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ABSTRACT: This research was conducted for four weeks from 12nd until July 18th 2015. This 

study aimed to determine the effect of addition garlic powder on quail’s diet. The variables of 

this research were consumption, eggs production and feed conversion ratio. The materials of this 

research were 240 quails 56 days old which divided into 4 treatmens and 6 replications, each 

replications contained 10 quails. Data collection include feed consumption, egg production, and 

feed conversion ratio. The treatments were without additional garlic meal (P0), feed with 0,6% 

garlic meal addition (P1), feed with 0,8% garlic meal (P2) and feed with 1% garlic meal 

additional (P3). Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and followed by 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) when the result were significant. This reseacrh showed 

that significant unfluenced (P<0,05) on hen day production (HDP), and there is no significant 

influenced on feed consumption and feed conversion ratio. The result of this reseacrh were the 

addition of garlic meal on quail’s diet can not decrease feed consumtion, and can not increase 

hen day production, but addition of garlic meal can decrease feed conversion ratio.  

Keywords: garlic meal, quails, feed consumption, egg production,  feed conversion  

 

PENDAHULUAN 

 Ternak puyuh merupakan jenis  

unggas yang sudah cukup lama dipelihara di 

Indonesia dan telah dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan sumber protein hewani, yaitu 

daging dan terlurnya. Ternak ini sebenarnya 

bukan ternak asli Indonesia, tetapi berasal 

dari negara lain dan pertama kali dipelihara  

di Indonesia pada tahun 1979, namun 

semenjak tahun 1981 tidak pernah lagi 

diimpor, sehingga pada saat ini puyuh sudah 

dianggap sebagai salah satu jenis ternak 

lokal Indonesia (Prihatman, 2000). Puyuh 

merupakan unggas yang memiliki bentuk 

fisik kecil dan penanganannya cukup 

mudah. Keunggulan dari puyuh adalah 

sangat mudah dipelihara, tahan terhadap 

penyakit, dan jumlah produksi telur yang 

cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 250-300 

butir per tahun. Selain itu daging puyuh 

bergizi tinggi dengan kadar protein sekitar 

21,1% dan kadar lemak yang cukup rendah, 

yaitu hanya sebesar 7,73%. Menurut Tuleun 

and Dashe (2010), puyuh mencapai dewasa 

kelamin sekitar umur enam minggu dan 

pada umumnya mencapai puncak produksi 

telur setelah 50 hari bertelur. 

Sejalan dengan meningkatnya 

pengetahuan dan hidup masyarakat di 

Indonesia, maka meningkat pula kesadaran 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

permintaan masyarakat akan pangan sumber 

protein hewani semakin meningkat. Salah 

satu pangan sumber protein hewani dapat 

diperoleh dari daging dan telur unggas yaitu 

burung puyuh. Populasi burung puyuh di 
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Indonesia mengalami peningkatan, 

berdasarkan data  Anonimus (2014) populasi 

burung puyuh di Indonesia tahun 2010 

mencapai 7.053.576 ekor, tahun 2011 

sebanyak 7.356.648 ekor dan tahun 2012 

sebanyak 7.840.880 ekor. 

Pakan salah satu penentu 

keberhasilan peternakan selain bibit dan 

manajemen. Pakan yang sering kali 

digunakan oleh peternak burung puyuh 

adalah pakan komersial karena sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya 

sehingga memenuhi standar.Komponen 

terbesar dari biaya produksi adalah 

pembiayaan pakan sekitar 60-80%. Perlu 

pakan alternatif untuk mengatasi yaitu 

dengan memanfaatkan tepung bawang putih. 

Feed additive atau imbuhan pakan 

biasa digunakan didalam campuran pakan 

ternak. Penggunaan feed additive 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivitas, kesehatan dan keadaan gizi 

ternak. Beberapa jenis feed additive yang 

biasa digunakan para peternak ayam 

khususnya ayam petelur dan pedaging 

adalah antibiotika sintetik, enzim, probiotik, 

asam organik, flavor dan antioksidan. 

Antibiotika sintetik adalah jenis feed 

additive yang paling banyak digunakan oleh 

para peternak. 

Bawang putih telah lama menjadi 

bagian kehidupan masyarakat di berbagai 

peradaban dunia. Namun belum diketahui 

secara pasti sejak kapan tanaman ini mulai 

dimanfaatkan dan dibudidayakan. Awal 

pemanfaatan bawang putih diperkirakan 

berasal dari Asia Tengah. Hal ini didasarkan 

temuan sebuah catatan medis yang berusia 

sekitar 5000 tahun yang lalu (3000 SM). 

Dari Asia Tengah kemudian menyebar ke 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga 

bagi bangsa Indonesia bawang putih 

merupakan tanaman introduksi (Santosa, 

Basuki, Cholil, Dharma dan Syekhfani, 

1991). 

Bawang putih umumnya tumbuh di 

dataran tinggi, tetapi varietas tertentu 

mampu tumbuh didataran rendah. Tanah 

yang bertekstur lempung berpasir atau 

lempung berdebu dengan pH netral menjadi 

media tumbuh yang baik. Lahan tanaman ini 

tidak boleh tergenang air. Suhu yang cocok 

untuk budidaya di dataran tinggi berkisar 

antara 20–250C dengan curah hujan sekitar 

1.200–2.400 mm pertahun, sedangkan suhu 

untuk dataran rendah berkisar antara 27–

300C (Santosa dkk, 1991). 

Hasil pertanian seperti bawang putih 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan 

manusia, bahan baku dalam bidang industri 

dan imbuhan pakan ternak. Komponen aktif 

dalam bawang putih, allicin merupakan zat 

aktif yang mempunyai daya bunuh pada 

bakteri dan anti radang Wiryawan, Suharti 

dan Bintang (2005) menggunakan metode 

pembubukan bawang putih dengan dosis 

2.5% dalam mengatasi serangan salmonella 

typhimurium pada ayam pedaging. Bubuk 

bawang putih sebanyak 2.5% dalam pakan 

dapat menurunkan koloni bakteri salmonella 

typhimurium. Penggunaan bawang putih 

dengan konsentrasi 2.5% dapat 

menanggulangi cacingan pada ayam 

pedaging. Pemberian serbuk bawang putih 

2.5% dalam ransum dapat meningkatkan 

konversi pakan, meningkatkan persentase 

karkas, serta menurunkan koloni bakteri 

salmonella typhimurium (Suharti, 2004). 

Pada ayam petelur, pemberian ekstrak 

bawang putih dalam ransumnya mampu 

memberikan efek yang cukup baik juga 

tidak jauh berbeda dengan ayam broiler. 

Senyawa-senyawa aktif yang terkandung 

didalam umbi bawang putih mampu 

menggantikan fungsi antibiotik sintetik di 

dalam tubuh ayam petelur. Jika pada ayam 

broiler lebih terfokus pada kualitas daging 

yang dihasilkan dan tingkat konsumsi 

ransum, maka pada ayam petelur lebih 

terfokus pada kualitas dan tingkat produksi 

telur yang dihasilkan. Sutama dan Lindawati 
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(2008) melaporkan, ayam petelur yang 

diberi suplementasi bawang putih sebesar 

4% dalam ransumnya secara nyata mampu 

menurunkan kolesterol telur yang 

dihasilkan. Sedangkan untuk pemberian 

suplementasi bawang putih sebesar 2-6% 

dalam ransumnya tidak memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi ransum dan 

produksi telur yang dihasilkan. Faktor yang 

memyebabkan  penurunan kadar kolestrol 

telur ini sama dengan faktor yang 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

kolestrol pada daging ayam broiler. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Maryam, Sani, Firmansyah dan Miharja 

(2003) pemberian ektrak bawang putih 

sebanyak 4% pada ransum ayam petelur 

yang diinfeksi aflaktosin 0,4 mg AFB1/kg 

BH dapat meningkatkan bobot badan dan 

produksi telur serta dapat mengurangi kadar 

residu aflaktosin pada telur yang dihasilkan. 

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh 

jenis ayam yang digunkan dalam penelitian 

ini. Untuk penelitian yang dilakukan oleh 

Sutama dan Lindawati (2008) menggunakan 

ayam petelur yang sehat tanpa infeksi 

aflaktosin sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Maryam dkk (2003) 

menggunakan ayam petelur yang diinfeksi 

dengan aflaktosin sehingga menyebabkan 

respon yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung bawang putih 

sebagai feed additive pada pakan terhadap 

konsumsi pakan, produksi telur (HDP) dan 

konversi pakan burung puyuh. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kelengkapan informasi terutama dalam 

pemanfaatan tepung bawang putih. 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat 

milik Bapak Syamsudin yang berlokasi di Desa 

Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten  Malang. Penelitian ini  dilakukan 

tanggal 12 Juni sampai 18 Juli 2015. Analisis 

proksimat tepung bawang putih di lakukan di 

Laboratorium Pengujian dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

 Materi Penelitian 

 Burung Puyuh  

 Burung puyuh betina yang digunakan 

adalah jenis Coturnix-coturnix japonica 

sebanyak 240 ekor yang berumur 56 hari. 

Burung puyuh ini diperoleh dari daerah Pare 

Kediri Jawa Timur. 

 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kandang baterai, yang 

terdiri dari 24 kotak baterai dengan ukuran 

panjang 40 cm x tinggi 25 cm x lebar 30 cm per 

unit. Setiap unit kandang diisi 10 ekor burung 

puyuh. Tiap unit dilengkapi dengan tempat 

pakan dan minum. Peralatan lain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan, penampung telur, thermometer, 

nampan kayu, lampu penerangan 5 watt masing-

masing disetiap unit, kompor, kawat, kabel, 

tempat feses, dan peralatan lainnya. Peralatan 

pembuatan bawang putih menggunakan pisau, 

nampan plastik, oven, dan blender. Peralatan 

kebersihan meliputi ember ,sapu lidi, dan kain 

lap (pembersih). Peralatan untuk memotong 

burung puyuh seperti pisau potong, tas kresek 

kecil, timbangan dan sarung tangan. Peralatan 

pendukung seperti kalkulator dan kamera.  

Bahan Pakan Basal dan Perlakuan 

 Pakan yang digunakan selama 

penelitian adalah pakan puyuh petelur crumble 

yang diproduksi oleh PT. Charoen Pokphan 

Indonesia (BR 1 CP511B) fase starter yang 

dibeli dari poultry shop di Toko Maju Jaya 

Singosari dengan harga Rp 6800/kg. 

Penggunaan bawang putih diberikan dengan 

level 0,6%, 0,8%, dan 1% dalam bentuk tepung. 

Bawang putih yang digunakan merupakan 
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bawang yang biasanya digunakan untuk bumbu 

masak. Bawang putih ini didapatkan dengan 

membeli di pasar dengan harga Rp 18.000/kg. 

Cara pembuatan tepung bawang putih ini dengan 

cara pertama pemisahan siung bawang putih 

menjadi siung tunggal, pengelupasan kulit 

bawang putih, pengirisan tipis karena untuk 

memudahkan proses pengeringan, dilakukan 

pengovenan bawang putih pada suhu 600 – 700C 

selama 35 menit, penghalusan bawang putih 

menggunakan blender, pengayakan untuk 

memisahkan partikel-partikel bawang putih yang 

besar dan yang kecil atau yang lebih halus. 

Prosedur pembuatan tepung bawang putih 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Bagan Prosedur Pembuatan Tepung Bawang Putih. (Pudji Rani, 2008) 

Kandungan Nutrisi pada Pakan Basal 

(PB) puyuh Fase Stater dan Tepung Bawang 

Putih (TBP) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi pada pakan basal (PB) puyuh Fase Starter dan Tepung Bawang Putih (TBP). 

Zat Makanan Konsentrat* (%) Konsentrat**(%) Tepung Bawang Putih** 

    

Kadar Air 9,50 Max 13,00 66,2-71,0 g 

Protein Kasar 18,13 21,00-23,00 4,5-7 g 

Lemak Kasar 5,28 Min 5,00 0,2-0,3 g 

Serat Kasar - Max 5,00 - 

Abu 5,59 Max 7,00 - 

Calcium - Min 0,90 26 - 42 mg 

Phospor - Min 0,60 15 - 109 mg 

Karbohidrat 61,50 - 23,1 - 24,6 g 
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Sumber : (*) Label pakan komplit Crumble 

puyuh petelur starter produksi 

PT. Charoen Pokphan 

Indonesia. 

(**) Hasil analisis Laboraturium 

Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan, Fakultas Tehnik 

Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang Tahun 2015. 

(***) Hasil studi literatur (Herman, 

2000). 

Kandungan Nutrisi Pada Pakan 

Perlakuan Hasil Analisis Laboratorium Hasil 

Analisis Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan, Fakultas Tehnik Pertanian 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pada Pakan Perlakuan Hasil Analisis Laboraturium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan, Fakultas Tehnik Pertanian (2015). 

Perlakua

n 

Komposisi 

Pakan 

Kandungan Nutrisi 

PK (%) LK (%) Air (%) Abu (%) Karbohidrat (%) 

P0 100% PB 18,13 5,28 9,50 5,59 61,50 

P1 PB + 0,6% TBP 17,66 4,87 9,83 5,89 61,75 

P2 PB + 0,8% TBP 17,68 4,72 9,68 6,85 62,06 

P3 PB + 1% TBP 17,70 4,57 9,53 5,82 62,38 

Keterangan : PB = Pakan Basal; TBP = Tepung Bawang Putih 

 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan lapang yang dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

burung puyuh umur 56 hari terdiri dari 240 ekor 

masing-masing puyuh dibagi menjadi 4 

perlakuan, dengan 6 ulangan sehingga terdapat 

24 unit percobaan yang masing-masing di isi 10 

ekor burung puyuh. Perlakuan yang diberikan 

sebagai berikut : 

P0 = Pakan basal tanpa pemberian tepung 

bawang putih 

P1 = Pakan basal + 0,6 % tepung bawang putih   

P2 = Pakan basal + 0,8 % tepung bawang putih  

P3 = Pakan basal + 1 % tepung bawang putih   

Variabel Penelitian 

 1.  Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah 

makanan yang dimakan oleh seekor 

ternak dalam 1 hari atau selisih antara 

jumlah makanan yang diberikan dengan 

jumlah makanan sisa selama 24 jam 

(Anggorodi, 1985).  

   

         

2. Produksi Telur (HDP) 

Hen Day Production (HDP) adalah 

jumlah telur yang dihasilkan kelompok 

unggas dalam periode tertentu 

berdasarkan jumlah unggas aktual yang 

hidup pada periode tersebut dan dihitung 

dalam persen (Achmad, 2011) 

 3.  Konversi pakan 

Konversi merupkan rasio pangan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu 

dibandingkan dengan bobot telur yang 

dihasilkan dalam waktu tertentu 

(Handriani dkk, 2008) 

 

 

Konsumsi pakan = Jumlah pakan – Sisa 

pakan 

Konversi pakan = Total konsumsi pakan 

                  Total bobot telur 
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Analisis Data 

 Data penelitian ini diolah menggunakan 

Microsoft Excel sehingga dapat diperoleh data 

rata-rata, dilanjutkan dengan analisis statistik 

yaitu menggunakan ANOVA dan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dan apabila terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau 

sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan maka 

akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Steel dan Torrie, 1993)            Model 

Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

Yij = u + μi + Σij  

Keterangan:  

Yi :Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j  

u  :Nilai tengah umum  

μi :Pengaruh perlakuan ke-i  

Σij :Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

ke-i ulangan ke-j  

i :1, 2, 3, 4 

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

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Penambahan Tepung Bawang 

Putih Sebagai Feed Additive Alami Terhadap 

Konsumsi Pakan Burung Puyuh  

 Hasil penelitian dari pengaruh 

penambahan tepung bawang putih pada pakan 

terhadap konsumsi pakan, produksi telur (HDP), 

dan konversi pakan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Konsumsi Pakan (g), Produksi Telur/HDP (%), Konversi Pakan  

Perlakuan 
Rata-rata 

Konsumsi HDP Konversi 

P0 20,73±0,38 60,48±5,66b 1,96±0,06 

P1 21,02±0,34 51,32±5,40a 2,01±0,07 

P2 21,11±0,31 55,23±5,13ab 1,99±0,06 

P3 21,05±0,31 55,18±3,60ab 1,98±0,07 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang  berbeda 

nyata (P˂0,05). 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

tepung bawang putih hingga level 1% pada 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

burung puyuh. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung bawang putih sampai level 

1% tidak dapat menurunkan konsumsi pakan 

burung puyuh. Perubahan palatabilitas terutama 

pada bau dan rasa yang terjadi pada pakan akibat 

adanya penambahan tepung bawang putih tidak 

dapat memberikan pengaruh yang nyata pada 

konsumsi pakan burung puyuh. 

Konsumsi pakan perlakuan tertinggi 

terdapat pada   P2: (21,11 ±0,31g/ekor/hari) dan 

rata-rata konsumsi terendah terdapat pada P0: 

(20,73±0,38 g/ekor/hari). Hal ini disebabkan 

karena  palatabilitas pakan pada setiap ternak 

yang diberi perlakuan berbeda-beda atau tidak 

sama. Hal ini sesuai dengan Anggrodi (1985) 

menyatakan bahwa palatabilitas menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan. NRC(1994) konsumsi pakan dipengaruhi 

oleh besarnya tubuh ternak, aktivitas ternak, 

suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas pakan. 

Menurut Ferket and Gernet (2006) faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah susuan 

pakan (komposisi kualitas pellet) dan 

manajemen pemeliharaan (ketersediaan pakan 

dan air dalam kandang, sanitasi lingkungan, 

kepdatan kandang, kontrol terhadap penyakit), 

tetapi faktor yang paling berpengaruh untuk 

meningkatkan konsumsi pakan yaitu 

pengontrolan sumber stres dan penyakit.  

Nilai rata-rata konsumsi pakan pada 

penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil 
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penelitian Triyanto (2007) yang memperoleh 

konsumsi pakan umur 6-13 minggu berkisar 

antara 20,96 g/ekor/hari sampai 23,82 

g/ekor/hari. Menurut Achmanu dan Muharlien 

(2011) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

puyuh adalah (21,05-21,23 gram/ekor/hari), 

sedangkan pakan puyuh umur 6 minggu ke atas 

berkisar antara (24,30-25,18 gram/ekor/hari).  

Pengaruh Penambahan Tepung Bawang 

Putih Terhadap Produksi Telur (HDP) 

Burung Puyuh 

  Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan tepung 

bawang putih memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap persentase 

HDP.Presentase HDP tertinggi terdapat pada P0: 

(60,48±5,66b) dan yang terendah P1: 

(51,32±5,40a). Hal ini dikarenakan pakan 

kontrol yang diberikan memiliki kandungan 

protein yang baik sehingga kecernaan dari pakan 

yang diberikan tanpa perlakuan baik untuk 

produksi telur, akan tetapi persentase HDP 

menurun jika pakan ditambahkan dengan 

bawang putih. Hal ini disebabkan adanya 

kandungan antibakteri flavonoid yang ada pada 

bawang putih, sehingga pakan yang 

mendapatkan penambahan tepung bawang putih 

untuk produksi telurnya menurun, hal ini sesuai 

dengan pendapat Gulfraz (2014) flavonoid 

merupakan turunan senyawa fenol yang dapat 

berinteraksi dengan sel bakteri dengan cara 

adsorpsi yang dalam prosesnya melibatkan 

ikatan hidrogen. Dalam kadar yang rendah, fenol 

membentuk kompleks protein dengan ikatan 

yang lemah, yang akan segera terurai dan diikuti 

oleh penetrasi fenol ke dalam sel, dan 

mendenaturasi protein, selain itu pula, fenol 

dapat menghambat metabolisme serta proses 

kelangsungan hidup bakteri tersebut (Basjir, 

2012).Apabila jumlah bakteri baik dalam usus 

tidak dapat hidup secara maksimal, maka proses 

penyerapan kandungan zat makanan dalam 

pakan tidak dapat diserap secara maksimal 

sehingga angka produktifitas ternak akan 

menurun, begitu juga dengan HDP puyuh akan 

menurun. Protein adalah senyawa yang sangat 

dibutuhkan dalam proses pembentukan telur. 

Triyanto (2007) menyatakan bahwa produksi 

telur juga sangat ditentukan oleh kandungan 

protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur. North and Bell (1990), 

menambahkan bahwa produksi telur sangat 

ditentukan oleh strain burung, umur pertama 

bertelur, kematian sebelum masa bertelur, dan 

kandungan protein pakan. 

  Nilai presentase HDP (Tabel 7) pada 

penelitian ini tidak jauh berbeda dibandingkan 

dengan penelitian Handarini (2008) bahwa 

produksi telur puyuh umur 6-16 minggu berkisar 

antara 38,86%-47,94%. Pada hasil penelitian 

Triyanto (2007) produksi telur puyuh umur 6-13 

minggu mencapai 52%-72,22%. Produksi telur 

yang berbeda disebabkan oeleh adanya 

perbedaan perlakuan yang diberikan, lama 

pencahayaan, komposisi pakan, dan lama 

pemeliharaan. 

Pengaruh Penambahan Tepung Bawang 

Putih Terhadap Konversi Pakan Burung 

Puyuh 

 Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengaruh penambahan 

tepung bawang putih memberikan perbedaan 

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

konversi pakan, hal tersebut dikarenakan pakan 

yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Hal 

tersebut dibuktikan pada rataan konversi pakan 

yaitu P0: (1,96±0,06), P1: (2,01±0,07),           

P2: (1,99±0,06), dan P3: (1,98±0,07). Namun 

nilai konversi pakan cenderung menurun apabila 

konsentrasi penambahan tepung bawang putih 

ditingkatkan. Hal ini sesuai Bakri (2011) bahwa 

konversi pakan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pakan yang diberikan kepada ternak. Secara 

genetis puyuh mempunyai kemampuan 

mengonversi pakan menjadi produk yang relatif 

sama, namun dengan syarat pakan yang 
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diberikan juga mempunyai kualitas yang sama 

baiknya. Hasil dari penelitian Siti, Fihrami dan 

Parwanto (2013) menujukkan bahwa 

penggunaan tepung bawang putih dalam pakan 

ayam pedaging hingga level 0,25% 

menghasilkan angka konversi pakan yang baik 

karena mendekati angka konversi pakan tanpa 

penggunaan tepung bawang putih dalam ransum. 

Hal ini berarti jumlah pakan yang dikonsumsi 

mampu menghasilkan sejumlah telur dan 

mampu menunjang produksi telur yang tinggi.  

 

            Menurut Gillespie (1998), menambahkan 

bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor yaitu latar belakang strain, suhu, 

jumlah pakan yang terbuang, additive yang 

digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan. Faktor lingkungan yang dapat 

berpengaruh terhadap konversi pakan adalah 

suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air 

minum yang terbatas, manajemen pemeliharaan, 

kualitas pakan, kepadatan kandang, dan 

penyakit. Bobot telur yang signifikan juga 

berpengaruh terhadap nilai konversi pakan 

selama penelitian. Konversi pakan burung puyuh 

petelur merupakan perbandingan antara berat 

pakan yang dikonsumsi dengan berat telur yang 

dihaslkan pada waktu tertentu. Rataan angka 

konversi terendah pada P0: (1,96±0,06). Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi pada P0 yang 

baik, sehingga pakan yang dikonsumsi menjadi 

lebih efisien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

           Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa penambahan tepung bawang putih 

tidak dapat meningkatkan produksi telur 

(HDP), meningkatkan konsumsi pakan 

namun dapat menurunkan konversi pakan.  

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai taraf penambahan tepung 

bawang putih yang tepat agar tepung 

bawang putih dapat dimanfaatkan sebagai 

additive pakan tambahan pada burung 

puyuh.  
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