dipasarkan umur 5 minggu dan 

sudah mulai bertelur umur 7 minggu, waktu pengembalian 
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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).  

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. Pakan tepung merupakan bentuk pakan paling cocok 

bagi burung puyuh karena tingkah laku aktif burung puyuh 

yang sering mematuk. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, 

dan air mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup. 

Konsumsi pakan yang seimbang memberikan zat nutrisi yang 

cukup bagi pertumbuhan dan produksi (Setiawan, 2006).  

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas 

pakan yang diberikan dan faktor lain seperti energi ransum, 

palatabilitas ransum, umur, kesehatan, jenis dan aktivitas 

ternak serta tingkat produksi. Wahju (1997) 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 dan Bell (1992), konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh ukuran tubuh, berat badan, tahapan produksi, 

suhu lingkungan, dan keadaan energi pakan. Faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah susunan ransum 

(komposisi kualitas pellet) dan manajemen (ketersedian pakan 
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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 (Ferket dan Gernet, 

2006) .  

Burung puyuh membutuhkan pakan dengan kandungan 

protein yang berbeda pada tiap periode. Pada periode starter 

minimal kandungan protein kasar 24 % dan energi 

termetabolis 2900 Kkal/kg. Pada periode grower minimal 

kandungan protein kasar 20 % dan energi termetabolis 2700 

Kkal/kg. Pada periode layer minimal kandungan protein kasar 

22 % dan energi termetabolis 2900 Kkal/kg (SNI, 1995). 

Menurut Leeson dan Summers (2005) mengemukakan bahwa 

puyuh pada fase produksi membutuhkan kandungan energi 

metabolis sebesar 2950 kkal/kg, protein kasar 18%, kalsium 

3,1%, fosfor 0,45%, metionin 0,52%, dan lisin 0,85%. 

Kebutuhan zat makanan burung puyuh berdasarkan fase 

grower dan layer dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh 

(Coturnix  coturnix japonica). 

Zat makanan 
Grower 

3-6 Minggu 

Layer 

di atas 6 Minggu  

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 

Protein (%) 24 20 

Lemak (%) 2,80 3,96 

Serat kasar (%) 4,10 4,40 

Lysine (%) 1,40 1,10 

Methionin + cystine (%) 0,75 0,80 

Glysin +Serine (%) 1,70 0,90 

Vit A (IU/kg) 13000 6000 

Vit D3 A (IU/kg) 1800 1750 

Vit E (ICU/kg) 40 40 

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

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

Choline (mg/kg) 3500 2000 

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

Asam Linoleat (%) 1,0 1,0 

Calcium (%) 0,80 3,75 

Phosphor (%) 0,75 1,00 

Magnesium (mg/kg) 150 500 

Mangan (mg/kg) 120 80 

Kalium (mg/kg) 0,28 1,00 

Besi (mg/kg) 40 60 

Tembaga (mg/kg) 4 6 

Iodium (mg/kg) 0,3 0,3 

Chlorine (mg/kg) 0,15 0,15 

Zinc (mg/kg) 120 100 

Selenium (mg/kg) 1,0 1,0 

Natrium (mg/kg) 0,35 0,35 

Sumber : NRC (1994) 
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2.4  Produksi Telur 

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). Menurut Sudibya (1989) menyebutkan bahwa produksi 

telur dinyatakan dalam : 1. Hen Day Production yaitu 

persentase produksi telur dalam jangka waktu tertentu yang 

didasarkan pada jumlah ternak yang ada disetiap saat dalam 

jangka waktu tersebut, 2. Hen House Production yaitu 

persentase produksi telur dalam jangka waktu tertentu yang 

didasarkan pada jumlah ternak yang ada pada awal pencatatan, 

3. Surviver Production yaitu jumlah telur yang dihasilkan 

setiap ekor dari ternak yang hidup selama pencatatan. Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Achmad (2011) yang 

menyatakan bahwa tingkat produksi telur dapat ditentukan 

melalui dua metode, hen day production (HDP) dan hen 

housed production (HHP). 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.  

Produksi telur burung puyuh cukup baik dan bervariasi 

disebabkan oleh faktor pemeliharaan dan makanan. North dan 

Bell (1990) menyatakan bahwa produksi telur sangat 

ditentukan oleh strain burung, umur pertama bertelur, 

kematian sebelum masa bertelur, konsumsi pakan dan 
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kandungan protein pakan. Telur saat permulaan bertelur 

berukuran kecil ukuran telur membesar sesuai pertambahan 

umur dan akan mencapai besar yang stabil. Faktor utama 

produksi telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan 

kandungan zat makanan dalam pakan. Tinggi rendahnya 

konsumsi protein dan energi secara fisiologis berpengaruh 

terhadap jumlah telur yang dihasilkan (Scot et al. 1982). 

Bobot telur puyuh tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas 

ransum yang dikonsumsi akan tetapi kualitas ransum berperan 

penting, khususnya kandungan proteinnya (Mozin, 2006). 

Puyuh berumur 41 hari sudah mulai bertelur dan mampu 

menghasilkan telur seberat 10 gram (hampir 7% berat 

badannya). Telur puyuh mempunyai berat 7% - 8% dari berat 

induk, yaitu berkisar antar 7-11 gram per butir (Anggorodi, 

1995). 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, 1973). 

 Puyuh yang telah mencapai berat badan 90-100 gram 

akan 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 

(Sugiharto, 2005).  
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2.5  Konversi pakan 

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 Ensminger (1992) konversi adalah 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) bahwa 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. Konversi pakan dipengaruhi oleh bangsa 

burung, manajemen, penyakit serta pakan yang digunakan 

Tingkat konversi pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
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seperti mutu pakan, tata cara pemberian pakan, dan kesehatan 

ternak yang berkaitan dengan tingkat konsumsi (Ensminger, 

1992). 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.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat milik Bapak 

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

Bunder, Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu mulai 19 

november 2014 sampai dengan 9 desember  2014. Analisis 

proksimat pakan dan pengolahan tepung daun lamtoro 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2  Materi 

1. Burung Puyuh 

Penelitian ini menggunakan 240 ekor puyuh betina 

periode layer yang dipelihara mulai berumur 50 hari dengan 

jenis Coturnix coturnix japonica. Pemeliharaan dilakukan 

selama 3 minggu dan dialokasikan kedalam 4 perlakuan dan 6 

ulangan dimana setiap ulangan terdiri atas 10 ekor puyuh.  

2. Kandang dan Peralatan Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang sistem battery. Kandang yang digunakan memiliki 

ukuran tinggi 40 cm, panjang 33 cm dan lebar 22 cm. Kandang 

terbuat dari triplek dengan bagian alas kandang terbuat dari 

kawat ram agar kotoran puyuh dapat jatuh tidak menumpuk 

pada kandang. Peralatan kandang yang digunakan antara lain 

tempat pakan, tempat air minum, timbangan kapasitas 5 kg 

dengan ketelitian 1 gram, termometer, higrometer, ember serta 

peralatan kebersihan. 
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3. Pembuatan tepung daun lamtoro 

Karung pakan dengan kapasitas 50 kg digunakan untuk 

koleksi lamtoro segar. Kemudian daun dipisahkan dengan 

batangnya untuk mendapatkan anak tangkai daun dan daun 

yang akan digunakan sebagai pakan. Setelah pemisahan daun 

kemudian dijemur selama 12 jam dengan menggunakan alas 

plastik untuk dilayukan yang selanjutnya dibawa ke 

laboratorium pengolahan bahan pakan untuk dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 70
o
C selama 24 jam. Setelah 

daun kering (dapat diremas) selanjutnya daun digiling 

menggunakan disk meal hingga menjadi tepung. Prosedur 

pembuatan daun lamtoro menjadi tepung daun lamtoro  

menurut Tangendjaya dan Lowry (1984) dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Prosedur pembuatan tepung daun lamtoro 

Daun lamtoro koleksi 

 

Pisahkan dari batang dan di ambil daunnya 

Dilayukan selama 12 jam 

Digiling menggunakan Disk Meal hingga menjadi 

tepung  

Dioven selama 24 jam dengan suhu 70 ºC 
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4. Pakan 

Bahan pakan yang digunakan meliputi pakan basal dan 

tepung daun lamtoro. Pakan yang digunakan adalah pakan 

komplit komersial yang diproduksi oleh PT. Charoen 

Pokphand Indonesia (CP5104P). Pakan diberikan dengan 

jumlah pemberian 22 gram/ekor/hari. Menurut Susilorini, 

Sawitri, dan Muharlien (2008) jumlah pemberian pakan puyuh 

pada fase layer 22 gram/ekor/hari.  Kandungan nutrisi pakan 

pada konsentrat tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Kandungan nutrisi pada pakan basal fase layer 

Zat Makanan CP (*) % 
CP (**) %  

(100% BK) 

Kadar air Max. 13,00 13,22 

Protein Kasar 20,00 - 22,00 22,31 

Lemak Kasar Min. 3,5  3,65 

Serat Kasar Max. 5,00 5,50 

Abu Max. 5,00  15,56 

Gross Energy           - 2842,18 Kkal/kg 

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

Charoen Pokphand Indonesia. 

 (**)Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap dengan 4 perlakuan. Setiap perlakuan memiliki 6 

ulangan dengan jumlah ternk perunit percobaan 10 ekor 

puyuh. Pakan perlakuan yang diberikan yaitu pakan komplit 
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dan penambahan tepung daun lamtoro. Sesuai dengan 

kebutuhan puyuh periode layer dengan pemberian 22 

g/ekor/hari dan air minum secara ad libitum selama 3 minggu 

(21 hari) Kandungan nutrisi pakan setiap perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 5. Perlakuan pemberian pakan puyuh yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

P0  : Ransum kontrol, tanpa tepung daun lamtoro. 

P1  : Ransum dengan penambahan 2 % tepung daun 

 lamtoro. Setiap 1 kg pakan jadi      akan ditambahkan 

 20 gram tepung daun lamtoro. 

P2  : Ransum dengan penambahan 4 % tepung daun 

 lamtoro. Setiap 1 kg pakan jadi akan ditambahkan 40 

 gram tepung daun lamtoro. 

P3 : Ransum dengan penambahan 6 % tepung daun 

 lamtoro. Setiap 1 kg pakan jadi akan ditambahkan 60 

 gram tepung daun lamtoro. 

Tabel 4. Kandungan nutrisi pakan setiap perlakuan 

berdasarkan perhitungan 

Perlakuan 
PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

Gross Enegy 

(kkal/kg) 

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

P1 22,37 3,69 5,74 15,44 2863,97 

P2 22,43 3,72 5,97 15,33 2884,92 

P3 22,48 3,76 6,20 15,22 2905,07 

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

P1U4 P3U5 P2U4 P0U5 P2U6 P0U3 

P3U3 P3U6 P2U1 P3U2 P2U3 P3U4 

P2U2 P1U6 P0U4 P2U5 P1U2 P0U6 

P1U5 P3U1 P0U2 P0U1 P1U4 P1U3 

Gambar 3.  Denah tata letak pengacakan kandang perlakuan 

penelitian. 

3.4  Variabel Pengamatan 

Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan (g) merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan (Scott et al., 

1992).Penghitungan konsumsi ransum menggunakan rumus 

berikut. 

                                       

Produksi Telur Harian 

Hen Day Production (HDP) adalah jumlah telur yang 

dihasilkan kelompok unggas dalam periode tertentu 

berdasarkan jumlah unggas aktual yang hidup pada periode 

tersebut dan dihitung dalam persen (Achmad,2011).  
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Konversi Ransum 

Konversi pakan merupakan rasio pakan yang dikonsumsi 

dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan bobot telur 

yang dihasilkan dalam waktu tertentu (Handarini dkk.,2008). 

               
                    

                   
 

3.5  Rancangan Percobaan 

Pengumpulan data dilakukan setiap hari selama 3 

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 dan Torrie, 1991). 

Model matematika dari RAL adalah sebagai berikut: 

             

Keterangan: 

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

  : Nilai tengah umum 

   : Pengaruh perlakuan ke-i 

    : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Performa puyuh yang baik dapat dicapai dengan 

manajemen pemeliharaan yang baik dengan memperhatikan 

faktor di dalamnya serta sarana dan prasarana yang memadai. 

Menurut North dan Bell (1990) bahwa suhu lingkungan yang 

tidak sesuai (terlalu tinggi) dapat menurunkan konsumsi 

pakan, menurunkan produksi telur, menurunkan ukuran telur, 

menurunkan kualitas kerabang telur dan sebaliknya 

meningkatkan konversi pakan serta konsumsi air. Suhu 

kandang puyuh pada penelitian sekitar 22,24
o
C pada pagi hari, 

25,52
o
C pada siang hari dan 23,48

 o
C pada sore hari dengan 

kelembaban 73,62% pada pagi hari dan 74,86% pada siang 

hari dan 73,90% pada sore hari. Suhu kandang penelitian ini 

sesuai dengan suhu optimal kandang puyuh yang baik yaitu 

21-26,5 
o
C dengan kelembaban 70-80% (Permentan, 2008).  

Pengaruh penambahan tepung daun lamtoro pada pakan 

terhadap konsumsi pakan, HDP, dan konversi pakan burung 

puyuh selama 3 minggu dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Hasil analisis terhadap konsumsi pakan, produksi/ HDP, 

dan konversi pakan. 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 
 HDP (%) 

Konversi 

Pakan 

P0 20,99±0,12
 

56,83±1,99
 

2,20±0,02
 

P1 21,07±0,09
 

54,92±2,10
 

2,17±0,04
 

P2 21,05±0,12
 

53,26±1,84
 

2,20±0,04
 

P3 20,99±0,06
 

54,60±2,95
 

2,18±0,03
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4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pada 

pakan burung puyuh memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

(Lampiran 4). Hal ini diduga karena taraf penambahan tepung 

daun lamtoro pada setiap perlakuan yang relatif tidak jauh 

berbeda sehingga memiliki kandungan energi yang hampir 

sama. Kandungan energi dalam pakan burung puyuh dapat 

mempengaruhi konsumsi pakan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan North dan Bell (1990) bahwa faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan harian pada unggas adalah 

suhu lingkungan, kandungan energi pakan dan kapasitas 

tembolok. Puyuh yang digunakan juga mempunyai umur yang 

sama sehingga kapasitas temboloknya tidak jauh berbeda. Hal 

tersebut menyebabkan konsumsi pakan pada setiap perlakuan 

menjadi tidak jauh berbeda. Menurut Wahju (1997) 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 Ferket dan 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. 

Penggunaan tepung daun lamtoro hingga taraf 6% masih 

belum dapat mempengaruhi konsumsi pakan secara signifikan 

walaupun tepung daun lamtoro memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi yaitu protein kasar 25,31%, serat kasar 17,82%, 
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dan gross enegy 3953,32 kkal/kg. Kandungan zat antinutrisi 

tepung daun lamtoro berupa mimosin dan tanin diduga masih 

dapat ditolerir sistem pencernaan puyuh, sehingga penggunaan 

tepung daun lamtoro hingga 6% tidak memberikan pengaruh 

yang siknifikan. Mimosin merupakan zat anti nutrien yang 

berada pada bahan pakan, dimana apabila dikonsumsi oleh 

ternak dapat menyebabkan penurunan performan ternak 

tersebut (Widodo, 2005). Lamtoro juga mengandung tanin 

yang dapat menurunkan palatabilitas pakan dan penurunan 

kecernaan protein (Siregar, 1994).   

Berdasarkan nilai analisis ragam pada Tabel 5 rata-rata 

konsumsi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan P1 yaitu 

21,07 g/ekor dan rata-rata konsumsi terendah terdapat pada 

perlakuan P3 yaitu 20,99 g/ekor. Anggorodi (1985) 

menyatakan bahwa palatabilitas menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan. NRC (1994) konsumsi 

ransum dipengaruhi oleh besarnya tubuh ternak, aktivitas 

ternak, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas ransum. 

Menurut Ferket dan Gernet (2006) faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah susunan ransum (komposisi kualitas 

pellet) dan manajemen pemeliharaan (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.  

Nilai rata-rata konsumsi pakan pada penelitian ini tidak 

jauh berbeda dengan hasil penelitian Triyanto (2007) yang 

memperoleh konsumsi pakan puyuh umur 6-13 minggu 

berkisar antara 20,96 gram/ekor/hari sampai 23,82 

gram/ekor/hari. Menurut Achmanu, Muharlien, & Salaby  

(2011) menyatakan bahwa konsumsi pakan puyuh adalah 
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21,05- 21,23 g/ekor/hari, sedangkan hasil penelitian Sijabat 

(2007) konsumsi pakan puyuh umur 6 minggu ke atas berkisar 

antara 24,30 - 25,18 g/ekor/hari.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi Harian 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun lamtoro pada perlakuan dalam 

ransum puyuh memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap presentase HDP (Lampiran 6). Hal ini 

diduga karena tingkat kemampuan puyuh dalam menyerap zat 

makanan pada setiap perlakuan tidak berbeda  dan kandungan 

nutrisi setiap perlakuan mencukupi kebutuhan puyuh sehingga 

tidak mempengaruhi proses pembentukan telur dan produksi 

telur. Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, 

kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

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

(1990) produksi telur sangat ditentukan oleh strain burung, 

umur pertama bertelur, kematian sebelum masa bertelur, 

konsumsi pakan dan kandungan protein pakan. Penggunaan 

tepung daun lamtoro hingga 6 % masih belum dapat 

mempengaruhi produksi harian telur secara signifikan namun 

dampak dari perlakuan mampu menyajikan data yang 

membuktikan bahwa kandungan mimosin dan tannin dalam 

tepung daun lamtoro dapat menurunkan performa produksi 

telur.  

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa HDP yang 

tertinggi pada perlakuan P0 56.83% dan persentase HDP 

terendah pada perlakuan P2 yaitu 53.26%.  Rendahnya nilai 

HDP pada semua perlakuan dibandingkan dengan kontrol 

diduga merupakan efek dari kandungan mimosin dan tanin 

dalam tepung daun lamtoro yang dapat menurunkan performan 
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dan palatabititas walaupun tidak signifikan. Hal ini didukung 

oleh pernyataan Widodo (2005) bahwa mimosin merupakan 

zat anti nutrien yang berada pada bahan pakan, dimana apabila 

dikonsumsi oleh ternak dapat menyebabkan penurunan 

performan ternak tersebut. Siregar (1994) Lamtoro juga 

mengandung tanin yang dapat menurunkan palatabilitas pakan 

dan penurunan kecernaan protein.  

Nilai persentase HDP (Tabel 5) puyuh pada penelitian ini 

tidak jauh berbeda dibandingkan dengan penelitian 

Wiradimadja (2007) dengan persentase 55.56%-66.85% pada 

umur pemeliharaan 8-24 minggu. Handarini et al. (2008) 

bahwa produksi telur puyuh umur 6–16 minggu berkisar 

antara 38,86%-47,94%. Zahra, Sunarti, & Suprijatna (2012) 

memperoleh nilai produksi telur puyuh umur 9 - 12 minggu 

yang rendah yaitu 14% - 22%. Pada hasil penelitian Triyanto 

(2007) produksi telur puyuh umur 6-13 minggu mencapai 52% 

- 72,22%. Produksi telur yang berbeda disebabkan oleh adanya 

perbedaan perlakuan yang diberikan, lama pencahayaan, 

komposisi pakan, dan lama pemeliharaan. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun lamtoro dalam pakan memberikan 

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

terhadap konversi pakan (Lampiran 8). Hal ini diduga sebagai 

akibat dari pengaruh penambahan tepung daun lamtoro yang 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap konsumsi pakan dan HDP. Pemberian perlakuan 

dalam ransum tidak mempengaruhi konversi pakan 

dikarenakan konversi pakan merupakan rasio antara konsumsi 

pakan dengan jumlah produksi telur, sehingga apabila 
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perlakuan penambahan tepung daun lamtoro tidak 

mempengaruhi konsumsi dan produksi secara signifikan, maka 

konversi pakan yang dihasilkan juga tidak berpengaruh. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Widjastuti dan Kartasudjana 

(2006) bahwa adanya keseimbangan antara ransum yang 

dikonsumsi dengan produksi telur yang dihasilkan pada 

masing-masing perlakuan menyebabkan konversi ransum tidak 

berbeda. 

Dari penelitian ini didapat nilai konversi pakan puyuh 

menunjukan nilai terendah terdapat pada perlakuan P1 yaitu 

2,17 dan nilai konversi tertinggi pada perlakuan P2 yaitu 2,20. 

Nilai konversi pakan menunjukan bahwa pemberian tepung 

daun lamtoro dalam ransum memberikan pengaruh yang baik 

dalam jumlah pakan yang habis dikonsumsi untuk 

memproduksi satu butir telur. Menurut Achmanu dan 

Muharlien (2011), menjelaskan perbedaan konversi pakan 

disebabkan karena adanya perbedaan dalam konsumsi pakan 

dan jumlah produksi telur. Faktor lingkungan juga dapat 

berpengaruh terhadap konversi pakan yaitu suhu, persediaan 

pakan dan air, tatalaksana pemeliharaan, kualitas pakan, 

kepadatan dan penyakit. 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. 

Ferket dan Gernat (2006) konversi pakan merupakan 

salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat efisiensi 
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penggunaan pakan, semakin rendah angka konversi pakan 

berarti semakin baik efisiensi penggunaan pakannya. Hasil 

analisis ragam pada Tabel 5 menunjukkan perlakuan 

penambahan tepung daun lamtoro pada pakan tidak 

memberikan pengaruh terhadap konversi pakan. Nilai konversi 

yang diperoleh dalam penelitian ini masih lebih baik 

dibandingkan penelitian Mardiansyah (2013) berkisar 2.68-

3.40 dan Setiyantari (2003) yaitu sekitar 3.46-3.71.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penambahan 

tepung daun lamtoro pada pakan puyuh tidak dapat 

meningkatkan jumlah konsumsi pakan, dan produksi telur 

harian, serta dapat menurunkan nilai konversi pakan. Puyuh 

dengan pakan kontrol mendapatkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan pakan yang ditambahkan tepung daun 

lamtoro. 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai taraf 

penambahan tepung daun lamtoro dan metode detoksifikasi 

yang tepat agar tepung daun lamtoro dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pakan tambahan pada pakan puyuh fase 

pertumbuhan mengingat potensi lamtoro yang memiliki 

kandungan nilai protein yang tinggi serta mudah diperoleh. 
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Lampiran 1.  Suhu dan kelembaban kandang selama penelitian 

Umur 

(hari) 
Tanggal 

Suhu (
0
C) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

1 19-Nop 23 27 24 75 74 75 

2 20-Nop 23 25 23 74 76 75 

3 21-Nop 23 26 23 75 76 76 

4 22-Nop 22 27 25 71 73 75 

5 23-Nop 22 24 23 73 75 78 

6 24-Nop 23 24 22 75 77 72 

7 25-Nop 24 25 23 70 73 74 

8 26-Nop 21 28 24 70 72 74 

9 27-Nop 22 27 24 72 74 75 

10 28-Nop 23 25 22 76 73 69 

11 29-Nop 23 26 24 76 70 74 

12 30-Nop 22 25 23 69 76 71 

13 01-Des 22 27 26 72 74 72 

14 02-Des 21 24 24 75 77 76 

15 03-Des 22 26 25 74 76 76 

16 04-Des 22 25 24 75 77 76 

17 05-Des 21 27 23 71 74 73 

18 06-Des 23 25 22 77 76 76 

19 07-Des 22 24 22 76 75 74 

20 08-Des 22 24 24 75 77 70 

21 09-Des 21 25 23 75 77 71 

Jumlah 467 536 493 1546 1572 1552 

Rataan 22,24 25,52 23,48 73,62 74,86 73,90 

S.D 0,83 1,25 1,08 2,33 1,93 2,32 
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Lampiran 2. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) 

burung puyuh umur 7 minggu. 
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Standar Deviasi (S.D)  =  
        

   
   

      

  
  

        3,86 

Koefisien Keragaman (KK) =   
  

  
      

         =   
    

      
         

    =   2,47 % 

Kesimpulan:  Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki nilai koefisien keragaman 2,47% 

sehingga dapat dikatakan seragam, karena 

nilai koefisien keragamannya dibawah 10%. 
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Lampiran 3. Data konsumsi pakan selama penelitian 

(gram/ekor) 

Perlakuan 

Ulangan 

Rataan Konsumsi Pakan 

(minggu) Jumlah Rataan 

1 2 3 

P0 

1 21,09 21,08 20,73 62,90 20,97 ± 0,21 

2 20,73 20,94 20,69 62,36 20,79 ± 0,13 

3 21,23 21,37 20,94 63,54 21,18 ± 0,22 

4 21,19 21,01 20,81 63,01 21,00 ± 0,19 

5 20,88 21,03 21,16 63,07 21,02 ± 0,14 

6 20,77 21,19 20,99 62,95 20,98 ± 0,21 

P1 

1 20,64 21,36 21,39 63,39 21,13 ± 0,42 

2 20,60 21,54 20,97 63,11 21,04 ± 0,47 

3 21,29 20,77 20,74 62,80 20,94 ± 0,31 

4 21,50 20,97 20,67 63,14 21,04 ± 0,42 

5 21,32 21,05 21,22 63,59 21,20 ± 0,14 

6 21,20 20,81 21,15 63,16 21,05 ± 0,21 

P2 

1 20,66 21,13 20,98 62,77 20,92 ± 0,24 

2 20,78 21,57 20,98 63,33 21,11 ± 0,41 

3 21,24 21,24 20,97 63,45 21,15 ± 0,16 

4 20,92 21,03 20,83 62,78 20,92 ± 0,10 

5 20,73 21,04 21,22 62,99 20,99 ± 0,25 

6 21,08 20,88 21,62 63,58 21,19 ± 0,38 

P3 

1 20,75 20,74 21,13 62,62 20,87 ± 0,22 

2 21,24 21,02 20,79 63,05 21,01 ± 0,23 

3 21,15 20,82 21,03 63,00 21,00 ± 0,17 

4 21,23 20,94 21,01 63,18 21,06 ± 0,15 

5 21,21 21,00 20,80 63,01 21,00 ± 0,21 

6 20,82 21,03 21,11 62,96 20,99 ± 0,15 
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Lampiran 4. Data analisis statistik pengaruh perlakuan 

terhadap konsumsi pakan 
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SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,028 0,009 0,916 3,1 4,94 

Galat 20 0,21 0,010 
 

  Total 23           

Kesimpulan:  F hitung < F tabel 5% menunjukkan perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan 

puyuh, sehingga tidak dilanjutkan ke Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 
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Lampiran 5. Data HDP selama penelitian  

Perlakuan 

Ulangan 

HDP (minggu) 
Jumlah Rataan  

1 2 3 

P0 

1 45,71 45,71 71,43 162,85 54,29 ± 14,85 

2 45,71 57,14 68,57 171,42 57,14 ± 11,43 

3 45,71 65,71 62,86 174,28 58,10 ± 10,82 

4 45,71 67,14 65,71 178,56 59,52 ± 11,98 

5 52,86 54,29 64,29 171,44 57,14 ± 6,23 

6 34,29 52,86 77,14 164,29 54,76 ± 21,49 

P1 

1 44,29 54,29 57,14 155,72 51,90 ± 6,75 

2 42,86 62,86 64,29 170,01 56,67 ± 11,98 

3 38,57 58,57 68,57 165,71 55,24 ± 15,28 

4 42,86 51,43 70,00 164,29 54,76 ± 13,87 

5 48,57 52,86 58,57 160,00 53,33 ± 5,02 

6 38,57 61,43 72,86 172,86 57,62 ± 17,46 

P2 

1 44,29 61,43 60,00 165,72 55,24 ± 9,51 

2 40,00 52,86 61,43 154,29 51,43 ± 10,79 

3 42,86 61,43 57,14 161,43 53,81 ± 9,72 

4 38,57 48,57 65,71 152,85 50,95 ±13,73 

5 50,00 52,86 55,71 158,57 52,86 ±2,86 

6 40,00 67,14 58,57 165,71 55,24 ±13,87 

P3 

1 41,43 45,71 65,71 152,85 50,95 ± 12,96 

2 47,14 57,14 55,71 159,99 53,33 ± 5,41 

3 42,86 68,57 57,14 168,57 56,19 ±12,88 

4 48,57 54,29 64,29 167,15 55,71 ± 7,96 

5 38,57 54,29 64,29 157,15 52,38 ±12,97 

6 45,71 61,43 70,00 177,14 59,05 ±12,32 
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Lampiran 6. Data analisis  statistik pengaruh  perlakuan  

terhadap HDP 

 

                                 

       
   

t

i 1

     
  

        

   
 

                                                       
           

  
         

 

Jumlah Kuadrat (JK) Total           - F  
   

t

i 1
 

 

                                          

              

                                        

       
    

 t

i 1

 
      

                                                      

 
                                 

 
             

                                                             



47 

 

JK Galat   = JK Total - JK Perlakuan 

                                                                 

 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 39,01 13,002 2,541 3,1 4,94 

Galat 20 102,32 5,116 
   

Total 23 
     

Kesimpulan: F hitung < F tabel 5% menunjukkan perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap HDP puyuh, sehingga 

tidak dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 
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Lampiran 7. Data konversi pakan puyuh selama penelitian 
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Lampiran 8. Data analisis statistik pengaruh perlakuan 

terhadap konversi pakan 
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 1  1   1  0   1  1   1  0   

 
11   1  0 00  

J   alat                                       J  Total   J  Perlakuan 

                                                       0 02 0 00  0 02  

 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,003 0,0010 1,1426 3,1 4,94 

Galat 20 0,02 0,0009 

   Total 23 

     
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% menunjukkan perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

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

sehingga tidak dilanjutkan ke Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 


