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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine the effect of the 

kind of solutions and frequency of drinking on feed 

consumption, body weight gain, feed conversion, and age at 

the first lay in quail. The materials used for this research were 

240 quail age 10 days. Method was used in the experiment 

was Completely Randomized Design (CRD) with factorial 

design. The treatment consisted of two factor combination. 

The first factor was the kind solutions consist of A1 

(Pocaryvit), A2 (sugar water). The second factor was 

frequency of drinking consist of B1 (once a day), B2 (twice a 

day), B3 (three a day). If there were significant influence 

would tested by Duncan’s Multiple Range Test Method. The 

result showed that interaction of the kind solutions and

mailto:asnurul.lailaa@gmail.com
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frequency of drinking has not significant effect (P>0,05) 

on feed consumption, body weight gain, feed convertion, and 

the age of first lay in quail. The kind of solutions showed 

highly significant effect (P<0,01) on feed consumption and 

body weight gain. The frequency of drinking has significant 

effect (P<0,05) on feed consumption, body weight gain, feed 

convertion, and the age at first lay in quail. The conclusion 

was the use of pocaryvit a concentration of 1 gram in 1.5 liters 

of water and frequency of drinking twice a day (A1B2) gives 

the best results in quail performance. 

 

Keywords :  kind of solution, frequency of drinking, and quail 

performance.
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini 

dimulai pada bulan November hingga Desember 2015. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

macam larutan sebagai air minum dan frekuensi pemberian 

serta adanya interaksi antara keduanya terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan umur 

pertama kali bertelur pada burung puyuh. Hasil penelitian 

diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi peternak 

tentang manajemen pemberian air minum yang baik. 

Materi penelitian adalah burung puyuh sebanyak 240 ekor 

yang berumur 10 hari. Metode penelitian adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola 

faktorial (2x3). Faktor pertama yaitu jenis larutan yang 

berbeda A1 (Pocaryvit) dan A2 (Air gula). Faktor kedua yaitu 

frekuensi pemberian air minum B1 (satu kali sehari), B2 (dua 
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kali sehari), B3 (tiga kali sehari). Didapatkan 6 kombinasi 

perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 

unit kandang. Tiap unit terdiri dari 10 ekor puyuh. Variabel 

yang diamati meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, dan umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh. Pengamatan dilakukan pada hari ke 10 hingga 

hari ke 45. Data dianalisis dengan menggunaakan sidik ragam 

dan apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

interaksi antara jenis larutan yang berbeda dan frekuensi 

pemberian tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

dan umur pertama kali bertelur. Faktor A memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan burung puyuh sedangkan 

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

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

dan umur pertama kali bertelur pada burung puyuh. 

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

jenis larutan yang berbeda dapat meningkatkan konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan burung puyuh sedangkan 

frekuensi pemberian air minum dapat meningkatkan konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, menurunkan konversi 

pakan, dan mempercepat umur pertama kali bertelur burung 

puyuh serta tidak terjadi interaksi antara penggunaan jenis 

larutan dan frekuensi pemberian dengan perlakuan terbaik 

yaitu penggunaan larutan pocaryvit dan frekuensi pemberian 2 

kali    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri peternakan yang ada di Indonesia telah  

berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu 

pembangunan pada sektor peternakan. Usaha peternakan 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal 

dalam pembangunan bangsa khususnya pada pemenuhan 

kebutuhan akan protein hewani. Usaha peternakan yang 

berkembang saat ini adalah usaha peternakan di bidang 

perunggasan salah satunya yaitu usaha peternakan burung 

puyuh. Burung puyuh adalah jenis unggas yang dimasukkan 

dalam aneka ternak. Burung puyuh sudah sejak lama dikenal 

masyarakat dan sepuluh tahun terakhir ini telah diusahakan 

sebagai usaha sampingan maupun usaha peternakan. Burung 

puyuh mempunyai potensi yang cukup besar sebagai penghasil 

telur, beberapa diantaranya dapat bertelur lebih dari 300 butir 

dalam satu tahun produksi pertamanya (Progressio, 2003). 

Populasi burung puyuh tahun 2015 mengalami peningkatan 

menjadi 12.904.000 ekor, namun produksi telur pada tahun 

2015 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 

yaitu menjadi 20,6 ribu ton (Anonimous, 2015). Maka dari itu 

perlu ditingkatkan produktivitas burung puyuh untuk 

meningkatkan produksi telur sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Stres lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak menentu 

sehingga dapat menyebabkan produktivitas ternak menjadi 
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rendah. Manajemen pemberian air minum yang baik 

merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya 

stres terhadap ternak. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu 

dengan cara penggunaan macam larutan berupa vitamin dan 

energi dalam air minum. 

Vitamin merupakan salah satu komponen bahan pakan 

yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun hewan. 

Kandungan vitamin sangat dibutuhkan untuk mencapai 

kesehatan yang optimal, sama halnya dengan fungsi fisiologis 

normal seperti tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup 

dan bereproduksi. Vitamin tidak bisa dibentuk secara alamiah 

oleh unggas dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan 

fisiologisnya, sehingga vitamin ini harus tersedia dalam 

pakannya. Vitamin terkandung pada bahan penyusun pakan 

dalam jumlah yang sedikit. Apabila terjadi kekurangan 

vitamin pada pakan, akibat tidak sempurnanya proses 

penyerapan, maka dapat mengakibatkan kesehatan serta 

produksi menjadi tidak optimal (Pullet, 2010). 

Vitamin dan antibiotik yang sering digunakan oleh 

peternak saat ini adalah vitachick, namun berdasarkan 

penelitian Hidayati (2013) menyatakan bahwa penggunaan 

vitachick dalam air minum tidak mempengaruhi konsumsi 

pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, persentase karkas, persentase organ dalam, 

dan mortalitas pada burung puyuh. Tetapi terdapat salah satu  

jenis vitamin yang mengandung vitamin lengkap dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh ternak dan dapat 

menggantikan peran dari vitachick tersebut yaitu pocaryvit. 

Pocaryvit merupakan salah satu sumber vitamin karena 

kandungan vitamin dalam produk lebih tinggi dibandingkan 

komposisi lainnya selain itu vitamin dapat digunakan sebagai 
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anti stres pada ternak sehingga baik jika diberikan pada burung 

puyuh mengingat burung puyuh merupakan ternak yang 

mudah mengalami stres. Vitamin C merupakan salah satu jenis 

vitamin yang terkandung dalam pocaryvit yang dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan sehingga dapat 

mengurangi adanya radikal bebas. Subekti (2005) menyatakan 

bahwa penggunaan vitamin C sebanyak 150 mg/kg dan 300 

mg/kg pakan dapat meningkatkan performan burung puyuh. 

Tamzil (2014) juga menambahkan bahwa suplementasi 

vitamin C sebesar 250 – 500 ppm efektif untuk menangkal 

pengaruh stres panas pada anak ayam hingga ayam dewasa 

dan menghasilkan kinerja yang optimal. 

Energi bersumber dari karbohidrat, lemak, dan protein. 

Energi bagi tubuh ternak digunakan untuk produksi dan hidup 

pokok. Unggas mengkonsumsi makanan lebih diprioritaskan 

guna memenuhi kebutuhan energinya. Energi diperlukan untuk 

proses fisiologik seperti pergerakan, respirasi, sirkulasi darah, 

absorbsi, reproduksi dan pengaturan suhu tubuh. Salah satu 

sumber energi yang bisa digunakan sebagai air minum yaitu 

air gula. Menurut Susanti (2015) bahwa pemberian air gula 

dimaksudkan untuk menyuplai sumber energi mudah diserap. 

Kandungan nutrisi air gula juga mampu memenuhi sumber 

energi dan nutrisi lain yang berfungsi untuk menambah 

stamina puyuh. Kandungan nutrisi gula :energi (kkal) : 386, 

protein (g) : 3,0, karbohidrat (g) : 76,0, lemak (g) : 10, kalsium 

(mg) : 76, fosfor (mg) : 37 dan besi (mg) : 37. Pemberian air 

gula sebanyak 30 g dalam 2 liter air dapat meningkatkan 

performans burung puyuh. 

 Air yang dikonsumsi oleh ternak sering terjadi tumpah 

dan tercecer, hal ini dapat menyebabkan dehidrasi pada ternak 

dan dapat mengurangi efisiensi dari pemberian air minum. 
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Oleh karena diperlukan pengaturan air minum, salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan yaitu pemberian air minum 

dengan frekuensi pemberian air minum 1 kali sehari, 2 kali 

sehari, dan 3 kali sehari.  

Penggunaan larutan pocaryvit dan air gula dengan 

frekuensi pemberian yang berbeda diharapkan mampu 

meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, dan umur pertama kali bertelur burung puyuh. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah macam larutan yang digunakan sebagai air 

minum berpengaruh terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan umur 

pertama kali bertelur  burung puyuh ? 

2. Apakah perbedaan frekuensi pemberian air minum 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, dan umur pertama kali 

bertelur burung puyuh ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara macam larutan yang 

digunakan dan frekuensi pemberian terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan 

umur pertama kali bertelur burung puyuh? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh macam larutan yang 

digunakan sebagai air minum terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan umur 

pertama kali bertelur burung puyuh. 

2. Untuk mengetahui perbedaan frekuensi pemberian air 

minum terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 
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badan, konversi pakan, dan umur pertama kali bertelur  

burung puyuh. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara macam larutan yang 

digunakan dan frekuensi pemberian terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan 

umur pertama kali bertelur burung puyuh. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi peternak maupun masyarakat luas tentang pentingnya 

manajemen pemeliharaan melalui air minum sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, 

menurunkan konversi pakan, serta mempercepat umur pertama 

kali bertelur burung puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir 

Stres lingkungan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan 

yang tidak menentu merupakan salah satu faktor penyebab 

rendahnya produktivitas burung puyuhyang meliputi  dapat 

mengurangi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

produksi telur, dan efisiensi pakan pada unggas. Stres panas 

yang diakibatkan dari luar dapat menyebabkan meningkatnya 

aktivitas hormon corticosteroid dan dapat memacu terjadinya 

peroksidasi lipid di membran sel. Stres panas juga dapat 

mengurangi tingkat protein plasma dan peningkatan 

konsentrasi glukosa darah (Sahin, Nurhan, Muhittin, Mehmet 

and Issi, 2003). Stres panas  tidak hanya dapat  mempengaruhi 

kinerja produksi tetapi juga menghambat fungsi imun (Jena, 

Panda, Patra, Mishra, Behura and Panigrahi, 2013). Tingkat 

stres yang tinggi akibat suhu lingkungan juga dapat 

meningkatkan respirasi dan penguapan tubuh ternak untuk 
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mempertahankan suhu tubuh yang optimal yang menyebabkan 

ternak menjadi lemas sehingga kebutuhan energi dalam tubuh 

akan  meningkat (Setiawan, Koen, dan Mardiati, 2013). 

Alternatif yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh ternak dari stres yaitu dengan 

cara memberikan antibiotik dan vitamin sintetik. Vitachick 

merupakan salah satu jenis antibiotik dan vitamin sintetik yang 

sering digunakan oleh peternak untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Namun, penggunaan vitachick menurut penelitian 

Hidayati (2013) tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konsumsi air minum, konversi 

pakan, persentase karkas, persentase organ dalam, dan 

mortalitas burung puyuh. Tetapi terdapat salah satu jenis 

vitamin yang menurut salah seorang peternak dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh, jenis vitamin tersebut yaitu 

pocaryvit dimana pemberiannya juga dilakukan melalui air 

minum dengan cara dilarutkan ke dalam air sesuai dosis 

pemberian.   

Pemberian macam larutan melalui air minum merupakan 

salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi stres 

pada ternak. Hal ini dikarenakan air merupakan salah satu 

komponen bahan pakan yang sangat penting karena di dalam 

sel, jaringan dan organ ternak sebagian besar adalah air. 

Unggas di dalam tubuhnya mengandung 60 – 70 % air dan 

persentase kandungan air untuk membantu proses pencernaan, 

penyerapan metabolisme dan kesehatan ternak. Sumber air 

bagi unggas berasal dari air minum, air di dalam bahan pakan 

dan air metabolis (Djulardi, Helmi, dan Latif, 2006). Oleh 

karena itu, digunakan macam larutan sebagai air minum yang 

berupa larutan pocaryvit dan air gula. 
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Unggas dalam mengkonsumsi air minum sering tumpah 

atau tercecer, jika air minum banyak yang tumpah dan tercecer 

maka dapat menyebabkan ternak mengalami dehidrasi, selain 

itu juga dapat mengurangi efisiensi pemberian air minum 

walaupun di Indonesia pemberian air tidak dihitung. Oleh 

karena itu, untuk meminimalisir terjadinya tercecer air minum 

maka dibutuhkan pengaturan pemberian air minum. Frekuensi 

pemberian air minum merupakan salah satu alternatif 

pengaturan pemberian air minum, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui efisiensi dari penggunaan air minum yang 

diberikan. Frekuensi pemberian air minum dilakukan 1 kali 

sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Hal ini didukung oleh 

Risnajati (2011) bahwa pada ayam usia 0 – 6 minggu air gula 

merah diberikan sebanyak dua kali sehari, setelah usianya 

mencapai diatas 6 minggu, air gula merah hanya diberikan 

satu kali sehari,  ini dilakukan untuk mencegah pengotoran 

dan fermentasi air minum bergula, dalam kondisi seperti ini 

diperlukan air minum dalam jumlah yang cukup agar produksi 

dan pertumbuhan optimum tetap tercapai sehingga untuk 

mencapai kondisi tersebut maka dilakukan waktu pemberian 

air minum. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian 

mengenai penggunaan macam larutan sebagai air minum dan 

frekuensi pemberian terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, dan umur pertama kali bertelur 

pada burung puyuh. Adapun bagan kerangka pikir dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar  1.  Bagan kerangka pikir 

 

Burung Puyuh (Coturnix 

coturnix japonica) 

Jenis ternak yang mudah mengalami 

stres. Stressor ini dapat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan (Subekti, 

2005). 

 

Air merupakan salah satu komponen 

bahan pakan yang sangat penting 

karena di dalam sel, jaringan dan 

organ ternak sebagian besar adalah 

air. Tubuh unggas mengandung 60 – 

70 % air (Djulardi dkk., 2006). 
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kondisi tersebut maka 

dilakukan waktu 

pemberian air minum 

(Risnajati,2011). 

Vitamin C 

 Tumbuh, berkembang, 

mempertahankan daya 

tubuh, meningkatkan 

respon imun (Setiawan 

dkk., 2013) 

 Anti stres 

 Menghambat aktivitas 

hormon corticosteroid 

dari glandula adrenal 

(Sahin et al. 2003) 

Air gula 

 Meningkatkan stamina 

tubuh 
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nutrisi/sumber energi 

dalam ransum pada air 

minum agar mudah 

diserap, mengatasi 

dehidrasi, menambah 

berat badan dan 

mencegah kematian 

(Susanti, 2015). 

Macam larutan 
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1.6  Hipotesis 

1. Penggunaan macam larutan dapat memberikan perbedaan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan dan pertambahan 

bobot badan, menurunkan konversi pakan dan 

mempercepat umur pertama kali bertelur pada burung 

puyuh. 

2. Frekuensi pemberian air minum dapat memberikan 

perbedaan pengaruh terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan umur 

pertama kali bertelur pada burung puyuh. 

3. Terdapat interaksi antara penggunaan macam larutan 

yang berbeda dan frekuensi pemberian air minum 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, dan umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Burung Puyuh 

Puyuh merupakan jenis burung yang tidak bisa terbang, 

ukuran tubuh relatif kecil, berkaki pendek dan dapat diadu. 

Burung puyuh disebut juga gemak dalam Bahasa Jawa. Bahasa 

asingnya disebut Quail. Di Indonesia, puyuh mulai dikenal 

dan diternakkan mulai akhir tahun 1979 dan kini mulai 

bermunculan di kandang-kandang ternak yang ada di 

Indonesia. Puyuh selalu dipilih sebagai hewan-hewan 

percobaan dalam percobaan-percobaan laboratorium. Dasar 

pertimbangan yang dipakai yaitu puyuh mempunyai siklus 

hidup yang relatif singkat. Seekor puyuh, khususnya jenis 

Coturnix coturnix japonica sudah mencapai dewasa kelamin 

pada umur 41 hari. Puyuh mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan keturunan sebanyak 3 – 4 generasi per tahun 

(Nasution, 2007). 

Puyuh merupakan salah satu komoditi unggas yang 

semakin populer di masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya masyarakat yang berminat untuk memelihara 

puyuh, dan meningkatnya masyarakat yang mengkonsumsi 

produk-produk yang dihasilkan dari ternak puyuh karena 

dinilai memiliki kandungan protein yang tinggi, terutama telur 

yang merupakan produk utama dari puyuh (Setiawan dkk., 

2013). 

Secara ilmiah, menurut Pappas, 2002 dalam Triyanto, 

2007 bahwa puyuh diklasifikasikan sebagai berikut : 
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Kingdom : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Aves 

Ordo   : Galliformes 

Famili   : Phasianidae 

Subfamili  : Perdicinae 

Genus   : Coturnix 

Spesies  : Coturnix coturnix japonica 

Burung puyuh merupakan salah satu jenis unggas yang 

cukup produktif  (Sunarno dalam Triyanto, 2007). Puyuh 

betina sudah mampu bertelur kurang lebih pada umur 41 hari. 

Pada masa bertelur dalam satu tahunnya bisa dihasilkan 250 

sampai 300 butir telur, yaitu dalam periode bertelur selama 9 – 

12 bulan. Bobot telur rata-rata 10 gram (Setiawan, 2006). 

Selain telur dan daging, kotorannya juga dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk kandang. Keunggulan lain yang dimiliki burung 

puyuh adalah tidak memerlukan modal yang besar, 

pemeliharaannya mudah, dan dapat dibudidayakan pada lahan 

yang terbatas (Putra, Tyas, and Sri, 2015). 

Burung puyuh membutuhkan pakan dengan kandungan 

protein yang berbeda pada tiap periode. Periode starter 

minimal kandungan protein kasar 19 % dan energi 

termetabolis 2800 Kkal/kg. Periode grower minimal 

kandungan protein kasar 17 % dan energi termetabolis 2600 

Kkal/kg. Periode layer minimal kandungan protein kasar 17 % 

dan energi termetabolis 2700 Kkal/kg (Anonimous, 2006).  

Protein ini akan membantu dalam produktifitas ternak. 

Protein digunakan untuk menyusun jaringan tubuh yaitu 

membentuk otot, kuku, sel darah dan tulang pada masa 

pertumbuhan tetapi pada masa bertelur protein tidak lagi 
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digunakan untuk menyusun jaringan tubuh tetapi lebih 

digunakan untuk materi penyusun telur dan sperma (Triyanto, 

2007). 

2.2 Pakan 

Faktor terpenting dalam keberhasilan beternak puyuh 

adalah faktor pakan (nutrisi). Pakan dianggap faktor terpenting 

karena 60 – 80% biaya yang dikeluarkan peternak puyuh 

digunakan untuk pembelian pakan, jadi jika terjadi kesalahan 

dalam pemberian pakan, peternak sudah pasti tidak merasakan 

manfaat atau keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan. Usahakan jangan 

sampai memberikan pakan yang berlebih dan boros (Utomo, 

Edhy, dan Adelina, 2013). 

Pakan merupakan bahan makanan yang diformulasikan 

untuk aktivitas kimiawi maupun fisiologis tubuh ternak. Pakan 

berfungsi dalam proses produksi untuk menghasilkan daging 

dan telur (Handayani, Aulia, dan Ayu, 2013). Pakan yang baik 

adalah pakan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh 

ternak unggas sesuai dengan jenis dan bangsa unggas, umur, 

bobot badan, jenis kelamin, dan fase produksi. Pakan yang 

baik berasal dari campuran bahan pakan yang baik, 

mengandung gizi yang dibutuhkan unggas, bersih, tidak 

jamuran, tidak basi, relatif murah, dan unggas senang 

memakannya (palatable) (Ketaren, 2010). Protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air mutlak tersedia 

dalam jumlah yang cukup. Kekurangan salah satu pakan 

tersebut akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

menurunkan produktivitas. Pakan dapat diberikan 2 kali 

sehari, pagi dan siang hari (Rahayuningtyas, Susilowati, dan 

Abdul, 2014).  
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Puyuh membutuhkan pakan dengan kualitas yang berbeda 

pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. 

Pembedaan kualitas pakan ditandai dengan kadar protein kasar 

yang terkandung di dalam pakan tersebut. Ransum burung 

puyuh pada periode 0-5 minggu akan menghasilkan konversi 

pakan dan pertumbuhan terbaik bila kadar proteinnya 24% 

sedang energinya 2.800 M.E. Kkal/kg. Burung puyuh yang 

mendapat ransum dengan protein 20% memberikan produksi 

telur yang tinggi. Burung puyuh yang mendapat pakan dengan 

protein tinggi akan mencapai dewasa kelamin yang lebih cepat 

(Setiawan, 2006). 

Persyaratan mutu pakan untuk puyuh petelur (quail layer) 

sesuai dengan anonimous (2006) disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan mutu pakan untuk puyuh petelur 

No Parameter Persyaratan 

1 Kadar air (%) Maks. 14,0 

2 Protein kasar (%) Min. 17,0 

3 Lemak kasar (%) Maks. 7,0 

4 Serat kasar (%) Maks. 7,0 

5 Abu (%) Maks. 14,0 

6 Kalsium (%) 2,50 – 3,50 

7 Fosfor total (%) 0,60 – 1,00 

8 Fosfor tersedia (%) Min. 0,40 

9 Energi metabolis (Kkal/kg) Min. 2700 

10 Total aflatoksin (g/kg) Maks. 40,0 

11 Asam amino : 

- Lisin                         

- Metionin 

- Metionin + Sistin 

 

Min. 0,90 

Min. 0,40 

Min. 0,60 
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2.3 Air minum 

Air adalah komponen terbanyak dari jaringan hewan atau 

tumbuhan. Hampir semua bahan pakan mengandung air 

sebagai komponen terbanyak. Bagian terbesar dan terbanyak 

dari jaringan tubuh hewan adalah air (40-70%). Air merupakan 

salah satu syarat berlangsungnya kehidupan. Air bermanfaat 

untuk menstabilkan panas badan, membantu pencernaan, 

transportasi sari makanan ke seluruh tubuh, dan juga berfungsi 

dalam proses pembentukan telur, karena apabila pakan atau 

minum diberikan terlambat maka akan mempengaruhi 

produksi telur (Saputro, 2011). Air digolongkan sebagai unsur 

inorganik yang merupakan zat yang terpenting dari seluruh zat 

kimia yang ada dalam tubuh. Fungsi air sebagai bahan dasar 

dalam darah, sel dan cairan antar sel, sebagai alat untuk 

transpor zat-zat makanan, membantu kerja enzim dalam proses 

metabolisme, pengatur suhu tubuh, membantu keseimbangan 

dalam tubuh (Rizal dalam Djulardi dkk., 2006).  

Air minum yang diberikan pada puyuh harus cukup dan 

baik kualitasnya. Kualitas air dipengaruhi oleh pH air, derajat 

kesadahan air, warna air, kandungan logam berat, dan 

kandungan mikroorganisme. Kualitas air yang rendah pada 

suatu peternakan secara umum akan menyebabkan 

meningkatnya kejadian diare pada puyuh, akibatnya kadar 

amoniak di dalam kandang akan meningkat yang jika tidak 

segera diatasi akan menyebabkan berjangkitnya penyakit yang 

bisa menyerang organ-organ pernapasan. Pada akhirnya hasil 

produksi tidak optimal dan menyebabkan kerugian (Risnajati, 

2011). Jumlah kebutuhan air untuk unggas secara umum 

diperkirakan sebanyak dua kali dari kebutuhan pakan/ekor/hari 

(Ketaren, 2010). 
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Larutan pocaryvit merupakan larutan yang khusus 

digunakan untuk ternak. Fungsinya adalah untuk pencegahan 

dan pengobatan defisiensi vitamin dan mineral, meningkatkan 

daya tahan tubuh, dan membantu meningkatkan respon imuniti 

tubuh. Dosis pemberiannya yaitu 1 g dalam 1 – 2 liter air 

minum. Pocaryvit mengandung vitamin lengkap yang sangat 

bermanfaat bagi tubuh ternak. 

Pemberian air gula dimaksudkan untuk menyuplai 

sumber energi mudah diserap. Kandungan nutrisi air gula juga 

mampu memenuhi sumber energi dan nutrisi lain yang 

berfungsi untuk menambah stamina puyuh. Kandungan nutrisi 

gula :energi (kkal) : 386, protein (g) : 3,0, karbohidrat (g) : 

76,0, lemak (g) : 10, kalsium (mg) : 76, fosfor (mg) : 37 dan 

besi (mg) : 37 (Susanti, 2015). Tujuan pemberian gula adalah 

menambah nutrisi/sumber energi dalam ransum pada air 

minum agar mudah diserap, mengatasi dehidrasi, menambah 

berat badan dan mencegah kematian. Kandungan nutrisi air 

gula berupa sukrosa dan glukosa mampu mensuplai sumber 

energi dan nutrisi lain berfungsi untuk menambah stamina 

ayam (Aryanti dkk., 2013). 

2.4 Vitamin 

Vitamin merupakan komponen organik, kebanyakan tidak 

dapat disintesa di dalam tubuh puyuh tersebut. Walaupun 

jumlah yang dibutuhkan sangat sedikit, namun peranan 

vitamin sangat besar sekali bagi tubuh. Vitamin juga banyak 

berperan dalam coenzym atau menstabilkan pelaksanaan 

metabolisme, pertumbuhan, hidup pokok, kesehatan serta 

pembentukan jaringan tubuh. Kekurangan vitamin dapat 

menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan produksi ternak 

(Djulardi dkk., 2006). Vitamin dibutuhkan oleh unggas untuk 
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menjaga kesehatan secara umum, kesehatan mata dan untuk 

membantu pembekuan darah, untuk kesehatan otot, fertilitas 

dan daya tetas telur, untuk proses metabolisme dan 

pembentukan tulang.Vitamin dibagi menjadi dua yaitu vitamin 

larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin 

yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C sedangkan 

vitamin yang larut dalam lemak diantaranya vitamin A, D, E, 

K (Ketaren, 2010). 

Upaya mengurangi stres melalui pakan dan air minum 

dapat digunakan senyawa golongan fenolik dan polifenolik 

yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas. 

Antioksidan berbasis vitamin (vitamin E, asam 

askorbat/vitamin C, dan retinol/vitamin A) sudah terbukti 

berperan sebagai penangkal stres pada unggas. Vitamin A 

terlibat dalam beberapa fungsi tubuh termasuk diferensial sel 

epitel, pertumbuhan dan reproduksi. Vitamin A memiliki efek 

pada fungsi dalam kekebalan tubuh unggas, serta mampu 

meningkatkan efisiensi pakan dan pertambahan bobot badan. 

Vitamin E merupakan salah satu antioksidan alami yang 

paling penting dan merupakan antioksidan yang berfungsi 

untuk melindungi sel dan jaringan dari kerusakan yang 

disebabkan oleh radikal bebas lipoperoksidatif. Beberapa ahli 

di negara barat mengatakan bahwa vitamin C tidak dibutuhkan 

oleh bangsa burung, tetapi untuk daerah tropis seperti di 

Indonesia, vitamin C cukup penting. Dalam kondisi normal, 

ternak unggas mampu mensintesis vitamin C di dalam 

tubuhnya, namun dalam kondisi stres, kebutuhan akan vitamin 

C meningkat sehingga perlu dipenuhi dari pakan atau air 

minum (Tamzil, 2014). 

Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air 

sehingga zat-zat vitamin tersebut tidak disimpan dalam tubuh 
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melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. 

Vitamin C langsung diserap melalui saluran darah dan 

ditransportasikan ke hati kemudian diekskresikan melalui 

urine (Rahayu, 2006). Vitamin C juga merupakan salah satu 

antioksidan yang memiliki peranan untuk menjaga dan 

memelihara keutuhan membran eritrosit (Patria, Koen, dan 

Silvana, 2013). Vitamin C (asam askorbat) yang merupakan 

antioksidan yang larut dalam air besar diyakini dapat 

menurunkan peroksidasi lipid baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung dengan regenerasi vitamin E. Vitamin C 

merupakan penghambat radikal bebas yang penting dalam 

cairan ekstraseluler, menghambat radikal dan melindungi 

biomembranes dari kerusakan peroksida (Adikwu et al., 

2013). 

Vitamin D berfungsi untuk absorbsi dan deposisi dari 

kalsium, serta pembentukan tulang. Untuk puyuh bertelur, 

vitamin D berperan dalam membantu pembentukan kulit telur. 

Vitamin K dibutuhkan oleh puyuh untuk menghasilkan 

protein-protein darah di dalam hati yang berperan dalam 

pembekuan darah (Djulardi dkk., 2006). 

Vitamin B berperan dalam pembentukan hemoglobin. 

Vitamin B12 diperlukan untuk pematangan eritrosit yang 

berperan dalam proses metabolisme sel di dalam sumsum 

tulang. Vitamin B1 dan B6 berfungsi sebagai kofaktor dalam 

pembentukan hemoglobin. Vitamin B2 (Riboflavin) sangat 

berperan pada puyuh yang sedang berproduksi (Patria dkk., 

2013). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa vitamin sangat berperan penting bagi pertumbuhan 

unggas terutama burung puyuh. 
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2.5 Energi  

Energi adalah gizi yang dibutuhkan unggas untuk hidup, 

berdiri, berjalan, makan, tidur, kawin dan untuk setiap 

kegiatan aktivitas unggas. Selain dari karbohidrat, energi juga 

dapat diperoleh dari lemak atau minyak. Jika energi dari 

karbohidrat dan lemak pakan masih belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan unggas maka protein dalam makanan 

dapat dijadikan sebagai sumber energi walaupun tidak efisien 

karena protein sebaiknya digunakan sebagai sumber asam 

amino untuk pembentukan sel dan jaringan tubuh. Kebutuhan 

energi untuk unggas dinyatakan dalam kilo kalori energi 

metabolis/kg pakan (kkal EM/kg) atau dapat dihitung menjadi 

kilo kalori/ekor/hari (Tamzil, 2014). 

Kebutuhan tubuh akan energi merupakan prioritas 

pertama. Semua jenis karbohidrat baik monosakirada, 

disakarida maupun polisakarida yang dikonsumsi akan 

terkonversi menjadi glukosa di hati. Glukosa ini kemudian 

akan berperan sebagai salah satu molekul utama bagi 

pembentukan energi di dalam tubuh (Irawan, 2007 dalam 

Ariyanti dkk., 2013). Bila karbohidrat yang dikonsumsi tidak 

mencukupi untuk energi tubuh dan jika tidak cukup terdapat 

lemak di dalam makanan atau cadangan lemak yang disimpan 

di dalam tubuh, maka protein akan menggantikan fungsi 

karbohidrat sebagai penghasil energi. Dengan demikian 

protein akan meninggalkan fungsi utamanya sebagai zat 

pembangun. Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus, 

maka keadaan kekurangan energi dan protein tidak dapat 

dihindari lagi (Aryanti dkk., 2013). 

Ternak unggas yang stres mengalami percepatan 

pembakaran karbohidrat, lemak, dan protein serta akibat reaksi 

tersebut, maka dibebaskanlah sejumlah energi dalam bentuk 
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panas, karbohidrat dan uap air (Soeharsono, 1976 dalam 

Nangoy , 2012). 

2.6 Frekuensi Pemberian air minum 

Peningkatan produktivitas puyuh harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu pemilihan bibit, pengaturan pakan, tempat 

pemeliharaan, sanitasi, dan kesehatan. Salah satu usaha yang 

dicoba untuk meningkatkan produktivitasnya adalah 

dilakukannya penelitian melalui pengaturan air minum (Patria 

dkk., 2013). 

Air minum biasanya diberikan secara adlibitum dengan 

maksud agar terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan air berkaitan 

erat dengan pengeluaran air di tubuhnya, sehingga terjadi 

keseimbangan (Djulardi dkk., 2006). Ayam usia 0 – 6 minggu 

air gula merah diberikan sebanyak dua kali sehari, setelah 

usianya mencapai diatas 6 minggu, air gula merah hanya 

diberikan satu kali sehari. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

pengotoran dan fermentasi air minum bergula (Ariyanti dkk., 

2013). 

Risnajati (2011) menambahkan bahwa Air minum yang 

bersih dan dingin adalah baik bila diberikan pada ayam 

terutama saat udara panas karena ayam memerlukan 

persediaan air yang bersih dan dingin secara tetap untuk 

pertumbuhan optimum, produksi, dan efisiensi penggunaan 

ransum. Kondisi seperti ini diperlukan air minum dalam 

jumlah yang cukup agar produksi dan pertumbuhan optimum 

tetap tercapai sehingga untuk mencapai kondisi tersebut maka 

dilakukan waktu pemberian air minum. 
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2.7 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh kualitas dan 

kuantitas ransum, umur, aktifitas ternak, palatabilitas ransum, 

tingkat produksi, dan pengelolaannya (Nasution, 2007). 

Kenaikan konsumsi pakan dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain kandungan nutrisi pakan dan bobot badan (Pond, Chuch, 

and Pond, 1995), dan tingkat energi dan palatabilitas pakan 

(Tiwari dan Panda,1998). Semakin tinggi energi pakan maka 

konsumsi pakan akan menurun. 

Tabel 2. Rata-rata konsumsi pakan puyuh per hari 

Umur puyuh Kebutuhan pakan 

(gram/hari/ekor) 

1 – 7 hari 2  

7 – 14 hari 4  

14 – 21 hari 8  

21 – 30 hari 

30 – 35 hari 

35 – 42 hari 

10 

12 

15 

>42 hari 21 

Sumber : Djulardi dkk., (2006) 

Menurut Susanti (2005) bahwa puyuh yang diberikan 

tambahan gula pada air minum memiliki nilai konsumsi lebih 

besar dikarenakan puyuh juga mendapatkan tambahan energi 

dari air gula. Sebaliknya didapat hasil rataan terendah b1 

695,26±0,26. Hal ini diduga karena (b1) tidak ada 

penambahan air gula sehingga tidak ada kandungan nutrisi 

yang terkandung dalam air tersebut, sehingga palatabilitas 

ternak tidak mengalami peningkatan yang ahirnya juga tidak 

meningkatkan konsumsi pakan burung puyuh. 
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Pengaruh pengaturan waktu pemberian air minum yang 

berbeda terhadap konsumsi ransum pada ayam petelur periode 

grower menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05). Konsumsi ransum selama percobaan adalah 

67,5 gram/ekor/hari, relatif sama dengan standar konsumsi 

ransum Isa Brown, yaitu 48,4 gram/ekor/hari (Risnajati, 2011). 

2.8 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh tipe ternak, 

suhu lingkungan, jenis ternak, dan gizi yang ada dalam 

ransum. Bobot badan ternak senantiasa berbanding lurus 

dengan konsumsi ransum, makin tinggi bobot tubuhnya maka 

semakin tinggi pula tingkat konsumsinya terhadap ransum. 

Bobot badan ternak dapat diketahui dengan penimbangan 

(Nasution, 2007). Puyuh periode starter dan grower 

pertumbuhannya sangat cepat setelah itu menurun secara 

perlahan. Pertumbuhan maksimal dicapai pada umur 5 minggu 

kemudian melambat dan beratnya akan tetap pada umur 7 

minggu (Djulardi dkk., 2006). 

Bedasarkan hasil analisis statistika menunjukkan bahwa 

perlakuan perbedaan pemberian air memberikan pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan. 

Perlakuan 139,64±1,37 mendapatkan hasil lebih tinggi 

dibandingkan b1 135,82±1,54, karena puyuh membutuhkan 

protein untuk tumbuh dan pemberian air gula pada b2 

membantu meningkatkan nilai energi yang dikonsumsi puyuh 

sedangkan b1 tanpa pemberian air gula hanya memberikan 

sedikit energi pada puyuh karena memiliki kandungan yang 

sedikit pula (Susanti, 2015). Berikut bobot puyuh sesuai 

dengan umur disajikan dalam Tabel 3.  
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Tabel 3. Bobot puyuh sesuai umur 

Fase 

Pemeliharaan 

Umur puyuh 

(minggu) 

Bobot puyuh 

(gram/ekor) 

Starter 

1 15 – 30 

2 31 – 35 

3 56 – 80 

Grower 

4 81 – 115 

5 116 – 150 

6 151 – 155 

Layer 7 – 60 > 155 

Sumber : Marsudi dan Saparinto dalam Sriwidyowati (2015) 

2.9 Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara unit 

konsumsi ransum dengan unit pertambahan bobot badan pada 

waktu tertentu (Saleh, Marzuki, dan Dwi, 2005). Nilai 

konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

genetik, tipe pakan yang digunakan, feed additive yang 

digunakan dalam pakan, manajemen pemeliharaan, dan suhu 

lingkungan (Handayani, 2014). Angka konversi pakan 

semakin kecil, berarti penggunaan pakan semakin baik (Putri, 

2009). Nilai konversi pakan yang semakin kecil maka akan 

semakin baik karena konsumsi pakan yang rendah dapat 

dimanfaatkan oleh ternak secara optimal untuk pertambahan 

bobot badannya (Utomo dkk., 2013).  

Rata-rata konversi pakan yaitu 4,15 – 4,27. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa tingkat penggunaan pakan sudah 

cukup efisien, dikarenakan pakan yang digunakan untuk 

membentuk satuan bobot badan rendah. Berdasarkan 
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penelitian Hazim et al. (2010) konversi pakan ideal adalah 

3,67 - 4,71 (Asiyah, Sunarti, dan Atmomarsono, 2013). 

2.10 Umur Pertama Kali Bertelur 

Dewasa kelamin pada burung puyuh betina ditandai 

dengan pertama kali bertelur, sedangkan yang jantan dengan 

mulai berkokok dengan suara yang khas. Pertama kali burung 

puyuh bertelur pada umur 35 - 72 hari atau rata-rata pada umur 

41 hari, namun ada pula yang lebih dari umur itu. Hal ini 

karena dipengaruhi oleh kesehatan, tatalaksana dan makanan 

(Djulardi dkk., 2006).  

Umur pertama bertelur pada puyuh lebih lama akibat dari 

laju pertumbuhan yang terhambat karena menurunnya sintesis 

protein akibat cekaman panas. Selain itu karena jenis puyuh 

yang dipergunakan jenis puyuh lokal yang lambat 

pertumbuhannya (Suprijatna dkk.,2008). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 November – 

20 Desember 2015 di peternakan puyuh milik Bapak Iskandar, 

Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

Ternak yang digunakan adalah puyuh (Coturnix coturnix 

japonica) berumur 10 hari sebanyak 240 ekor yang berasal 

dari kota Pare, Kediri . 

Kandang yang digunakan selama penelitian adalah 

kandang koloni dengan litter berupa koran. Kandang disekat 

menjadi 24 petak dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

adalah 44 x 33 x 34 cm dimana 1 petak kandang diisi 10 ekor 

puyuh. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat 

minum, lampu, thermometer, hygrometer, timbangan digital, 

plastik, ember, dan penampung telur. 

Pakan yang digunakan adalah pakan basal BR - 1 yang 

diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. yang 

dibeli dari poultry shop di Karangploso. Kandungan nutrisi 

pakan yang digunakan dalam penelitian tersaji pada Tabel 4. 

Pocaryvit yang digunakan adalah jenis vitamin dalam 

bentuk bubuk yang diproduksi oleh PT. Indovet Indonesia. 

Kandungan Pocaryvit disajikan pada Tabel 5. Gula yang 

digunakan adalah gula pasir merk Gulaku. 
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Tabel 4. Kandungan nutrisi pakan BR – 1 

Zat Makanan Konsentrat 

BR-1 (*) 

Konsentrat 

BR-1 (**) 

Air 

Bahan Kering 

EM (Gross Energy) 

Maks. 12 % 

- 

- 

- 

89,21 % 

4510,21 Kkal/kg 

Protein Kasar 21 – 23 % 24,34 % 

Lemak Kasar 3 – 7 % 6,91 % 

Serat Kasar Maks. 5 % 4,39 % 

Abu Maks. 7 % 5,95 % 

Kalsium 0,9 – 1,1 % - 

Phospor 06 – 0,9 % - 

Coccidiostat + - 

Antibiotika + - 

Sumber : (*) PT. Comfeed (2015)  

 (**) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas        Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang 
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Tabel 5. Kandungan Pocaryvit per kg 

Komposisi Jumlah (*) 

Vit. A 8.000.000 IU 

Vit. D3 1.000.000 IU 

Vit. E 3.0 g 

Vit. B1 4.8 g 

Vit. B2 3.0 g 

Vit. B6 2.0 g 

Vit. B12 600 mcg 

Vit. C 20 g 

Vit. K3 3.0 g 

Ca-d panthotenate 2.0 g 

Niacinamid 3.0 g 

Biotin 3.0 g 

Na 0.2 g 

K 0.2 g 

Mg 0.1 g 

Mn 1.0 g 

Cu 5.0 g 

Zn 2.0 g 

Fe  3.0 g 

Sumber : (*) PT. Indovet Indonesia (2015) 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan percobaan pola 

Faktorial (2x3) yang dirancang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dimana faktor pertama adalah jenis 

larutan yang digunakan yaitu Pocaryvit (A1) dan air gula (A2), 

faktor kedua adalah frekuensi pemberian (B1, B2, B3) sehingga 

didapatkan 6 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan 

menggunakan 4 ulangan sehingga didapatkan 24 unit kandang 
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percobaan dengan masing-masing unit percobaan terdiri dari 

10 ekor puyuh betina.Gambar denah pengacakan kandang 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

(A2B1)3 (A1B3)3 (A1B1)2 (A1B3)4 

(A2B2)3 (A2B3)1 (A2B1)4 (A2B3)2 

(A1B1)1 (A2B2)4 (A1B2)1 (A2B2)2 

(A1B2)2 (A1B3)1 (A2B1)2 (A1B3)2 

(A2B1)1 (A2B3)3 (A1B2)3 (A2B3)4 

(A2B2)1 (A1B1)3 (A1B1)4 (A1B2)4 

Gambar  2. Denah pengacakan kandang penelitian 

Adapun kombinasi perlakuan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

A1B1 = Larutan Pocaryvit dengan frekuensi pemberian 1 kali 

sehari 

A1B2 = Larutan Pocaryvit dengan frekuensi pemberian 2 kali 

sehari 

A1B3 = Larutan Pocaryvit dengan frekuensi pemberian 3 kali 

sehari 

A2B1 = Air gula dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari 

A2B2 = Air gula dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari 

A2B3 = Air gula dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari 

Berikut prosedur penelitian pada tahap pemeliharaan : 

1. Persiapan penelitian 

a. Pengacakan kandang dilakukan secara acak sesuai 

perlakuan, kemudian ditempel pada setiap kotak. Teknik 

pengacakan kandang yang digunakan adalah sistem 

manual dengan menggunakan kertas yang dipotong 
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kecil-kecil dan diberi tulisan sesuai perlakuan dan 

ulangan. Kemudian kertas digulung seperti lotre dan 

diambil tanpa disengaja. 

b. Sebelum DOQ dimasukkan ke dalam kandang, tempat 

pakan dan minum harus dibersihkan dan di desinfektan 

terlebih dahulu dengan tujuan membebaskan kandang 

dan peralatan dari bibit penyakit. Kemudian puyuh 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam kandang. 

 

2. Pemberian Pakan 

Pakan yang diberikan ditimbang terlebih dahulu. Pakan 

diberikan pada pagi hari sesuai kebutuhannya. Penambahan 

dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan pertambahan 

umurnya. 

 

3. Pemberian Air minum 

a. Pocaryvit diberikan sebagai air minum. Pocaryvit 

dilarutkan dalam air dengan pemberian 1 g dalam 1 – 2 

liter air minum. Sedangkan gula dilarutkan dalam air 

dengan perbandingan 30 g dalam 2 liter air. 

b. Larutan pocaryvit dan air gula diberikan sesuai dengan 

frekuensi pemberiannya yaitu 1 kali sehari, 2 kali sehari, 

dan 3 kali sehari. Frekuensi pemberian air minum 1 kali 

sehari dilakukan pada pukul 06.00, frekuensi pemberian 

air minum 2 kali sehari dilakukan pada pukul 06.00 dan 

12.00, sedangkan frekuensi pemberian air minum 3 kali 

sehari dilakukan pada pukul 06.00, 10.00, dan 14.00. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi : 

a. Konsumsi pakan (gram), merupakan selisih dari total 

jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa pakan 

setiap harinya kemudian dijumlahkan selama satu minggu 

pada setiap kandang per unit kelompok (Setiawan, 2006). 

b. Pertambahan bobot badan (gram/minggu) dihitung dari 

data bobot badan akhir yang dikurangi bobot badan awal  

(Putri, 2009). 

c. Konversi pakan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi 

rataan dibagi dengan pertambahan bobot badan rata-rata 

setiap minggu selama penelitian (Hidayati, 2013). 

Konversi Pakan = 
Total Konsumsi Pakan (gram)

Pertambahan Bobot Badan (gram)
 

d. Umur pertama kali bertelur. Data umur pertama kali 

bertelur diperoleh dengan cara mencatat pada umur 

berapa burung puyuh pada tiap kotak perlakuan untuk 

pertama kalinya bertelur sehingga dapat diketahui berapa 

cepat burung puyuh tersebut mencapai dewasa kelamin 

pada masing-masing perlakuan (Susanti, 2015). 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data konsumsi pakan dilakukan setiap hari 

sedangkan data bobot badan dilakukan 1 minggu sekali, untuk 

konversi pakan dihitung dengan membagi data konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan sedangkan umur pertama 

kali bertelur disesuaikan dengan waktu pertama kali puyuh 

bertelur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan 

microsoft excel. Data dianalisis dengan menggunakan sidik 

ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau 

berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan uji 
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jarak berganda duncan (Kusriningrum, 2008). Model 

matematika dari rancangan acak lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut : 

Yijk =  + i + βj + (β)ij + ijk 

Keterangan : 

Yijk : hasil pengamatan untuk faktor A taraf ke-i, faktor B 

taraf ke-j dan pada ulangan ke-k. 

 : nilai tengah 

i : pengaruh faktor A pada nilai ke- i 

βj : pengaruh faktor B pada level ke-j 

(β)ij   : pengaruh interaksi AB pada taraf ke-i (dari faktor A), 

dan taraf ke-j (dari faktor   B) 

ijk : pengaruh galat percobaan untuk taraf ke-i (faktor 

A), taraf ke-j (faktor B),       interaksi AB yang ke-i 

dan ke-j, dan pada ulangan ke-k. 

3.6 Batasan Istilah 

1.  Puyuh yang digunakan adalah jenis Coturnix coturnix 

japonica yang berumur 10 hari. 

2.  Pocaryvit merupakan larutan yang mengandung vitamin 

C dengan penggunaan berdasarkan brosur yaitu 1 gram 

dalam 1 – 2 liter air. 

3.  Air gula merupakan gula yang dilarutkan dalam air 

dengan perbandingan 30 gram/ 2 liter air. 

4.  Frekuensi pemberian air minum adalah banyaknya 

pemberian air minum dalam waktu satu hari. 

5.  Konsumsi pakan adalah selisih antara jumlah pakan yang 

diberikan dengan sisa pakan setiap harinya per perlakuan 

(gram). 
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6.  Pertambahan bobot badan (gram) adalah bobot badan 

akhir dikurangi dengan bobot badan awal yang dihitung 

satu minggu sekali. 

7.  Konversi pakan merupakan perbandingan antara total 

konsumsi pakan selama penelitian dengan pertambahan 

bobot badan selama penelitian. 

8.  Umur pertama kali bertelur adalah umur pertama dewasa 

kelamin burung puyuh betina yang dapat diketahui 

dengan mencatat pada umur berapa burung puyuh mulai 

bertelur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian pengaruh penggunaan macam 

larutan dan frekuensi pemberian terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan umur pertama 

kali bertelur burung puyuh disajikan pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Rataan Konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, dan 

umur pertama kali bertelur burung puyuh tiap 

perlakuan selama penelitian 

Perlakuan 

A 

Konsumsi 

Pakan 

(gram/ekor) 

PBB 

(gram/ekor) 

Konversi 

Pakan 

Umur pertama 

bertelur (hari) 

A1 573,3±5,95a 132,5±3,29a 4,33±0,06 42,25±1,64 

A2 570,44±7,65b 130,68±3,14b 4,73±0,05 42,58±1,53 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa antar perlakuan berbeda 

nyata (P<0,05) 

 

Tabel 7. Rataan Konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, dan 

umur pertama kali bertelur burung puyuh tiap 

perlakuan selama penelitian 

Perlakuan 

B 

Konsumsi 

Pakan 

(gram/ekor) 

PBB 

(gram/ekor) 

Konversi 

Pakan 

Umur pertama 

bertelur (hari) 

B1 564,93±3,14a 128,62±1,13a 4,39±0,01a 44±0,35a 

B2 578,51±0,73b 135±1,36b 4,29±0,04b 41,375±1,24b 

B3 572,18±0,95b 131,15±1,38b 4,36±0,03a 41,875±0,88b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa antar perlakuan berbeda 

nyata (P<0,05) 
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Tabel 8. Rataan konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, dan 

umur pertama kali bertelur burung puyuh selama 

penelitian 

Perlakuan 

Kombinasi 

Konsumsi 

Pakan 

(gram/ekor) 

PBB 

(gram/ekor) 

Konversi 

Pakan 

Umur 

pertama 

bertelur (hari) 

A1B1 567,15±1,67 129,42±0,89 4,38±0,04 43,75±0,96 

A1B2 579,03±2,63 135,97±2,79 4,26±0,1 40,5±1,91 

A1B3 573,73±0,99 132,13±1,58 4,34±0,06 42,5±1,73 

A2B1 562,7±3,87 127,81±1,37 4,4±0,05 44,25±0,5 

A2B2 577,99±0,58 134,04±1,81 4,32±0,06 42,25±1,71 

A2B3 570,62±0,95 130,18±2,9 4,39±0,1 41,25±0,96 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa perlakuankombinasi 

memberikan pengaruh yang tidak nyata 

 

4.1 Konsumsi Pakan 

4.1.1 Pengaruh penggunaan macam larutan terhadap 

konsumsi pakan burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 7 menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan macam larutan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan burung 

puyuh. Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan konsumsi pakan 

tertinggi adalah perlakuan A1 (573,3±7,65) gram/ekor 

sedangkan konsumsi pakan terendah adalah perlakuan A2 

(570,44±5,95) gram/ekor. Perlakuan A1 dengan menggunakan 

larutan pocaryvit memberikan rataan konsumsi pakan tertinggi 

karena pocaryvit mengandung vitamin lengkap yang dapat 

digunakan untuk anti stress, meningkatkan daya tahan tubuh, 

dan membantu meningkatkan respon imuniti tubuh. Setiawan 

dkk. (2013) mengemukakan bahwa vitamin sangat dibutuhkan 

oleh tubuh terutama untuk puyuh fase starter dan grower 

karena vitamin dapat digunakan untuk mencapai kesehatan 
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yang optimal, sama halnya dengan fungsi fisiologis normal 

seperti tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, dan 

bereproduksi. Asupan vitamin tersebut dibutuhkan setiap hari 

sehingga konsumsi pakan juga akan meningkat karena 

kebutuhan akan vitamin tersebut. 

Subekti (2005) menambahkan bahwa puyuh merupakan 

jenis ternak yang mudah mengalami stres. Stressor ini dapat 

berupa cekaman panas, pergantian pakan secara moncolok, 

suara keras yang tiba-tiba dan tidak kontinyu. Puyuh mampu 

mensintesis vitamin C dari dalam tubuhnya, namun pada 

kondisi tidak normal, seperti adanya tekanan dari lingkungan, 

gangguan nutrisi atau terkena penyakit, maka kebutuhan 

vitamin C meningkat melampaui batas kemampuan biosintesis 

puyuh tersebut. Suplementasi vitamin C dalam ransum puyuh 

perlu dilakukan karena apabila terdapat stressor dari luar maka 

hormon corticosteroid dari glandula adrenal yang naik 

aktivitasnya dapat dihambat oleh vitamin C, sehingga vitamin 

C dapat digunakan sebagai anti stres, dengan demikian 

pengaruh buruk dari stressor dapat ditanggulangi. Konsumsi 

pakan juga dipengaruhi oleh suhu, suhu yang tinggi dapat 

menyebabkan ternak menjadi stress, namun dengan adanya 

vitamin yang terkandung dalam air minum dapat mengatasi 

stress tersebut sehingga konsumsi pakan tidak akan terganggu. 

Pemberian air gula dimaksudkan untuk menyuplai 

sumber energi mudah diserap. Kandungan nutrisi gula juga 

mampu memenuhi sumber energi dan nutrisi lain yang 

berfungsi untuk menambah stamina ternak, namun konsumsi 

pakan dengan penggunaan air gula sebagai air minum lebih 

rendah dibandingkan dengan larutan pocaryvit, hal ini 

dikarenakan air gula mengandung energi yang dapat 

meningkatkan stamina tubuh akan tetapi didalam pakan sudah 
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terdapat energi yang cukup yaitu berupa energi metabolis yang 

dapat dipergunakan untuk aktivitas, diubah menjadi panas, dan 

disimpan dalam jaringan tubuh sehingga konsumsi pakan 

menurun karena kebutuhan energi juga sudah terpenuhi 

melalui air minum. Nasution (2007) menyatakan bahwa 

kenaikan konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas dan 

kuantitas ransum, umur, aktifitas ternak, palatabilitas ransum, 

tingkat energi, dan lingkungan. Semakin tinggi energi yang 

masuk ke dalam tubuh  maka konsumsi pakan akan menurun. 

Hal ini berbeda dengan Susanti (2015) yang menyatakan 

bahwa pemberian air gula sebanyak 30 g dalam 2 liter air 

dapat meningkatkan performans burung puyuh. 

 

4.1.2 Pengaruh frekuensi pemberian air minum terhadap 

konsumsi pakan burungpuyuh 

Berdasarkan Lampiran7 menunjukkan bahwa frekuensi 

pemberian air minum memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

Tabel 7 menunjukkan bahwa rataan konsumsi pakan tertinggi 

yaitu B2 (578,51±0,73) gram/ekor dan rataan konsumsi pakan 

terendah yaitu B1(564,93±3,14) gram/ekor. Hal ini 

dikarenakan perlakuan B2 yaitu pemberian air minum 2 kali 

sehari cukup optimal untuk pertumbuhan burung puyuh 

dengan jarak waktu pemberiannya 6 jam sekali, air minum 

diberikan sedikit demi sedikit untuk memaksimalkan proses 

penyerapan vitamin dalam tubuh ternak sehingga konsumsi 

pakan lebih banyak, sedangkan konsumsi pakan dengan 

perlakuan B1 yaitu pemberian air minum dilakukan 1 kali 

sehari pada pagi hari lebih rendah karena air minum yang 

diberikan pada pagi hari baunya sudah tidak segar lagi pada 

sore hari sehingga nafsu minum berkurang dan konsumsi 
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pakan juga mengalami penurunan. Perlakuan B3 yaitu 

pemberian air minum 3 kali sehari dengan jarak pemberiannya 

4 jam sekali menghasilkan konsumsi pakan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan B2, hal ini dikarenakan 

pemberian 3 kali sehari kurang efektif karena dapat 

mengganggu aktivitas puyuh karena keseringan di kandang 

membuat puyuh semakin stres akibatnya nafsu makan 

berkurang, Ariyanti dkk., (2013) menjelaskan bahwa 

pemberian air minum diberikan dua kali sehari, hal ini 

dilakukan untuk mencegah pengotoran dan fermentasi air 

minum maka dalam satu hari air minum harus diganti 

sebanyak 2 kali sehari.  

4.1.3 Pengaruh interaksi penggunaan macam larutan dan 

frekuensi pemberian yang berbeda terhadap 

konsumsi pakan 

Berdasarkan Lampiran 7 menunjukkan bahwa pengaruh 

interaksi antara penggunaan macam larutan dan frekuensi 

pemberian air minum memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

Tabel 8 menunjukkan bahwa rataan konsumsi pakan tertinggi 

yaitu perlakuan kombinasi A1B2 (579,03±2,63) sedangkan 

rataan konsumsi pakan terendah yaitu perlakuan A2B1 

(562,7±3,87). Hal ini dikarenakan perlakuan A1B2 yaitu 

penggunaan larutan vitamin dengan frekuensi pemberian 2 kali 

lebih efektif dibandingkan perlakuan kombinasi lainnya. 

Kondisi lingkungan yang saat ini berubah-ubah dapat 

mempengaruhi aktivitas puyuh dan menyebabkan stres 

sehingga dengan pemberian vitamin dapat mencegah adanya 

stres tersebut akibatnya konsumsi pakan tidak terganggu. 

Penggunaan larutan gula dapat digunakan sebagai sumber 
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energi bagi ternak, jika ternak sudah merasa kekenyangan 

dengan mengkonsumsi air minum saja maka konsumsi pakan 

juga lebih rendah. Pemberian 2 kali cukup efektif dengan jarak 

pemberian 6 jam sekali karena jika hanya diberikan 1 kali 

dapat berpengaruh terhadap bau air minum sedangkan jika 

diberikan 3 kali dapat menyebabkan aktivitas puyuh terganggu 

dan palatabilitas terhadap pakan berkurang. Patria dkk., (2013) 

mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat membuat 

puyuh menjadi stres, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal dapat berupa persaingan dalam mendapatkan pakan. 

Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

seperti perubahan temperatur secara ekstrem dan gangguan-

gangguan dari makhluk hidup lainnya 

 

4.2 Pertambahan bobot badan 

4.2.1 Pengaruh penggunaan macam larutan terhadap 

pertambahan bobot badan  burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 8menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan macam larutan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan 

burung puyuh. Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan 

pertambahan bobot badan tertinggi yaitu A1 (130,68±3,29) 

g/ekor dan rataan pertambahan bobot badan terendah yaitu A2 

(132,51±3,14) g/ekor. Perlakuan A1 dengan menggunakan 

larutan pocaryvit memberikan rataan PBB tertinggi,hal ini 

dikarenakan pemberian pocaryvit yang mengandung vitamin  

dapat berfungsi sebagai pertumbuhan ternak, sehingga ternak 

yang diberi larutan tersebut bobot badannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan air gula, selain itu juga 

dapat mengurangi stress akibat stres lingkungan. Hal ini 

ditambahkan oleh Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa 
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bobot badan ternak senantiasa berbanding lurus dengan 

konsumsi pakan, makin tinggi bobot badannya maka semakin 

tinggi pula tingkat konsumsi pakannya.  

Perlakuan dengan menggunakan air gula hanya berfungsi 

sebagai sumber energi, meningkatkan stamina tubuh dan untuk 

aktifitas kerja. Puyuh fase starter dan grower hanya melakukan 

aktifitas makan, minum dan istirahat, berbeda dengan puyuh 

yang sudah mulai bertelur akan membutuhkan energi lebih 

banyak untuk membantu dalam berproduksi.  

 

4.2.2 Pengaruh frekuensi pemberian air minum terhadap 

pertambahan bobot badan burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 8menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan frekuensi pemberian air minum memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat  nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan burung puyuh.Tabel  7 

menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot badan tertinggi 

yaitu B2 (135,01±1,38) g/ekor dan rataan pertambahan bobot 

badan terendah yaitu B1 (128,62±1,13) g/ekor. Perlakuan B2 

dengan frekuensi pemberian air minum 2 kali sehari 

menghasilkan PBB lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan B1 dengan frekuensi pemberian air minum satu kali 

sehari. Hal ini dikarenakan pemberian air minum satu kali 

sehari dapat menyebabkan puyuh berada dalam kondisi 

cekaman haus sehingga dapat menyebabkan penurunan 

produktivitas dan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan Patrick 

and Schaible (1980) dalam jurnal Risnajati (2011) yang 

menyatakan bahwa pengurangan waktu pemberian air minum 

5 jam/hari menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini 

menyebabkan ayam berada dalam cekaman haus, pengurangan 

waktu pemberian air minum lebih dari 20% (5 jam/hari) 
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walaupun dilakukan secara bertahap dapat menyebabkan 

penurunan produktivitas dan pertumbuhan.  

Perlakuan B3 yaitu dengan frekuensi pemberian air 

minum sebanyak 3 kali sehari menghasilkan PBB lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan B2, hal ini dikarenakan 

dengan pemberian 3 kali sehari lebih banyak memberikan 

kejutan pada puyuh, karena kita ketahui selama ini bahwa 

puyuh merupakan ternak yang paling sensitif daripada ternak 

lainnya maka dari itu semakin sering kita berada di dalam 

kandang maka puyuh akan semakin terganggu dan dapat 

berakibat pada konsumsi air minum. Jika konsumsi air minum 

rendah maka pertumbuhan bobot badan juga akan terhambat. 

Hal ini diperjelas oleh Subekti (2005) yang menyatakan bahwa 

puyuh merupakan jenis ternak yang mudah mengalami stres. 

Stressor ini dapat berupa cekaman panas, pergantian pakan 

secara mencolok, suara keras yang tiba-tiba dan tidak kontinyu 

yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas. 

 

4.2.3 Pengaruh interaksi penggunaan macam larutan dan 

frekuensi pemberian yangberbeda terhadap 

pertambahan bobot badan burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 8menunjukkan bahwa pengaruh 

interaksi antara penggunaan macam larutan dan frekuensi 

pemberian air minum memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan 

burung puyuh. Tabel 8 menunjukkan bahwa rataan 

pertambahan bobot badan tertinggi yaitu perlakuan A1B2 

(135,97±2,79) sedangkan rataan pertambahan bobot badan 

terendah yaitu perlakuan A2B1 (127,81±1,37). Hal ini 

dikarenakan konsumsi pakan berbanding lurus dengan 

pertambahan bobot badan, jika konsumsi pakannya tinggi 
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maka bobot badannya juga semakin tinggi. Larutan vitamin 

dengan pemberian 2 kali memberikan rataan pertambahan 

bobot badan tertinggi karena dengan penggunaan vitamin 

sebagai air minum dapat meningkatkan konsumsi pakan 

sehingga kebutuhan zat-zat nutrien untuk ternak dapat 

terpenuhi dan bobot badan ternak juga semakin meningkat. 

Penggunaan larutan gula dengan pemberian 1 kali memberikan 

rataan terendah karena larutan gula sebagai sumber energi 

yang digunakan untuk aktivitas hidup bukan untuk 

pertumbuhan sehingga tidak berpengaruh terhadap bobot 

badan ternak dan pemberian 1 kali kurang efisien hal ini sesuai 

dengan Ketaren (2010) yang mengemukakan bahwa Energi 

adalah gizi yang dibutuhkan unggas untuk hidup, berdiri, 

berjalan, makan, tidur, kawin dan untuk setiap kegiatan 

aktivitas unggas. 

 

4.3 Konversi Pakan 

4.3.1 Pengaruh penggunaan macam larutan terhadap 

konversi pakan burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 9menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan macam larutan memberikan perbedaan pengaruh 

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

puyuh. Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan konversi pakan 

tertinggi yaitu perlakuan A2 (4,73±0,05) sedangkan konversi 

pakan terendah yaitu perlakuan A1 (4,33±0,06). Hal ini 

dikarenakan konversi pakan tidak dipengaruhi oleh macam air 

minum yang digunakan melainkan dipengaruhi oleh 

kandungan gizi pakan yang digunakan, pakan yang digunakan 

sama antara perlakuan A1 dan A2 sehingga tidak 

mempengaruhi konversi pakan buruh puyuh. Hal ini sesuai 

dengan Putri (2009) yang menyatakan bahwa angka konversi 
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pakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur ternak, 

bangsa, kandungan gizi pakan, keadaan temperatur dan 

keadaan unggas. Hasil penelitian ini berbeda dengan Susanti 

(2015) yang menyatakan bahwa perlakuan perbedaan 

pemberian air berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konversi pakan. Hal ini dikarenakan air gula dapat 

meningkatkan penyerapan nutrisi pakan, selain itu puyuh 

mendapat energi yang cukup dari air gula, sehingga tidak 

mengubah protein pakan menjadi energi. Hal ini didukung 

oleh Aryanti dkk., (2013) yang menyatakan bahwa 

pemeliharaan ayam kampung pedaging dengan penambahan 

pemberian air gula merah 1% pada air minum mampu 

memperbaiki konversi makanan pada ayam kampung 

pedaging sampai dengan umur pemeliharaan enam minggu. 

 

4.3.2Pengaruh frekuensi pemberian air minum terhadap 

konversi pakan burung      puyuh 

Berdasarkan Lampiran 9menunjukkan bahwa pengaruh 

frekuensi pemberian air minum memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan burung 

puyuh. Tabel 7 menunjukkan bahwa rataan konversi pakan 

tertinggi yaitu B1 (4,39±0,01) dan rataan konversi pakan 

terendah yaitu B2 (4,29±0,04). Hal ini dikarenakan pemberian 

air minum sebanyak 2 kali dapat meningkatkan konsumsi 

pakan burung puyuh dan pertumbuhan bobot badan juga 

meningkat sehingga dapat menurunkan konversi pakan, selain 

itu dikarenakan daya cerna pakan  tinggi sehingga penyerapan 

nutrisi semakin baik dan konversi pakan juga akan semakin 

rendah. Semakin rendah angka konversi pakan yang dihasilkan 

berarti penggunaan pakan semakin baik. Hal ini sesuai dengan 

Card and Nesheim (1979) dalam Risnajati (2011) yang 
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menyatakan bahwa konversi ransum sangat dipengaruhi oleh 

rataan pertambahan bobot badan yang dicapai. Perlakuan yang 

mencapai pertambahan bobot badan tertinggi menghasilkan 

konversi ransum terbaik karena pertumbuhan mempengaruhi 

konversi ransum. Rataan konversi pakan dalam penelitian ini 

sudah cukup baik yaitu antara 4,27 – 4,39. Hal ini sesuai 

dengan Hazim et al., dalam Asiyah dkk., (2013) yang 

menjelaskan bahwa konversi pakan ideal adalah 3,67 – 4,71. 

 

4.3.3 Pengaruh interaksi penggunaan macam larutan dan 

frekuensi pemberian terhadap konversi pakan 

burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 9menunjukkan bahwa pengaruh 

interaksi antara penggunaan macam larutan dan frekuensi 

pemberian air minum memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

Tabel 8 menunjukkan bahwa rataan konversi pakan tertinggi 

yaitu perlakuan A2B1 (4,4±0,05) sedangkan rataan konversi 

pakan terendah yaitu perlakuan A1B2 (4,26±0,1). Pengaruh 

interaksi penggunaan macam larutan dan frekuensi pemberian 

tidak berbeda nyata dikarenakan pemberian jenis air minum 

dan jumlahnya bukan termasuk salah satu faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan burung puyuh sehingga tidak 

ada penyerapan nutrisi yang lebih baik dan mengakibatkan 

penggunaan pakan kurang optimal. Hal ini sesuai dengan 

Ariyanti dkk. (2013) yang mengemukakan bahwa Feed 

Convertion Ratio mengindikasikan penyerapan yang lebih 

baik dan konversi pakan menjadi daging yang lebih optimal. 

Ditambahkan oleh Utomo dkk., (2013) yang menyatakan 

bahwa nilai konversi pakan yang semakin kecil maka akan 
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semakin baik karena konsumsi pakan yang rendah dapat 

dimanfaatkan oleh ternak secara optimal untuk pertambahan 

bobot badannya. 

 

4.4 Umur Pertama Kali Bertelur 

4.4.1 Pengaruh penggunaan macam larutan terhadap 

umur pertama kali bertelurburung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 10menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan macam larutan memberikan perbedaan pengaruh 

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

pada burung puyuh. Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan umur 

pertama kali bertelur paling lama yaitu perlakuan A2 

(42,58±1,53) sedangkan rataan umur pertama kali bertelur 

paling cepat yaitu perlakuan A1 (42,25±1,64). Hal ini 

dikarenakan umur pertama kali bertelur pada perlakuan A1 

dan A2 hampir sama yaitu pada umur 42 hari. Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi pada vitamin dan larutan gula 

tidak mempengaruhi perkembangan organ reproduksi puyuh. 

Karena fungsi dari vitamin sebagai anti stres sedangkan gula 

sendiri hanya untuk mensuplai energi. Faktor makanan 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

dewasa kelamin karena untuk pembentukan telur yang optimal 

harus membutuhkan nutrisi yang cukup. Djulardi dkk., (2006) 

menambahkan bahwa dewasa kelamin pada burung puyuh 

betina ditandai dengan pertama kali bertelur, sedangkan yang 

jantan dengan mulai berkokok dengan suara yang khas. 

Pertama kali burung puyuh bertelur pada umur 35 - 72 hari 

atau rata-rata pada umur 41 hari, namun ada pula yang lebih 

dari umur itu. Hal ini karena dipengaruhi oleh kesehatan, 

tatalaksana dan makanan.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan Putri (2009) yang 

menyatakan bahwa umur dewasa kelamin burung puyuh 

mencapai 42 hari dan akan berproduksi optimal pada umur 50 

hari. Hal ini berbeda dengan penelitian Utomo dkk., (2013) 

bahwa hasil penelitian memperoleh data umur pertama kali 

bertelur burung puyuh pada 46-48 hari. Hasil penelitian 

Setiawan (2006) bahwa burung puyuh bertelur pada umur 33 

hari, sedangkan Susanti (2015) menghasilkan umur pertama 

kali bertelur pada umur 44 hari.   

 

4.4.1 Pengaruh frekuensi pemberian air minum terhadap 

Umur pertama kali bertelur pada burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 10menunjukkan bahwa pengaruh 

frekuensi pemberian air minum memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap umur pertama 

kali bertelur burung puyuh. Tabel 7 menunjukkan bahwa 

rataan umur pertama kali bertelur paling lama yaitu B1 

(44±0,35) dan rataan umur pertama kali bertelur paling cepat 

yaitu B2 (41,38±1,24). Hal ini dikarenakan pada perlakuan B1 

menghasilkan bobot badan yang rendah karena konsumsi 

pakan sedikit sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk mencapai dewasa kelamin. Hal ini berbeda dengan 

perlakuan B2 dan B3 yang tidak berbeda nyata karena 

memiliki bobot badan yang optimal sehingga lebih cepat 

mencapai dewasa kelamin. Ditambahkan oleh Djulardi dkk., 

(2006) bahwa pertama kali burung puyuh bertelur umur 35 – 

72 hari atau rata-rata umur 41 hari. Hal ini karena dipengaruhi 

oleh faktor kesehatan, tatalaksana dan makanan. Faktor 

makanan yang lebih berperan, selain itu juga faktor genetik, 

lingkungan dan juga bobot badan sangat mempengaruhi umur 

dewasa kelamin pada burung puyuh.  
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4.4.3 Pengaruh interaksi penggunaan macam larutan dan 

frekuensi pemberian    terhadap umur pertama kali 

bertelur burung puyuh 

Berdasarkan Lampiran 10menunjukkan bahwa pengaruh 

interaksi antara penggunaan macam larutan dan frekuensi 

pemberian air minum memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh. Tabel 8 menunjukkan bahwa rataan umur 

pertama kali bertelur paling lama  yaitu perlakuan A2B1 

(44,25±0,5) sedangkan rataan umur pertama kali bertelur 

paling cepat yaitu perlakuan A1B2 (40,5±1,91). Perlakuan 

dengan penggunaan larutan vitamin dan pemberian 2 kali 

menghasilkan umur dewasa kelamin lebih cepat, hal ini 

dikarenakan penggunaan vitamin sebagai air minum mampu 

meningkatkan perkembangan organ reproduksi sehingga 

berpengaruh terhadap umur dewasa kelamin. Hal ini sesuai 

dengan Subekti, Sumarti dan Murdiati (2008) yang 

menyatakan bahwa panjang saluran reproduksi puyuh pada 

umur lima minggu menunjukkan pertumbuhan organ 

reproduksi puyuh yang diberi ransum tepung daun katuk 

meningkat dengan cepat, dan gagasan ini dikonfirmasikan 

dengan data umur dewasa kelamin puyuh yang lebih awal 

pada ternak yang diberi ransum tepung daun katuk. Perlakuan 

pemberian tepung daun katuk yang kaya antioksidan (karoten, 

vitamin E dan vitamin C) dalam ransum menunjukkan 

peningkatan perkembangan organ reproduksi yang ditandai 

peningkatan panjang saluran reproduksi. Konsentrasi asam 

askorbat yang tinggi mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan folikel. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi antara penggunaan jenis larutan 

dan frekuensi pemberian terhadap umur pertama bertelur, hal 
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ini dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi umur 

dewasa kelamin adalah faktor makanan, karena untuk 

pembentukan telur membutuhkan nutrisi yang mencukupi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan pocaryvit sebagai air minum dengan 

konsentrasi 1 gram dalam 1,5 liter air minum dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan burung puyuh dengan frekuensi pemberian dua kali 

sehari dapat meningkatkan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, menurunkan konversi pakan, 

serta memperceat umur pertama kali bertelur.  

2. Tidak terjadi interaksi antara penggunaan macam larutan 

dan frekuensi pemberian terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur 

pertama kali bertelur pada burung puyuh. 

 

5.2 Saran 

1.   Guna mendapatkan konsumsi pakan dan pertambahan 

bobot badan yang baik maka dapat digunakan larutan 

pocaryvit sebagai air minum dengan konsentrasi 1 liter 

dalam 1,5 liter air minum dengan frekuensi pemberian 

dua kali sehari.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan sumber larutan dan konsentrasi yang sama 

antar larutan dan harus dikembangkan interaksi dari 

kedua faktor untuk mendapatkan kombinasi terbaik. 
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Lampiran 1. Data Bobot Badan (gram/ekor) Burung Puyuh 

Betina Umur 10 Hari dan Perhitungan Koefisien 

Keragaman 

No. 
Bobot badan 

(X) 

Rataan 

(�̅�) 

Simpangan  

(X-�̅�) 

Kuadrat 

Simpangan(

X-�̅�)2 

1 32,06 29,334 2,726 7,4311 

2 30,29 29,334 0,956 0,9139 

3 34,34 29,334 5,006 25,06 

4 28,31 29,334 -1,024 1,0486 

5 29,97 29,334 0,636 0,4045 

6 30,25 29,334 0,916 0,8391 

7 29,71 29,334 0,376 0,1414 

8 31,16 29,334 1,826 3,3343 

9 30,79 29,334 1,456 2,1199 

10 29,31 29,334 -0,024 0,0006 

11 29,82 29,334 0,486 0,2362 

12 30,15 29,334 0,816 0,6659 

13 30,77 29,334 1,436 2,0621 

14 35,1 29,334 5,766 33,247 

15 32,45 29,334 3,116 9,7095 

16 31,94 29,334 2,606 6,7912 

17 29,67 29,334 0,336 0,1129 

18 30,25 29,334 0,916 0,8391 

19 32,13 29,334 2,796 7,8176 

20 29,79 29,334 0,456 0,2079 

21 26,87 29,334 -2,464 6,0713 

22 30,29 29,334 0,956 0,9139 

23 24,76 29,334 -4,574 20,921 

24 29,91 29,334 0,576 0,3318 

25 27,05 29,334 -2,284 5,2167 

26 25,13 29,334 -4,204 17,674 

27 27,34 29,334 -1,994 3,976 

28 28,19 29,334 -1,144 1,3087 

29 27,01 29,334 -2,324 5,401 

30 26,39 29,334 -2,944 8,6671 

31 33,18 29,334 3,846 14,792 

32 27,75 29,334 -1,584 2,5091 
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33 29,25 29,334 -0,084 0,0071 

34 29,9 29,334 0,566 0,3204 

35 33,7 29,334 4,366 19,062 

36 28,87 29,334 -0,464 0,2153 

37 29,98 29,334 0,646 0,4173 

38 31,19 29,334 1,856 3,4447 

39 29,52 29,334 0,186 0,0346 

40 28,66 29,334 -0,674 0,4543 

41 27,45 29,334 -1,884 3,5495 

42 27,86 29,334 -1,474 2,1727 

43 29,06 29,334 -0,274 0,0751 

44 29,92 29,334 0,586 0,3434 

45 28,53 29,334 -0,804 0,6464 

46 27,36 29,334 -1,974 3,8967 

47 27,19 29,334 -2,144 4,5967 

48 28,22 29,334 -1,114 1,241 

49 27,95 29,334 -1,384 1,9155 

50 28,8 29,334 -0,534 0,2852 

51 28,18 29,334 -1,154 1,3317 

52 29,35 29,334 0,016 0,0003 

53 26,42 29,334 -2,914 8,4914 

54 26,95 29,334 -2,384 5,6835 

55 30,24 29,334 0,906 0,8208 

56 27,28 29,334 -2,054 4,2189 

57 26,65 29,334 -2,684 7,2039 

58 28,9 29,334 -0,434 0,1884 

59 27,55 29,334 -1,784 3,1827 

60 26,9 29,334 -2,434 5,9244 

61 25,43 29,334 -3,904 15,241 

62 25,95 29,334 -3,384 11,451 

63 32,7 29,334 3,366 11,33 

64 29,26 29,334 -0,074 0,0055 

65 28,01 29,334 -1,324 1,753 

66 26,88 29,334 -2,454 6,0221 

67 27,75 29,334 -1,584 2,5091 

68 27,9 29,334 -1,434 2,0564 

69 26,51 29,334 -2,824 7,975 

70 28,19 29,334 -1,144 1,3087 

71 25,47 29,334 -3,864 14,93 
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72 27,59 29,334 -1,744 3,0415 

73 32,7 29,334 3,366 11,33 

74 27,23 29,334 -2,104 4,4268 

75 31,36 29,334 2,026 4,1047 

76 26,16 29,334 -3,174 10,074 

77 27,87 29,334 -1,464 2,1433 

78 29,92 29,334 0,586 0,3434 

79 26,65 29,334 -2,684 7,2039 

80 29,19 29,334 -0,144 0,0207 

81 31,26 29,334 1,926 3,7095 

82 35,96 29,334 6,626 43,904 

83 33,59 29,334 4,256 18,114 

84 31,4 29,334 2,066 4,2684 

85 29,98 29,334 0,646 0,4173 

86 31,74 29,334 2,406 5,7888 

87 30,56 29,334 1,226 1,5031 

88 31,8 29,334 2,466 6,0812 

89 29,44 29,334 0,106 0,0112 

90 31,38 29,334 2,046 4,1861 

91 30,94 29,334 1,606 2,5792 

92 30,15 29,334 0,816 0,6659 

93 29,78 29,334 0,446 0,1989 

94 28,84 29,334 -0,494 0,244 

95 23,56 29,334 -5,774 33,339 

96 27,19 29,334 -2,144 4,5967 

97 29,83 29,334 0,496 0,246 

98 26,57 29,334 -2,764 7,6397 

99 27,34 29,334 -1,994 3,976 

100 28,51 29,334 -0,824 0,679 

101 24,96 29,334 -4,374 19,132 

102 31,41 29,334 2,076 4,3098 

103 28,59 29,334 -0,744 0,5535 

104 32,19 29,334 2,856 8,1567 

105 31,86 29,334 2,526 6,3807 

106 29,44 29,334 0,106 0,0112 

107 28,77 29,334 -0,564 0,3181 

108 27,93 29,334 -1,404 1,9712 

109 27,63 29,334 -1,704 2,9036 

110 29,85 29,334 0,516 0,2663 
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111 28,92 29,334 -0,414 0,1714 

112 27,38 29,334 -1,954 3,8181 

113 28,67 29,334 -0,664 0,4409 

114 34,23 29,334 4,896 23,971 

115 21,89 29,334 -7,444 55,413 

116 28,76 29,334 -0,574 0,3295 

117 27,53 29,334 -1,804 3,2544 

118 25,41 29,334 -3,924 15,398 

119 26,92 29,334 -2,414 5,8274 

120 26,34 29,334 -2,994 8,964 

121 28,29 29,334 -1,044 1,0899 

122 30,76 29,334 1,426 2,0335 

123 27,02 29,334 -2,314 5,3546 

124 28,36 29,334 -0,974 0,9487 

125 25,62 29,334 -3,714 13,794 

126 26,78 29,334 -2,554 6,5229 

127 29,18 29,334 -0,154 0,0237 

128 28,67 29,334 -0,664 0,4409 

129 27,26 29,334 -2,074 4,3015 

130 28,4 29,334 -0,934 0,8724 

131 29,14 29,334 -0,194 0,0376 

132 32,9 29,334 3,566 12,716 

133 31,01 29,334 1,676 2,809 

134 28,78 29,334 -0,554 0,3069 

135 35,26 29,334 5,926 35,117 

136 30,48 29,334 1,146 1,3133 

137 30,11 29,334 0,776 0,6022 

138 31,24 29,334 1,906 3,6328 

139 30,66 29,334 1,326 1,7583 

140 31,93 29,334 2,596 6,7392 

141 31,98 29,334 2,646 7,0013 

142 27,18 29,334 -2,154 4,6397 

143 25,38 29,334 -3,954 15,634 

144 30,92 29,334 1,586 2,5154 

145 25,46 29,334 -3,874 15,008 

146 26,66 29,334 -2,674 7,1503 

147 27,82 29,334 -1,514 2,2922 

148 26,99 29,334 -2,344 5,4943 

149 28,81 29,334 -0,524 0,2746 
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150 29,24 29,334 -0,094 0,0088 

151 31,14 29,334 1,806 3,2616 

152 27,67 29,334 -1,664 2,7689 

153 25,6 29,334 -3,734 13,943 

154 28,78 29,334 -0,554 0,3069 

155 30,9 29,334 1,566 2,4524 

156 27,54 29,334 -1,794 3,2184 

157 26,02 29,334 -3,314 10,983 

158 25,26 29,334 -4,074 16,597 

159 27,18 29,334 -2,154 4,6397 

160 26,81 29,334 -2,524 6,3706 

161 30,25 29,334 0,916 0,8391 

162 32,39 29,334 3,056 9,3391 

163 29,98 29,334 0,646 0,4173 

164 26,67 29,334 -2,664 7,0969 

165 30,09 29,334 0,756 0,5715 

166 27,85 29,334 -1,484 2,2023 

167 29,88 29,334 0,546 0,2981 

168 29,29 29,334 -0,044 0,0019 

169 28,87 29,334 -0,464 0,2153 

170 28,99 29,334 -0,344 0,1183 

171 23,62 29,334 -5,714 32,65 

172 31,54 29,334 2,206 4,8664 

173 31,29 29,334 1,956 3,8259 

174 30,76 29,334 1,426 2,0335 

175 22,88 29,334 -6,454 41,654 

176 27,48 29,334 -1,854 3,4373 

177 26,36 29,334 -2,974 8,8447 

178 27,67 29,334 -1,664 2,7689 

179 25,07 29,334 -4,264 18,182 

180 27,56 29,334 -1,774 3,1471 

181 29,71 29,334 0,376 0,1414 

182 29,16 29,334 -0,174 0,0303 

183 36,42 29,334 7,086 50,211 

184 28,57 29,334 -0,764 0,5837 

185 29,38 29,334 0,046 0,0021 

186 30,24 29,334 0,906 0,8208 

187 31,83 29,334 2,496 6,23 

188 28,39 29,334 -0,944 0,8911 
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189 28,91 29,334 -0,424 0,1798 

190 29,64 29,334 0,306 0,0936 

191 35,81 29,334 6,476 41,939 

192 30,57 29,334 1,236 1,5277 

193 32,34 29,334 3,006 9,036 

194 33,52 29,334 4,186 17,523 

195 38,85 29,334 9,516 90,554 

196 33,77 29,334 4,436 19,678 

197 32,9 29,334 3,566 12,716 

198 32,05 29,334 2,716 7,3767 

199 33,94 29,334 4,606 21,215 

200 32,71 29,334 3,376 11,397 

201 29,52 29,334 0,186 0,0346 

202 28,39 29,334 -0,944 0,8911 

203 32,84 29,334 3,506 12,292 

204 30,18 29,334 0,846 0,7157 

205 34,94 29,334 5,606 31,427 

206 29,73 29,334 0,396 0,1568 

207 29,85 29,334 0,516 0,2663 

208 30,36 29,334 1,026 1,0527 

209 31,5 29,334 2,166 4,6916 

210 29,44 29,334 0,106 0,0112 

211 27,61 29,334 -1,724 2,9722 

212 28,45 29,334 -0,884 0,7815 

213 25,25 29,334 -4,084 16,679 

214 32,68 29,334 3,346 11,196 

215 32,87 29,334 3,536 12,503 

216 27,73 29,334 -1,604 2,5728 

217 28,67 29,334 -0,664 0,4409 

218 28,08 29,334 -1,254 1,5725 

219 29,31 29,334 -0,024 0,0006 

220 27,97 29,334 -1,364 1,8605 

221 31,62 29,334 2,286 5,2258 

222 28,13 29,334 -1,204 1,4496 

223 31,57 29,334 2,236 4,9997 

224 32,25 29,334 2,916 8,5031 

225 28,71 29,334 -0,624 0,3894 

226 29,39 29,334 0,056 0,0031 

227 28,84 29,334 -0,494 0,244 
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228 30,5 29,334 1,166 1,3596 

229 30,44 29,334 1,106 1,2232 

230 28,87 29,334 -0,464 0,2153 

231 32,83 29,334 3,496 12,222 

232 28,37 29,334 -0,964 0,9293 

233 26,29 29,334 -3,044 9,2659 

234 34,68 29,334 5,346 28,58 

235 31,31 29,334 1,976 3,9046 

236 30,1 29,334 0,766 0,5868 

237 29,24 29,334 -0,094 0,0088 

238 28,53 29,334 -0,804 0,6464 

239 31,92 29,334 2,586 6,6874 

240 29,6 29,334 0,266 0,0708 

Total 
7040,1

3   
1539,8 

Rataan 29,333875 
   

 

Standar Deviasi rata-rata 

Sd = √
(x−x̅)2

x−1
 = √

1539,76

240−1
 = √6,44 = 2,54 

Koefisien keragaman (KK) = 
𝑠𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑥
 x 100% 

       = 
2,54

29,33
 x 100% 

       = 8,66% 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa 

puyuh yang digunakan dalam penelitian memiliki bobot badan 

yang seragam karena mempunyai koefisien keragaman kurang 

dari 10%. 
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Lampiran 2. Suhu dan Kelembaban Kandang selama 

Penelitian (Nov – Des 2015) 

No Tanggal 
Suhu (oC) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

1 16-Nov 28 30 25 59 65 60 

2 17-Nov 28 31 26 60 62 61 

3 18-Nov 26 33 32 55 51 58 

4 19-Nov 28 30 29 62 57 56 

5 20-Nov 29 30 30 58 58 60 

6 21-Nov 28 31 29 54 55 56 

7 22-Nov 29 32 30 51 55 52 

8 23-Nov 28 32 34 50 59 55 

9 24-Nov 28 31,6 32,6 68 56 58 

10 25-Nov 28,4 30 31,5 67 61 59 

11 26-Nov 28,5 31,1 28,1 69 64 59 

12 27-Nov 29,3 30,4 31,8 66 65 64 

13 28-Nov 28,4 31,9 29,8 64 63 66 

14 29-Nov 28,5 31,8 28,6 66 64 63 

15 30-Nov 28,8 33 28 68 56 60 

16 01-Des 28,2 30,6 27,3 71 65 68 

17 02-Des 28,8 31,1 28,5 66 62 67 

18 03-Des 26,6 30,8 28,7 67 63 65 

19 04-Des 28,8 28,6 28,3 68 68 68 

20 05-Des 29,3 31,3 31 61 60 65 

21 06-Des 28,6 29,5 28,3 70 68 65 

22 07-Des 29,6 31,9 29,6 69 65 69 

23 08-Des 29,5 31,6 30,2 68 62 62 

24 09-Des 27,1 30,5 29,8 71 67 65 

25 10-Des 30,8 31 30,1 66 68 65 

26 11-Des 31,9 29,5 29,8 69 69 67 

27 12-Des 26,3 31 28,4 73 65 73 

28 13-Des 25,6 29,5 27,5 74 67 70 

29 14-Des 27,3 28 28,6 71 65 77 

30 15-Des 26,8 29,3 29,7 83 69 71 

31 16-Des 26,8 28 28,9 79 68 70 

32 17-Des 26,5 27,5 28,1 75 71 72 

33 18-Des 25,4 26,3 26,8 85 82 85 

34 19-Des 25,3 26,8 26,3 84 81 77 

35 20-Des 25,8 27,5 26,8 81 81 77 
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Lampiran 3. Data Rataan Konsumsi Pakan Burung Puyuh 

Selama Penelitian (gram/ekor/minggu) 

Perlakuan Ulangan 
Minggu 

Total  Rataan 
1 2 3 4 5 

A1B1 

1 55,55 81,06 110,57 139,75 180,94 567,87 113,57 

2 53,75 82,53 109,19 140,1 180,2 565,77 113,15 

3 54,34 79,82 109,81 142,12 179,69 565,78 113,16 

4 54,42 82,51 110,22 142,2 179,81 569,16 113,83 

A1B2 

1 54,82 82,29 111,12 148,18 182,25 578,66 115,73 

2 55,03 82,87 110,34 149,42 183,28 580,94 116,19 

3 53,23 82,27 109,26 148,26 182,42 575,44 115,09 

4 55,42 82,88 111,25 148,14 183,37 581,06 116,21 

A1B3 

1 54,93 81,66 109,54 147,39 180,95 574,47 114,89 

2 53,62 81,35 109,72 146,11 181,52 572,32 114,46 

3 55,13 81,6 109,74 146,4 180,88 573,75 114,75 

4 56,37 81,32 110,21 146,09 180,39 574,38 114,88 

A2B1 

1 51,89 79,27 108,75 139,9 178,92 558,73 111,75 

2 51,68 80,52 108,91 140,92 179,17 561,2 112,24 

3 53,64 79,26 109,83 140,76 179,49 562,98 112,6 

4 56,03 80,07 109,64 143,37 178,78 567,89 113,58 

A2B2 

1 54,05 81,13 110,06 150,69 181,91 577,84 115,57 

2 53,99 81,99 110,59 148,98 181,85 577,4 115,48 

3 54,43 82,48 109,81 148,85 182,36 577,93 115,59 

4 54,83 81,34 110,16 150,5 181,95 578,78 115,76 

A2B3 

1 53,99 81,46 109,55 144,19 180,57 569,76 113,95 

2 54,61 81,92 109,93 144,55 180,91 571,92 114,38 

3 54,67 81,76 109,44 144,93 179,88 570,68 114,14 

4 55,85 81,14 109,68 144 179,45 570,12 114,02 
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Lampiran 4. Data dan Analisis Statistik Konsumsi Pakan 

Burung Puyuh (gram/ekor/penelitian) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

A1B1 567,87 565,77 565,78 569,16 2268,58 567,15±1,67 

A1B2 578,66 580,94 575,44 581,06 2316,1 579,03±2,63 

A1B3 574,47 572,32 573,75 574,38 2294,92 573,73±0,99 

A2B1 558,73 561,2 562,98 567,89 2250,8 562,7±3,87 

A2B2 577,84 577,4 577,93 578,78 2311,95 577,99±0,58 

A2B3 569,76 571,92 570,68 570,12 2282,48 570,62±0,95 

Total 3427,33 3429,55 3426,56 3441,39 13724,8 
 

 

 Tabel dua arah 

Faktor A 
Faktor B 

Total Rataan 
B1 B2 B3 

A1 2268,58 2316,1 2294,92 6879,6 573,3±5,95 

A2 2250,8 2311,95 2282,48 6845,23 570,44±7,65 

Total 4519,38 4628,05 4577,4 13724,8 

 Rataan 564,93±3,14 578,51±0,73 572,18±2,2     

 

 Perhitungan  

Faktor Koreksi  = 
Y2

abr
 = 

(13724,8)2

2𝑥3𝑥4
 = 7848789,94 

JK total  =∑ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗𝑘)2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1   - FK 

= (567,872 + 565,772 + ... + 570,122) – 

7848789,94 

= 881,02 

JKP   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖𝑗…
2

𝑟
- FK 

= (2268,582 + 2316,12 + ... + 2282,482)/4 - 

7848789,94= 800,22 
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JKA   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖…
2

𝑏𝑟
- FK 

= (6879,62 + 6845,232)/3x4 - 7848789,94 

= 49,22 

JKB   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑗…
2

𝑎𝑟
- FK 

= (4519,382 + 4628,052 + 4577,42)/2x4 - 

7848789,94 

= 739,2 

JKAB   = JKP – JKA – JKB 

= 800,22 – 49,22 – 739,2 

= 11,792 

 

JK galat  = JK total – JKP  

= 881,02 – 800,22 

= 80,8 

 

 Tabel ANOVA 

Sumber ragam db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

A 1 49,22 49,22 10,96** 4,41 8,26 

B 2 739,2 369,6 82,34** 3,55 6,01 

A X B 2 11,79 5,9 1,31 3,55 6,01 

Galat 18 80,8 4,49 
   

Total 23 881,02 
    

Kesimpulan :  

 Tanda (**) = F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 
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 Uji Duncan 

a. Macam Larutan 

P 2 

Nilai jarak P (2,18) 2,97 

(KTG/r)^0,5 2,24 

DMRT 5% 6,65 

 

Notasi macam larutan yang digunakan 

A2 570,44  a 

A1 573,3 2,86 b 

 

b. Frekuensi Pemberian 

P 2 3 

Nilai jarak P (3,18) 2,97 3,12 

(KTG/r)^0,5 2,24 2,24 

DMRT 5% 6,65 6,98 

 

Notasi Frekuensi Pemberian 

B1 564,93    a 

B3 572,18 7,25  b 

B2 578,51 13,58 6,33 b 
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Lampiran 5. Data Rataan Pertambahan Bobot Badan Burung 

Puyuh Selama Penelitian (gram/ekor/minggu) 

Perlakuan Ulangan 
Minggu 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 

A1B1 

1 31,69 31,87 29,75 20,45 15,75 129,51 25,9 

2 28,98 33,55 25,88 16,72 23,3 128,43 25,69 

3 33,72 28,03 29,54 25,41 13,87 130,57 26,11 

4 31,09 33,09 28,79 19,21 16,98 129,16 25,83 

A1B2 

1 33,18 33,23 28,77 19,81 17,04 132,03 26,41 

2 38,52 29,26 27,15 20,07 19,06 134,06 26,81 

3 35,21 26,18 28,57 22,19 18,05 130,2 26,04 

4 31,67 31,88 27,24 23,1 18,33 132,22 26,44 

A1B3 

1 29,23 36,91 32,59 18,78 14,79 132,3 26,46 

2 30,96 36,4 28,81 19,63 19,21 135,01 27 

3 36,98 22,79 31,54 25,74 19,04 136,09 27,22 

4 38,01 30 29,09 19,82 15,84 132,76 26,55 

A2B1 

1 32,83 33,24 22,24 20,33 25,71 134,35 26,87 

2 33,72 33,98 29,09 18,62 22,61 138,02 27,6 

3 36,06 26,22 31,53 19,42 25,39 138,62 27,72 

4 35,05 28,1 27,87 14,14 27,72 132,88 26,58 

A2B2 

1 35,18 29,22 28,73 15,38 18,64 127,15 25,43 

2 30,38 37,93 27,46 13,46 20,15 129,38 25,88 

3 35,98 27,84 30,55 12,74 19,17 126,28 25,26 

4 38,39 26,42 32,11 15,39 16,13 128,44 25,69 

A2B3 

1 28,89 34,24 30,44 19,86 14,9 128,33 25,67 

2 31,15 32,42 29,87 18,54 20,24 132,22 26,44 

3 35,35 22,39 38,64 15,64 15,09 127,11 25,42 

4 34,4 22,55 35,29 19,46 21,36 133,06 26,61 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Pertambahan Bobot 

Badan Burung Puyuh selama Penelitian 

(gram/ekor/penelitian) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

A1B1 129,51 128,43 130,57 129,16 517,67 129,42±0,89 

A1B2 134,35 138,02 138,62 132,88 543,87 135,97±2,79 

A1B3 132,03 134,06 130,2 132,22 528,51 132,13±1,58 

A2B1 127,15 129,38 126,28 128,44 511,25 127,81±1,37 

A2B2 132,3 135,01 136,09 132,76 536,16 134,04±1,81 

A2B3 128,33 132,22 127,11 133,06 520,72 130,18±2,9 

Total 783,67 797,12 788,87 788,52 3158,2 
 

 

 Tabel dua arah 

Faktor A 
Faktor B 

Total Rataan 
B1 B2 B3 

A1 517,67 543,87 528,51 1590,1 132,5±3,29 

A2 511,25 536,16 520,72 1568,1 130,68±3,14 

Total 1028,9 1080 1049,2 3158,2 
 

Rataan 128,62±1,13 135±1,36 131,15±1,38 
  

 

 Perhitungan 

Faktor Koreksi  = 
Y2

abr
 = 

(𝟑𝟏𝟓𝟖,𝟐)2

2𝑥3𝑥4
 = 415587,54 

JK total  =∑ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗𝑘)2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1   - FK 

= (129,512 + 128,432 + ... + 133,062) – 

415587,54 

= 259,72 
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JKP   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖𝑗…
2

𝑟
- FK 

= (517,672 + 543,872 + ... + 520,722)/4 - 

415587,54 

= 185,73 

JKA   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖…
2

𝑏𝑟
- FK 

= (1590,12 + 1568,12)/3x4 - 415587,54 

 = 20,02 

JKB   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑗…
2

𝑎𝑟
- FK 

= (1028,92 + 10802 + 1049,22)/2x4 - 

415587,54 

= 165,56 

JKAB   = JKP – JKA – JKB 

= 185,73 – 20,02 – 165,56 

= 0,15 

JK galat  = JK total – JKP  

= 259,72 – 185,73 

= 73,99 
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 Tabel ANOVA 

Sumber ragam db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

A 1 20,02 20,02 4,87* 4,41 8,26 

B 2 165,56 82,78 20,14** 3,55 6,01 

A X B 2 0,15 0,074 0,018 3,55 6,01 

Galat 18 73,99 4,11 
   

Total 23 259,72 
    

Kesimpulan :  

 Tanda (*) = F hitung > F tabel 5% menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan burung puyuh. 

 Tanda (**) = F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pertambahan bobot badan burung puyuh. 

 

 Uji Duncan 

a. Macam Larutan 

P 2 

Nilai jarak P (2,18) 2,97 

(KTG/r)^0,5 2,06 

DMRT 5% 6,12 

 

Notasi macam larutan yang digunakan 

A2 130,68  a 

A1 132,51 1,83 b 

 

b. Frekuensi Pemberian 

P 2 3 

Nilai jarak P (3,18) 2,97 3,12 

(KTG/r)^0,5 2,06 2,06 

DMRT 5% 6,12 6,43 
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Notasi Frekuensi Pemberian 

B1 128,62    a 

B3 131,16 2,54  a 

B2 135,01 6,39 3,85 b 
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Lampiran 7. Data Rataan Konversi Pakan Burung Puyuh 

selama Penelitian 

Perlakuan Ulangan 
Konsumsi pakan 

(gram) 
PBB (gram) Konversi pakan 

A1B1 

1 567,87 129,51 4,38 

2 565,77 128,43 4,41 

3 565,78 130,57 4,33 

4 569,16 129,16 4,41 

A1B2 

1 578,66 134,35 4,31 

2 580,94 138,02 4,21 

3 575,44 138,62 4,15 

4 581,06 132,03 4,4 

A1B3 

1 574,47 132,03 4,35 

2 572,32 134,06 4,27 

3 573,75 130,2 4,41 

4 574,38 132,22 4,34 

A2B1 

1 558,73 127,15 4,39 

2 561,2 129,38 4,34 

3 562,98 126,28 4,46 

4 567,89 128,44 4,42 

A2B2 

1 577,84 132,3 4,37 

2 577,4 135,01 4,28 

3 577,93 136,09 4,25 

4 578,78 132,76 4,36 

A2B3 

1 569,76 128,33 4,44 

2 571,92 132,22 4,33 

3 570,68 127,11 4,49 

4 570,12 133,06 4,28 
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Lampiran 8.    Data dan Analisis Statistik pada Konversi pakan 

Burung Puyuh 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

A1B1 567,87 565,77 565,78 569,16 2268,58 567,15±1,67 

A1B2 578,66 580,94 575,44 581,06 2316,1 579,03±2,63 

A1B3 574,47 572,32 573,75 574,38 2294,92 573,73±0,99 

A2B1 558,73 561,2 562,98 567,89 2250,8 562,7±3,87 

A2B2 577,84 577,4 577,93 578,78 2311,95 577,99±0,58 

A2B3 569,76 571,92 570,68 570,12 2282,48 570,62±0,95 

Total 3427,33 3429,55 3426,56 3441,39 13724,8 
 

 

 Tabel dua arah  

Faktor A 
Faktor B 

Total Rataan 
B1 B2 B3 

A1 17,53 17,04 17,37 51,94 4,33±0,06 

A2 17,61 17,26 17,54 52,41 4,37±0,05 

Total 35,14 34,3 34,91 104,35 
 

Rataan 4,39±0,01 4,29±0,04 4,36±0,03 
  

 

 Perhitungan 

Faktor Koreksi  = 
Y2

abr
 = 

(𝟏𝟎𝟒,𝟑𝟓)2

2𝑥3𝑥4
 = 453,71 

JK total  =∑ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗𝑘)2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1   - FK 

  = (4,382 + 4,412 + ... + 4,282) – 453,71 

= 0,147 

JKP   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖𝑗…
2

𝑟
- FK 

 = (17,532 + 17,042 + ... + 17,542)/4 - 453,71 

 = 0,058 
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JKA   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖…
2

𝑏𝑟
- FK 

 = (51,942 + 52,412)/3x4 - 453,71 

 = 0,009 

JKB   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑗…
2

𝑎𝑟
- FK 

 = (35,142 + 34,32 + 34,912)/2x4 - 453,71 

 = 0,047 

JKAB   = JKP – JKA – JKB 

 = 0,058 – 0,009 – 0,047 

= 0,001 

 

JK galat  = JK total – JKP  

 = 0,147 – 0,058 

= 0,09 

 

 Tabel ANOVA 

Sumber ragam db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

A 1 0,009 0,0092 1,85 4,41 8,26 

B 2 0,047 0,02355 4,73* 3,55 6,01 

A X B 2 0,001 0,00063 0,13 3,55 6,01 

Galat 18 0,09 0,00498 
   

Total 23 0,158 
    

 

Kesimpulan : 

 Tanda (*) = F hitung > F tabel 5% menunjukkan 

perlakuan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap konversi pakan burung puyuh. 
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 Uji Duncan 

a. Frekuensi Pemberian 

P 2 3 

Nilai jarak P (3,18) 2,97 3,12 

(KTG/r)^0,5 0,0025 0,0025 

DMRT 5% 0,0074 0,0078 

 

Notasi Frekuensi Pemberian 

B1 4,29   a 

B3 4,37 0,08  b 

B2 4,39 0,10 0,02 b 
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Lampiran 9.  Data Rataan Umur Pertama Kali Bertelur pada 

Burung Puyuh (hari)  

Sumber ragam db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

A 1 0,009 0,0092 1,85 4,41 8,26 

B 2 0,047 0,02355 4,73* 3,55 6,01 

A X B 2 0,001 0,00063 0,13 3,55 6,01 

Galat 18 0,09 0,00498 
   

Total 23 0,158 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Umur Pertama Kali 

Bertelur Burung Puyuh 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

A1B1 45 44 43 43 175 43,75±0,96 

A1B2 40 38 42 42 162 40,5±1,91 

A1B3 43 44 40 43 170 42,5±1,73 

A2B1 44 45 44 44 177 44,25±0,5 

A2B2 42 44 43 40 169 42,25±1,71 

A2B3 42 42 41 40 165 41,25±0,96 

Total 256 257 253 252 1018 

  

 Tabel dua arah 

Faktor A 
Faktor B 

Total Rataan 
B1 B2 B3 

A1 175 162 170 507 42,25±1,64 

A2 177 169 165 511 42,58±1,53 

TOTAL 352 331 335 1018 
 

Rataan 44±0,35 41,375±1,24 41,875±0,88 
  

 

 Perhitungan 

Faktor Koreksi  = 
Y2

abr
 = 

(𝟏𝟎𝟏𝟖)2

2𝑥3𝑥4
 = 43180,17 

JK total  =∑ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗𝑘)2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1   - FK 

  = (452 + 442 + ... + 402) – 43180,17 

  = 75,83 
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JKP   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖𝑗…
2

𝑟
- FK 

  = (1752 + 1622 + ... + 1652)/4 - 43180,17 

  = 40,83 

JKA   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑖.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑖…
2

𝑏𝑟
- FK 

  = (5072 + 5112)/3x4 - 43180,17 

  = 0,667 

JKB   = ∑ ∑ ∑ (�̅�𝑗.. − Y̅ … )2𝑟
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1  = 

𝑌𝑗…
2

𝑎𝑟
- FK 

  = (3522 + 3312 + 3352)/2x4 - 43180,17 

  = 31,08 

JKAB   = JKP – JKA – JKB 

  = 40,83 – 0,667 – 31,08 

= 9,083 

 

JK galat  = JK total – JKP  

 = 75,83 – 40,83 

= 35 
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 Tabel ANOVA 

Sumber ragam db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

A 1 0,67 0,67 0,34 4,41 8,26 

B 2 31,08 15,54 7,99** 3,55 6,01 

A X B 2 9,08 4,54 2,34 3,55 6,01 

Galat 18 35 1,94 

   Total 23 75,83         

 

Kesimpulan : 

 Tanda (**) = F hitung > F tabel 5% menunjukkan 

bahwa perlakuan B memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap umur pertama kali bertelur 

pada burung puyuh. 

 

 

 Uji Duncan 

a. Frekuensi Pemberian 

P 2 3 

Nilai jarak P (3,18) 2,97 3,12 

(KTG/r)^0,5 0,697 0,697 

DMRT 5% 2,07 2,175 

 

Notasi Frekuensi Pemberian 

B1 41,375   a 

B3 41,875 0,5  a 

B2 44 2,625 2,125 b 
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

 
        (a)                    (b)         (c)       (d) 

 

 
(e)    (f) 

 

 

 
   (g)   (h) 
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        (i)     (j)  (k) 

 

 
 (l)                                   (m)  (n) 

 

Keterangan : 

(a) Jenis pakan yang digunakan 

(b) Label pakan 

(c) Bentuk pakan 

(d) Alat pengukur temperatur kandang (suhu dan 

kelembaban) 

(e) Kandang per perlakuan 

(f) Kandang keseluruhan 

(g) Puyuh yang digunakan (Coturnix coturnix japonica) 

(h) Penimbangan puyuh 

(i) Jenis gula yang digunakan yaitu gula pasir merk Gulaku 

(j) Bentuk gula 

(k) Gula yang sudah dilarutkan dengan air 

(l) Pocaryvit yang digunakan 

(m) Bentuk pocaryvit (bubuk) 

(n) Pocaryvit yang sudah dilarutkan dengan air (warna 

kuning) 

 


