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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 . Latar Belakang 

Pemerintah dalam membangun subsektor peternakan 

berupaya mengembangkan aneka ternak seperti burung puyuh, 

kelinci, lebah madu, dan sebagainya. Usaha ternak burung puyuh 

merupakan salah satu usaha yang sangat baik karena masa 

pemeliharaan yang panjang dan produktifitas yang tinggi 

sehingga cocok dikembangkan untuk menyediakan protein 

hewani sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani 

peternak. 

Puyuh adalah salah satu jenis burung yang tidak dapat 

terbang, ukuran tubuh relatif kecil dan berkaki pendek. Burung 

puyuh merupakan spesies dari genus Coturnix dimana dikenal 

dengan telurnya yang berukuran kecil. Produktifitas burung 

puyuh dapat mencapai 250–300 butir/tahun dengan berat rata–rata 

10 g/butir (Randell dan Gery, 2008). Burung puyuh betina akan 

mulai bertelur pada umur 41 hari. Puncak produksi terjadi pada 

umur 5 bulan dengan persentase bertelur 76%. Umur 14 bulan 

produktifitasnya mulai menurun dengan persentase bertelur 

kurang dari 50 %, kemudian sama sekali berhenti bertelur saat 

berumur 2,5 tahun atau 30 bulan (Djulardi, Muis dan Latif, 2006). 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

usaha peternakan selain bibit dan manajemen. Pakan merupakan 

komponen terbesar dari biaya produksi yaitu sekitar 80% dari 

total biaya produksi dimana hal ini juga terjadi pada peternakan 

burung puyuh. Persaingan antara bahan pangan manusia dan 

bahan pakan untuk ternak adalah salah satu faktor penyebab 
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tingginya harga pakan. Tingginya biaya pakan menyebabkan 

peternak mencoba berbagai cara untuk meminimalisasikan biaya 

pakan yaitu dengan mencari pakan alternatif untuk mengganti 

sumber pakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kendala itu adalah memanfaatkan bahan-bahan yang kurang 

dimanfaatkan atau hasil samping setelah dimanfaatkan oleh 

manusia, tersedia dalam jumlah banyak, mudah diperoleh, dan 

mempunyai harga murah (Murtidjo, 1996). 

Limbah teh mempunyai potensi besar sebagai bahan 

penambah nilai nutrisi dalam pakan ternak. Hasil analisa 

proksimat laboratorium Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya Malang menunjukan kandungan zat 

makanan limbah teh antara lain Bahan Kering (BK) 90,0; Protein 

Kasar (PK) 27,20; Serat Kasar (SK) 27,08; Lemak Kasar (LK) 

3,54; Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 37,10; dan abu 

5,02%. 

 

 

1.2 . Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan limbah teh dalam pakan burung puyuh 

terhadap penampilan produksi burung puyuh yang meliputi 

konsumsi pakan, produksi telur per hari (Hen Day 

Production/HDP), dan konversi pakan. 

 

 

1.3 . Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan limbah teh dalam pakan burung puyuh terhadap 

penampilan produksi burung puyuh yang meliputi konsumsi 
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pakan, produksi telur per hari (Hen Day Production/HDP), dan 

konversi pakan. 

 

 

1.4 . Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi ilmiah mengenai pengaruh penambahan limbah teh 

dalam pakan burung puyuh terhadap penampilan produksi burung 

puyuh yang meliputi konsumsi pakan, produksi telur per hari 

(Hen Day Production/HDP),  dan konversi pakan. 

 

 

1.5 . Kerangka Pikir  

Burung puyuh merupakan spesies dari genus Coturnix 

dimana dikenal dengan telurnya yang mampu mencapai 250–300 

butir/ekor/tahun. Biaya pakan yang berkisar 70-80% menjadi 

kendala petani ternak dalam membudidayakan burung puyuh. 

Persaingan antara bahan pangan manusia dan bahan pakan untuk 

ternak adalah salah satu faktor penyebab tingginya harga pakan. 

Tingginya biaya pakan menyebabkan peternak mencoba berbagai 

cara untuk meminimalisasikan biaya pakan yaitu dengan mencari 

pakan alternatif untuk mengganti sumber pakan. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kendala itu adalah 

memanfaatkan bahan-bahan yang kurang dimanfaatkan atau hasil 

samping setelah dimanfaatkan oleh manusia, tersedia dalam 

jumlah banyak, mudah diperoleh dan mempunyai harga murah 

(Murtidjo, 1996). 

 Usaha pencarian bahan pakan alternatif  dengan tujuan 

untuk mengurangi biaya pakan  terus dilakukan. Penambahan 

bahan pakan dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan 
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kualitas bahan pakan, salah satunya yaitu pemanfaatan limbah teh 

sebagai pakan ayam. Limbah teh berupa ampas daun basah yang 

dikeringkan dan dibuat tepung sebelum dimanfaatkan sebagai 

pakan burung puyuh. Pambudi (2006) menyatakan teh merupakan 

functional food mengingat khasiat dan potensi yang terkandung di 

dalam teh dapat meningkatkan kesehatan tubuh. 

Limbah teh mengandung senyawa bioaktif polifenol yang 

mengandung senyawa flavonoid, tannin, kafein, dan asam fenalat. 

Teh hitam juga mengandung vitamin B1, B2, C, E, dan K serta 

kaya mineral fluor, mangan, kalsium, potassium, dan kalium. 

Senyawa katekin yang berada dalam senyawa flavonoid 

mengandung : Epikatekin (EC), Epikatekin Galat (ECG), Epigalo 

Katekin (EGC), Epigalo Katekin Galat (EGCG) dan Quercetin. 

Bambang (1996) menyatakan teh (Camellia sinensis) 

mengandung polifenol yang dapat memberikan perlindungan bagi 

tubuh dari polusi serta dapat melindungi tubuh dari kanker. Unsur 

katekin (salah satu unsur dalam polifenol), telah terbukti bahwa 

unsur tersebut memiliki kemampuan untuk menghentikan 

pertumbuhan beberapa bakteri yang menyebabkan keracunan 

makanan. Katekin juga dapat mengurangi penimbunan kolesterol 

dalam darah,  mempercepat pembuangan kolesterol dalam darah 

dan mempercepat pembuangan kolesterol melalui feses.  

 Teh umumnya dikenal sebagai tanaman yang memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan manusia, sehingga diharapkan 

penggunaan limbah teh dalam pakan memiliki pengaruh yang 

baik pula bagi burung puyuh. Limbah teh memiliki kandungan 

protein 27,26 % diharapkan dapat meningkatkan penampilan 

produksi ternak puyuh. Murtidjo (1996) menyatakan limbah teh 

dapat digunakan sebagai pakan tambahan di setiap pakan ternak 

tanpa mengubah sistem pakan yang digunakan pada suatu 
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peternakan, baik peternakan tradisional maupun industri 

peternakan besar. 

Berdasarkan kajian di atas maka dilakukan penelitian 

tentang pengaruh pemanfaatan limbah teh dalam pakan burung 

puyuh terhadap penampilan produksi burung puyuh. 

 

 

1.6 . Hipotesis 

Pemanfaatan limbah teh dalam campuran pakan 

memberikan berpengaruh terhadap penampilan produksi burung 

puyuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Burung Puyuh 

Burung puyuh adalah unggas daratan yang kecil namun 

gemuk. Burung puyuh adalah pemakan biji-bijian namun juga 

pemakan serangga dan mangsa berukuran kecil lainnya. Puyuh 

biasanya bersarang di permukaan tanah, dan berkemampuan 

untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi namun dengan 

jarak tempuh yang pendek.  

Klasifikasi burung puyuh  :  

Kelas  : Aves (Bangsa Burung) 

Ordo   : Galiformes 

Sub Ordo  : Phasianoidae 

Famili   : Phasianidae 

Sub Famili  : Phasianinae 

Genus  : Coturnix 

Species : Coturnix Japonica 

(Agus, 2002) 

 

Burung puyuh mempunyai ciri-ciri badannya kecil, bulat, 

dan ekornya sangat pendek. Kebutuhan pakannya sangat sedikit, 

sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kecil yaitu antara 20-25 

g/ekor/hari. Burung puyuh memiliki kesuburan yang tinggi, dapat 

mencapai dewasa kelamin dalam waktu sekitar 6 minggu. Burung 

puyuh mampu bertelur sebanyak 250-300 butir/ekor/tahun. 

Produksi yang optimum dapat di tentukan oleh tiga faktor utama 

yaitu pengembangbiakan, pemberian pakan, dan manajemen 

(Djulardi, dkk. 2006). 
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Komposisi kandungan telur burung puyuh adalah 47,4 

albumin (putih telur); 31,9 yolk (kuning telur); dan 20,7% 

cangkang telur (Listyowati dan Kinanti, 2005). Donald (2010) 

menyatakan susunan kandungan telur puyuh adalah protein 13,5; 

lemak 11,09; dan karbohidrat 0,41%, dengan demikian 

kandungan nutrisi pada telur puyuh dapat dikatakan lebih baik 

dibandingkan telur ternak unggas lainnya, termasuk ayam. 

 

 

2.2. Kebutuhan Zat Makanan pada Burung Puyuh 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

usaha peternakan selain bibit dan manajemen. Burung puyuh 

memiliki kebutuhan pakan dengan kandungan protein yang 

berbeda pada tiap periode (Tabel 1). Puyuh periode starter 

membutuhkan minimal kandungan protein kasar 24% dan energy 

termetabolis 2,900 Kkl/kg, periode grower membutuhkan 

minimal kandungan protein kasar 20% dan energy metabolis 

2,700 Kkal/kg, periode  layer membutuhkan minimal kandungan 

protein kasar 22% dan energy metabolis 2,900 Kkal/kg (Murtidjo, 

1996). Puyuh membutuhkan beberapa unsur nutrisi untuk 

kebutuhan hidupnya. Unsur-unsur tersebut adalah protein, 

vitamin, mineral, dan air. Kekurangan unsur-unsur tersebut dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunkan 

produktifitasnya. 
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Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

Nutrisi Starter Grower Layer 

Energi metabolis (Kkal) 2800 2600 2800 

Protein (%) 27 20 24 

Lisin (%) 1,4 1,1 0,7 

Metionin + Sistin (%) 0,9 0,8 0,6 

Glisin + Serin (%) 1,6 0,9 0,9 

Kalsium (%) 0,65 3,75 2,3 

Vitamin A(I.U) 3000 6000 3000 

Vitamin D (I.C.U) 900 1750 900 

Riboflavin (mg) 3,8 4 4 

Asam Pantotenat (mg) 12,6 15 15 

Nisin (mg) 31 6000 20 

Kalin (mg) 1500 2000 1000 

Asam linoleat (%) 1 1 1 

Khlorin (%) 0,11 0,15 0,15 

Phosphor  (%) 0,65 1 1 

Sodium (%) 0,085 0 0,15 

Iodium (%) 0,3 0,3 0,3 

Magnesium (mg) 600 500 400 

Mangan (mg) 90 80 70 

Seng (mg) 50 100 50 

NRC (1994) 

 

 

2.3. Limbah Teh 

Teh (Camelia sinensis) merupakan tanaman  asli Asia 

Tenggara, umumnya teh ini tumbuh di daerah yang beriklim 
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tropis dengan ketinggian antara 200-2.000 m di atas permukaan 

laut  dengan suhu cuaca anatara 14-25 °C. Ketinggian tanaman 

dapat mencapai 12-20 m, namun untuk mempermudah pemetikan 

daun-daun teh sehingga mendapatkan  pucuk daun mudah yang 

baik, maka pohon teh selalu di jaga pertumbuhannya (Pambudi, 

2006). 

Teh mengandung antioksidan poliphenol yang dapat 

memberikan perlindungan tubuh dari polusi serta dapat 

melindungi tubuh dari kanker. Unsur katekin memiliki 

kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan beberapa bakteri 

yang menyebabkan keracunan makanan. Proses pengolahan teh 

akan mempengaruhi keberadaan katekin pada pucuk teh. Pada 

pengolahan teh terdiri atas tahap pelayuan, penggulungan, 

oksidasi poliphenol ensimatik, pengeringan, sortasi, dan 

pengepakan.  Penurunan katekin sangat nyata terjadi, meski 

demikian limbah hasil pengolahanya di ketahui masih terkandung 

katekin. Kandungan katekin pada limbah teh berkisar antara 7-

25% (Bambang , 1996). 

Data Dinas Perkebunan Jawa Barat (2008) menunjukkan 

luas perkebunan teh di Indonesia 142.847 ha, dimana 

produkktivitas teh bisa menghasilkan 4 ton pucuk teh kering 

ha/tahun. Banyaknya perkebunan teh yang tersebar di Indonesia 

tentu saja akan menghasilkan limbah teh sisa dari hasil 

pengolahannya. 

Pemanfaatan limbah teh ini selain dapat membantu 

mengurangi produksi gas metan, juga dapat meningkatkan 

produktivitas ternak, dan integrasi antara bidang peternakan dan 

perkebunan juga dapat diterapkan. Limbah dari proses 

pengolahan teh dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
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produktivitas ternak yang dipelihara oleh peternak di sekitar 

perkebunan teh (Pambudi, 2006).  

 

2.4. Pemanfaatan Limbah Teh dalam Pakan Ternak 

Limbah teh mempunyai potensi besar sebagai sumber 

pakan ternak. Hasil analisa proksimat laboratorium Jurusan 

Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya Malang 

diketahui kandungan zat makanan limbah teh antara lain Bahan 

Kering (BK) 90,08; Protein Kasar (PK) 27,20; Serat Kasar (SK) 

27,08; Lemak Kasar (LK) 3,54; Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN) 37,10; dan abu 5,02%. 

Chan (1994) menyatakan penggunaan limbah teh dalam 

pakan sampai dengan level 2%  tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap peningkatan produksi ayam pedaging dan 

persentase lemak abdominal. Pemberian limbah teh pada pakan 

dengan level pemberian 1,0 dan 1,5% memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap penurunan kadar lemak daging karena katekin dan 

flavonoid dalam limbah teh dapat menghambat penyerapan 

lemak. Zat aktif yang terdapat dalam limbah teh jika digunakan 

dalam pakan burung puyuh diharapkan mampu meningkatkan 

penampilan produksi burung puyuh. 

Kualitas bahan pakan selain dapat dilihat dari kandungan 

protein juga terlihat dari pertambahan bobot hidup ternak yang 

mengkonsumsinya. Kandungan protein akan erat hubungannya 

dengan efisiensi protein, sedangkan manifestasi pertumbuhan 

yang baik diperlihatkan melalui persentase karkas yang 

dihasilkan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tingkat pemberian ampas teh dalam pakan 

terhadap penampilan produksi burung puyuh.  
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Salah satu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan ampas teh fermentasi dengan Aspergillus niger 

dalam pakan terhadap pertambahan bobot hidup, efisiensi 

penggunaan protein serta persentase karkas pada ayam pedaging. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

dengan ternak percobaan sebanyak 100 ekor anak ayam umur satu 

hari dan dibagi menjadi lima perlakuan pakan dan empat ulangan. 

Kelima perlakuan pakan disusun berdasarkan tingkat penggunaan 

ampas teh produk fermentasi, yaitu  : RO (0.0), R1 (2,5), R2 

(5,0), R3 (7,5) dan R4 (10,0%). Hasil penelitian menunjukkan R1 

(2,5% ampas teh fermentasi) merupakan pakan yang memberikan 

pengaruh paling baik terhadap semua parameter yang diukur. 

Penggunaan tepung ampas teh produk fermentasi sampai taraf 

7,5% dapat direspon secara positif oleh ayam pedaging, 

sedangkan peggunaannya pada taraf 10,0% dapat menurunkan 

pertambahan bobot hidup (PBH), tetapi masih mempunyai nilai 

efisien protein dan persentase karkas yang setara dengan R0 

(pakan kontrol) (Wahju, 2004).  

Hasil penelitian Konwar, et al., (1987) menunjukkan 

penambahan limbah teh sisa pengolahan pabrik melebihi level 5% 

dari pakan dapat menurunkan persentase karkas dan penampilan 

produksi ayam pedaging. Hal ini karena kandungan tanin yang 

terlalu tinggi dalam limbah teh dapat menghambat kerja protein. 

Sedangkan limbah teh dekafeinasi dapat digunakan dalam pakan 

ayam sampai level pemberian 10% menggantikan biji gandum 

karena kandungan protein kasarnya cukup tinggi. Cara 

penanganan dan pengolahan limbah teh yang benar dapat 

mengurangi atau menghilangkan zat antinutrisi yang terkandung 

didalamnya, menaikkan palatabilitas, dan kandungan zat makanan 

limbah teh. 
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2.5. Penampilan Produksi Burung Puyuh 

 

2.5.1. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang 

di berikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat di konsumsi 

seekor puyuh sesuai dengan periode pemeliharaan (Rizal, 2006). 

Konsumsi pakan dihitung dari banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan yang  dikonsumsi ternak sesuai 

dengan periode pemeliharaan (Scott, et al., 1992). 

 

 

2.5.2  HDP (Hen Day Production) 

Hen Day Production merupakan perhitungan jumlah 

produksi yang di hasilkan dengan cara pembagian jumlah 

produksi  dengan jumlah ternak saat itu di kalikan 100% 

(perhitungan biasa di lakukan per minggu) (Susrini, 1995). 

 

 

2.5.3  Konversi Pakan.  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan produksi telur dalam waktu 

tertentu. Nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 

efisiensi pakan yaitu menggambarkan tingkat kemampuan ternak 

untuk mengubah pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan 

tertentu, baik untuk produksi daging maupun telur (Rasyaf, 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai 13 Februari sampai 

dengan 18 Maret 2012 di Desa Bunder Ampeldento Kecamatan 

Karangploso. Analisis proksimat pakan di lakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

 

3.2. Materi Penelitian 

 

3.2.1. Burung Puyuh 

Penelitian ini menggunakan burung puyuh sebanyak 100 

ekor dengan umur 7 bulan yang diamati selama 35 hari, yang 

berasal dari peternakan puyuh Bapak Iskandar Desa Bunder 

Ampeldento Kecamatan Karangploso. 

 

 

3.2.2. Limbah Teh 

Limbah teh yang digunakan penelitian berasal dari Pabrik 

Kebun Teh Wonosari (Lawang). Analisa proksimat laboratorium 

Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya 

Malang diketahui kandungan zat makanan limbah teh antara lain 

Bahan Kering (BK) 90,08; Protein Kasar (PK) 27,20; Serat Kasar 

(SK) 27,08; Lemak Kasar (LK) 3,54; Bahan Ekstrak Tanpa 

Nitrogen (BETN) 37,10; dan abu 5,02%. 
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3.2.3. Pakan 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

premix 3; bekatul 3,75; pollard 3,75; grit 6; Meat Bone Meal 

(MBM) 6; bungkil kedelai 25; dan jagung 52,5 %, yang disusun 

berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk burung puyuh periode 

bertelur. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum, 

dengan kandungan zat makanan menurut hasil analisa proksimat 

laboratorium Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas 

Brawijaya Malang antara lain Bahan Kering (BK) 90,08; Protein 

Kasar (PK) 27,20; Serat Kasar (SK) 27,08; Lemak Kasar (LK) 

3,54; Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 37,10; dan abu 

5,02%. 

 

 

3.2.4. Peralatan  

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

 

1. Timbangan digital kapasitas  kilogram. 

2. Termometer ruang. 

3. Kandang baterey. 

4. Tempat pakan dan minum. 

 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap Pola Searah. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lima perlakuan yang 

dibedakan atas tingkat penambahan tepung limbah teh (TLT) 

sebesar 0; 1,25; 2,5; 3,75; dan 5,0% dalam pakan. Setiap 
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perlakuan diulang 4 kali dan setiap ulangan digunakan 5 ekor 

burung puyuh. 

 Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

P0 = Pakan tanpa penambahan limbah teh (Pakan Basal). 

P1 = Pakan basal dengan penambahan TLT 1,25%. 

P2 = Pakan basal dengan penambahan TLT 2,5%. 

P3 = Pakan basal dengan penambahan TLT 3,75%. 

P4 = Pakan basal dengan penambahan TLT 5,0%. 

 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

penampilan produksi burung puyuh yang meliputi : 

 

1. Konsumsi Pakan, merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang di berikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang di konsumsi 

seekor puyuh (Rizal, 2006). 

2. Produksi telur per hari (HDP/ Hen Day Production), 

merupakan perhitungan jumlah produksi yang di hasilkan 

dengan cara pembagian jumlah produksi  dengan jumlah 

ternak saat itu di kalikan 100% . 

HDP = (jumlah produksi : jumlah ternak) X 100 % 

 (Susrini, 1995) 

3. Konversi pakan, Konversi pakan merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan produksi telur dalam waktu tertentu yang dapat  
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diketahui menggunakan rumus Konversi Pakan: 

 

  Konversi pakan= konsumsi pakan : produksi telur  

(Rasyaf, 2007) 

 

3.5 . Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan diolah dengan 

menggunakan program exel. Dalam menganalisa data 

menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan jika 

dalam menganalisis ditemukan perbedaan yang signifikan (nyata), 

maka di lanjutkan dengan Uji jarak Berganda Duncan’s (Steel dan 

Torrie, 1992). 

 

 

3.6 . Batasan Istilah  

Dalam penelitian ini batasan istilah yang di gunakan yaitu : 

 

1. Ad libitum: sistem pemberian pakan yang tidak terbatas. 

2. Penampilan produksi: Penampilan produksi yang di uji 

dalam penelitian ini meliputi konsumsi pakan, HDP (Hen 

Day Production), dan konversi pakan.  

3.  Konsumsi Pakan: merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang di berikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat di 

konsumsi seekor puyuh sesuai dengan periode 

pemeliharaan. 

4. Hens Day Production (HDP): merupakan perhitungan 

jumlah produksi yang di hasilkan dengan cara pembagian 
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jumlah produksi  dengan jumlah ternak saat itu di kali 

100% . 

5. Konversi pakan: merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan jumlah produksi telur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan     

(g/ekor/minggu) 

 Data hasil penelitian pengaruh penggunaan limbah teh 

dalam pakan terhadap penampilan produksi burung puyuh dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan, HDP, 

dan Konversi Pakan 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi         

 Pakan 

(g/ekor/minggu) 

HDP (%) 
Konversi                  

Pakan 

P0 186,15 ± 22,92 82,68 ± 20,84 2,37 ± 0,68 

P1 179,85 ± 12,20 66,43 ± 24,40 3,09 ± 1,41 

P2 190,69 ± 15,17 69,29 ± 15,19 2,84 ± 0,60 

P3 168,43 ± 44,90 70,00 ± 27,19 2,58 ± 0,72 

P4 158,70 ± 41,09 63,57 ± 11,03 2,55 ± 0,69 

 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pada 

pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak  nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan burung puyuh, hal ini diduga karena 

kandungan zat antinutrisi teh berupa tanin yang ditambahkan 

dalam pakan masih dapat ditolerir sistem pencernaan puyuh. 

Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang 

dapat menimbulkan reaksi penyamakan, reaksi ini menyebabkan 

protein lebih sukar diserap oleh sistem pencernaan hewan 
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(Anonymous, 2011). Hasil penelitian Konwar et al., (1987) 

menunjukkan bahwa limbah teh memiliki kandungan zat 

antinutrisi khususnya tannin yang berdampak negatif pada kerja 

sistem pencernaan terhadap protein yang berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, jika penambahan dalam pakan melebihi level 5 

%, jika dibandingkan antara hasil penelitian dengan refrensi 

diatas kandungan tannin dalam teh berpengaruh terhadap sistem 

pencernaan ternak, tapi volume penambahan limbah teh juga 

menjadi faktor yang menentukan hasil dari perlakuan jadi bisa 

dianggap pakan kontrol dengan perlakuan penambahan sampai 

taraf 5% masih dianggap sama.   

 Hasil analisis statistik menyatakan bahwa perlakuan tidak 

berbeda nyata, namun nilai konsumsi pakan dalam tabel dapat 

menampilkan secara umum limbah teh menurunkan nilai 

konsumsi pakan sebagai akibat dari kandungan tannin limbah teh 

yang menurunkan palatabilitas pakan. Berdasarkan Tabel 2 dapat 

dilihat bahwa rata-rata konsumsi pakan tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P2 (190,69), P0 (186,15), P1 

(179,85), P3 (168,43), dan P4 (158,70 g/ekor/minggu). Nilai 

konsumsi pakan tertinggi dicapai pada puyuh yang diberi 

perlakuan P2 yaitu 190,69 g/ekor/minggu, sedangkan konsumsi 

pakan terendah dicapai pada puyuh yang diberi perlakuan P4 

yaitu 158,70 g/ekor/minggu. Rata-rata nilai konsumsi pakan 

menurun seiring meningkatnya penambahan limbah teh dalam 

pakan, hal ini diduga karena palatabilitas pakan menurun setiap 

penambahan limbah teh dalam pakan. Limbah teh memiliki 

kandungan tannin yang menimbulkan rasa sepat yang mengurangi 

palatabilitas pakan (Anonimus, 2011) dan diperkuat Anggorodi 

(1985) yang menyatakan bahwa palatabilitas menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan. 
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4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap HDP  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pada 

pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

terhadap prosentase HDP. Hal ini diduga karena tingkat konsumsi 

pakan yang hampir sama nilainya disetiap perlakuan 

mengakibatkan prosentase HDP tidak jauh berbeda. Anggorodi 

(1985) menyatakan konsumsi pakan mempengaruhi penampilan 

produksi unggas sebab, pakan yang dikonsumsi unggas 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pokok serta 

untuk proses produksi. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak 

nyata (P>0,05) terhadap penampilan produksi namun, dampak 

dari perlakuan mampu menyajikan data yang membuktikan 

kandungan tannin dalam teh yang memiliki sifat dapat mengikat 

dan menghambat protein berakibat pada produksi telur puyuh. 

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat persentase rata-rata nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu P0 (82,68), P3 

(70,00), P2 (69,29), P1 (66,43, dan P4 (63,57)%. Persentase HDP 

tertinggi didapat pada perlakuan P0 yaitu 82,68%, sedangkan 

persentase terendah didapat pada perlakuan P4 yaitu 63,57%, hal 

ini diduga karena kandungan tannin yang ada dalam limbah teh 

dapat menghambat kerja protein dan berakibat pada HDP. Neysha 

(2009) berpendapat kandungan tannin dalam limbah teh dapat 

mengikat protein sehingga dapat menghambat penyerapannya 

didalam tubuh yang tentu saja akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap penampilan produksi ternak, pernyataan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Konwar et al., (1987) yang menunjukkan 

penambahan limbah teh dalam pakan dapat menurunkan 

penampilan produksi unggas. Hasil penelitian pengaruh 

penambahan limbah teh dalam pakan terhadap penampilan 
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produksi burung puyuh yang diperkuat dengan refrensi dapat 

dinyatakan, penambahan limbah teh berpengaruh negatif terhadap 

penampilan produksi burung puyuh, semakin tinggi penambahan 

limbah teh semakin kecil persentase HDP dan sebaliknya, 

semakin rendah penambahan limbah teh semakin besar persentase 

HDP. 

 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan jumlah produksi telur. Nilai konversi pakan didapat 

dari hasil bagi konsumsi pakan dengan produksi telur pada 

periode yang sama. Hasil analisis statistik ragam  menunjukkan 

bahwa perlakuan pada pakan burung puyuh memberikan 

perbedaan tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan, hal ini 

diduga sebagai akibat dari pengaruh penambahan limbah teh yang 

juga memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap 

konsumsi pakan dan HDP. Nilai konversi pakan merupakan 

perbandingan antara konsumsi pakan dengan jumlah produksi 

telur (Rasyaf, 1994). Konversi pakan dapat dijadikan patokan 

dalam menentukan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan oleh 

ternak puyuh, yang menunjukkan semakin rendah nilai konversi 

pakan maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan pakan 

oleh ternak puyuh dan sebaliknya. 

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan nilai tertinggi sampai nilai 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P1 (3,09), P2 (2,84), P3 

(2,58), P4 (2,55), dan P0 (2,37). Nilai konversi pakan tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 yaitu (3,09) sedangkan nilai konversi 

pakan terendah terdapat pada perlakuan P0 yaitu sebesar (2,37). 

Umumnya nilai konversi pakan lebih tinggi pada pakan yang 
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mendapat perlakuan dengan penambahan limbah teh dibanding 

dengan pakan tanpa penambahan limbah teh, hal ini diduga 

karena penurunan kualitas pakan akibat kandungan tannin limbah 

teh yang ditambahkan dalam pakan. Anggorodi (1985) 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi pakan sangat 

ditentukan oleh kandungan zat makanan terutama protein dan 

asam-asam amino yang terkandungan dalam pakan. Amrullah 

(2003) menyebutkan bahwa semakin rendah angka konversi 

pakan berarti kualitas pakan semakin baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

 

5.1 . Kesimpulan 

 Penambahan limbah teh dalam pakan sampai level 5% 

tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi pakan, HDP (Hen 

Day Production), dan konversi pakan burung puyuh. 

 

 

5.2 . Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian 

lebih lanjut pada tingkat penambahan serta cara meminimalisasi 

efek antinutrisi (tannin) limbah teh. 
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Lampiran 1. Koefisienan Ragam Bobot Badan Burung Puyuh 

Puyuh ke-   Bobot Awal   ² 

1 202 1,91 3,6481 

2 197 -3,09 9,5481 

3 205 4,91 24,1081 

4 207 6,91 47,7481 

5 205 4,91 24,1081 

6 205 4,91 24,1081 

7 207 6,91 47,7481 

8 200 -0,09 0,0081 

9 204 3,91 15,2881 

10 198 -2,09 4,3681 

11 200 -0,09 0,0081 

12 200 -0,09 0,0081 

13 200 -0,09 0,0081 

14 198 -2,09 4,3681 

15 198 -2,09 4,3681 

16 198 -2,09 4,3681 

17 200 -0,09 0,0081 

18 202 1,91 3,6481 

19 202 1,91 3,6481 

20 197 -3,09 9,5481 

21 198 -2,09 4,3681 

22 197 -3,09 9,5481 

23 203 2,91 8,4681 

24 200 -0,09 0,0081 

25 200 -0,09 0,0081 

26 202 1,91 3,6481 
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Lanjutan Lampiran 1.  

27 196 -4,09 16,7281 

28 198 -2,09 4,3681 

29 198 -2,09 4,3681 

30 200 -0,09 0,0081 

31 201 0,91 0,8281 

32 200 -0,09 0,0081 

33 198 -2,09 4,3681 

34 200 -0,09 0,0081 

35 200 -0,09 0,0081 

36 203 2,91 8,4681 

37 200 -0,09 0,0081 

38 202 1,91 3,6481 

39 201 0,91 0,8281 

40 198 -2,09 4,3681 

41 197 -3,09 9,5481 

42 197 -3,09 9,5481 

43 198 -2,09 4,3681 

44 197 -3,09 9,5481 

45 200 -0,09 0,0081 

46 200 -0,09 0,0081 

47 200 -0,09 0,0081 

48 198 -2,09 4,3681 

49 202 1,91 3,6481 

50 200 -0,09 0,0081 

51 201 0,91 0,8281 

52 205 4,91 24,1081 

53 198 -2,09 4,3681 

54 203 2,91 8,4681 

55 202 1,91 3,6481 
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Lanjutan Lampiran 1.     

56 202 1,91 3,6481 

57 200 -0,09 0,0081 

58 202 1,91 3,6481 

59 198 -2,09 4,3681 

60 200 -0,09 0,0081 

61 200 -0,09 0,0081 

62 203 2,91 8,4681 

63 200 -0,09 0,0081 

64 200 -0,09 0,0081 

65 198 -2,09 4,3681 

66 197 -3,09 9,5481 

67 197 -3,09 9,5481 

68 202 1,91 3,6481 

69 201 0,91 0,8281 

70 201 0,91 0,8281 

71 200 -0,09 0,0081 

72 201 0,91 0,8281 

73 198 -2,09 4,3681 

74 198 -2,09 4,3681 

75 201 0,91 0,8281 

76 198 -2,09 4,3681 

77 200 -0,09 0,0081 

78 200 -0,09 0,0081 

79 200 -0,09 0,0081 

80 201 0,91 0,8281 

81 203 2,91 8,4681 

82 198 -2,09 4,3681 

83 200 -0,09 0,0081 

84 200 -0,09 0,0081 
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Lanjutan Lampiran 1. 

Sd  2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

85 198 -2,09 4,3681 

86 199 -1,09 1,1881 

87 202 1,91 3,6481 

88 200 -0,09 0,0081 

89 200 -0,09 0,0081 

90 201 0,91 0,8281 

91 199 -1,09 1,1881 

92 198 -2,09 4,3681 

93 200 -0,09 0,0081 

94 200 -0,09 0,0081 

95 201 0,91 0,8281 

96 201 0,91 0,8281 

97 200 -0,09 0,0081 

98 197 -3,09 9,5481 

99 198 -2,09 4,3681 

100 198 -2,09 4,3681 

Jumlah 20009 
 

500,19 

Rata-rata 200,09 
 

5,0019 
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Standard deviasi Bobot Badan Puyuh (Sd): 

   

  

 =  2,25 

Koefisien Keragaman Bobot Badan Puyuh (KK) : 

 

 

 

 

Kesimpulan: Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 

dapat dikatakan seragam karena memiliki koefisien 

keragaman kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Ragam Konsumsi Pakan 

 

Kesimpulan: Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan 

bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel pada taraf 

0,05 yang berarti perlakuan pada pakan memberikan 

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

konsumsi pakan burung puyuh. 

 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 173,20 180,40 180,80 162,20 153,40 850,00 

2 220,00 175,20 212,75 233,00 152,80 993,75 

3 180,40 186,60 188,60 131,00 114,60 801,20 

4 171,00 177,20 180,60 147,50 214,00 890,30 

Jumlah 744,60 719,40 762,75 673,70 634,80 3535,25 

Rataan 186,15 179,85 190,69 168,43 158,70 

 S.D ±22,92 ±4,98 ±15,17 ±44,90 ±41,09 

               

FK 624.899,628         

JKT 16.203,544         

JKP 2.749,325         

JK Galat 13.454,219         

              

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 2.749,325 687,331 0,766 3,060 4,890 

Galat 15 13.454,219 896,948 

Total 19 16.203,544 
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Perhitungan Analisis Ragam Konsumsi Pakan 

 

1. Faktor Koreksi 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. JK Total 

 

 
 

641.103,173  
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3. JK Perlakuan 

 

 
 

 
 

 = 2.749,325 

 

 

4. JK Galat 

 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 

 

 =  – 2.749,325  

 

              = 13.454,219 

 

 

Keterangan : 

t = Perlakuan  

r = Ulangan 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Ragam HDP 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 100,00 91,43 62,86 54,29 57,14 365,71 

2 96,43 34,29 85,71 96,43 51,43 364,29 

3 54,29 62,86 51,43 40,00 74,29 282,86 

4 80,00 77,14 77,14 89,29 71,43 395,00 

Jumlah 330,71 265,71 277,14 280,00 254,29 1407,86 

Rataan 82,68 66,43 69,29 70,00 63,57   

S.D ±20,84 ± 24,40 ±15,19 ±27,19 ±11,03   

              

FK 99.103,087         

JKT 7.220,893         

JKP 858,265         

JK Galat 6.362,628         

              

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 858,265 214,566 0,506 3,060 4,890 

Galat 15 6.362,628 424,175   

  

  

  

  

  Total 19 7.220,893   

 

Kesimpulan: Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan 

bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel pada taraf 0,05 

yang berarti perlakuan P0,P1,P2,P3 dan P4 pada pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh tidak berbeda 

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

puyuh. 
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Perhitungan :  

 

1. Faktor Koreksi 

 

 
 

 
 

 
 

 99.103,087 

 

 

2.  JK Total 

 

 
 

 
 

7.220,893 
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3. JK Perlakuan 

 

 
 

 
 

 = 858,265 

 

 

4. JK Galat 

 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 

 

 = 7.220,893 – 858,265 

  

 = 2.532,520 

 

 

Keterangan : 

t  = Perlakuan  

r = Ulangan 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Lampiran 4. Hasil Analisis Ragam Konversi Pakan 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 1,73 1,973 2,876 2,988 2,685 12,25 

2 2,28 5,110 2,482 2,416 2,971 15,26 

3 3,323 2,969 3,667 3,275 1,543 14,78 

4 2,138 2,297 2,341 1,652 3,00 11,42 

Jumlah 9,47 12,35 11,37 10,33 10,19 53,72 

Rataan 2,37 3,09 2,84 2,58 2,55   

S.D ±0,68 ±1,41 ±0,60 ±0,72 ±0,69   

              

FK 144,266         

JKT 12,620         

JKP 1,262         

JK Galat 11,358         

              

SK db JK KT F hit 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 1,262 0,316 0,417 3,060 4,890 

Galat 15 11,358 0,757   

  

  

  Total 19 12,620   

 

Kesimpulan: Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan 

bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel pada taraf 0,05 

yang berarti perlakuan P0,P1,P2,P3 dan P4 pada pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 
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Perhitungan Analisis Ragam Konversi Pakan: 

1. Faktor Koreksi 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. JK Total 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3. JK Perlakuan 

 

 
 

 
 

 = 1,262 

 

 

4. JK Galat 

 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 

 

=  

  

       =  11,358 

 

 

Keterangan : 

t = Perlakuan  

r = Ulangan 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

   

  Foto Kandang     Foto Penempelan Label 

 

   

  Foto Kandang Baterey    Foto Penimbangan Telur 

 

     
  Foto Pencampuran Foto Pemberian Pakan 

Pakan Basal       dengan Limbah teh 

 


