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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Imbangan Jantan Betina Terhadap 

Konsumsi Pakan, Hen Day Production (HDP) dan 

Konversi Pakan  

Data hasil penelitian pengaruh imbangan jantan-betina 

burung puyuh terhadap konsumsi pakan, HDP, dan konversi 

pakan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan  Konsumsi Pakan, HDP dan Konversi Pakan 

Pada Perlakuan Imbangan Jantan-Betina Puyuh   

Selama Penelitian 

 

Perlakuan 

 

Variabel 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/4 

minggu) 

Hen Day 

Production 

(HDP) 

(%) 

Konversi 

Pakan 

A1 638,13±30,86 69,20±0,44 3,00±0,20 

A2 629,85±23,32 67,41±0,61 3,15±0,03 

A3  601,42±16,66 64,48±1,23 3,51±0,14 

Keterangan: Rataan pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) 

4.1.1 Imbangan Jantan Betina Terhadap Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian, rataan nilai konsumsi 

pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 4 

serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 6. Perlakuan imbangan jantan-betina memberikan 

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

konsumsi pakan, hal ini dikarenakan di dalam satu kandang 
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tidak terdapat persaingan antar burung puyuh untuk 

mengkonsumsi pakan yang diberikan. Jumlah burung puyuh 

yang terdapat dalam satu kandang cenderung memberikan 

hasil yang tidak berbeda terhadap konsumsi pakan yang 

diberikan. Konsumsi pakan perlakuan imbangan jantan-betina 

1:3 (A1) sebesar 638,13±30.86 g/ekor, konsumsi pakan 

perlakuan burung puyuh imbangan jantan-betina 1:5 (A2) 

sebesar 629.85±23.32 g/ekor dan konsumsi pakan perlakuan 

imbangan jantan-betina 1:7 (A3) sebesar 601.42±16.66 g/ekor. 

Terdapat kecenderungan bahwa imbangan jantan-betina 

dengan jumlah lebih kecil dapat mengkonsumsi pakan lebih 

tinggi dibandingkan dengan imbangan jantan-betina dengan 

jumlah besar. 

Secara numerik, rataan komsumsi pakan burung puyuh A1 

tertinggi dibandingkan dengan burung puyuh A2 dan A3 . Hal 

ini dapat disebabkan oleh jumlah burung puyuh yang terdapat 

dalam satu kandang A1 paling sedikit yakni 4 ekor sehingga 

kemampuan untuk merespon pakan yang diberikan lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Acmanu, Muharlien dan Salaby (2011) bahwa 

perbedaan konsumsi pakan disebabkan oleh perbedaan 

imbangan-jantan-betina yang semakin besar sehingga 

menyebabkan kandang semakin padat dan suhu kandang 

semakin tinggi. Ditambahkan oleh Suprijatna, Kismiati dan 

Furi (2008) bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi sangat 

bergantung pada ukuran tubuh dari ternak tersebut, sifat 

genetic (breed), temperature lingkungan, tingkat produksi, 

perkandangan, tempat pakan per ekor, keadaan air minum, 

kualitas dan kuantitas pakan dan penyakit. Menurut 

Ta’inindari dan Sopandi (2013) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan pada unggas sendiri dipengaruhi oleh kandungan energi 

pada pakan, temperature lingkungan serta strain, bobot tubuh, 

bobot telur harian, pertumbuhan bulu, tingkat stress dan 
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aktivitas ungags itu sendiri. Menurut Djulardi, Muis dan Latif 

(2006) bahwa komposisi nutrisi yang ada dalam pakan pada 

pemeliharaan burung puyuh di daerah dengan suhu dingin 

akan berbeda dengan yang ada di daerah panas. Di daerah 

yang dingin, burung puyuh cenderung akan mengkonsumsi 

pakan cukup banyak sebagai upaya untuk menyamakan suhu 

tubuh agar tetap normal, mekanisme adaptasi burung puyuh 

terhadap suhu lingkungan akan terlihat pada saat turunnya 

jumlah konsumsi pakan. 

4.1.2 Pengaruh Imbangan Jantan Betina Terhadap Hen 

Day Production (HDP) 

Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai HDP 

burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 4 serta 

hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 8. Perlakuan imbangan jantan-betina memberikan 

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

HDP hal ini dikarenakan di dalam satu kandang tidak terdapat 

persaingan antar burung puyuh untuk mengkonsumsi pakan 

yang diberikan. Pakan yang di konsumsi cenderung sama pada 

setiap imbangan jantan-betina seperti dapat dilihat data 

konsumsi pakan pada Tabel 4. Jumlah burung puyuh yang 

terdapat dalam satu kandang tidak memberikan respon yang 

berbeda terhadap pemanfaatan nutrisi pakan yang diberikan. 

Sehingga tidak terjadi perbedaan pada produksi telur yang 

dihasilkan. Rataan HDP perlakuan imbangan jantan-betina 1:3 

(A1) sebesar 69,20±0,44% , rataan HDP perlakuan burung 

puyuh imbangan jantan-betina 1:5 (A2) sebesar 67,41±0,61% 

dan rataan HDP burung puyuh imbangan jantan-betina 1:7 

(A3) adalah 64,48±1,23%.  

Secara numerik rataan HDP tertinggi pada perlakuan 

(A1) sebesar 69,20±0,44% dan terendah pada perlakuan (A3) 

adalah sebesar 64,48±1,23%. Menurut Hertamawati (2006) 
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bahwa produksi telur merupakan salah satu tolak ukur atau 

faktor yang sangat penting dalam pemeliharaan burung puyuh. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi telur 

diantaranya adalah pakan. Menurut Setyawan, Sudjarwo, 

Widodo dan Prayogi (2013) menyatakan bahwa tingkat 

konsumsi pakan yang mendekati sama nilainya pada setiap 

perlakuan berakibat pada presentasi HDP juga yang tidak jauh 

berbeda. Konsumsi pakan juga mempengaruhi penampilan 

produksi karena pakan yang di konsumsi digunakan sebagai 

pemenuhan kehidupan pokok dan proses produksi. 

Ditambahkan oleh Gunawan, Djaya dan Arisandi (2015) 

bahwa produksi telur puyuh berkorelasi positif dengan jumlah 

protein yang terkandung didalam pakan. Produksi telur sangat 

erat dipengaruhi oleh kecukupan nutrisi yang ada dalam 

pakan. Semakin cukup nutrisi yang ada dalam pakan maka 

akan semakin baik dalam produksi telurnya. Menurut 

Akbarillah, Kususiyah dan Hidayat (2010). Produksi telur 

dipengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi terutama 

konsumsi nutrisi dalam pakan selain faktor lingkungan. 

Konsumsi nutrisi ini yang melatarbelakangi pembentukan telur 

baik jumlah maupun kualitasnya. Konsumsi nutrisi sebagian 

besar akan dikonversikan menjadi telur, selain untuk 

kebutuhan pokok pada unggas petelur. Telur yang baik 

kualitasnya bila bentuk normal, kerabang tidak tipis dan 

mempunyai yolk (kuning telur) yang berwarna kuning 

kemerahan atau orange.  

 

4.1.3 Pengaruh Imbangan Jantan Betina Terhadap 

Konversi Pakan  

Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai konversi 

pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 4 

serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 
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Lampiran 7. Perlakuan imbangan jantan-betina memberikan 

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

konversi pakan, hal ini dikarenakan di dalam satu kandang 

tidak terdapat persaingan antar burung puyuh untuk 

mengkonsumsi pakan yang diberikan, serta semua induk 

burung puyuh memanfaatkan pakan untuk produksi telur. 

Jumlah burung puyuh yang terdapat dalam satu kandang 

cenderung memberikan hasil yang tidak berbeda terhadap 

pemanfaatan nutrisi pakan yang diberikan sehingga tidak 

terjadi perbedaan pada konversi pakan. Konversi pakan 

perlakuan imbangan jantan-betina 1:3 (A1) sebesar 3,00±0,20, 

konversi pakan perlakuan burung puyuh imbangan jantan-

betina 1:5 (A2) sebesar 3,15±0,03 dan konversi pakan 

perlakuan imbangan jantan-betina 1:7 (A3) sebesar 3,51±0,14. 

Menurut Dewi dan Setiohadi (2010) bahwa konversi pakan 

merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, sehingga apabila peubah tersebut 

tidak berbeda nyata maka konversi pakan yang dihasilkan pun 

tidak berbeda nyata pula. 

 Hasil data menunjukkan bahwa konversi pakan 

burung puyuh terendah yakni pada perlakuan A1 bila 

dibandingkan dengan perlakuan A2 dan A3. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai konversi pakan yang semakin 

rendah menunjukkan efisiensi penggunaan pakan yang 

optimal. Hal ini menunjukkan bahwa, jumlah burung puyuh 

dalam satu kandang tidak memberikan respon berbeda dalam 

konversi pakan. Secara numerik imbangan jantan-betina 

burung puyuh pada perlakuan A2 yakni 1:5 lebih baik dalam 

memanfaatkan pakan yang dikonsumsinya sehingga nutrisi 

yang didapatkan dapat digunakan dalam memproduksi telur 

yang optimal. Menurut Suripta dan Astuti (2006) bahwa 

konversi pakan yang tinggi pada perlakuan terdapat kaitannya 

dengan berat telur yang relatif sama untuk semua perlakuan. 
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Pakan kontrol merupakan pakan yang paling seimbang 

nutrientnya dan paling efisien untuk menghasilkan telur. 

Konversi pakan burung puyuh umur 16 minggu adalah 2,63 

sampai 3,83. Ditambahkan oleh Kaselung, Montong, Sarayar 

dan Saerang (2014) bahwa konsumsi pakan dan berat telur 

merupakan  faktor yang sangat penting untuk menentukan 

tinggi rendahnya konversi pakan, jika faktor-faktor tersebut 

dalam keadaan seimbang maka akan diperoleh konversi pakan 

yang lebih baik dimana besarnya angka konversi pakan 

tergantung pada banyaknya pakan ransum yang dikonsumsi 

dibagi dengan berat telur yang dihasilkan burung puyuh. 

Menurut Ocak dan Erener (2005). bahwa selama periode 

pemberian pakan terbatas burung puyuh yang dilakukan 

pembatasan pakan memiliki konversi pakan yang lebih tinggi. 

Hal tersebut dapat dikarenakan pakan yang dikonsumsi 

dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup yang lain. 

4.2 Pengaruh Umur Induk Burung Puyuh Terhadap 

Konsumsi Pakan, Hen Day Production (HDP) dan 

Konversi Pakan 

Data hasil penelitian pengaruh umur induk burung puyuh 

terhadap konsumsi pakan, HDP, dan konversi pakan secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan Konsumsi Pakan, HDP dan Konversi Pakan 

Pada Perlakuan Umur Induk Burung Puyuh Selama 

Penelitian 

 

Perlakuan 

 

Variabel 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/4 

minggu) 

Hen Day 

Production 

(HDP) 

(%) 

Konversi 

Pakan 

B1 619,59±20,21 58,78±1,48 a 3,65±0,11 a 

B2 626,68±20,79 75,28±1,27 b 2,79±0,08 b 

 Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan perlakuan umur induk memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.2.1 Pengaruh Umur Induk Burung Puyuh Terhadap 

Konsumsi Pakan 

 Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai 

konsumsi pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada 

Tabel 5. serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) 

terdapat pada Lampiran 6. Perlakuan umur induk memberikan 

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

konsumsi pakan, hal ini dikarenakan antar kedua umur induk 

tidak terjadi perbedaan dalam mengkonsumsi pakan yang 

diberikan. Masing-masing induk burung puyuh  

mengkonsumsi pakan dan memanfaatkan nutrisi yang didapat 

dengan tujuan yang sama yaitu memproduksi telur, sehingga 

umur induk cenderung memberikan respon yang tidak berbeda  

terhadap konsumsi pakan terhadap konsumsi pakan yang 

diberikan dan tidak terjadi perbedaan konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan perlakuan umur induk (B1) sebesar 

619,59±20,21 g/ekor dan konsumsi pakan perlakuan umur 
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induk (B2) sebesar 626,68±20,79 g/ekor. Menurut Suprijatna, 

Kismiati dan Furi (2008) bahwa burung puyuh pada saat 

periode produksi telur mengkonsumsi protein terutama untuk 

pembentukan telur. Protein pada pakan sangat menentukan 

kecukupan  protein yang dikonsumsi. Konsumsi pakan 

tergantung pada suhu lingkungan dan kandungan energi 

ransum.  

Hasil data menunjukkan bahwa konsumsi pakan 

burung puyuh tertinggi yakni pada perlakuan B2 bila 

dibandingkan dengan perlakuan B1. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Sujanah, Tanwiriah dan Widjastuti (2012) bahwa 

jumlah pakan yang dikonsumsi selama periode pertumbuhan 

sekitar 500-650 g. rasio jumlah konsumsi dipengaruhi oleh 

jenis kelamin, ukuran tubuh, tingkatan produksi, aktifitas, 

palatabilitas, kualitas dan kuantitas dari energi metabolis. 

Menurut Maknun, Kismiati dan Mangisah (2015) yang 

menyatakan bahwa massa telur akan meningkat seiring juga 

dengan peningkatan konsumsi pakan diikuti juga dengan 

peningkatan konsumsi protein dalam pakan. Ditambahkan oleh 

Mahfudz, Sarjana dan Sarengat (2010) yang menyatakan 

bahwa besar kecilnya konsumsi pakan juga mempengaruhi 

konsumsi protein. Puyuh akan mengkonsumsi pakan sampai 

kebutuhan energinya terpenuhi. Konsumsi pakan ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor bobot hidup  dan umur ternak selain 

faktor lingkungan. 

 

4.2.2 Pengaruh Umur Induk Burung Puyuh Terhadap 

Hen Day Production (HDP) 

 Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai HDP 

burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 5 serta 

hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 8. Perlakuan umur induk burung puyuh  
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memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (𝑃 <

0,01) terhadap HDP hal ini dikarenakan induk burung puyuh 

pada saat memproduksi telur dalam periode yang berbeda, 

yakni terdapat umur induk pada awal periode dimana produksi 

telur masih rendah dan umur induk yang telah mencapai 

puncak produksi dengan produksi telur tinggi sehingga 

memberikan respon berbeda terhadap HDP. HDP perlakuan 

umur induk (B1) sebesar 58,78±1,48% dan perlakuan umur 

induk (B2) sebesar 75,28±1,27% . Secara numerik, produksi 

telur perlakuan umur 92 hari sampai dengan 141 hari (B2) 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan umur 42 hari 

sampai dengan 91 hari (B1). Menurut Akbarillah, Kususiyah, 

Kaharuddin dan Hidayat (2008) semakin tinggi umur induk 

puyuh maka akan menghasilkan produksi telur yang tinggi. 

Pada saat awal masa produksi burung puyuh konsumsi pakan 

yang dikonsumsi masih rendah dapat diduga karena terdapat 

hubungan dengan umur puyuh yang masih awal berproduksi.  

Menurut Alarsi, Anang dan Setiawan (2016) bahwa Penurunan 

produksi telur pada puyuh dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yakni diantaranya umur, kurangnya lama penyinaran 

selama pemeliharaan dan faktor lingkungan sekitar kandang. 

Ditambahkan oleh Amin (2011) yang menyatakan 

bahwa  pembentukan telur dimulai dngan terbentuknya yolk 

dalam ovarium hingga yolk tersebut siap untuk diovulasikan 

hingga mendekati garis stigma dan yolk yang masak akan 

masuk ke infundibulum selama ¼ jam dan bertemu dengan sel 

kelamin jantan selanjutnya yolk akan masuk ke magnum dan 

diselimuti oleh lapisan putih telur selanjutnya menuju istmus 

untuk ilengkapi dengan selaput telur. Setelah itu di dalam 

uterus selama 20 jam disertai dengan pembentukan kerabang 

telur. Produksi telur menunjukkan tingkat kesuburan puyuh 

betina yang merupakan indikasi banyaknya sel telur. Menurut 

Muslim, Nuraini dan Mirzah (2012) menyatakan bahwa 
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konsumsi pakan yang tinggi itu artinya jumlah zat makanan 

yang terkandung di dalamnya yang diperlukan untuk 

pembentukan telur juga tinggi. Sehingga dapat meningkatkan 

produksi telur. Nilai produksi telur yang terdapat pada 

penelitian ini yaitu 68,00% pada umur 13 minggu dan 78,00% 

pada umur 14 minggu. 

 

4.2.3 Pengaruh Umur Induk Burung Puyuh Terhadap 

Konversi Pakan 

 Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai konversi 

pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 5 

serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 7. Perlakuan umur induk memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (𝑃 < 0,01) terhadap konversi pakan, hal ini 

dikarenakan perbedaan dari periode produksi telur masing-

masing umur induk sehingga memberikan respon yang 

berbeda terhadap pemanfaatan efisiensi pakan yang 

dikonsumsi serta cenderung memberikan perbedaan pada 

konversi pakan. Konversi pakan perlakuan umur induk (B1) 

sebesar 3,65±0,11 lebih tinggi dari konversi pakan perlakuan 

umur induk (B2) sebesar 2,79±0,08. Menurut Bakrie, Manshur 

dan Sukadana (2012) bahwa konversi pakan menggambarkan 

tingkat efisiensi penggunaan pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak dengan konversi pakan burung puyuh pada minggu ke 

enam sebesar 3,69. Sedangkan menurut Utomo, Sudjarwo dan 

Hamiyanti (2014) menyatakan bahwa nilai konversi pakan 

yang semakin kecil maka akan semakin baik pula, karena 

konsumsi pakan yang rendah dapat dimanfaatkan oleh ternak 

secara optimal untuk produksinya. Konversi pakan burung 

puyuh akan meningkat pada saat mempersiapkan organ 

reproduksinya  untuk menghasilkan telur. Ditambahkan oleh 

Choeronisa, Sujana dan Widjastuti (2016) bahwa konversi 
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pakan yang di peroleh berbanding terbalik dengan produksi 

telur. Semakin kecil konversi pakan menunjukkan bahwa 

pakan yang dikonsumsi burung puyuh sudah cukup efisien 

karena pakan yang digunakan untuk membentuk satuan telur 

terhitung rendah begitu pula sebaliknya.  

Konversi pakan dipengaruhi konsumsi pakan dan 

produksi telur. Menurut Subekti (2012) yang menyatakan 

konversi pakan didapatkan dengan menghitung jumlah pakan 

yang telah dikonsumsi dibandingkan dengan jumlah bobot 

telur yang dihasilkan pada waktu yang bersamaan. Sehingga 

untuk mengetahui tingkat efisiensi pakan tersebut dapat 

diketahui berdasarkan nilai konversi pakan. Semakin kecil 

nilai konversi pakan maka semakin efisien pakan tersebut 

dikonsumsi. Rataan nilai konversi pakan pada penelian 

berkisar antara 2,77-2,97 dan konversi pakan terbaik pada 

burung puyuh berumur 90 hari. Menurut Kasiyati, 

Kusumorini, Maheswari dan Manalu (2011) bahwa berat telur 

berkaitan dengan kondisi oviduk dari betina sehingga 

berpengaruh pada umur masak kelamin. Berat telur sendiri 

dapat dipengaruhi oleh produksi telur. Ditambahkan oleh 

Ayasan, Ozcan, Baylan and Canogullari (2006) yang 

menyatakan bahwa efisiensi penggunaan pakan pada 

kelompok A sebesar 5,99 sedangkan pada kelompok B sebesar 

5,38. Nilai konversi pakan pada kelompok B lebih baik dalam 

pemanfaatan pakan dibandingkan dengan kelompok A.  
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4.3  Interaksi Antara Imbangan Jantan Betina dengan 

Umur Induk Terhadap Konsumsi Pakan, Hen Day 

Production (HDP) dan Konversi Pakan Burung Puyuh 

Data hasil penelitian pengaruh interaksi imbangan jantan 

betina dengan umur induk  burung puyuh terhadap konsumsi 

pakan, HDP, dan konversi pakan secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Konsumsi Pakan, HDP dan Konversi Pakan 

Pada Perlakuan Imbangan Jantan Betina Puyuh  

dengan Umur Induk Selama Penelitian. 

 

Perlakuan 

Kombinasi 

 

Variabel 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/4 

minggu) 

 

Hen Day 

Production 

(HDP) 

(%) 

Konversi 

Pakan 

A1B1 626,97±84,81 60,42 ± 5,53 3,47±0,49 

A2 B1 618,30±60,38 58,39 ± 2,05 3,54±0,31 

A3 B1 613,30±44,70 57,53 ± 4,28 3,94±0,51 

A1 B2 649.29±41,16 77,98 ± 4,91 2,54±0,20 

A2 B2 641,40±27,39 76,43± 2,91 2.76±0,35 

A3 B2 589,37±68,27 71,43± 2,53 3,07±0,32 

Keterangan: Rataan pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05). 

 

4.3.1 Interaksi Terhadap Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai konsumsi 

pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 6 

serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 
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Lampiran 6. Perlakuan imbangan jantan-betina dengan umur 

induk burung puyuh   memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

interaksi perlakuan terhadap konsumsi pakan, hal ini 

disebabkan oleh dua faktor yakni jumlah burung puyuh dalam 

satu kandang yang tidak adanya persaingan dalam 

mengkonsumsi pakan yang diberikan sedangkan umur induk 

burung puyuh yang mengkonsumsi pakan dengan tujuan yang 

sama, sebagian besar digunakan untuk pembentukan telur 

sehingga cenderung tidak memberikan perbedaan terhadap 

konsumsi pakan. Pada interaksi perlakuan menggunakan 

imbangan jantan-betina dengan umur induk  terhadap 

konsumsi pakan yakni secara berurutan A1B1 sebesar 

626,97±84,81 g/ekor, A2B1 sebesar 618,30±60,38 g/ekor, A3B1 

sebesar 613,30±44,70 g/ekor, A1B2 sebesar 649.29±41,16 

g/ekor, A2B2 sebesar 641,40±27,39 g/ekor dan A2B3 sebesar 

589,37±68,27 g/ekor. 

Interaksi terhadap konsumsi pakan tertinggi terdapat 

pada perlakuan imbangan jantan betina (A1) dengan umur 

induk (B2) sebesar 649.29±41,16 g/ekor . Konsumsi pakan 

terendah terdapat pada perlakuan imbangan jantan betina (A3) 

dengan umur induk (B2) sebesar 589,37±68,27. Hal tersebut 

dapat dipengaruhi oleh jumlah burung puyuh dalam satu 

kandang yang dapat mengakibatkan dalam persainngan untuk 

mengkonsumsi pakan. Menurut Garnida (2002) menyatakan 

bahwa tingkat konsumsi pakan burung puyuh dipengaruhi oleh 

kepadatan kandang, semakin banyak jumlah burung puyung 

dalam satu kandang akan mengakibatkan kecenderungan peck 

order, sehingga mengganggu pada aktivitas burung puyuh 

yang lainnya terutama dalam mengkonsumsi pakan. 

Ditambahkan oleh Daud, Fuadi dan Mulyadi (2017) yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang berperan penting 

pada produksi ternak ayam yaitu kepadatan kandang. Kandang 
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yang padat akan meningkatkan kecenderungan untuk 

berkompetisi dalam mengkonsumsi pakan sehingga 

menimbulkan pertumbuhan yang tidak seragam. Selain itu 

kepadatan kandang juga menyebabkan suhu dan kelembapan 

menjadi tinggi sehingga fungsi fisiologis menjadi terganggu 

dan menyebabkan terjadinya kompisi dalam mengkonsumsi 

pakan, air minum dan oksigen. 

4.3.2 Interaksi Terhadap Hen Day Production (HDP) 

Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai HDP 

burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 6 serta 

hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 8. Perlakuan imbangan jantan-betina dan umur 

induk burung puyuh  memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (𝑃 > 0,05) terhadap HDP. Hal ini dapat 

disebabkan karena burung puyuh dengan jumlah yang berbeda 

dalam satu kandang memanfaatkan pakan yang di konsumsi 

dengan tujuan sama untuk memproduksi telur. Umur induk 

cenderung tidak memberikan perbedaan pada konsumsi pakan. 

Pakan yang dikonsumsi dapat digunakan burung puyuh pada 

periode tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup pokok, 

produksi telur dan pertumbuhan bobot badan. Interaksi 

perlakuan menggunakan imbangan jantan-betina dengan umur 

induk   terhadap konversi pakan yakni secara berurutan A1B1 

sebesar 60,42 ± 5,53 %, A2B1 sebesar 58,39 ± 2,05%, A3B1 

sebesar 57,53 ± 4,28 %, A1B2 sebesar 77,98 ± 4,91 %, A2B2 

sebesar 76,43± 2,91 % dan A2B3 sebesar 71,43± 2,53 %. 

Interaksi terhadap HDP tertinggi terdapat pada 

perlakuan imbangan jantan betina (A1) dengan umur induk 

(B2) sebesar 77,98 ± 4,91 %, HDP terendah terdapat pada 

perlakuan imbangan jantan betina (A3) dengan umur induk 

(B1) sebesar 57,53 ± 4,28 %,. Menurut Akbarillah, Kususiyah 

dan Hidayat (2010) bahwa penurunan produksi telur diduga 
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karena konsumsi protein total yang menurun akibat 

menurunnya total konsumsi pakan. Sehingga, belum dapat 

memenuhi asam asam amino yang dibutuhkan ternak yang 

sedang periode berproduksi telur. Menurut Mahmudah, 

Sarengat dan Suprijatna (2015) yang menyatakan suhu tinggi 

di sekitar lingkungan menyebabkan tidak semua protein dalam 

pakan yang dikonsumsi digunakan untuk pembentukan telur 

tetapi dapat menjadi energi lain yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi yang digunakan pada saat terjadi 

cekaman panas sehingga massa telur rendah. Nilai Quails Day 

Production (QDP) menjadi semakin turun seiring dengan suhu 

kandang yang naik. Suhu yang tinggi mengakibatkan proses 

metabolisme pada burung puyuh  menjadi terganggu sehingga 

nutrisi untuk pembentukan telur tidak terpenuhi. Ditambahkan 

oleh Diwayani, Sunarti dan Sarengat (2012) yang menyatakan 

bahwa jumlah produksi telur burung puyuh yang dihasilkan 

dapat dipengaruhi oleh umur pada saat pertama kali bertelur 

serta konsumsi pakan yang harus diperhatikan agar 

mendapatkan umur pertama kali bertelur yang tepat. Menurut 

Suleman, Lambey, Nangoy dan Laihad (2018) bahwa 

manajemen dalam pemeliharaan burung puyuh pada saat masa 

produksi sangat menentukan kemampuan untuk menghasilkan 

telur. Pada awal produksi telur sampai dengan umur 12 

minggu produksi telur mengalami peningkatan sampai dengan 

umur produksi 13-14 minggu.  Ditambahkan oleh Yildiz, S., 

Parlat, S. dan Yazgan, O. (2004)  bahwa pada penelitian ini 

performa dari variable bobot hidup, konsumsi pakan, 

producksi telur, berat telur dan konversi pakan  maupun 

kuaitas telur pada burung puyuh periode bertelur yang 

dipelihara dalam kondisi heat stress. Produksi telur selama 

penelitian yakni sebesar 72,98-90,11 %. 
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4.3.3 Interaksi Terhadap Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian, data rataan nilai konversi 

pakan burung puyuh selama penelitian terdapat pada Tabel 6  

serta hasil perhitungan analisis varian (Anova) terdapat pada 

Lampiran 7. Perlakuan imbangan jantan betina dan umur 

induk burung puyuh memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

disebabkan oleh jumlah burung puyuh yang terdapat dalam 

satu kandang menunjukkan tidak adanya persaingan dalam 

mengkonsumsi pakan yang diberikan serta kedua umur induk 

memanfaatkan pakan yang diberikan dengan tujuan yang sama 

yaitu produksi telur. Sehingga interaksi imbangan jantan 

betina dan umur induk cenderung memberikan hasil yang 

sama terhadap konversi pakan. Menurut Achmanu, dkk (2011) 

hasil konversi pakan didapatkan dari konsumsi pakan dan 

diiringi jumlah produksi telur (bobot telur). Perbedaan 

konversi pakan disebabkan karena adanya perbeaan dalam 

konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. Interaksi perlakuan 

menggunakan imbangan jantan-betina dengan umur induk   

terhadap konversi pakan yakni secara berurutan A1B1 sebesar 

3,47±0,49, A2B1 sebesar 3,54±0,31, A3B1 sebesar 3,94±0,51, 

A1B2 sebesar 2,54±0,20, A2B2 sebesar 2.76±0,35 dan A2B3 

sebesar 3,07±0,32. 

Interaksi terhadap konversi pakan terendah terdapat 

pada perlakuan imbangan jantan betina (A1) dengan umur 

induk (B2) yakni sebesar 2,54±0,20. Konversi pakan tertinggi 

terdapat pada perlakuan imbangan jantan betina (A3) dengan 

umur induk (B1) sebesar 3,94±0,51. Hal tersebut sesuai dengan 

Akademir dan Sahin (2009) menyatakan bahwa konversi 

pakan pada penelitian burung puyuh berkisar sebesar 3,01-

3,23. Ditambahkan oleh Achmanu, dkk (2011) yang 

menyatakan bobot telur tertinggi terdapat pada imbangan 1:2 
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lalu menurun secara berurutan pada imbangan 1:3, 1:4 dan 1:5. 

Menurunnya bobot telur dipengaruhi oleh konsumsi pakan 

yang juga menurun dengan semakin tingginya imbangan 

jantan-betina maka kandang menjadi semakin padat sehingga 

jumlah pakan yang dikonsumsi juga sedikit. Beberapa faktor 

yang memepengaruhi bobot telur sendiri diantaranya berasal 

dari induk yakni bobot badan, umur dan kualitas serta 

kuantitas pakan. Disebutkan oleh Luthfi, Nur dan Anggraeni 

(2015) bahwa nilai konversi pakan berkisar antara 3,01 – 3,52. 

Nilai konversi pakan   yang tidak nyata dapat disebabkan oleh 

berat telur yang juga memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. 

Angka konversi pakan ini dapat diperoleh dari pembagian 

jumlah pakan yang dikonsumsi dibagi dengan total berat telur 

dalam waktu tertentu. Perbedaan ransum juga dipengaruhi 

oleh perbedaan umur produksi burung puyuh.  
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