
PENGARUH TINGKAT KANIBALISME TERHADAP 
KONSUMSI PAKAN, PRODUKSI TELUR DAN 
KONVERSI PAKAN PADA BURUNG PUYUH 

(Coturnix-coturnix japonica) YANG DIPELIHARA 
DENGAN SINGLE PAIR MATING 

 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh : 
 

Rofiq Afandi 
NIM. 0410510066 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2008 



PENGARUH TINGKAT KANIBALISME TERHADAP 
KONSUMSI PAKAN, PRODUKSI TELUR DAN KONVERSI 

PAKAN PADA BURUNG PUYUH (Coturnix-coturnix japonica) 
YANG DIPELIHARA DENGAN SINGLE PAIR MATING 

 
 

 
 

Oleh : 
 

Rofiq Afandi 
NIM. 0410510066 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 
 
 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2008 



PENGARUH TINGKAT KANIBALISME TERHADAP 
KONSUMSI PAKAN, PRODUKSI TELUR DAN KONVERSI 

PAKAN PADA BURUNG PUYUH (Coturnix-coturnix japonica) 
YANG DIPELIHARA DENGAN SINGLE PAIR MATING 

 
SKRIPSI 

 
Oleh : 

 
Rofiq Afandi 

NIM. 0410510066 
 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana  
Pada Hari/Tanggal :....................... 

 
Menyetujui 

Susunan Tim Penguji 
 
Pembimbing Utama     Anggota Tim Penguji 
 
 
 
Ir. Muharlien, MP_______    Prof. Dr. Ir. Achmanu Zakaria
NIP. 131 573 918     NIP. 131 281 616 
Tanggal..............................    Tanggal....................... 
 
Pembimbing Pendamping 
 
 
 
Dr. Ir. V. M. Ani Nurgiartiningsih, MSc_ 
NIP. 131 879 038 
Tanggal.............................. 

 
 

Malang,....................................... 
    Fakultas Peternakan  
    Universitas Brawijaya Malang 
    Dekan, 

 
 
 

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP_____  
NIP. 131 125 348 
Tanggal....................................... 



 
 
 
 
 

 

Segala cobaan pasti ada jalan, ketika kamu mendapatkan cobaan 

maka hendaklah kamu memohon bantuan kepada-Nya. Sesungguhnya 

Allah akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malikat 

yang datang berturut-turut maka Allah telah memberitahukan kepada kamu 

jangan kamu menyembah selain Dia. 

Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. “Ya 

Tuhanku, tunjukanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah 

Engkau berikan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan supaya aku 

dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang berserah diri."  

(Al - ahqaaf 15). 

 



RIWAYAT HIDUP 

 Penulis dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 27 Agustus 1985 sebagai 

putra kelima Bapak Mashuri dan Ibu Gunarsih. Penulis menyelesaikan pendidikan 

sekolah dasar di SDN 02 Gondang Kabupaten Tulungagung dan lulus pada tahun 

1998, tahun 2001 lulus dari SLTP 01 Gondang Kabupaten Tulungagung, tahun 

2004 lulus dari SLTA 01 Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan pada tahun 

yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa S1 Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2008. 

 Selama menjadi Mahasiswa penulis pernah menjadi asisten Manajemen 

Ternak Unggas selama dua semester dan memperoleh sertifikat beternak lebah 

tahun 2007 dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 i



KATA PENGANTAR 

 Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas 

Rahmat dan Hidayah-Nya serta do’a restu kedua orang tua, sehingga dapat 

terselesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Ibu   Ir.   Hj.   Muharlien,   MP    selaku    dosen    Pembimbing    Utama    dan  

Ibu Dr. Ir. V. M. Ani Nurgiartiningsih, MSc selaku Pembimbing Pendamping  

atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan selama penyusunan skripsi. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Achmanu Zakaria, selaku penguji di luar Pembimbing 

penulis mengucapkan terimakasih atas masukan dan saran selama Ujian 

Sarjana. 

3. Ibu Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP selaku Pimpinan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, khususnya kepada Ibu Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS 

selaku Ketua Jurusan Produksi Ternak yang telah banyak membina proses 

kelancaran studi, penulis banyak mengucapkan terimakasih. 

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan naskah skripsi ini 

sehingga dapat berguna bagi pembaca. 

Malang,    Februari 2008 

 

 

Penulis  

 ii



ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF CANNIBALISM LEVEL ON FEED CONSUMPTION, 
EGGS PRODUCTION AND FEED CONVERSION IN JAPANESE QUAIL 

(Coturnix-coturnix japonica) WITH SINGLE PAIR MATING 
 
 

The Research was conducted on November 30th 2007 to January 4th 2008 
in Countryside of Dadap Rejo, District of Dau, Sub-Province of Malang.  

The aim of this research is to study the effect of cannibalism level on feed 
consumption, eggs production and feed conversion in Japanese quail mated single 
pair.  

The material used in the research were 70 female and 40 male Japanese 
quail of  ± 2 month’s old. Completely Randomized Design (CRD) with four 
treatments and five replications was used to analyze data. Tipes of mating with 
different combination of cannibalism level were used as treatments which were ♂ 
HFP X ♀ HFP, ♂ HFP X ♀ LFP, ♂ LFP X ♀ HFP and ♂ LFP X ♀ LFP. The 
variables observed were feed consumption, eggs production and feed conversion. 
Data were subjected to analysis of variance and if there were significant 
differences would be continued with Duncan Multiple Range Test (DMRT).  

The result indicated that the cannibalism level had highly significant 
differences effect (P<0.01) on feed consumption, eggs production and feed 
conversion. The average of feed consumption per day for treatments I (P0), II 
(P1), III (P2) and IV (P3) were 42.62 ± 0.7 gram/pair, 37.30 ± 1.35 gram/pair, 
39.19 ± 1.46 gram/pair and 34.94 ± 0.46 gram/pair respectifely. The average eggs 
production were 390.76 ± 4.32 gram/pair/35 days, 344.46 ± 8.77 gram/pair/35 
days, 358.5 ± 22.40 gram/pair/35 days and 373.94 ± 10.20 gram/pair/35 days for 
P0, P1, P2 and P3 respectively. The average feed conversion were 1.91 ± 0.04, 
1.92 ± 0.10, 1.92 ± 0.08 and 1.64 ± 0.04 for P0, P1, P2 and P3 respectively.  

The conclusion: pair mating of low cannibalism level used more efficient 
feed consumption which is showed by low feed conversion with high eggs 
production. 

 
 

Keyword : Cannibalism, feed consumption, eggs production, feed conversion, 
Japanese quail (Coturnix-coturnix japonica). 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH TINGKAT KANIBALISME TERHADAP KONSUMSI 
PAKAN, PRODUKSI TELUR DAN KONVERSI PAKAN PADA BURUNG 

PUYUH (Coturnix-coturnix japonica) YANG DIPELIHARA DENGAN 
SINGLE PAIR MATING 

 
 Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 30 November 2007 sampai 4 
Januari 2008 di Desa Dadap Rejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat kanibalisme 
terhadap konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan pada burung puyuh 
yang dipelihara dengan single pair mating. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi peternak tentang 
pengaruh berbagai tingkat kanibalisme terhadap konsumsi pakan, produksi telur 
dan konversi pakan yang dipelihara dengan single pair mating supaya 
produktivitas tetap optimal. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah burung puyuh (Coturnix-
coturnix japonica) betina sebanyak 70 ekor dan burung puyuh jantan sebanyak 40 
ekor dengan umur 2 bulan, kemudian dilakukan seleksi High Feather Pecking dan 
Low Feather Pecking masing - masing berjumlah 20 ekor burung puyuh jantan 
dan 20 ekor burung puyuh betina. Metode penelitian adalah percobaan dengan 
Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari empat perlakuan dan lima ulangan. 
Perlakuannya adalah kombinasi pasangan perkawinan yang berbeda tingkat 
kanibalisme dengan sistem single pair mating (sex ratio 1 : 1), kelompok tersebut 
antara lain P0 = jantan HFP >< betina HFP, P1 = jantan HFP >< betina LFP, P2 = 
jantan LFP >< betina HFP dan P3 = jantan LFP >< betina LFP (HFP = high 
feather pecking dan LFP = low feather pecking). Dasar dari pengelompokan 
tersebut adalah jumlah patukan dan level kerusakan bulu. Variabel yang diamati 
adalah meliputi konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan. Data 
dianalisis dengan sidik ragam dan jika terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan (JBD). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kanibalisme memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan, 
produksi telur dan konversi pakan. Rataan konsumsi pakan burung puyuh per hari 
pada masing-masing perlakuan P0, P1, P2 dan P3 sebesar 42.62 ± 0.7 
gram/pasang, 37.30 ± 1.35 gram/pasang, 39.19 ± 1.46 gram/pasang dan 34.94 ±  
0.46 gram/pasang. Rataan produksi telur burung puyuh pada masing-masing 
perlakuan P0, P1, P2 dan P3 sebesar 390.76 ± 4.32 gram/ekor/35 hari, 344.46 ± 
8.77 gram/ekor/35 hari, 358.5 ± 22.40 gram/ekor/35 hari dan 373.94 ± 10.20 
gram/ekor/35 hari. Rataan konversi pakan pada masing-masing perlakuan P0, P1, 
P2 dan P3 sebesar 1.91 ± 0.039, 1.92 ± 0.096, 1.92 ± 0.084 dan 1.64 ± 0.042. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pasangan 
perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina tingkat kanibalisme tinggi 
memiliki konsumsi pakan dan produksi telur tertinggi, tetapi konversi pakan lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan pasangan burung puyuh tingkat kanibalisme 
rendah.. Pasangan perkawinan antara burung puyuh dengan tingkat kanibalisme 
tinggi dan rendah baik pada jantan atau betina juga menunjukkan konversi pakan 
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangan burung puyuh tingkat 
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kanibalisme rendah. Pasangan perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina 
tingkat kanibalisme rendah merupakan pasangan yang terbaik yaitu memiliki 
konsumsi pakan produksi telur dan konversi pakan yang optimal. Disarankan agar 
dalam pemeliharaan burung puyuh dilakukan seleksi untuk memilih bibit burung 
puyuh yang memiliki tingkat kanibalisme rendah. 

 
 
Kata kunci : Kanibalisme, konsumsi pakan, produksi telur, konversi pakan, 

burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica). 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Burung puyuh memiliki potensi yang sangat besar untuk diternakkan dan 

dibudidayakan. Keunggulan yang dimiliki burung puyuh antara lain, burung 

puyuh memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat. Menurut 

Sjofjan (1990) burung puyuh mencapai dewasa kelamin umur 6 sampai 7 minggu 

dan dapat menghasilkan 3 - 4 generasi dalam satu tahun serta mudah untuk 

dipelihara. Burung puyuh memiliki ukuran badan yang kecil sehingga ruang yang 

dibutuhkan untuk pemeliharaan tidak begitu luas, kebutuhan ruang untuk puyuh 

layer umur 7 minggu sampai afkir adalah 50 ekor / m2 (Dyah, 1999). Kebutuhan 

pakan yang tidak begitu banyak yaitu sekitar 17 sampai 20 gram/hari untuk puyuh 

layer (Abidin, 2005). Selain keunggulan yang disebutkan diatas, puyuh juga cepat 

menghasilkan telur dan produksinya cukup tinggi. 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 dan bobot telur rata – rata 10 gram (Listiyowati dan Roospitasari, 

2003) 

Selain keunggulan – keunggulan yang disebutkan diatas, para peternak 

puyuh menghadapi beberapa hambatan, hambatan – hambatan tersebut antara lain 

serangan penyakit, tingkat stres puyuh yang tinggi dan kanibalisme antar sesama 

puyuh. Kanibalisme yang dicirikan dengan tingkah laku mematuk antar sesama 

merupakan salah satu penyebab tingginya mortalitas pada burung puyuh yang 

berakibat pada turunnya produksi telur. Tingkah laku mematuk tidak hanya 
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menggambarkan problem kenyamanan ternak tapi juga meningkatkan kebutuhan 

energi sehingga mempengaruhi produktivitas (Faure et al., 2003). Burung puyuh 

memiliki tingkat stress yang tinggi, salah satu indikasi dari sifat tersebut adalah 

sifat genetik dari burung puyuh berupa tingginya tingkah laku mematuk yang 

menjadi salah satu kendala utama bagi peningkatan produktivitas burung puyuh. 

Sifat kanibal dipengaruhi oleh kombinasi antara genetik dan lingkungan, faktor – 

faktor yang mempengaruhi kanibalisme menurut Hierden (2003) meliputi faktor 

eksternal dan faktor internal, faktor eksternal antara lain kepadatan kandang, 

intensitas cahaya, pemberian pakan dan bentuk pakan, serta kualitas dari lantai 

kandang (jika dipelihara dengan sistem litter). Faktor internal meliputi faktor 

keturunan, perkembangan dari unggas tersebut (developmental stage), pengaruh 

hormon, ketakutan dan motivasi sosial. Hubungan antara konsumsi pakan dan 

kanibalisme pada burung puyuh sangat erat, hal tersebut terbukti jika pakan yang 

dikonsumsi burung puyuh kurang dari kebutuhan hidup maka akan memacu 

timbulnya tingkah laku kanibal (Scheideler, 2007). Puyuh mengalami stress yang 

disebabkan oleh kanibalisme mengakibatkan penurunan konsumsi pakan dan 

metabolisme protein tidak maksimal sehingga produksi telur menurun (Djouvinov 

and Mihailov, 2005). 

Mengingat pakan merupakan faktor penting yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan burung puyuh dengan kondisi fisik yang baik, pertumbuhan, dan 

produksi telur yang normal, maka penelitian tentang pengaruh tingkat kanibalisme 

terhadap konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan pada burung puyuh 

yang dipelihara secara single pair mating sangat diperlukan. Penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa pematukan bulu pada tingkat frekuensi yang tinggi 
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dilaporkan berkorelasi dengan tingginya mortalitas akibat kanibalisme (Kjaer dan 

Sorensen, 2002) dan menurunkan produktivitas (Faure et al., 2003).  

Kebutuhan pakan burung puyuh perlu diperhatikan sehingga mendapatkan 

produksi telur yang optimal, sehubungan dengan sifat khas dari burung puyuh 

berupa tingginya tingkah laku mematuk yang merupakan indikasi dari tingkah 

laku kanibalisme dengan salah satu penyebabnya kebutuhan pakan burung puyuh 

tidak tercukupi. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh tingkat kanibalisme terhadap konsumsi pakan, 

produksi telur dan konversi pakan pada burung puyuh yang dipelihara secara 

single pair mating. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

- Mengetahui pengaruh tingkat kanibalisme terhadap konsumsi pakan, 

produksi telur dan konversi pakan pada burung puyuh yang dipelihara 

dengan single pair mating. 

- Mengetahui sejauh mana perbedaan konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan pada burung puyuh pada berbagai tingkat kanibalisme. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi kepada para peternak burung puyuh tentang pengaruh tingkat 

kanibalisme terhadap konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan yang 

dipelihara dengan single pair mating. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

Pemeliharaan burung puyuh dalam sistem kelompok, dapat menimbulkan 

tingkah laku mematuk yang berpengaruh terhadap kenyamanan ternak dan  

menurunkan produktifitas. Tingkah laku mematuk yang agresif dapat 

menyebabkan kerusakan bulu dan kulit yang pada akhirnya akan mengarah ke 

kanibalisme (Kjaer, 2002). 

Tingkat kanibalisme pada burung puyuh berdasarkan frekuensi pematukan 

dan kerusakan bulu dapat dibedakan dua kategori yaitu sifat pematuk tinggi (High 

Feather Pecking) dan sifat pematuk rendah (Low Feather Pecking). Hasil 

penelitian Kjaer (2002) melaporkan bahwa pada kelompok Low Feather Pecking  

tingkat setresnya lebih tinggi dibanding kelompok High Feather Pecking. 

 Burung puyuh yang telah teridentifikasi tingkat kanibalismenya (High 

Feather Pecking dan Low Feather Pecking) akan dilakukan kombinasi program 

perkawinan single pair mating, interaksi dari pasangan perkawinan dalam dan 

antar kelompok tersebut diduga akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, 

produksi telur dan konversi pakannya. Menurut Faure et al. (2003) Kanibalisme 

yang ditengarai dengan tingkah laku mematuk serius pada puyuh merupakan 

penyebab utama tingginya mortalitas yang berakibat pada turunnya produksi 

telur. Keadaan ini tidak hanya menggambarkan problem kenyamanan ternak tetapi 

juga meningkatkan kebutuhan energi sehingga mempengaruhi produktifitas. 

1.6.  Hipotesis 

 Tingkat kanibalisme pada burung puyuh memberikan pengaruh terhadap 

konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan. 
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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Burung Puyuh 

 Puyuh pertama kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Di 

Indonesia burung puyuh mulai diintroduksi pertama kali pada tahun 1979. 

Pemerintah Indonesia secara resmi mengimpor puyuh dari Jepang dan 

menyebarkannya ke seluruh negeri pada tahun 1984 – 1985 (Abidin, 2005). 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) merupakan burung hasil penjinakan 

yang dilakukan di Jepang untuk menghasilkan daging dan telur pada akhir abad 

19. Coturnix-coturnix japonica di Jepang disebut juga Japanese quail, tetapi juga 

diberi nama Red-thoat quail, Japanese gray quail, Japanese king quail, King 

quail dan Japanese migratory quail (Fah, 2005). 

 Burung puyuh yang masih liar mempunyai berat badan rata - rata sekitar 

100 gram, burung puyuh betina memiliki berat badan lebih besar dari pada burung 

puyuh jantan. Burung puyuh yang telah didomestikasi atau dijinakkan memiliki 

penampilan fisik yang sama dengan burung puyuh liar tetapi karena telah 

diseleksi tentang berat badannya, kini dapat mencapai berat badan 200 sampai 250 

gram. Burung puyuh yang telah didomestikasi jumlah produksi telur juga 

mengalami peningkatan, burung puyuh yang sudah didomestikasi dapat diambil 

manfaatnya baik untuk produksi telur maupun dagingnya (Appleby, 2004). 

 Puyuh adalah bangsa burung liar yang mempunyai tubuh kecil dengan 

kemampuan lari yang sangat cepat dan gesit. Hal ini didukung oleh badannya 

yang kecil dan relatif lebar (bila dibandingkan besar tubuhnya) dan kaki yang 
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serasi dengan tubuhnya. Sehingga burung puyuh tidak bisa terbang seperti merpati 

(Rasyaf, 1983). 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) ternyata saat ini menjadi 

hewan percobaan di laboratorium yang penting karena ukuran tubuhnya yang 

relatif kecil, dewasa kelamin pada umur 6-7 minggu, produksinya tinggi, dapat 

menghasilkan 3-4 generasi dalam satu tahun dan mudah untuk dipelihara (Sjofjan, 

1990).  

Ciri-ciri Coturnix-coturnix japonica adalah burung puyuh muda berwarna 

kekuning – kuningan dan menyerupai kalkun kecuali ukurannya. Menetas dengan 

berat rata – rata 6 sampai 7 gram, tetapi tumbuh dengan cepat selama beberapa 

hari pertama. Setelah sekitar tiga hari bulu sayap mulai tumbuh pada bagian atas 

dan bulu penuh pada minggu keempat. Sebagian dapat dilakukan sexing pada 

umur tiga minggu dengan warna bulu coklat karat sebagian dada pada puyuh 

jantan, tetapi pada beberapa burung tidak dapat didefinisikan dengan cara ini 

sebelum dewasa (Fah, 2005). Puyuh betina mulai bertelur pertama kali pada umur 

41 hari dalam kondisi yang baik bertelur sekitar 300 butir pertahun. Fertilitas yang 

baik untuk ditetaskan pada umur  80 sampai 150 hari produksi setelah itu akan 

berkurang (Abidin, 2004). 

Telur burung puyuh dan dagingnya memiliki nilai gizi yang tinggi 

dibandingkan dengan unggas yang lain (Dyah, 1999). Telur dan daging puyuh 

mempunyai nilai protein tinggi tetapi kadar lemaknya rendah. Protein yang 

terkandung dalam telur yaitu 13,1 % dengan kadar lemak 11,1 % dimana lebih 

tinggi dari pada unggas lain. Sedangkan dagingnya mengandung protein 21,1 % 
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dengan kadar lemak rendah yaitu 7,7 %. Selain itu daging puyuh mempunyai rasa 

gurih dan lezat dengan nilai gizi tinggi (Listiyowati dan Roospitasari, 2003). 

2.2.  Kanibalisme  

 Kanibalisme pada unggas adalah tingkah laku saling mematuk, melukai 

bagian kulit atau bagian tubuh sesamanya. Tingkah laku kanibal terjadi pada 

semua sistem pemeliharaan baik pada kandang sangkar (cage) dan kandang litter, 

tingkah laku ini terjadi pada kandang kelompok baik yang sudah didomestikasi 

ataupun yang masih liar. Sebenarnya sifat kanibal terjadi pada semua jenis unggas 

baik ayam, itik, kalkun, burung puyuh dan burung pheasants. Unggas tersebut 

akan menunjukkan perilaku kanibal ketika kekurangan pakan atau kepadatan 

kandang yang terlalu tinggi (Scheideler, 2007). Tingkah laku mematuk yang 

agresif dapat menyebabkan kerusakan bulu dan kulit yang pada akhirnya akan 

mengarah ke kanibalisme (Kjaer, 2002). 

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kanibalisme adalah faktor 

genetik, kepadatan kandang, kekurangan pakan dan air dan suhu yang fluktuatif. 

Masalah kanibalisme ini lebih mudah untuk mencegah dibandingkan untuk 

mengendalikannya (Anonymus, 2001) 

Agresifitas puyuh dan tingkat kanibalisme (mematuk) sesama sangat tinggi 

sehingga berpotensi penurunan produktifitas puyuh (Schmid and Wechsler, 1997). 

Kanibalisme yang ditengarai dengan tingkah laku mematuk serius pada puyuh 

merupakan penyebab utama tingginya mortalitas yang berakibat pada turunnya 

produksi telur. Keadaan ini tidak hanya menggambarkan problem kenyamanan 

ternak tetapi juga meningkatkan kebutuhan energi sehingga mempengaruhi 

produktifitas (Faure et al., 2003). 
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Pematukan bulu pada tingkat frekuensi yang tinggi dilaporkan berkorelasi 

dengan tingginya mortalitas akibat kanibalisme (Kjaer and Sorensen, 2002). 

Seleksi merupakan salah satu cara untuk melawan munculnya tingkah laku 

mematuk pada unggas (Kjaer, 2002). Seleksi kelompok dilaporkan sangat efektif 

untuk menurunkan kejadian munculnya luka akibat tingkah laku mematuk pada 

ayam yang dipelihara secara berkelompok. Seleksi dilakukan berdasarkan 

kerusakan yang diakibatkan pematukan dalam satu hari yang dapat 

dipertimbangkan sebagai kombinasi seleksi melawan kanibalisme dan agresifitas 

serta pematukan bulu (Craig and Muir, 1993). 

2.3.  Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan 

pakan yang tersisa. Banyak sedikitnya konsumsi pakan sangat bergantung pada 

ukuran tubuh ternak, sifat genetis (breed), suhu lingkungan, tingkat produksi, 

perkandangan, tempat pakan per ekor, keadaan air minum, kualitas dan kuantitas 

pakan serta penyakit (Suprijatna, 2005). Pakan yang diberikan dikatakan efisien 

apabila pakan tersebut dapat dikonsumsi oleh unggas. Pakan yang disediakan 

tersebut diusahakan tidak terbuang sia-sia (Indarto, 1990). Menurut Djulardi 

(2006) bahwa sedikitnya pakan yang dikonsumsi diantaranya dipengarruhi oleh 

umur, semakin bertambahnya umur konsumsi akan semakin meningkat pula. 

Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah sex, bobot badan, 

temperatur keliling dan kelembaban. 

 Konsumsi pakan selama 2 bulan pertama hidupnya (sampai umur 8 

minggu) sebanyak 0,80 kg, sedang 2 bulan berikutnya (umur 8 – 16 minggu) 
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mengkonsumsi pakan 1,36 kg atau 17,80 gram per ekor per hari untuk puyuh 

periode layer (Rasyaf, 1983). 

 Jumlah pemberian pakan memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan puyuh. Kekurangan jumlah pakan juga bisa berakibat 

menurunnya laju pertumbuhan atau menurunnya produksi. Kebutuhan jumlah 

pakan untuk puyuh, seperti halnya ternak-ternak lainya, biasanya sekitar 10% dari 

berat hidupnya (Abidin, 2005). Konsumsi pakan meningkat bila kebutuhan energi 

belum terpenuhi (Suprijatna, 2005).  

2.4.  Produksi Telur 

 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 sampai 12 bulan. Bobot telur rata – rata 10 

gram/butir (Listiyowati dan Roospitasari, 2003). Woodard (1973) menyatakan 

bahwa berat telur rata – rata dari burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

adalah sekitar 8 % dari berat badannya yaitu kira - kira 10 gram/butir. 

 Puyuh memiliki kemampuan produksi sekitar 300 butir per tahun, sedikit 

lebih rendah daripada ayam negeri yang mencapai 325 butir per tahun dan jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung yang hanya 150 butir per 

tahunnya (Abidin, 2005). 

 Dewasa kelamin pada burung puyuh ditandai dengan pertama kali bertelur, 

sedang pada yang jantan dengan mulai berkokok dengan suara khas. Pertama kali 

burung puyuh bertelur pada umur 35 sampai 72 hari rata – rata umur 41 hari 

(Woodard, 1973), namun ada pula yang lebih dari umur itu. Umur burung puyuh 

pertama kali bertelur dipengaruhi oleh kesehatan, tata laksana dan makanan 
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(Rasyaf, 1989). Faktor lain yang dapat berpengaruh adalah genetik, pencahayaan 

dan berat badan (North, 1984). 

2.5.  Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah perbandingan konsumsi pakan dengan 

pertambahan berat atau produksi telur. Konversi pakan yang terbaik ialah bila 

nilai terendah (North, 1984). Tingkat efisiensi penggunaan pakan dapat diketahui 

dengan ukuran yang disebut konversi pakan (Suprijatna, 2005). Konversi pakan 

untuk produksi telur adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan produksi telur (Indarto, 1990). Konversi pakan dapat diukur setiap minggu 

atau kumulatifnya. Secara praktis dilapang biasa menghitung secara kumulatif. 

Perhitungan ini dapat dipertimbangan sebagai perhitungan secara ekonomis. 

Perhitungan akan lebih akurat lagi bila memasukkan perhitungan biaya pakan, 

maka perhitungan yang tepat dengan menggunakan ”income over feed cost” 

(Djulardi dkk., 2006). 

 Faktor - faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan, antara 

lain (Suprijatna, 2005): 

1. Laju pertumbuhan atau produksi telur. 

2. Kandungan energi metabolisme pakan. 

3. Besar atau berat badan. 

4. Kecukupan zat-zat makanan dalam pakan. 

5. Temperatur lingkungan dan kesehatan puyuh. 
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BAB III. 

MATERI DAN METODE 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 30 November 2007 sampai 4 

Januari 2008 di Desa Dadap Rejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

3.2.  Materi Penelitian   

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) betina sebanyak 70 ekor dan 

burung puyuh jantan sebanyak 40 ekor dengan umur 2 bulan. Burung puyuh 

jantan dan betina masing-masing dikelompokkan menjadi 10 kotak. 

2. Kandang yang digunakan : 

a. Kelompok jantan dikandangkan pada 10 kotak kandang battery, dengan 

ukuran panjang = 45 cm, lebar 22,5 cm dan tinggi 50 cm. Setiap kotak 

kandang diisi dengan 4 ekor burung puyuh jantan. 

b. Kelompok betina dikandangkan pada 10 kotak kandang battery, dengan 

ukuran panjang = 45 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm. Setiap kotak 

kandang diisi dengan 7 ekor burung puyuh betina. 

c. Kandang perkawinan single pair mating sebanyak 20 kotak kandang 

battery, dengan ukuran panjang = 45 cm, lebar 17 cm dan tinggi 50 cm. 

Setiap kotak kandang diisi sepasang burung puyuh jantan dan betina atau 

ratio jantan dan betina 1 : 1. 

3. Pakan yang digunakan adalah pakan jadi (complete feed) yang diproduksi 

oleh P. T. Malindo Feedmill Surabaya, pakan berbentuk crumble. 
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4. Perlengkapan lain yang dipakai : 

a. Timbangan Ohaus (triple balance) berjumlah 1 buah, digunakan untuk 

menimbang pemberian pakan, sisa pakan dan bobot telur. 

b. Termometer dan hygrometer berjumlah 1 buah untuk mengukur suhu dan 

kelembaban kandang. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 5 kali ulangan. 

Adapun perlakuan dalam penelitian ini adalah 

1. P0 : perkawinan antara burung puyuh ♂ High Feather Pecking dengan burung 

puyuh ♀ High Feather Pecking.  

2. P1 : perkawinan antara burung puyuh ♂ High Feather Pecking dengan burung 

puyuh ♀ Low Feather Pecking.  

3. P2 : perkawinan antara burung puyuh ♂ Low Feather Pecking dengan burung 

puyuh ♀ High Feather Pecking.  

4. P3 : perkawinan antara burung puyuh ♂ Low Feather Pecking dengan burung 

puyuh ♀ Low Feather Pecking.  

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Burung puyuh dikelompokkan secara acak, 10 kelompok betina dan 10 

kelompok jantan. Masing – masing kelompok betina berjumlah 7 ekor / kotak 

dan kelompok jantan 4 ekor / kotak. 

b. Pengamatan dan rekording frekuensi munculnya tingkah laku mematuk bulu 

dilakukan dengan metode pengamatan secara langsung. Metode pengamatan 

dilakukan 1 jam per kelompok secara terus – menerus. Level pematukan 
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diukur dengan frekuensi pematukan tiap individu dan skor kerusakan kulit dan 

bulu (Kjaer, 1997). 

c. Identifikasi kelompok High Feather Pecking (HFP) dan Low Feather Pecking 

(LFP). 

 Individu yang mempunyai frekuensi mematuk terendah (0 - 49 patukan) dan 

tertinggi (lebih dari 50 patukan) dipilih masing – masing satu ekor dari masing 

– masing kelompok. High Feather Pecking (HFP) dipilih dari burung puyuh 

yang memiliki data frekuensi pematukan paling banyak atau dominan pada 

kelompoknya, sedangkan Low Feather Pecking (LFP) dipilih dari burung 

puyuh yang memiliki data frekuensi pematukan paling sedikit pada 

kelompoknya. 

d. Hasil identifikasi kelompok HFP dan LFP dilakukan program perkawinan 

dengan sistem single pair mating (sex ratio jantan dan betina 1 : 1). 

P0 : 5 ♂ HFP >< 5 ♀ HFP 

P1 : 5 ♂ HFP >< 5 ♀ LFP 

P2 : 5 ♂ LFP >< 5 ♀ HFP 

P3 : 5 ♂ LFP >< 5 ♀ LFP 

e. Pengambilan data konsumsi pakan, konversi pakan dan produksi telur. 

3.4.  Variabel Pengamatan 

1. Konsumsi pakan adalah selisih antara jumlah pakan yang diberikan dengan 

jumlah pakan yang tersisa dan pakan yang tercecer. Konsumsi pakan 

dihitung  perpasang perhari selama 35 hari. Diasumsikan jumlah konsumsi 

pakan jantan dan betina sama, sehingga untuk mendapatkan konversi 

pakan jumlah konsumsi pakan per pasang dibagi dua dan dibandingkan 

dengan bobot telur selama penelitian. 
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2. Produksi telur dihitung dari jumlah bobot telur  selama 35 hari. Bobot telur 

adalah bobot telur yang dinyatakan dalam gram setelah dilakukan 

penimbangan per butirnya.  

3. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi betina dengan bobot telur per satuan yang sama.  

3.5.  Analisis Data 

Yij = µ + i + εij 

 Data yang diperoleh selama penelitian yang meliputi konsumsi pakan, 

konversi pakan dan produksi telur, dianalisis secara statistik dengan menggunakan 

metode percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Model statistik Rancangan 

Acak Lengkap adalah :  

 

Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ  = Nilai tengah umum 

i  = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1, 2, 3,.... 

j = 1, 2, 3,....

3.6.  Batasan Istilah 

1. Kanibalisme pada unggas adalah tingkah laku saling mematuk, melukai 

bagian kulit atau bagian tubuh sesamanya (Scheideler, 2007). 

2. Single pair mating adalah sistem perkawinan tunggal atau berpasangan 

dengan sex ratio jantan dan betina 1 : 1 (Suprijatna, 2005). 

3. Produksi telur adalah jumlah telur yang dihasilkan pada waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam satuan tertentu (Suprijatna, 2005). 
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BAB IV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Konsumsi Pakan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan konsumsi pakan burung 

puyuh selama penelitian tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan pengaruh tingkat kanibalisme terhadap konsumsi pakan per 
pasang per hari selama penelitian. 

 
Perlakuan Rataan Konsumsi Pakan 

(gr/pasang/hari) 
Notasi 

P0 42.62 ± 0.70 a 
P1 37.30 ± 1.35      b 
P2 39.19 ± 1.46      b 
P3 34.94 ± 0.46          c 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis statistik yang disajikan pada Tabel 1. dan Lampiran 6. 

menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kanibalisme memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan. Berdasarkan Uji 

Jarak Berganda Duncan (JBD) didapatkan bahwa P0 berbeda sangat nyata dengan 

P1, P2 dan P3; sedangkan P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

dan P3 berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P2.  

Perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina yang memiliki tingkat 

kanibalisme tinggi (P0) menunjukkan perbedaan yang sangat nyata dengan P1, P2 

dan P3 disebabkan kelompok dengan tingkat kanibalisme tinggi tersebut memiliki 

aktifitas yang tinggi dalam melakukan perkawinan, makan, patukan antar sesama 

dan pergerakan jika dibandingkan dengan pasangan lainnya. Aktifitas tinggi 

berakibat pada tingginya kebutuhan energi sehingga memerlukan asupan nutirisi 

extra atau lebih banyak. Kebutuhan pakan burung puyuh akan meningkat seiring 

 15



dengan kebutuhan hidup pokok, reproduksi dan produksinya. Hal tersebut sesuai 

dengan Scott dkk (1982), energi diperlukan untuk proses fisiologik seperti 

pergerakan, respirasi, sirkulasi darah, absorbsi, sistem pergerakan syaraf, 

reproduksi dan pengaturan suhu tubuh. 

Perlakuan P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, hal ini 

dikarenakan perlakuan P1 merupakan pasangan perkawinan antara burung puyuh 

jantan yang memiliki tingkat kanibalisme tinggi dengan burung puyuh betina yang 

memiliki tingkat kanibalisme rendah. Sedangkan P2 merupakan pasangan 

perkawinan antara burung puyuh jantan yang memiliki tingkat kanibalisme rendah 

dengan burung puyuh betina yang memiliki tingkat kanibalisme tinggi. Perlakuan 

P1 dan P2 tidak memberikan perbedaan signifikan karena dalam masing-masing 

pasangan tersebut terdapat burung puyuh yang tertekan atau kalah kompetisi 

akibat dari kanibalisme tinggi 

Konsumsi pakan pada perlakuan P3 berbeda sangat nyata dengan P0, P1 

dan P2. Perlakuan P3 merupakan pasangan perkawinan antara burung puyuh 

jantan dan betina yang memiliki tingkat kanibalisme rendah. Burung puyuh jantan 

ataupun betina pada perlakuan ini melakukan aktifitas (perkawinan, makan, 

patukan antar sesama dan pergerakan) yang relatif rendah. Sesuai dengan 

pengamatan patukan yang dilakukan hanya pada saat perkawinan dan sewaktu 

makan saja. Aktivitas yang dilakukan pada perlakuan P3 relatif rendah sehingga 

energi yang dikeluarkan tidak banyak, mengakibatkan konsumsi pakan lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sebagaimana ternak unggas 

lain, burung puyuh mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan energinya. 

Energi dalam pakan sebagai pembatas konsumsi, karena bila kebutuhan energi 
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telah terpenuhi secara naluriah unggas berhenti makan (Djulardi, 2006). Menurut 

Sofjan (1990), kebutuhan akan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

umur ternak, status produksi dan suhu lingkungan. Oleh karena itu kandungan zat 

makanan dalam pakan yang mampu memenuhi kebutuhan harus disesuaikan 

dengan kandungan energi dalam pakan. 

Ranking konsumsi pakan untuk masing – masing perlakuan selama 

penelitian tertera pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Rangking konsumsi pakan (gram/hari/pasang)  

pada masing – masing perlakuan selama penelitian.  
 
Pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa konsumsi pakan perlakuan P0 

mencapai rata-rata 42.62 ± 0.70 gr/pasang/hari, P2 39.19 ± 1.46 gr/pasang/hari, 

P1 37.30 ± 1.35 gr/pasang/hari dan P3 34.93 ± 0.46 gr/pasang/hari. 

Perbedaan  jumlah  rataan  konsumsi  pakan  yang  ditunjukkan  pada  

Gambar 1. dikarenakan pasangan yang memiliki tingkat kanibalisme tinggi (HFP) 

melakukan aktifitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangan yang 

memiliki tingkat kanibalisme rendah (LFP). Kelompok atau pasangan perkawinan 

yang memiliki aktifitas tinggi tentunya akan membutuhkan energi yang tinggi 
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pula sehingga kebutuhan pakan untuk mencukupi nutrisi yang diuraikan menjadi 

energi akan lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok atau pasangan 

perkawinan yang memiliki aktifitas rendah. Menurut Schaible (1979), Anggorodi 

(1985) dan Wahyu (1992), Unggas mengkonsumsi makanan lebih diprioritaskan 

untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuhnya. 

Burung puyuh tingkat kanibalisme tinggi cenderung memiliki tingkat 

stress rendah jika dibandingkan dengan burung puyuh yang menjadi korban 

kanibalisme dalam satu kelompok, karena kehidupan burung puyuh korban 

kanibalisme tertekan dan mendapatkan ancaman untuk melakukan aktifitasnya. 

Perlakuan P1 dan P2 merupakan pasangan perkawinan yang berbeda tingkat 

kanibalismenya, dimana kedua perlakuan P1 dan P2 memiliki konsumsi pakan 

yang lebih rendah dari perlakuan P0 (pasangan perkawinan yang sama – sama 

memiliki tingkat kanibalisme tinggi) dan konsumsi pakannya lebih tinggi dari 

perlakuan P3 (pasangan perkawinan yang sama – sama memiliki tingkat 

kanibalisme rendah). Burung puyuh yang mengalami strees dan penyakit 

defisiensi, otomatis pertumbuhan dan produksi telurnya akan menurun, bahkan 

sifat kanibalisme yang dimilikinya akan muncul lebih parah (Listiyowati, 2003). 

Kanibalisme burung puyuh timbul akibat dari beberapa faktor, antara lain 

kepadatan kandang tinggi, kekurangan kebutuhan pakan, ganguan dari luar dan 

penanganan atau manjemen pemeliharaan yang kurang bagus (Woodard, 1973).  

Gambar 1. menunjukkan bahwa P2 memiliki rataan konsumsi pakan yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan P1. Lebih tingginya konsumsi pakan pada 

P2 disebabkan burung puyuh betina memiliki tingkat kanibalisme tinggi 

membutuhkan konsumsi pakan yang lebih banyak daripada burung puyuh jantan 
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untuk kebutuhan produksi telurnya. Menurut Djulardi (2006) Faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah sex atau jenis kelamin, bobot badan, 

temperatur keliling dan kelembaban. Menurut Listiyowati (2003), puyuh jantan 

dan betina dewasa setiap hari membutuhkan pakan buatan pabrik sebanyak 50 

gram, burung puyuh jantan 20 gram/ekor dan burung puyuh betina 30 gram/ekor. 

Tingkah laku mematuk atau pecking behaviour pada burung puyuh juga 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Sesuai dengan pengamatan selama 

penelitian dan data rekording pematukan, menunjukkan bahwa burung puyuh 

jantan memiliki frekuensi pematukan yang lebih tinggi daripada burung puyuh 

betina. Frekuensi pematukan tersebut akan mempengaruhi konsumsi pakan dari 

masing – masing kombinasi perkawinan sebagai perlakuan dalam penelitian ini, 

dimana perlakuan P0 dan P1 merupakan pasangan perkawinan dengan burung 

puyuh jantan yang memiliki frekuensi pematukan tinggi. Burung puyuh jantan 

yang memiliki frekuensi pematukan tinggi dalam kelompoknya akan sedikit 

melupakan pematukan terhadap pakan dan lebih suka mematuk sesamanya, 

berbeda dengan burung puyuh betina yang secara alami memiliki kebutuhan 

pakan yang lebih banyak dibandingkan burung puyuh jantannya. Hal tersebut 

sesuai dengan Nurgiartiningsih, dkk (2007) perbedaan nilai ripitabilitas frekuensi 

pematukan yang ditunjukkan pada kelompok puyuh jantan dan betina 

kemungkinan disebabkan oleh ekspresi tingkah laku mematuk lebih nampak pada 

kelompok puyuh jantan dibandingkan dengan kelompok puyuh betina.  

4.2. Produksi Telur 

 Pengaruh tingkat kanibalisme terhadap produksi telur pada burung puyuh 

yang dipelihara dengan single pair mating selama penelitian tertera pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan pengaruh tingkat kanibalisme terhadap produksi telur (jumlah 
bobot telur selama 35 hari) selama penelitian. 

 
Perlakuan Rataan ∑ Bobot Telur Selama 35 Hari 

(gr/ekor/35 hari) 
Notasi 

P0 390.76 ± 4.32             a 
P1 344.46 ± 8.77               b 
P2 358.50 ± 22.40               b 
P3 373.94 ± 10.20             ab 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis statistik yang disajikan pada Tabel 2. dan Lampiran 7. 

menunjukkan bahwa tingkat kanibalisme memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) pada produksi telur burung puyuh. Berdasarkan Uji Jarak 

Berganda Duncan (JBD) didapat bahwa P0 berbeda sangat nyata dengan P1 dan 

P2; sedangkan P1 tidak berbeda nyata dengan P2; P3 menunjukkan perbedaan 

yang nyata dengan P0, P1 dan P2.  

Adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada bobot telur burung 

puyuh ini memiliki hubungan dengan konsumsi pakan sesuai dengan analisis data 

konsumsi pakan, dimana menjelaskan bahwa tingkat kanibalisme memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap konsumsi pakan, semakin tinggi tingkat 

kanibalisme pada burung puyuh maka konsumsi pakan cenderung meningkat 

akibat dari aktifitas yang dilakukan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 

semakin banyak burung puyuh tersebut makan dan memiliki tingkat kanibalisme 

rendah maka produksi telur juga semakin meningkat.  

Interaksi antara burung puyuh jantan dan betina dalam kelompok dari 

masing – masing perlakuan sesuai dengan pengamatan dan data rekording 

pematukan juga berpengaruh terhadap produksi telur. Burung puyuh baik jantan 

dan betina yang memiliki tingkat kanibalisme tinggi akan mendominasi dalam 

 20



suatu kelompoknya. Hal tersebut menggambarkan problem kenyamanan burung 

puyuh sehingga dapat mempengaruhi produktivitas (Faure et al., 2003).      

Perlakuan P0 adalah pasangan perkawinan antara burung puyuh jantan dan 

betina yang memiliki kanibalisme tinggi. Pada Tabel 2. ditunjukkan bahwa P0 

berbeda sangat nyata dengan P1 dan P2 disebabkan P0 mengkonsumsi pakan 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Burung puyuh  

mengkonsumsi pakan lebih banyak akan menghasilkan produksi telur tinggi jika 

dibandingkan burung puyuh yang mengkonsumsi pakan sedikit. Jumlah 

pemberian pakan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan puyuh. Kekurangan jumlah pakan juga bisa berakibat menurunnya 

laju pertumbuhan atau menurunnya produksi (Abidin, 2005). 

 Perlakuan P1 adalah pasangan perkawinan antara burung puyuh jantan 

tingkat kanibalisme tinggi dengan burung puyuh betina tingkat kanibalisme 

rendah, dimana burung puyuh yang memiliki tingkat kanibalisme rendah akan 

mendapatkan tekanan dan ancaman dari burung puyuh yang memiliki tingkat 

kanibalisme tinggi, sehingga produksi telur dari burung puyuh betina tersebut 

akan terganggu dan kurang optimal. Hal tersebut sesuai dengan Djouvinov and 

Mihailov (2005), burung puyuh mengalami stress yang disebabkan kanibalisme 

mengakibatkan penurunan konsumsi pakan dan metabolisme protein tidak 

maksimal sehingga produktifitas telur menurun.  

 Jika dilihat dari Tabel 2. produksi telur perlakuan P2 lebih tinggi dari 

produksi telur P1 tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang sangat nyata, hal 

tersebut dikarenakan burung puyuh pada perlakuan P2 yang memiliki tingkat 

kanibalisme tinggi adalah burung puyuh betina dan burung puyuh yang menjadi 
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korban kanibalisme adalah burung puyuh jantannya, sehingga burung puyuh yang 

mengalami stress tinggi adalah burung puyuh jantan dan tidak berpengaruh 

dengan jumlah produksi telur burung puyuh betina. Agresifitas puyuh dan tingkat 

kanibalisme (mematuk) sesama yang sangat tinggi sehingga berpotensi penurunan 

produktifitas burung puyuh (Schmid and Wechsler, 1997). 

 Perlakuan P3 adalah perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina 

tingkat kanibalisme rendah. Perlakuan P3 menunjukkan perbedaan yang nyata 

dengan P0, P1 dan P2. Perlakuan P3 walaupun pada sub bab pembahasan 

konsumsi pakan menunjukkan konsumsi paling rendah tetapi memiliki produksi 

telur yang cukup tinggi dibandingkan dengan P1 dan P2, hal tersebut dikarenakan 

pasangan perlakuan P3 memiliki tingkat stress yang rendah sehingga penyerapan 

zat – zat makanan yang terkandung dalam pakan terutama portein dapat 

dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk produksi telur. Pada perlakuan P3 burung 

puyuh baik jantan atau betina salah satunya tidak mengalami tekanan atau 

ancaman akibat kanibalisme yang tinggi, hal tersebut yang mengakibatkan 

produksi telur lebih optimal. Konsumsi pakan lebih dioptimalkan untuk hidup 

pokok, reproduksi dan produksinya. Hal tersebut sesuai dengan Anggorodi (1985) 

dan Wahyu (1992), faktor makanan yang lebih berperan terutama protein dan 

kandungan asam – asam amino dalam pakan, karena hampir 50% bahan kering 

telur berupa protein. 

 Frekuensi pematukan ternyata tidak berpengaruh terhadap produksi telur, 

pada pembahasan konsumsi pakan sudah dijelaskan bahwa burung puyuh jantan 

yang memiliki tingkat kanibalisme tinggi akan memliki frekuensi patukan lebih 

banyak bila dibandingkan dengan burung puyuh betina. Pada perlakuan P0 dan P1 
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menunjukkan perbedaan yang sangat nyata, dimana P0 memiliki produksi telur 

tertinggi dan P1 produksi telur terendah. Perlakuan P0 dan P1 merupakan 

pasangan perkawinan dengan burung puyuh jantan yang memiiliki tingkat 

kanibalisme dan frekuensi pematukan yang tinggi.  

Ranking produksi telur untuk masing – masing perlakuan selama 

penelitian tertera pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Ranking bobot telur (gram/ekor/35 hari) pada masing –  

masing perlakuan selama penelitian. 
 
Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa produksi telur perlakuan P0 sebesar 

390.76 ± 4.32 gram/ekor/35 hari, P1 344.46 ± 8.77 gram/ekor/35 hari, P2 358.50 

± 22.40 gram/ekor/35 hari dan P3 373.94 ± 10.20 gram/ekor/35 hari. 

 Pada Gambar 2. dapat dilihat rataan produksi telur untuk masing-masing 

perlakuan, dimana P0 adalah pasangan tingkat kanibalisme tinggi memiliki 

konsumsi pakan dan produksi telur yang tertinggi. Sedangkan P3 adalah pasangan 

burung puyuh tingkat kanibalisme rendah memiliki konsumsi pakan terendah dan 

menghasilkan produksi telur tertinggi peringkat kedua. Menurut Djulardi (2006), 
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zat – zat nutrisi yang terdapat dalam makanan bila dikonsumsi ternak akan 

mengalami proses pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Hasil ketiga proses 

tersebut, zat – zat makanan sebagian besar akan dimanfaatkan untuk hidup pokok 

dan produksi ternak seperti pertumbuhan dan produksi telur. Jadi semakin banyak 

pakan yang dikonsumsi kemungkinan memiliki produksi telur juga akan tinggi 

seiring dengan jumlah dan kandungan pakan yang dikonsumsinya.  

4. 3. Konversi Pakan 

 Pengaruh tingkat kanibalisme terhadap rataan konversi pakan selama 

penelitian tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan pengaruh tingkat kanibalisme terhadap konversi pakan selama 
penelitian. 

 
Perlakuan Rataan Konversi Pakan Notasi 

P 0 1.91 ± 0.04  a 
P 1 1.92 ± 0.10  a 
P 2 1.92 ± 0.08  a 
P 3 1.64 ± 0.04       b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis statistik pada Tabel 3. dan Lampiran 8. menunjukkan bahwa 

tingkat kanibalisme memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konversi pakan. Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan (JBD) di dapat 

bahwa perlakuan P3 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P0, P1 dan P2, 

sedangkan antara perlakuan P0, P1 dan P2  tidak menunjukkan perberbedaan yang 

nyata.  

Adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada konversi pakan ini 

memiliki hubungan dengan konsumsi pakan dan produksi telur (bobot telur yang 

dihasilkan pada waktu tertentu). Sesuai dengan analisis data konsumsi pakan dan 
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produksi telur yang menjelaskan bahwa tingkat kanibalisme memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap konsumsi pakan dan produksi telur. 

Pasangan yang berbeda tingkat kanibalisme (P1 dan P2) memiliki konsumsi pakan 

cukup tinggi namun produksi telur rendah sehingga konversi pakan tinggi. 

Perlakuan P0, P1 dan P2  tidak menunjukkan perberbedaan yang nyata. 

Perlakuan P0 jumlah pakan yang dikonsumsi tinggi dan diiringi dengan produksi 

telur yang tinggi sehingga konversi pakan tinggi pula. Tingginya konversi pakan 

pada perlakuan P1 dan P2 disebabkan jumlah pakan yang dikonsumsi relatif 

tinggi dan tidak diimbangi dengan jumlah produksi telur yang tinggi dalam waktu 

tertentu. Perlakuan P3 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P0, P1 dan P2 

dikarenakan perlakuan P3 mengkonsumsi pakan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan memiliki produksi telur yang tinggi. Pada perlakuan P3 konsumsi pakan tidak 

terbuang untuk aktivitas yang tinggi dikarenakan pasangan burung puyuh tersebut 

memiliki tingkat kanibalisme sama rendahnya. Menurut Suprijatna (2005) ada 

banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan, antara lain 

produksi telur atau laju pertumbuhan, penyerapan energi metabolisme pakan, 

besar atau berat badan, kecukupan zat-zat makanan dalam pakan, temperatur 

lingkungan dan kesehatan ternak unggas. 

 Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa tingkat kanibalisme tinggi 

cenderung memiliki konversi pakan yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa 

pakan yang digunakan kurang efisien sehingga keberhasilan akan usaha 

peternakan kurang optimal. Berbeda dengan pasangan yang memiliki tingkat 

kanibalisme rendah cenderung memiliki konversi pakan yang rendah sehingga 

dapat dikatakan bahwa efisiensi burung puyuh tersebut bagus. Pakan merupakan 
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faktor yang penting dalam suatu usaha peternakan. Perbandingan konsumsi   

pakan dengan pertambahan berat atau produksi telur dinamakan konversi pakan, 

dengan demikian konversi pakan terbaik ialah bila nilai terendah (North, 1984). 

Ranking konversi pakan untuk masing – masing perlakuan selama 

penelitian tertera pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Ranking konversi pakan pada masing – masing  

perlakuan selama penelitian. 
 
Pada Gambar 3. dapat dilihat bahwa konversi pakan perlakuan P0 sebesar 

1.91 ± 0.04, P1 1.92 ± 0.10, P2 1.92 ± 0.08 dan P3 1.64 ± 0.04.  

 Tingginya rataan konversi pakan perlakuan P0, P1 dan P2 dikarenakan 

adanya tingkat kanibalisme tinggi yang dapat mengakibatkan stress pada burung 

puyuh tersebut. Seekor burung puyuh yang mengalami stress tinggi cenderung 

produksi telur akan terganggu. Hal tersebut sesuai dengan Faure (2003) 

kanibalisme yang ditengarai dengan tingkah laku mematuk serius pada burung 

puyuh merupakan penyebab utama tingginya mortalitas yang berakibat pada 
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turunnya produksi telur. Keadaan ini juga akan meningkatkan kebutuhan energi 

sehingga mempengaruhi produktivitas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik 

pakan, bobot badan, kandungan nutrisi pakan, lingkungan tempat pemeliharaan, 

strain, dan jenis kelamin (Jull, 1951). Nasheim, Austic and Card (1979) 

menambahkan bahwa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap konversi 

pakan adalah suhu yang kurang nyaman, penyakit dan persediaan pakan/air 

minum yang terbatas, faktor genetik, tatalaksana pemeliharaan, suhu lingkungan, 

kualitas pakan, kepadatan kandang dan penyakit merupakan faktor-faktor yang 

menentukan konversi pakan. 
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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

- Tingkat kanibalisme berpengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan pada burung puyuh yang dipelihara dengan single pair mating.  

- Pasangan perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina tingkat 

kanibalisme tinggi memiliki konsumsi pakan dan produksi telur tertinggi, tetapi 

konversi pakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangan burung puyuh 

tingkat kanibalisme rendah. 

- Pasangan perkawinan antara burung puyuh dengan tingkat kanibalisme tinggi 

dan rendah baik pada jantan atau betina juga menunjukkan konversi pakan yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangan burung puyuh tingkat 

kanibalisme rendah.  

- Pasangan perkawinan antara burung puyuh jantan dan betina tingkat 

kanibalisme rendah merupakan pasangan yang terbaik yaitu memiliki konsumsi 

pakan produksi telur dan konversi pakan yang optimal. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dalam pemeliharaan burung 

puyuh secara single pair mating dilakukan seleksi untuk memilih bibit burung 

puyuh yang memiliki tingkat kanibalisme rendah sehingga efisiensi pakan akan 

tercapai. 
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Lampiran 1. Data bobot badan burung puyuh betina (gram) pada saat 
penelitian umur 2 bulan dan perhitungan koefisien 
keragaman. 

 
No Bobot Badan Rataan Simpangan Kuadrat Simpangan 

1 220,3 194,865 25,435 646,9392 

2 199,6 194,865 4,735 22,42023 

3 180,2 194,865 -14,665 215,0622 

4 176,2 194,865 -18,665 348,3822 

5 182,1 194,865 -12,765 162,9452 

6 169,4 194,865 -25,465 648,4662 

7 225,5 194,865 30,635 938,5032 

8 189,9 194,865 -4,965 24,65122 

9 177,4 194,865 -17,465 305,0262 

10 200,6 194,865 5,735 32,89023 

11 199,7 194,865 4,835 23,37723 

12 184,6 194,865 -10,265 105,3702 

13 203,5 194,865 8,635 74,56323 

14 207,4 194,865 12,535 157,1262 

15 183,6 194,865 -11,265 126,9002 

16 225,2 194,865 30,335 920,2122 

17 189,2 194,865 -5,665 32,09222 

18 200,3 194,865 5,435 29,53923 

19 187,4 194,865 -7,465 55,72622 

20 195,2 194,865 0,335 0,112225 

Total 3897,3 4870,306 

Rataan 194,865 463,8386 
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X  =      =  3897,3

                                 20 

  =    194,865 
 

Standart Deviasi (SD) : 

 

SD  =  =  √ 4870,306 

                19 

  =     16,01037 
 

Koofesien Keragaman (KK) : 

 

KK  =     =   16,01037 x 100 % 

             194,865 
=    8,216133 

 
 
 
 

Koefisien keragaman tersebut menunjukkan bahwa besarnya 

keragaman bobot badan burung puyuh betina pada saat penelitian umur 2 

bulan adalah 8,216133 %. Menurut Yitnosumarsono (1993) menyatakan 

bahwa besarnya koefisien keragaman yang layak dan dikategorikan dalam 

taraf homogen adalah tidak boleh lebih dari 15 %. Hal ini berarti bobot 

badan burung puyuh betina yang dipakai dalam materi penelitian ini 

termasuk dalam kategori homogen. 
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Lampiran 2. Data bobot badan burung puyuh jantan (gram) pada saat 
penelitian umur 2 bulan dan perhitungan koefisien 
keragaman. 

 

 

No Bobot Badan Rataan Simpangan Kuadrat Simpangan 

1 150,2 134,6 15,6 243,36 

2 142,4 134,6 7,8 60,84 

3 125,6 134,6 -9 81 

4 126,8 134,6 -7,8 60,84 

5 130,5 134,6 -4,1 16,81 

6 127,4 134,6 -7,2 51,84 

7 128,4 134,6 -6,2 38,44 

8 146,3 134,6 11,7 136,89 

9 126,4 134,6 -8,2 67,24 

10 148,2 134,6 13,6 184,96 

11 137,1 134,6 2,5 6,25 

12 125,7 134,6 -8,9 79,21 

13 137,5 134,6 2,9 8,41 

14 125,8 134,6 -8,8 77,44 

15 127,3 134,6 -7,3 53,29 

16 125,6 134,6 -9 81 

17 130,4 134,6 -4,2 17,64 

18 153,5 134,6 18,9 357,21 

19 135,8 134,6 1,2 1,44 

20 141,1 134,6 6,5 42,25 

Total 2692 1666,36 

Rataan 134,6 158,701 
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X  =      =  2692 

                                20 

  =    134,6 
 

Standart Deviasi (SD) : 

 

SD  =  =  √ 1666,36 

                19 

  =     9,36499642 
 

Koofesien Keragaman (KK) : 

 

KK  =     =   9,36499642 x 100 % 

                 134,6 
=    6,95764964 

 
 
 

Koefisien keragaman tersebut menunjukkan bahwa besarnya 

keragaman bobot badan burung puyuh jantan pada saat penelitian umur 2 

bulan adalah 6,95764964 %. Menurut Yitnosumarsono (1993) menyatakan 

bahwa besarnya koefisien keragaman yang layak dan dikategorikan dalam 

taraf homogen adalah tidak boleh lebih dari 15 %. Hal ini berarti bobot 

badan burung puyuh jantan yang dipakai dalam materi penelitian ini 

termasuk dalam kategori homogen. 
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Lampiran 3. Data konsumsi pakan perminggu selama penelitian 
(gram/pasang). 

 

 

Ulangan Minggu 
 1 

Minggu  
2 

Minggu  
3 

Minggu  
4 

Minggu  
5 

Total Rataan/ 
hari 

 P0 (H X H)   
1 298,1 314,4 303,7 282,5 276,7 1475,4 42,15429
2 301,8 318,6 317,5 304 272 1513,9 43,25429
3 280,7 283,1 327,3 301,9 299,3 1492,3 42,63714
4 293,1 309,7 308 309,1 297,3 1517,2 43,34857
5 288,2 303,1 288,3 306,1 274,3 1460 41,71429

Total 1461,9 1528,9 1544,8 1503,6 1419,6 7458,8 213,1086
Rataan 292,38 305,78 308,96 300,72 283,92 1491,76 42,62171
Rataan/Pas 41,76857 43,68286 44,13714 42,96 40,56 42,62171  
 P1 (H X L)   

6 290 280,2 267,5 267,4 235,3 1340,4 38,29714
7 276,2 270,1 241,9 228,1 218,3 1234,6 35,27429
8 274,3 289,9 296,4 253 226,3 1339,9 38,28286
9 254,2 295,5 276 282,6 225,4 1333,7 38,10571
10 233,7 282,2 291,1 247 225,4 1279,4 36,55429

Total 1328,4 1417,9 1372,9 1278,1 1130,7 6528 186,5143
Rataan 265,68 283,58 274,58 255,62 226,14 1305,6 37,30286
Rataan/Pas 37,95429 40,51143 39,22571 36,51714 32,30571 37,30286  
 P2 (L X H)   

11 252,4 273,6 310,5 259,1 248 1343,6 38,38857
12 249,2 287,8 301,2 268,8 271,4 1378,4 39,38286
13 269,3 288,1 315,5 293 245,9 1411,8 40,33714
14 273,7 274,4 277,5 231,4 242,7 1299,7 37,13429
15 309,9 317,1 278,6 258,6 261,1 1425,3 40,72286

Total 1354,5 1441 1483,3 1310,9 1269,1 6858,8 195,9657
Rataan 270,9 288,2 296,66 262,18 253,82 1371,76 39,19314
Rataan/Pas 38,7 41,17143 42,38 37,45429 36,26 39,19314  
 P3 (L X L)   

16 232,8 274,8 258,4 222,1 252,5 1240,6 35,44571
17 223,3 256 262,2 227,7 229,4 1198,6 34,24571
18 245,2 250,5 273 223,1 226,1 1217,9 34,79714
19 269,4 247,9 258,1 200,6 246,5 1222,5 34,92857
20 233,9 294,4 269,3 221,1 215,5 1234,2 35,26286

Total 1204,6 1323,6 1321 1094,6 1170 6113,8 174,68
Rataan 240,92 264,72 264,2 218,92 234 1222,76 34,936
Rataan/Pas 34,41714 37,81714 37,74286 31,27429 33,42857 34,936  
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Lampiran 4. Data produksi telur (jumlah bobot telur) perminggu 
selama penelitian (gram). 

 
 

Ulangan Minggu  
1 

Minggu 
2 

Minggu 
3 

Minggu 
 4 

Minggu 
5 

Total Rataan/ 
butir 

 P0 (H X H)   
1 81,6 76,4 77,6 78,5 72,1 386,2 11,03429
2 77,8 78,6 77,2 81,0 71,5 386,1 11,03143
3 70,4 76,5 83,8 82,4 82,3 395,4 11,29714
4 72,0 83,9 84,4 77,3 75,4 393,0 11,22857
5 73,1 81,1 77,8 80,6 80,5 393,1 11,23143

Total 374,9 396,5 400,8 399,8 381,8 1953,8 55,8
Rataan 75,0 79,3 80,2 80,0 76,4 390,8 11,16457
Rataan/butir 10,7 11,3 11,5 11,4 10,9 11,16  
 P1 (H X L)   

6 59,4 68,8 79,8 71,7 73,3 353,0 10,08571
7 77,2 69,0 74,1 61,9 59,1 341,3 9,751429
8 80,1 76,8 53,4 69,5 51,9 331,7 9,477143
9 80,5 74,7 75,1 55,2 66,8 352,3 10,06571
10 70,0 82,3 68,8 69,3 53,6 344,0 9,828571

Total 367,2 371,6 351,2 327,6 304,7 1722,3 49,2
Rataan 73,4 74,3 70,2 65,5 60,9 344,5 9,841714
Rataan/butir 10,5 10,6 10,0 9,4 8,7 9,84  
 P2 (L X H)   

11 66,5 70,3 69,7 72,3 74,6 353,4 10,09714
12 63,5 63,3 68,0 63,4 76,8 335,0 9,571429
13 68,0 76,2 74,2 77,0 76,2 371,6 10,61714
14 73,9 68,9 67,6 58,2 73,8 342,4 9,782857
15 87,3 79,4 80,4 80,4 62,6 390,1 11,14571

Total 359,2 358,1 359,9 351,3 364,0 1792,5 51,2
Rataan 71,8 71,6 72,0 70,3 72,8 358,5 10,24286
Rataan/butir 10,3 10,2 10,3 10,0 10,4 10,24  
 P3 (L X L)   

16 71,4 78,0 77,0 79,4 71,5 377,3 10,78
17 71,2 71,0 67,4 72,9 83,5 366,0 10,45714
18 82,6 67,5 78,4 78,9 83,0 390,4 11,15429
19 78,0 72,2 72,5 73,7 71,9 368,3 10,52286
20 82,7 78,8 75,7 61,9 68,6 367,7 10,50571

Total 385,9 367,5 371,0 366,8 378,5 1869,7 53,4
Rataan 77,2 73,5 74,2 73,4 75,7 373,9 10,684
Rataan/butir 11,0 10,5 10,6 10,5 10,8 10,684  
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Lampiran 5. Data konversi pakan perminggu selama penelitian. 
 
Ulangan Minggu 

1 
Minggu 

2 
Minggu 

3 
Minggu 

4 
Minggu 

5 
Total Rataan 

 P0 (H X H)  
1 1,826593 2,057592 1,95683 1,799363 1,918863 9,55924 1,911848
2 1,939589 2,026718 2,056347 1,876543 1,902098 9,801295 1,960259
3 1,993608 1,850327 1,952864 1,831917 1,818348 9,447064 1,889413
4 2,035417 1,84565 1,824645 1,999353 1,971485 9,676549 1,93531 
5 1,971272 1,868681 1,852828 1,898883 1,703727 9,295391 1,859078

Total 9,766479 9,648966 9,643513 9,40606 9,31452 47,77954  
Rataan 1,953296 1,929793 1,928703 1,881212 1,862904 1,911182 1,911182
 P1 (H X L)  

6 2,441077 2,036337 1,676065 1,864714 1,605048 9,623242 1,924648
7 1,78886 1,957246 1,632254 1,842488 1,84687 9,067718 1,813544
8 1,712235 1,88737 2,775281 1,820144 2,180154 10,37518 2,075037
9 1,578882 1,977912 1,83755 2,559783 1,687126 9,641252 1,92825 

10 1,669286 1,714459 2,115552 1,782107 2,102612 9,384016 1,876803
Total 9,19034 9,573324 10,0367 9,869235 9,421809 48,09141  
Rataan 1,838068 1,914665 2,00734 1,973847 1,884362 1,923656 1,923656
 P2 (L X H)  

11 1,897744 1,945946 2,227403 1,79184 1,662198 9,525131 1,905026
12 1,962205 2,273302 2,214706 2,119874 1,766927 10,33701 2,067403
13 1,980147 1,89042 2,126011 1,902597 1,613517 9,512692 1,902538
14 1,851827 1,991292 2,052515 1,987973 1,644309 9,527915 1,905583
15 1,774914 1,996851 1,732587 1,608209 2,085463 9,198025 1,839605

Total 9,466837 10,09781 10,35322 9,410492 8,772415 48,10078  
Rataan 1,893367 2,019562 2,070644 1,882098 1,754483 1,924031 1,924031
 P3 (L X L)  

16 1,630252 1,761538 1,677922 1,398615 1,765734 8,234062 1,646812
17 1,568118 1,802817 1,945104 1,561728 1,373653 8,25142 1,650284
18 1,484262 1,855556 1,741071 1,413815 1,362048 7,856752 1,57135 
19 1,726923 1,716759 1,78 1,360923 1,714186 8,298791 1,659758
20 1,414148 1,86802 1,778732 1,785945 1,5707 8,417544 1,683509

Total 7,823702 9,00469 8,922829 7,521026 7,786321 41,05857  
Rataan 1,56474 1,800938 1,784566 1,504205 1,557264 1,642343 1,642343
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Lampiran 6. Analisis statistik pengaruh tingkat kanibalisme terhadap 
konsumsi pakan (gr/pasang/hari). 

 
 

ULANGAN PERL 
1 2 3 4 5 

TOTAL RATAAN 

P0 42,15429 43,25429 42,63714 43,34857 41,71429 213,1086 42,62171
P1 38,29714 35,27429 38,28286 38,10571 36,55429 186,5143 37,30286
P2 38,38857 39,38286 40,33714 37,13429 40,72286 195,9657 39,19314
P3 35,44571 34,24571 34,79714 34,92857 35,26286 174,68 34,936

 154,2857 152,1571 156,0543 153,5171 154,2543 770,2686  
 
 

 

FK    =   

    

=     770,2686 2

    5 X 4 

   =      29665,68 

 

JK total   = 

 

   =   (42,15429 2 +  …..+ 35,26286 2 )  -  29665,68 

    

   =    176,6906 

 

 

JK perlakuan  = 

 

   = ( 213,1086 2 + ….+ 186,5143 2 ) - 29665,68 

                     5 

   =  158,0175 

 

JK galat  = JK TOTAL – JK PERLAKUAN 

   = 176,6906 - 158,0175 

   = 18,67312 
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KT perlakuan  =  

    

=    158,0175 

    3 

   =    52,6725 

 

KT galat  = 

    

=     18,67312 

 16 

=     1,16707 

 

F TAB SK DB JK KT F HIT  
5% 1% 

PERL 3 158,0175 52,6725 45,13225** 3,24 5,29 
GAL 16 18,67312 1,16707    
TOT 19 176,6906     

Ket: tanda (**) = Fhit > F tab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
sangat  nyata (p<0,01) 
 

UJI JBD 

 

SE   = 

 

   =       0,483129 

         

JND 1 % 4,13 4,34 4,45
JNT 1 % 1,995325 2,096782 2,149926
 

PERL RATAAN NOTASI SELISIH 
P3 34,936 a    
P1 37,30286   b 2,366857   
P2 39,19314   b 1,890286 4,257143  
P0 42,62171     c 3,428571 5,318857 7,685714 

 
Kesimpulan : P3 berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P2; sedangkan P1 

tidak berbeda nyata dengan P2. 
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Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh tingkat kanibalisme terhadap 
produksi telur (jumlah bobot telur) gram/35 hari. 

 
 

ULANGAN PERL 
1 2 3 4 5

TOTAL RATAAN

P0 386,2 386,1 395,4 393,0 393,1 1953,8 390,76
P1 353,0 341,3 331,7 352,3 344,0 1722,3 344,46
P2 353,4 335,0 371,6 342,4 390,1 1792,5 358,5
P3 377,3 366,0 390,4 368,3 367,7 1869,7 373,94

 1469,9 1428,4 1489,1 1456,0 1494,9 7338,3  
 

 

 

FK    =   

    

=       7338,3 2

    5 X 4 

   =      2692532 
 

 

JK total   = 

 

   =   (386,2 2 386,12 + …..+ 367,72 )  -  2692532 
    
   =    8770,466 
 

 

JK perlakuan  = 

 

   = (1953,8 2 + ….. + 1869,7 2 ) -  2692532 

     5 

   =  5964,87 
 

JK galat  = JK TOTAL – JK PERLAKUAN 

   = 8770,466 - 5964,87 

   = 2805,596 
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KT perlakuan =  

    

=    5964,87 

    3 

   =    1988,29 

 

KT galat  = 

    

=    2805,596 

 16 

=    175,3498 

 

F TAB SK DB JK KT F HIT  
5% 1% 

PERL 3 5964,87 1988,29 11,33899** 3,24 5,29 
GAL 16 2805,596 175,3498    
TOT 19 8770,466     
Ket: tanda (**) = Fhit > F tab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
sangat  nyata (p<0,01) 
 

UJI JBD  

 

SE   = 

 

   =       5,921989 
 
JND 1 % 4,13 4,34 4,45
JNT 1 % 24,45781 25,70143 26,35285
 

PERL RATAAN NOTASI SELISIH 
P1 344,46 a    
P2 358,5 a 14,04   
P3 373,94 ab 15,44 29,48  
P0 390,76   b 16,82 32,26 46,3

 
Kesimpulan : P1 dan P2 berbeda sangat nyata dengan P0 namun P3 berbeda 

nyata dengan P0, P1 dan P2.   
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Lampiran 8. Analisis statistik pengaruh tingkat kanibalisme terhadap 
konversi pakan. 

 
 

ULANGAN PERL 
1 2 3 4 5 

TOTAL RATAAN 

P 0 1,911848 1,960259 1,889413 1,93531 1,859078 9,555908 1,911182
P 1 1,924648 1,813544 2,075037 1,92825 1,876803 9,618282 1,923656
P 2 1,905026 2,067403 1,902538 1,905583 1,839605 9,620155 1,924031
P 3 1,646812 1,650284 1,57135 1,659758 1,683509 8,211714 1,642343

 7,388335 7,491489 7,438338 7,428901 7,258995 37,00606  
 

 

 

FK    =   

    

=       37,00606 2

    5 X 4 

   =      68,47242 
 
 

JK total   = 

 

=   (1,9118482 + …..+ 1,6835092 )  -  68,47242 
    
   =    0,368257 
 

 

JK perlakuan  = 

 

   = (9,5559082 + ……+ 8,2117142 ) - 68,47242 

         5 

   =  0,288851 
 

JK galat  = JK TOTAL – JK PERLAKUAN 

   = 0,368257 - 0,288851 

   = 0,079406 
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KT perlakuan  =  

    

=    0,288851 

    3 

   =    0,096284 

 

KT galat  = 

    

=    0,079406 

 16 

=    0,004963 

F TAB SK DB JK KT F HIT 
5% 1% 

PERL 3 0,288851 0,096284 19,40091** 3,24 5,29 
GAL 16 0,079406 0,004963    
TOT 19 0,368257     
 
Ket: tanda (**) = Fhit > F tab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
sangat  nyata (p<0,01) 
 

UJI JBD  

 

SE   = 

 

   =       0,031505 
 
JND 1 % 4,13 4,34 4,45
JNT 1 % 0,130116 0,136732 0,140198
 
PERL RATAAN NOTASI SELISIH 
P 3 1,642343 a    
P 0 1,911182    b 0,268839   
P 1 1,923656    b 0,012475 0,281314  
P 2 1,924031    b 0,000375 0,01285 0,281688 
 
Kesimpulan : P3 berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P2; akan tetapi 

P0, P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 
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Lampiran 9. Data rataan suhu dan kelembaban relatif ruang kandang 
selama penelitian 

 

Suhu Kelembaban No Tanggal 
Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

1 30-Nov-07 28  28 75  69 
2 1-Des-07 25.5  28.5 78  73 
3 2-Des-07 25 31  73 65  
4 3-Des-07 23.5 34 29 76 63 70 
5 4-Des-07 22 33 27 70 67 73 
6 5-Des-07 22 35 27 71 70 68 
7 6-Des-07 21  28 71  67 
8 7-Des-07 21 32 26 86 63 69 
9 8-Des-07 20  29 79  70 
10 9-Des-07 21  27 84  69 
11 10-Des-07 24 34 29 90 67 69 
12 11-Des-07 24 32  88 67  
13 12-Des-07 25  27 87  74 
14 13-Des-07 24   88   
15 14-Des-07 22 31  84 68  
16 15-Des-07 23  29 85  75 
17 16-Des-07 19 33 26 82 68 72 
18 17-Des-07 21  24 83  72 
19 18-Des-07 23.5  26 77  75 
20 19-Des-07 25 34 27 79 67 68 
21 20-Des-07 22 34.5 25 73 65 70 
22 21-Des-07 20   79   
23 22-Des-07 21   84   
24 23-Des-07 22 34 26 71 67 73 
25 24-Des-07 26.5 34  76 67  
26 25-Des-07 24 32 27 86 65 69 
27 26-Des-07 20 33 28 82 70 76 
28 27-Des-07 21 33 23 78 67 69 
29 28-Des-07 24 32 30 82 64 70 
30 29-Des-07 23 34  79 63  
31 30-Des-07 23 32 29 78 67 68 
32 31-Des-07 22 34 27 77 68 69 
33 1-Jan-08 21 33 27 81 63 70 
34 2-Jan-08 22 33 26 80 65 70 
35 3-Jan-08 23 32 28 79 67 72 
 Jumlah 794 759.5 

 
733.5 
 

2791 
 

1523 
 

1909 
 

 Rataan 22.69 
 

33.02 
 

27.17 
 

79.74 
 

66.22 
 

70.70 
 

 Standart Deviasi 1.99 
 

1.11 
 

1.62 
 

5.35 2.09 2.45 
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Lampiran 10. Foto – foto kegiatan selama penelitian. 
 
 
Foto 10.1. Kandang yang digunakan dalam penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10.2. Proses penimbangan sisa pakan dan pakan yang diberikan 
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Foto 10.3. Proses pengambilan sisa pakan dan pemberian pakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10.4. Burung puyuh sedang mengkonsumsi pakan 
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