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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini peternakan unggas maju dengan pesat, 

namun kebutuhan protein hewani masyarakat masih 

tergolong kurang karena pertumbuhan jumlah penduduk 

Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan, dari hasil proyeksi menunjukan bahwa 

jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun 

mendatang akan meningkat dari 205,1 juta pada tahun 

2000 menjadi 273,2 juta pada tahun ke 2025 

(Anonymous, 2010). Peningkatan pertumbuhan 

penduduk memaksa penyediaan pangan produk 

peternakan harus dihasilkan dengan cepat agar dapat 

mengimbangi dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut. Sektor peternakan yang paling cepat 

menghasilkan produk pangan adalah dunia perunggasan 

karena waktu yang diperlukan  dalam menghasilkan 

produk pangan berupa telur dan daging tergolong sangat 

cepat.  

Burung puyuh merupakan salah satu komoditi 

ternak yang dapat di gunakan sebagai alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan protein asal hewani. Keunggulan 

dari burung puyuh adalah cara pemeliharaannya mudah, 

mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan 

dapat diternakkan bersama dengan hewan lain dan telur 

puyuh juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi, 
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karena telur puyuh mengandung 13,1% protein dan 

lemak sebesar 11,1%, ini lebih baik dari pada telur ayam 

ras dimana mengandung 12,7% protein dan 11,3% lemak 

(Hartono, 2004). Faktor yang terpenting selain bibit dan 

manejemen dalam pemeliharaan burung puyuh adalah 

pakan, sebab 80% biaya yang dikeluarkan peternak 

digunakan untuk pembelian pakan. Zat-Zat gizi yang 

dibutuhkan harus terdapat dalam pakan, kekurangan 

salah satu zat gizi yang diperlukan akan memberikan 

dampak buruk bagi pertumbuhan ternak (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2005). Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan yang 

berbanding lurus dengan hasil produksi.  

Tepung darah  merupakan bahan pakan yang 

berasal dari limbah pemotongan hewan yang 

mengandung protein kasar  sebesar 80%, lemak 1,6% dan 

serat kasar  1%,  tetapi kurang akan asam amino, kalium 

dan  phospor  (Rasyaf, 2003). Darah yang dihasilkan dari 

seekor ternak yang disembelih antara 7-9% dari berat 

badannya (Prawirokusumo, 1990). Penggunaan tepung 

darah harus hati-hati dikarenakan terdapat asam amino 

terbatas isoleusin dan metionin yang kandungannya 

sangat sedikit sehingga jika kekurangan salah satu asam 

amino dapat menurunkan produktivitas ternak. Menurut 

Kurniasih (2011), tepung darah juga memiliki kecernaan 

yang rendah karena tepung darah memiliki karakteristik 

yang cenderung lebih liat dan keras yang diduga 

mengandung serat-serat fibrinogen (komponen utama 
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dari protein dalam gumpalan darah) sehingga dapat 

menghambat kecernaan bahan pakan lain dan berdampak 

pada penurunan produksi. Pada penelitian terdahulu 

(Djaya, 2010) menyatakan bahwa penambahan tepung 

darah sebesar 5% dengan hasil rataan 65,13 g/ekor sangat 

baik dalam pertambahan bobot badan burung puyuh 

dibanding dengan penambahan tepung darah sebesar 

7,5% dan 10% dengan hasil rataan berturut-turut 57,77 

g/ekor dan 53,33 g/ekor. 

Berdasarkan uraian diatas untuk mendapatkan 

pakan yang efisien, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai persentase penggunaan tepung darah 

dalam pakan puyuh untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap konsumsi pakan, konversi pakan, dan produksi 

telur burung puyuh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah  

1. Apakah penambahan tepung darah pada pakan 

memberikan pengaruh terhadap penampilan 

burung puyuh yang meliputi konsumsi pakan, 

produksi telur dan konversi pakan. 

2. Pada level berapa penambahan tepung darah 

dapat meningkatkan penampilan burung puyuh 

yang meliputi konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung darah pada pakan terhadap 

penampilan burung puyuh, serta untuk mengetahui level 

terbaik penambahan tepung darah pada penampilan 

burung puyuh yang meliputi konsumsi pakan, konversi 

pakan dan produksi telur. 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam 

bidang ilmu pengetahuan, yaitu memberikan informasi 

ilmiah mengenai pengaruh penggunaan tepung darah 

pada pakan burung puyuh terhadap konsumsi pakan, 

konversi pakan, dan produksi telur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Pemeliharaan burung puyuh dapat menggunakan 

modal yang relatif kecil dibandingkan dengan beternak 

jenis unggas lainnya karena tidak membutuhkan lahan 

yang luas, modal yang relatif lebih kecil, kebutuhan 

pakan sedikit serta cara pemeliharaan yang cukup mudah. 

Produksi telur burung puyuh mencapai 250-300 

butir/tahun dengan berat rata-rata 10 g/butir. Disamping 

produksi telurnya, burung puyuh juga dimanfaatkan 

dagingnya. Keunggulan lain dari burung puyuh 

disamping cara pemeliharaannya mudah, burung puyuh 

juga mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi terhadap 
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penyakit dan dapat diternakkan bersama dengan hewan 

lain (Hartono, 2004). 

 Tepung darah merupakan bahan pakan yang 

berasal dari darah yang segar dan bersih yang biasanya 

diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH). 

Penggunaan darah sebagai bahan pakan ternak juga bisa 

mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan 

oleh darah yang belum dimanfaatkan. Masih terbatasnya 

pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan tepung 

darah menjadikan produk ini belum berkembang luas, 

padahal peluang bisnis pengolahan tepung darah 

sangatlah cerah. Tepung darah mengandung protein kasar 

sebesar 80%, lemak 1,6% dan serat kasar 1%, tetapi 

kurang akan asam amino, kalium dan phosphor (Rasyaf, 

2003). Darah yang dihasilkan dari seekor ternak yang 

disembelih antara 7-9% dari berat badannya (Maynard 

dan loosli, 1975). Perlu diperhatikan dalam 

penggunaannya pada unggas dalam pemberian tepung 

darah karena tepung darah mengandung asam amino 

terbatas isoleusin dan metionin, apabila terjadi defisiensi 

salah satu asam amino dalam pakan bisa menyebabkan 

penurunan pertumbuhan. 

 Tepung darah memiliki kandungan protein yang 

tinggi diharap dapat memberikan nilai produksi yang 

tinggi. Hal ini yang menyebabkan tepung darah 

digunakan sebagai pakan alternatif sehingga banyak 

penelitian yang mengkaji tentang penggunaan tepung 

darah sebagai bahan pakan terhadap ternak unggas. 
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Berdasarkan penelitian dari Djaya (2010) menyatakan 

bahwa penggunaan tepung darah dalam pakan yang baik 

maksimal sampai 5% saja, dari penelitian tersebut 

penulis jadikan sebagai acuan dalam penambahan tepung 

darah pada pakan burung puyuh dengan harapan dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap konsumsi 

pakan, konversi pakan dan produksi telur. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka piker 

 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan tepung darah pada pakan dapat 

berpengaruh meningkatkan konsumsi pakan, produksi 

telur dan menurunkan konversi pakan burung puyuh.  

Tepung 

darah 

Peningkatan produktifitas 

burung puyuh 

Meningkatkan 

konsumsi pakan 

Meningkatkan 

produksi telur 

Menurunkan 

konversi 

pakan 

Burung puyuh 

Sumber 

pakan 

alternatif 

Djaya (2010) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tepung Darah 

Tepung darah merupakan bahan pakan yang 

berasal dari darah yang segar dan bersih yang biasanya 

diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH). 

Penggunaan darah sebagai bahan pakan ternak juga bisa 

mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabakan 

oleh darah yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan 

pendapat dari Wahju (1988) menyatakan bahwa tepung 

darah merupakan darah segar yang dikeringkan 

kemudian digiling dan dapat menjadi sumber protein 

asam amino lisin di dalam pakan ternak. Menurut Rasyaf 

(2003) Tepung darah merupakan bahan pakan yang 

berasal dari limbah pemotongan hewan yang 

mengandung protein kasar sebesar 80%, lemak 1,6% dan 

serat kasar 1%, tetapi rendah  asam amino, kalium dan  

phosphor. 

Darah segar untuk pengolahan tepung darah dapat 

diperoleh dari Rumah Potong Hewan. Darah segar yang 

dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan mempunyai  

ketersediaan yang sangat melimpah dan belum 

termanfaatkan secara optimal. menurut Djaya (2010) 

bahwa darah segar dapat dihasilkan dari seekor ternak 

yang disembelih antara 7-9% dari berat badannya. 

Bariroh dan Sulistiono (2014) menyatakan proses 

pembuatan tepung darah diawali dengan pengambilan 
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darah segar dari RPH kemudian diletakkan pada loyang 

dan dikeringkan pada oven pada suhu 60
o
C selama 3 

hari. Alternatif pengeringan adalah menggunakan sinar 

matahari. Lapisan darah pada loyang diusahakan tidak 

terlalu tebal (±1cm) untuk mempercepat proses 

pengeringan. Setelah kering, kemudian dijadikan tepung 

dengan menggunakan alat pembuat tepung (miller). 

Setelah jadi tepung, dikeringkan lagi untuk  menghindari 

jamur. Protein kasar tepung darah ini dapat mencapai 

80%. Pemanasan tinggi selama proses pengeringan dapat 

mengakibatkan menurunnya biovailabilitas asam amino 

tertentu, terutama lisin. Treatment panas yang dibutuhkan 

untuk pematangan dan pengeringan bahan dapat 

mengakibatkan perubahan protein atau kerusakan 

struktur asam amino serta nutrisi lain. Diantara beberapa 

teknik pembuatan tepung darah yang modern, teknik 

spray dried merupakan proses yang paling aman dengan 

resiko pemaparan suhu paling minimal dan 

biovailabilitas asam amino paling baik. Namun Donkoh, 

Anang dan Ofari (1999) membuktikan bahwa tepung 

darah yang dikeringkan dengan sinar matahari 

(konvensional) tetap memiliki kandungan lisin yang 

tinggi 81,4 g/kg. 

Rasyaf (2003) menyatakan bahwa tepung darah  

memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu 

sebanyak 80-85%. Djaya (2010) menambahkan bahwa 

diantara bahan-bahan pakan yang berasal dari hewan 

tepung darah yang memiliki kadar protein tertinggi, 



9 
 

namun demikian yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaannya pada ternak adalah batas pemberian 

karena tepung darah mengandung asam amino terbatas 

isoleusin, dan metionin, apabila terjadi defisiensi salah 

satu asam amino bisa menyebabkan penurunan 

pertumbuhan, karene itu tepung darah dapat diberikan 

kepada unggas paling banyak 5% dalam pakan (Rasyaf, 

2003). Kandungan nutrisi tepung darah dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi tepung darah 

Zat gizi Jumlah Zat gizi Jumlah 

Abu 5,30 Niasin 34,00 

Ekstrak eter 1,30 Asam Pantotenat 2,60 

Serat kasar 0,60 Riboflavin 2,20 

BETN 3,50 Tiamin 0,40 

Protein kasar 89,30 Arginin 3,55 

Natrium 0,35 Sistin 1,35 

Klorin 0,30 Metionin 0,97 

Kalium 0,10 Glisin 3,74 

Kalsium 0,32 Histidin 4,30 

Fosfor 0,26 Isoleusin 0,95 

Belerang 0,37 Leusin 10,86 

Kobalt           (mg/kg) 0,10 Lisin 6,92 

Tembaga       (mg/kg) 10,80 Fenitalanin 6,00 

Magnesium    (%) 0,24 Tirosin 2,09 

Selenium       (mg/kg) 0,80 Serin 4,75 

Seng             (mg/kg) 4,81 Treonin 3,89 

Vitamin B12  (g/kg) 48,50 Triptofan 1,07 

Biotin           (mg/kg) 0,09 Valin 7,12 

Koline          (mg/kg) 854,00   

NEp                  (Kkal/kg) 2.381,00   

Sumber : Hartadi (1997) 
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2.2 Burung Puyuh ( Coturnix-coturnix japonica ) 

Burung puyuh merupakan salah satu aneka ternak 

unggas yang berpotensi tinggi sebagai penghasil telur dan 

dapat juga dipanen dagingnya. Ciri-ciri burung puyuh 

(Coturnix coturnix japonica) adalah bentuk badannya 

relatif lebih besar dari jenis burung puyuh lainya. 

Panjang badannya 19 cm, badannya bulat, ekor pendek, 

dan kuat, jari kaki empat buah, warna bulu coklat 

kehitaman, alis betina agak putih sedang panggul dan 

dada bergaris (Nugroho dan Mayun, 1986). Burung 

puyuh Coturnix coturnix japonica memiliki klasifikasi 

menurut  Pappas (2002)  sebagai berikut:   

Kingdom   : Animalia  

Filum    : Chordata  

Class    : Aves  

Ordo     : Gallivormes  

Sub ordo   : Phasianoidea  

Famili     : Phasianidae  

Sub-famili : Phasianinae  

Genus    : Coturnix  

Spesies    : Coturnix coturnix japonica 

Burung puyuh merupakan burung liar dan ditahun 

1870 di Amerika Serikat burung puyuh mulai 

diternakkan. Setelah masa itu, burung puyuh terus 

dikembangkan  kepenjuru dunia. Sedangkan di Indonesia 

burung puyuh mulai dikenal dan diternakkan sejak akhir 

1979. Menurut Nugroho dan Mayun (1986) beberapa 

ratus tahun yang lalu yaitu pada tahun 1890-an di Jepang 



11 
 

telah diadakan penjinakan terhadap burung puyuh 

tersebut. Menurut Pappas (2002) burung puyuh yang 

dikenal selama ini dengan sebutan Coturnix coturnix 

japonica  berasal dari daerah Asia Timur, India dan 

Rusia.  

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan 

yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur) 

diatas 5 minggu. Fase pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase 

yaitu starter (0-3 minggu), grower (3-5) minggu. Rata-

rata sexing pada burung puyuh dilakukan ketika umur 

tiga minggu berdasarkan warna bulunya. Burung puyuh 

jantan berbulu coklat pada bagian leher dan dada, 

sedangkan pada betina bulu pada bagian leher dan dada 

berwarna lebih cerah. Burung puyuh jantan mencapai 

dewasa kelamin pada umur 5-6 minggu dengan bobot 

badan 100-140 g. Burung puyuh betina mulai bertelur 

pada umur 35 hari dan mempunyai produksi telur sekitar 

200-300 butir/tahun (Rasyaf, 2003). 

Jenis burung puyuh yang biasa diternakkan 

adalah berasal dari jenis Coturnix coturnix  japonica. 

Burung puyuh mempunyai beberapa keunggulan antara 

lain lebih resisten terhadap penyakit dibandingkan 

dengan ayam, produksi telur yang pertama 42 hari, 

jumlah produksi telur 200-300 butir per tahun, rataan 

bobot telur 10 g (Anggorodi, 1995). Keunggulan lain dari 

burung puyuh selain diambil telur dan dagingnya adalah 

cara pemeliharaannya mudah, mempunyai daya tahan 

tubuh yang tinggi terhadap penyakit dan dapat 
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diternakkan bersama hewan lain (Hartono, 2004). Nilai 

gizi telur dan daging puyuh tidak kalah dengan unggas 

lain sehingga menambah penyediaan sumber protein 

hewani dan memberikan konsumen banyak pilihan 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2005). Sijabat (2007) 

menyatakan bahwa kandungan protein dan lemak cukup 

baik bila dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. 

Kandungan proteinnya tinggi tetapi kandungan lemaknya 

rendah sehingga baik untuk kesehatan. Perbedaan 

susunan protein dan lemak telur puyuh dibandingkan 

dengan telur unggas lain tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbedaan susunan protein dan lemak dari 

berbagai telur unggas. 

Jenis unggas 
Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Ayam ras 12,7 11,3 0,9 1,0 

Ayam buras 13,4 10,3 0,9 1,0 

Itik 13,3 14,5 0,7 1,1 

Angsa 13,9 13,3 1,5 1,1 

Merpati 13,8 12,0 0,8 0,9 

Kalkun 13,1 11,8 1,7 0,8 

Puyuh 13,1 11,1 1,6 1,1 

 Sumber: Sijabat (2007). 

 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

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 produktifitas (Anggorodi, 1995). Anak 
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burung puyuh yang baru berumur 1 sampai dengan umur 

32 hari membutuhkan protein 25% dan energi 

metabolisme 2900 Kkal/kg. Pada umur 3 sampai dengan 

umur 5 minggu kebutuhan protein dikurangi menjadi 

20% dan energi metabolismenya 2600 Kkal/kg. Burung 

puyuh umur lebih dari 5 minggu kebutuhan protein dan 

energi sama dengan kebutuhan energi dan protein umur 

3-5 minggu. 

Pakan yang dapat diberikan untuk burung puyuh 

terdiri atas beberapa bentuk yaitu bentuk pellet, remah 

dan tepung. Pakan  terbaik adalah yang bentuk tepung, 

sebab burung puyuh yang mempunyai sifat usil dan 

sering mematuk, karenanya burung puyuh akan 

mempunyai kesibukan lain dengan mematuk-matuk 

pakannya. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan air 

mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup. 

Kekurangan salah satu nutrisi maka akan mengakibatkan 

kesehatan terganggu dan menurunnya produktifitas 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi pakan 

untuk memperoleh energi sehingga jumlah makanan 

yang dimakan setiap harinya cenderung berhubungan erat 

dengan kadar energinya, bila presentase protein yang 

tetap terdapat dalam semua pakan, maka pakan yang 

mempunyai konsentrasi ME tinggi akan menyediakan 

protein yang kurang dalam tubuh unggas karena 

rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi dalam 

tubuh unggas. Sebaliknya, bila kadar energi kurang maka 
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unggas akan mengkonsumsi makanan untuk 

mendapatkan lebih banyak energi akibatnya 

kemungkinan akan mengkonsumsi protein berlebihan 

(Tillman, Reksohadiprodjo dan Lebdosoekojo, 1998). 

Kebutuhan zat makanan burung puyuh berdasarkan fase 

fisiologisnya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kebutuhan zat-zat makanan dalam pakan burung 

puyuh (coturnix coturnix japonica) untuk 

daerah tropis. 

Zat-zat Makanan 

Grower  

Umur 0-5 

Minggu 

Layer  

Umur 6 Minggu 

Keatas 

Energi metabolis 

(kkal/kg) 

2800 2600 

Protein (%) 24 20 

Lemak (%) 2,80 3,96 

Serat kasar (%) 4,10 4,40 

Lisin (%) 1,40 1,10 

Metionin+Cistin 

(%) 

0,75 0,80 

Glisin+Serin (%) 1,70 0,90 

Vit A (IU/kg) 13000 6000 

Vit K1 (mg/kg) 1,0 1,0 

Vit B12 (mg/kg) 0,003 0,003 

Asam Linoleat (%) 1,0 1,0 

Calcium (%) 0,80 3,75 

Phosphor (%) 0,75 1,00 

Natrium (mg/kg) 0,35 0,35 

Sumber : NRC (1994) 
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2.4 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan perhitungan dari 

banyaknya pakan yang diberikan kemudian dikurangi 

dengan sisa pakan yang telah dikonsumsi ternak sesuai 

dengan periode pemeliharaan (Scott, Nesheim dan 

Young, 1992). Ditambahkan oleh pendapat Nugroho dan 

Mayun (1986) yang menyatakan bahwa, konsumsi pakan 

merupakan kegiatan masuknya sejumlah nutrisi yang ada 

di dalam pakan  yang  telah  tersusun  dari  bahan  pakan  

untuk  memenuhi  kebutuhan nutrisi ternak. Pakan yang 

diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur 

dan kebutuhan  ternak. 

Menurut Tillman et al. (1998) bahwa besar 

kecilnya konsumsi pakan akan mempengaruhi konsumsi 

protein ternak. Konsumsi protein ini yang nantinya 

bertanggung jawab pada kenaikan berat badan ternak. 

Adapun konsumsi protein dapat didefinisikan sebagai 

banyaknya protein kasar yang ada pada sejumlah pakan 

yang dikonsumsi. Keadaan kandang yang tidak nyaman 

dapat memacu stress pada ternak burung puyuh dan 

berdampak pada penurunan nafsu makan burung puyuh 

sehingga berpengaruh terhadap konsumsi pakan, bobot 

telur dan konversi pakan ternak (Achmanu, Muharlien 

dan Salaby, 2011). Ditambahkan oleh pendapat North 

dan Bell (2002) yang mengemukakan bahwa kenaikan 

suhu lingkungan akan berdampak pada penurunan 

konsumsi pakan, penurunan produksi telur, menurunkan 

ukuran telur, menurunkan kualitas kerabang telur dan 
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sebaliknya meningkatkan konversi pakan serta konsumsi 

air. Jumlah kebutuhan pakan burung puyuh sesuai 

dengan umurnya tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai 

dengan umurnya. 

Umur Kebutuhan pakan (g/ekor/hari) 

1 hari – 1 minggu 2 

1 minggu – 2 minggu 4 

2 minggu – 4 minggu 8 

4 minggu – 5 minggu 13 

5 minggu – 6 minggu 15 

> 6 minggu 17 – 19 

Sumber : Anggorodi (1995). 

 

2.5 Produksi Telur 

Produksi telur merupakan perhitungan telur yang 

dihasilkan dalam waktu dan periode tertentu. Proses 

fisiologis pembentukan telur pada permulaan dewasa, 

dibawah pengaruh cahaya kelenjar otak dirangsang untuk 

memproduksi hormon kelamin yang meningkatkan 

pertumbuhan ovarium serta oviduk dan memulai 

berproduksi telur (Wahyu, 1985). Pembentukan telur 

yang normal, memerlukan waktu bekisar antara 25-26 

jam. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya 

kuning telur di dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan 

di dalam ovarium jumlahnya mencapai ribuan dalam 

berbagai ukuran. Kuning telur yang dilepaskan ovarium 

tersebut diterima oleh infundibulum. Berada di 

infundibulum kuning telur tinggal selama 15 menit tanpa 
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adanya penambahan unsur lain, pada saat kuning telur di 

dalam magnum terjadi penambahan unsur lain, yaitu 

berupa putih telur yang terdiri atas 88% air dan 11% 

protein dan kuning telur tinggal selama 3 jam. Telur 

tinggal di dalam isthmus selama ±1,25 jam dan di dalam 

isthmus telur dibungkus 2 buah selaput tipis. Telur 

tinggal di dalam uterus selama 20-21 jam kemudian di 

dalam uterus inilah telur disempurnakan, hingga 

mendapat cairan putih yang tipis melalui membrane 

secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang 

disebut kerabang. Telur yang sudah sempurna, 

dikeluarkan melalui kloaka. Rongga udara telur terbentuk 

diluar tubuh ayam, yakni 1-2 jam setelah telur tersebut 

dikeluarkan, hal ini terjadi karena adanya perubahan 

temperatur (Sudarmono, 2003). 

North dan Bell (2002) menyatakan bahwa 

produksi telur sangat ditentukan oleh strain burung, umur 

pertama bertelur, kematian sebelum masa bertelur, 

konsumsi pakan dan kandungan protein pakan. Menurut 

Setyawan (2006) produksi telur ditentukan oleh produksi 

ovum yang ditentukan oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan proses hormonal. Eishu (2005) dari hasil 

penelitiannya melaporkan bahwa pemberian pakan 

dengan kandungan protein yang berbeda, lama 

pencahayaan 16 jam/hari dan suhu 22,5°C menghasilkan 

produksi telur seperti dalam Tabel 5 berikut:  
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Tabel 5. Produksi telur burung puyuh pada level protein 

yang berbeda level protein umur (minggu) 

Level 

Protein (%) 

Umur (minggu) % 

6 - 10  11- 20 21 - 32  6 - 32 

18,00 46,70 61,60 42,80 53,00 

20,00 67,90 63,00 62,50 63,70 

22,00 51,30 71,70 62,30 64,60 

24,00 66,50 81,70 81,10 78,70 

Sumber: Eishu (2005) 

 Makund (2006) melaporkan bahwa pemberian 

pakan dengan kandungan energi 2700 Kkal/kg cukup 

untuk produksi telur optimum yaitu 79,09% pada umur 9-

19 minggu dengan konversi pakan 3,43. Pemberian 

pakan dengan kandungan energi 2900 Kkal/kg produksi 

tidak berbeda yaitu 78,59% dengan konversi pakan 3,34.  

Burung puyuh akan mulai bertelur pada umur 42 hari. 

Pada permulaan masa bertelur, produksi telurnya sedikit 

dan akan cepat meningkat sesuai bertambahnya umur. 

Puyuh mencapai puncak produksi lebih dari 80% pada 

minggu ke-13 (Tetty, 2002). Telur saat permulaan 

bertelur berukuran kecil ukuran telur membesar sesuai 

pertambahan umur dan akan mencapai besar yang stabil. 

Burung puyuh yang awal bertelur terlalu muda akan 

menghasilkan telur yang lebih kecil apabila dibandingkan 

dengan telur yang dihasilkan oleh burung puyuh yang 

lambat mulai bertelurnya Nugroho dan Manyun (1986).   

Pertumbuhan dan produksi telur akan sangat 

bergantung pada perlakuan yang diterimanya, termasuk 
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perlakuan pakan. Pemberian jenis pakan yang berubah-

ubah bisa berakibat menurunnya produksi telur (Abidin, 

2004). Suhu sangat penting untuk produksi burung 

puyuh. Sebaiknya suhu kamar berkisar 35-36
o
C (95-

97
o
F) lebih dari 3 minggu secara bertahap dikurangi 

menjadi 20
o
C (68

o
F). Awal pemberian pakan dan air 

menggunakan nampan plastik serta tempat minum 

otomatis (Sainbury, 1999). Tatalaksana pemeliharaan 

selama periode produksi sangat menentukan kemampuan 

burung puyuh dalam memproduksi telur. Hasil 

pencatatan produksi telur yang diproduksi berkisar antara 

52% sampai 72,22%. 

Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi 

pakan, kandungan protein pakan dan faktor hormonal 

dalam proses pembentukan telur. Seleksi jangka panjang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan rataan 

produksi burung puyuh pada sifat yang diseleksi dan 

terkorelasi positif, tetapi memberikan pengaruh 

penurunan produksi terhadap sifat yang terkorelasi 

negative (Triyanto, 2007) dan (Hamdan, 2005). Produksi 

telur yang tinggi, membutuhkan perkembangan organ-

organ reproduksi yang baik (organ-organ dalam yang 

berfungsi langsung maupun tak langsung dalam 

membentuk dan membuat telur), sehingga bagian kuning 

telurnya relatif lebih banyak.  Burung puyuh termasuk 

yang mempunyai produksi telur yang cukup tinggi, tetapi 

sifatnya yang mudah tercekam dapat mengganggu 

produksi telur yang kita harapkan. Hal-hal yang 
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menyebabkan tinggi atau rendahnya produksi telur pada 

burung puyuh antara lain adalah ketenangan yang mampu 

diciptakan di dalam maupun disekitar kandang, pakan 

dan pemberiannya, menjaga kesehatan burung puyuh dan 

pemeliharaan dan tatalaksana rutin pada peternakan 

burung puyuh (Rasyaf, 2003). Burung puyuh betina 

mulai bertelur pada umur 35 hari, rata-rata 40 hari dan 

produksi telur sudah normal pada umur 50 hari 

(Woodard, Ablanalp, Wilson dan Vohra, 1973). Produksi 

telur pertama yang dihasilkan oleh induk muda  yang 

baru mulai bertelur biasanya kecil dan memerlukan 

waktu yang lama untuk mencapai ukuran standar. Burung 

puyuh betina dapat bertelur antara 200-300 butir/tahun 

(Schaible, 1970). Berat telurnya antara 8,25-10,1 g. 

Puncak produksi (egg production) pada burung puyuh 

lebih lama daripada ayam. 

 

2.6 Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah jumlah pakan yang 

dihabiskan untuk tiap satuan produksi (pertambahan 

bobot badan atau telur). Zainudin dan Syahruddin (2012) 

mengemukakan bahwa, konversi pakan merupakan 

hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot badan atau produksi 

telur. Semakin rendah angka konversi pakan, hal tersebut 

menggambarkan bahwa semakin baik kualitas pakan. 

Angka konversi pakan sangat erat kaitannya dengan 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, semakin 
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kecil nilai angka konversi pakan menunjukkan tingkat 

efisiensi burung puyuh memanfaatkan pakan menjadi 

daging dan telur. 

Campbell (1984) menyatakan bahwa kualitas 

pakan yang baik ditentukan oleh keseimbangan nutrisi 

dalam pakan yang diperlukan oleh ternak. Angka 

konversi pakan menunjukkan tingkat penggunaan pakan, 

dimana jika angka konversi semakin kecil maka dapat 

dikatakan penggunaan pakan semakin efisien. Menurut 

Hartono (2004) Angka konversi kecil menunjukkan 

penggunaan pakan yang efisien sedangkan angka 

konversi besar menunjukkan penggunaan pakan yang 

tidak efisien. Menurut Gillespie (1990) konversi pakan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur ternak, 

bangsa, kandungan nutrisi pakan, keadaan temperature 

suhu, keadaan unggas sejumlah faktor yaitu latar 

belakang genetik galur, jumlah pakan yang terbuang, 

aditif yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan, sedangkan Ensminger 1992) menyatakan 

angka konversi pakan dipengaruhi oleh bangsa burung, 

manajemen, penyakit dan pakan yang digunakan. 

Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula konversi 

pakannya. Mutu pakan yang baik ditentukan oleh zat-zat 

makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan 

nutrisi burung puyuh. Pakan yang kekurangan salah satu 

zat makanan akan mengakibatkan konsumsi pakan secara 

berlebihan untuk mencukupi kekurangan zat yang 

diperlukan tubuhnya. Nilai konversi pakan berhubungan 
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dengan biaya produksi, khususnya biaya pakan, karena 

semakin tinggi konversi pakan maka biaya pakan akan 

meningkat karena jumlah pakan yang dikonsumsi untuk 

menghasilkan bobot badan dalam jangka waktu tertentu 

semakin tinggi. Nilai konversi pakan yang tinggi 

menunjukkan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menaikkan bobot badan atau produksi telur  dan efisiensi 

pakan yang semakin rendah (Diwayani, Sunarti dan  

Sarengat, 2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya-

Sumber Sekar selama 4 minggu mulai dari 28 Maret 

sampai dengan 24 April 2014. Analisis proksimat (BK, 

Gross energy, PK, LK, SK dan Abu) bahan pakan dan 

pengolahan tepung darah dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan  ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Burung Puyuh 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 120 ekor burung puyuh betina yang berumur 49 

hari dengan jenis Coturnix coturnix japonica dan 

dipelihara selama 4 minggu dengan HDP (%) minggu 

pertama rata-rata 59.05% (Lampiran.1).  

2. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kandang baterai. Kandang yang digunakan 

berjumlah 24 buah berukuran tinggi 22 cm, panjang 33 

cm, dan lebar 40 cm dimana tiap petak diisi 5 ekor 

burung puyuh dengan dilengkapi peralatan tempat tempat 

pakan, minum, penampung telur, timbangan, 
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thermometer, higrometer, plastik dan peralatan 

kebersihan. 

3. Alat dalam pembuatan tepung darah 

 Bak dengan volume 70 liter sebanyak 4 buah dan 

timba berdiameter ±17 cm digunakan untuk penampung 

darah segar di RPH. Kompor gas dan panci berdiameter 

±30 cm digunakan untuk perebusan tepung darah agar 

dapat menggumpal. Plastik ukuran 5 m x 2 m sebanyak 2 

buah digunakan dalam penjemuran darah segar dibawah 

sinar matahari selama ±16 jam. Oven listrik bermerek 

memmert dengan kapasitas 52 liter, suhu 60
o
C dan listrik 

1600 watt untuk mengurangi kadar air tepung darah dan 

mesin penggiling tepung untuk menghaluskan darah yang 

sudah dioven. 

4. Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrat puyuh komersial produksi PT. Charoen 

Phokphan Indonesia (CP5104P) yang dibeli dari poultry 

shop di Karangploso dengan harga Rp. 5500/kg. Pakan 

diberikan sehari dua kali, pagi dan sore. Pakan dan air 

minum diberikan secara ad libitum.  

Darah segar yang digunakan diambil dari Rumah 

Potong Hewan (RPH) Kota Malang kemudian darah 

tersebut dijadikan tepung setelah melalui proses 

pengolahan seperti yang tertera pada Gambar 2. 

Kandungan nutrisi pakan pada konsentrat produksi PT. 

Charoen Phokphan Indonesia (CP5104P), kandungan 
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nutrisi tepung darah dan kandungan nutrisi pada pakan 

perlakuan tersebut disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan pakan konsentrat CP5104P PT 

Charoen Pokphan Indonesia dan tepung darah 

yang digunakan selama penelitian. 

Zat makanan 
Konsentrat 

CP5104P 
(*)

 

Konsentrat 

CP5104P 
(**)

 

Tepung 

darah 
(**)

 

Kadar air 

Bahan 

kering 

Gross 

energy 

Protein 

Lemak 

Serat 

Abu 

Kalsium 

Posfor 

Antibiotik 

Max 13,00 % 

- 

- 

20,00 – 22,00 

% 

Min 3,50 % 

Max 5,00 % 

Min 12,00 % 

Min 3,00 % 

Min 0,60 % 

- 

- 

86,63 % 

2842,18 Kkal / 

Kg 

22,31 % 

3,65 % 

5,50 % 

15,56 % 

- 

- 

- 

 

83,50 % 

3731,34 

Kkal / kg 

84,86 % 

0,64 % 

1,09 % 

3,17 % 

- 

- 

- 

Keterangan: 
(*)

Label pakan komplit butiran puyuh petelur 

dewasa produksi PT. Charoen Pokphand 

Indonesia. 
                          (**)

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas   Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 
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4. Pembuatan tepung darah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan tepung darah 

(Anonymous, 2013) 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode percobaan 

yang dirancang dengan  menggunakan desain Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki 6 ulangan dan pada tiap ulangan 

berisi 5 ekor burung puyuh, sehingga didapat unit 

percobaan sebanyak 24. Pemberian pakan dan minum 

secara ad libitum. Perlakuan yang diberikan ke ternak 

didasarkan dari penelitian (Djaya, 2010) sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

Darah Sapi diambil dari Rumah Potong Hewan (RPH) 

 

Direbus dengan suhu 80
o
C selama ±20 menit 

 

Dijemur dibawah sinar matahari selama ±16 jam 

Dimasukkan kedalam oven listrik dengan suhu 60 
0
C 

selama 2-3 hari sampai kering untuk mengurangi kadar 

air 

Dimasukkan kedalam mesin penggilingan sampai 

halus dan berbentuk tepung 
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P0 = Pakan komplit tanpa penggunaan tepung darah 

P1 = Pakan komplit + Tepung Darah 4%. 

P2 = Pakan komplit + Tepung Darah 8%. 

P3 = Pakan komplit + Tepung Darah 12%. 

Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang 

sesuai perlakuan dan ulangan adalah sebagai berikut: 

P0(5) P2(5) P1(4) P0(2) P3(4) P2(6) 

P3(1) P2(3) P(33) P1(6) P1(3) P0(3) 

P2(4) P0(6) P(22) P0(1) P3(2) P1(2) 

P3(6) P1(5) P(21) P3(5) P1(1) P0(4) 

Gambar 3 : Pengacakan unit penelitian sesuai dengan 

perlakuan dan ulangan. 
  

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi jumlah sisa pakan dan pakan yang 

tercecer (g/ekor/minggu) yang dihitung selama 

penelitian. Rumus konsumsi pakan menurut Scott et al 

(1992) sebagai berikut : Konsumsi pakan (g) = 

Jumlah pakan (g) – jumlah sisa pakan (g) 

2. Produksi telur merupakan perhitungan dari 

perbandingan jumlah telur (butir) yang dihasilkan 

dalam satu minggu dengan jumlah puyuh betina (ekor) 

yang ada dan dikalikan 100% selama penenelitian. 
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Rumus HDP (%) menurut Sijabat (2007) sebagai 

berikut : 

Produksi telur = 
Jumlah telur hari itu (butir)

Jumlah puyuh yang hidup (ekor)
  x 100% 

3. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan bobot telur yang dihasilkan 

selama penelitian (Sagala, 2009). 

Konversi pakan = 
Konsumsi pakan (g)

Bobot telur (g)
 

 

3.5 Analisis Data 

Pendataan dilakuakan setiap hari. Data yang 

didapat dari hasil lapang dianalisis statistik menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata 

(P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Model matematika 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah sebagai 

berikut: 

Yij = u + µi + ∑ij 

Keterangan: 

Yi : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

u   : Nilai tengah umum 

µi  : Pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke 

ulangan ke-j 

i  : 1, 2, 3, 4.   

j : 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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3.6. Batasan Istilah 

 Dalam penelitian ini batasan istilah yang 

digunakan yaitu : 

1. Coturnix coturnix japonica merupakan burung puyuh 

yang digunakan dalam penelitian dengan 

pengambilan data mulai umur 49 hari. 

2. Tepung darah merupakan hasil dari pengolahan dan 

pengeringan darah sapi yang diambil dari Rumah 

Potong Hewan (RPH Gadang) kemudian diproses 

menjadi tepung. 

3. Pakan ad libitum merupakan pemberian pakan sesuai 

kebutuhan (24 g/ekor/hari) ditambah 15%. 

4. Konsumsi pakan merupakan merupakan selisih dari 

jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa 

pakan (Scott et al., 1992). 

5. Produksi telur merupakan perbandingan dari jumlah 

telur (butir) yang dihasilkan dalam satu minggu 

dengan jumlah puyuh betina (ekor) yang ada dan 

dikalikan 100% (Sijabat, 2007). 

6. Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu 

dibandingkan dengan bobot telur yang dihasilkan 

dalam waktu tertentu. (Sagala, 2009)  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai konsumsi 

pakan burung puyuh selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 7, sedangkan perhitungannya dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

Tabel 7. Rataan konsumsi pakan burung puyuh 

(g/ekor/minggu) 

Perlakuan Rataan konsumsi pakan (g/ekor/minggu) 

P0 (Kontrol) 

P1 (4%) 

P2 (8%) 

P3 (12%) 

154,60 ± 0,28
a
 

159,54 ± 1,07
b
 

163,23 ± 2,37
c
 

168,86 ± 2,96
d
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan penambahan 

tepung darah memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi pakan. 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan tepung darah dalam pakan 

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

terhadap konsumsi pakan burung puyuh. Hal ini 

disebabkan karena pengaruh kandungan protein tepung 

darah yang cukup tinggi dan selain itu tepung darah juga 

mengandung triptofan dan glisin yang dapat melengkapi 

kandungan asam amino dalam pakan sehingga 
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palatabilitas ternak meningkat yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan konsumsi pakan. Selaras dengan 

pernyataan Wahju (1988) dan Rasyaf (2003) yang 

mengemukakan bahwa tepung darah  memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi yang akan 

membantu dalam produksi ternak, yaitu sebanyak 85% 

protein, lemak 1,6% dan kadar serat kasar 1%, Hal ini 

tidak jauh beda dengan hasil analisis laboratorium 

kandungan nutrisi tepung darah yaitu didapat sebanyak 

84,86% protein, lemak 0,64% dan 1,09%. Djaya (2010) 

menyatakan bahwa tepung darah mengandung triptofan 

dan glisin sehingga dapat melengkapi unsur asam amino 

pakan dan tepung darah dapat menutupi kekurangan 

nutrisi tertentu dari pakan yang digunakan dalam pakan 

sehingga mampu meningkatkan konsumsi pakan.  

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 

4 didapat rataan tertinggi yaitu P3 = 168,86 ± 2,96, hal ini 

disebabkan karena presentase pemberian tepung darah P3 

sebanyak 12% lebih banyak dibanding dengan pemberian 

pada perlakuan yang lain. Semakin banyak presentase 

tepung darah pada pakan maka semakin banyak pula 

kandungan asam amino triptofan dan glisin pada pakan, 

sehingga palatabilitas ternak dapat meningkat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan konsumsi pakan. 

Sebaliknya didapat hasil rataan terendah yaitu P0 = 

154,60 ± 0,28 disebabkan karena pemberian 0% tepung 

darah tidak menambah kandungan asam amino triptofan 

dan glisin pada pakan, sehingga palatabilitas ternak tidak 
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mengalami peningkatan yang pada akhirnya juga tidak 

meningkatkan konsumsi pakan.  

Konsumsi pakan pada puyuh tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor pakan tetapi dipengaruhi juga 

oleh suhu lingkungan. Suhu dan kelembaban saat 

penelitian didapatkan rataan sebesar  23,68
o
C (pagi hari) 

dan 24,71
o
C (sore hari). Kelembaban sebesar 70,18% 

(pagi hari) dan 72,79% (sore hari) dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Hal ini selaras dengan pendapat Gellispie 

(1987) bahwa temperatur tinggi berpengaruh besar 

terhadap konsumsi pakan harian. Konsumsi pakan akan 

rendah apabila temperatur tinggi dan sebaliknya. Suhu 16 

- 24˚C adalah suhu yang ideal bagi burung puyuh untuk 

berproduksi maksimal. North dan Bell (2002) 

mengemukakan bahwa konsumsi pakan juga dipengaruhi 

oleh berat badan, ukuran tubuh, tahapan produksi, suhu 

lingkungan, keadaan energi pakan, kualitas pakan 

(komposisi nutrisi dalam pakan, kualitas pelet dan 

formulasi pakan) dan manajemen (manajemen 

lingkungan, kepadatan kandang, ketersediaan pakan dan 

air minum dan kontrol terhadap penyakit). 

  

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Produksi Telur 

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai konsumsi 

pakan burung puyuh selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 8, sedangkan perhitungannya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 
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Tabel 8. Rataan Produksi Telur burung puyuh (%) 

Perlakuan Rataan Produksi telur (%) 

P0 (Kontrol) 

P1 (4%) 

P2 (8%) 

P3 (12%) 

76,55 ± 1,89
c
 

84,88 ± 1,23
d
 

74,05 ± 1,08
b
 

72,50 ± 1,34
a
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan penambahan 

tepung darah memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap produksi telur. 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan tepung darah dalam pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap produksi telur pada burung puyuh. Hal 

ini disebabkan karena tepung darah memiliki kandungan 

nutrisi yang baik terutama kandungan protein kasarnya 

akan tetapi terdapat asam amino terbatas isoleusin dan 

metionin, apabila terjadi defisiensi salah satu asam amino 

dalam pakan bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan 

termasuk produksi telur. Selaras dengan pendapat Djaya 

(2010) dan Rasyaf (2003) bahwa tepung darah berguna 

untuk melengkapi pakan yang membutuhkan protein 

kasar yang tinggi, yaitu sebanyak 80-85%. Protein ini 

akan membantu dalam produktifitas ternak, namun 

demikian yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya 

pada ternak adalah batas pemberian karena tepung darah 

mengandung asam amino terbatas yang dapat 

menurunkan pertumbuhan. Ditambahkan menurut 
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pendapat Kurniasih (2011) bahwa tepung darah memiliki 

karakteristik yang cenderung lebih liat dan keras yang 

diduga mengandung serat-serat fibrinogen (komponen 

utama dari protein dalam gumpalan darah) yang 

menyebabkan kecernaan tepung darah sangat rendah dan 

berdampak penurunan produktifitas unggas. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 

6 didapat hasil rataan berturut-turut dengan notasi yang 

sama yaitu P0 = 76,55 ± 1,89, P2 = 74,05 ± 1,08 dan P1 = 

84,88 ± 1,23, tetapi secara diskriptif hasil produksi telur 

dari P2 tidak efisien karena nilainya lebih rendah jika 

dibanding dengan hasil produksi telur dari P0. Hasil 

produksi telur P3 = 72,50 ± 1,34 juga lebih rendah jika 

dibanding dengan P0, hal ini disebabkan karena 

presentase pemberian tepung darah pada P3 sebanyak 

12%. Semakin banyak presentase tepung darah pada 

pakan maka semakin kurang pula kandungan asam amino 

terbatas isoleusin dan metionin pada pakan, sehingga 

dengan kurangnya kandungan asam amino terbatas 

isoleusin dan metionin akan mengakibatkan laju 

pertumbuhan menurun, ditambah lagi menurut Kurniasih 

(2011) tepung darah memiliki karakteristik yang 

cenderung lebih liat dan keras yang diduga mengandung 

serat-serat fibrinogen (komponen utama dari protein 

dalam gumpalan darah) yang menyebabkan kecernaan 

tepung darah sangat rendah dan dapat menghambat 

proses kecernaan bahan pakan yang terkonsumsi oleh 

ternak dan berdampak pada penurunan produktivitas 
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ternak termasuk produksi telur. Secara diskrptif didapat 

hasil produksi telur yang paling baik yaitu P1 = 4,27 ± 

0,25 lebih tinggi jika dibanding dengan hasil produksi 

telur dari P0, hal ini dikarenakan presentase pemberian 

tepung darah pada P1  sebanyak 4% lebih kecil dibanding 

dengan P2 sebanyak 8%  maupun P3 sebanyak 12%, 

sehingga asam amino terbatas isoleusin dan metionin 

pada pakan tidak menyebakan defisiensi asam amino 

esensial dan tepung darah yang memiliki kecernaan yang 

rendah diduga dapat ditoleransi oleh tubuh puyuh dengan 

baik, sebab itu pakan yang dikonsumsi dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam proses pencernaan 

dan metabolisme tubuh untuk produksi telur. Menurut 

hasil penelitian Djaya (2010) batas aman penggunaan 

tepung darah maksimal sebanyak 5% saja. Ditambahkan 

oleh Soeparno (1994) pakan yang dikonsumsi dan 

dicerna dengan baik dapat lebih efisien untuk 

produktifitas ternak. Selain itu, tepung darah 

mengandung triptofan dan glisin sehingga dapat 

melengkapi unsur asam amino pakan dan tepung darah 

dapat menutupi kekurangan zat nutrisi tertentu dari pakan 

yang digunakan dalam pakan. 

Hasil penelitian Abidin (2004) menyatakan 

bahwa pertumbuhan dan produksi telur sangat 

bergantung pada suhu yang merupakan faktor penting 

dalam produktifitas burung puyuh, dalam pemeliharaan 

sebaiknya suhu kamar berkisar 35-36
o
C (95-97

o
F) dan 

secara bertahap dikurangi menjadi 20
o
C (68

o
F) jika 
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memasuki umur lebih dari 3 minggu hal ini sama dengan 

hasil pengamatan suhu pada penelitian yang diperoleh 

berkisar 23,64
o
C pada pagi hari dan 24,71

o
C pada sore 

hari. Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi 

pakan, kandungan protein pakan dan faktor hormonal 

dalam proses pembentukan telur (Triyanto, 2007) dan 

(Hamdan, 2005). Rasyaf (2003) menyatakan untuk 

mendukung produksi telur yang tinggi, membutuhkan 

perkembangan organ-organ reproduksi yang baik (organ-

organ dalam yang berfungsi langsung maupun tak 

langsung dalam membentuk dan membuat telur) dan 

tinggi atau rendahnya produksi telur pada burung puyuh 

juga difaktori antara lain kenyaman baik di dalam 

maupun diluar kandang, menjaga kesehatan burung 

puyuh, tatalaksana rutin pemeliharaan, pakan dan 

pemberiannya. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai konversi 

pakan burung tuyuh selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 9, sedangkan perhitungannya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan tepung darah dalam pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan burung puyuh. 
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Tabel 9. Rataan nilai konversi pakan burung puyuh. 

Perlakuan Rataan Konversi Pakan 

P0 (Kontrol) 

P1 (4%) 

P2 (8%) 

P3 (12%) 

2,86 ± 0,22
b
  

2,57 ± 0,26
a
 

3,05 ± 0,23
c
  

3,29 ± 0,23
d
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan penambahan 

tepung darah memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konversi pakan. 

Hal ini disebabkan karena pada perlakuan P1 

burung puyuh lebih mampu memanfaatkan penggunaan 

pakan secara optimal dan diikuti dengan produksi telur 

yang baik dibanding perlakuan lainnya. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Djaya (2010) tentang penambahan 

tepung darah terhadap konversi pakan burung puyuh 

didapatkan hasil terbaik pada perlakuan dengan 

penambahan tepung darah sebanyak 5% yaitu 2,04, pada 

penambahan sebanyak 10% konversi pakan semakin 

besar dan tidak efisien yaitu 2,93. Hal ini segaris dengan 

hasil rataan analisis statistik diatas bahwa P0, P2 dan P3 

mempunyai hasil rataan yang signifikan terhadap rataan 

dari P1. Peningkatan konversi pakan pada perlakuan 

penambahan tepung darah disebabkan karena 

menurunnya kemampuan puyuh dalam menyerap zat 

makanan. Menurut pendapat dari Djaya (2010) yang 

menyatakan bahwa dengan kandungan asam amino 

terbatas tepung darah berupa isoleusin dan metionin jika 
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tepung darah diberikan atau dikonsumsi ternak secara 

berlebihan dapat berdampak pada penurunan produksi 

ternak karena defisiensi salah satu asam amino dari 

pakan tersebut, ditambah lagi menurut Kurniasih (2011) 

bahwa tepung darah memiliki karakteristik yang 

cenderung lebih liat dan keras yang diduga mengandung 

serat-serat fibrinogen (komponen utama dari protein 

dalam gumpalan darah) sehingga dapat menghambat 

kecernaan bahan pakan lain jika pemberiannya terlalu 

banyak dapat membengkakkan nilai konversi pakan. 

Menurut pendapat Zuprizal (1998) dan Sagala (2009) 

semakin baik kualitas pakan maka konversi pakan yang 

dicapai semakin rendah, baik tidaknya kualitas pakan 

ditentukan oleh seimbang tidaknya zat nutrisi pakan yang 

sesuai dengan kebutuhan ternak. Berdasarkan hasil 

penelitian Kartasudjana dan Nayoan (1997) konversi 

pakan burung puyuh yang baik berkisar antara 2,70-2,80.  

Namun penelitian Abdel, Saleh dan Togatorop (2009) 

menyatakan konversi pakan burung puyuh yang 

diperoleh 3,04. Menurut Campbell (1984), konversi 

pakan menunjukkan tingkat penggunaan pakan, dimana 

jika angka konversi semakin kecil maka penggunaan 

pakan semakin efisien dan sebaliknya jika angka 

konversi besar maka penggunaan pakan kurang efisien. 

Suhu kamar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktifitas ternak karena berhungan 

erat dengan tingkat stress pada unggas, suhu kamar pada 

saat penelitian rata-rata berkisar 23.64
o
C – 24.71

o
C dapat 
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dilihat pada Lampiran 2. Hal ini didukung dengan 

pendapat Ensminger (1992) dan Anggorodi (1985) 

bahwa angka konversi pakan dipengaruhi oleh faktor-

faktor sepert: umur ternak, bangsa, kandungan gizi 

pakan, keadaan temperatur dan keadaan unggas. Nilai 

konversi pakan yang tinggi bisa disebabkan adanya suhu 

yang tinggi sehingga terjadi stres pada burung puyuh, 

apabila terjadi stres seperti ini berkelanjutan maka 

produktifitas burung puyuh akan terganggu, sehingga 

pada akhirnya pakan yang dikonsumsi tidak dimetabolis 

dengan baik. Terganggunya metabolisme dalam tubuh 

burung puyuh akan menjadikan ketidakefisienan 

penggunaan pakan. Tingkat konversi pakan juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mutu pakan, tata 

cara pemberian pakan, dan kesehatan ternak yang 

berkaitan dengan tingkat konsumsi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Penambahan tepung darah dapat meningkatkan 

konsumsi pakan, produksi telur dan  menurunkan 

konversi pakan, dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

penambahan tepung darah sebesar 4% dapat 

meningkatkan produktivitas burung puyuh. 

5.2. Saran 

Penambahan tepung darah pada pakan pada burung 

puyuh sebaiknya 4% untuk meningkatkan produktifitas 

yang optimal. kekurangan dari penelitian ini, dalam 

pembuatan tepung darah kurang maksimal.   
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Lampiran 1. Koefisien keragaman HDP (%) burung 

puyuh minggu pertama. 

Perlakuan 
HDP 

(%) 

Rataan 

HDP (%) 

Simpangan 

(X-x) 

Kuadrat 

simpangan (X-x)² 

P0 

U1 54,29 

53,81 

 

0,48 0,23 

U2 57,14 3,33 11,11 

U3 48,57 -5,24 27,44 

U4 57,14 3,33 11,11 

U5 51,43 -2,38 5,67 

U6 54,29 0,48 0,23 

P1 

 

 

 

U1 68,57 

67,62 

0,95 0,91 

U2 62,86 -4,76 22,68 

U3 71,43 3,81 14,51 

U4 65,71 -1,90 3,63 

U5 71,43 3,81 14,51 

U6 65,71 -1,90 3,63 

P2 

 

 

 

U1 60,00 

58,10 

1,90 3,63 

U2 57,14 -0,95 0,91 

U3 54,29 -3,81 14,51 

U4 62,86 4,76 22,68 

U5 54,29 -3,81 14,51 

U6 60,00 1,90 3,63 

P3 

U1 60,00 

56,67 

3,33 11,11 

U2 54,29 -2,38 5,67 

U3 54,29 -2,38 5,67 

U4 57,14 0,48 0,23 

U5 57,14 0,48 0,23 

U6 57,14 0,48 0,23 

Total 198.64 

Rataan 59.05 

Sd 1,98 

KK  3,35 
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Standart deviasi HDP (%) burung puyuh  (sd): 

      

 
2

1

x x
Sd

n







  

=  
198,64

119
 

= 1,98 

 

Koefisien keragaman HDP (%) minggu pertama 

burung puyuh (kk) : 

KK  = 
Sd

x
 x100% 

= 
1,98

59,05
 x100% 

= 3,35 % 

Kesimpulan : Burung puyuh yang digunakan dalam  

penelitian dapat dikatakan seragam 

karena memiliki koefisien keragaman 

kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Hasil pengamatan suhu dan kelembaban 

kandang selama penelitian. 

Umur Tanggal 
Suhu (

o
C) Kelembaban (%) 

Pagi Sore Pagi Sore 

48 28-Mar-14 24 26 75 77 

49 29-Mar-14 23 25 73 75 

50 30-Mar-14 24 27 74 75 

51 31-Mar-14 23 25 70 72 

52 1-Apr-14 23 24 72 74 

53 2-Apr-14 24 27 74 76 

54 3-Apr-14 25 26 64 70 

55 4-Apr-14 26 25 67 71 

56 5-Apr-14 23 24 71 73 

57 6-Apr-14 24 23 68 72 

58 7-Apr-14 24 23 59 64 

59 8-Apr-14 23 24 64 68 

60 9-Apr-14 25 28 71 73 

61 10-Apr-14 25 26 74 76 

62 11-Apr-14 23 25 73 75 

63 12-Apr-14 23 24 74 76 

64 13-Apr-14 25 27 70 72 

65 14-Apr-14 24 25 73 75 

66 15-Apr-14 23 24 72 74 

67 16-Apr-14 23 24 74 76 

68 17-Apr-14 22 24 73 76 

69 18-Apr-14 23 24 72 74 

70 19-Apr-14 23 23 71 73 

71 20-Apr-14 24 23 67 70 

72 21-Apr-14 25 24 73 75 

73 22-Apr-14 23 24 70 72 

74 23-Apr-14 23 24 64 68 

75 24-Apr-14 23 24 63 66 

Jumlah 663 692 1965 2038 

Rataan 23,68 24,71 70,18 72,79 

Standart Deviasi ±0,94 ±1,36 ±4,15 ±3,27 
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Lampiran 3. Hasil pengamatan konsumsi pakan burung 

puyuh (g/ekor/minggu). 

Perlakuan 
Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 
Rataan 

P0 

U1 149,95 150,47 159,05 157,59 154,27 

U2 149,98 150,41 159,21 159,68 154,82 

U3 150,10 150,65 159,16 159,32 154,81 

U4 149,52 150,18 158,97 158,16 154,21 

U5 149,99 150,61 158,87 159,63 154,77 

U6 149,95 150,44 158,96 159,61 154,74 

P1 

U1 154,11 152,92 164,94 165,91 159,47 

U2 153,14 155,15 165,63 166,02 159,99 

U3 153,98 154,82 162,78 165,28 159,22 

U4 154,39 155,87 165,59 166,15 160,50 

U5 152,35 148,52 165,06 164,58 157,63 

U6 154,51 155,91 165,34 166,11 160,47 

P2 

U1 152,57 151,04 162,52 171,68 159,45 

U2 155,51 159,78 169,11 173,14 164,39 

U3 158,23 162,20 171,59 172,75 166,19 

U4 158,74 152,11 165,36 172,20 162,10 

U5 157,32 156,61 171,50 173,19 164,66 

U6 159,55 147,60 170,67 172,59 162,60 

P3 

U1 166,83 169,05 178,53 179,19 173,40 

U2 164,36 165,07 165,71 177,14 168,07 

U3 164,67 167,34 169,81 177,72 169,89 

U4 163,78 166,67 171,62 179,11 170,29 

U5 165,42 166,94 160,11 169,37 165,46 

U6 159,23 166,28 164,32 174,34 166,04 
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Lampiran 4. Analisis statistik konsumsi pakan burung 

puyuh (g/ekor/minggu). 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 154,27 154,82 154,81 154,21 154,77 154,74 927,62 154,60 ± 0,28 

P1 159,47 159,99 159,22 160,50 157,63 160,47 957,28 159,54 ± 1,07 

P2 159,45 164,39 166,19 162,10 164,66 162,60 979,39 163,23 ± 2,37 

P3 173,40 168,07 169,89 170,29 165,46 166,04 1013,15 168,86 ± 2,96 

Total 646,59 647,27 650,11 647,10 642,52 643,85 3877,44 
  

FK  = 
rt x 

2

1 1
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Yij

 

  =   
6 x 4

3877,442

  

=   
24

515034540,9
 

= 626439,21 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

= (154,27
2
) + (154,82

2
) + (154,81

2
) +.... + 

(166,04
2
) – 626439,21 

  = 627168,37 – 626439,21 

  = 729,16 
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=

21,626439
6

)(1013,15 + )(979,39 + )(957,27 + )(927,62 2222



 

= 21,626439
6

3762541,56
  

= 627090,10 – 626439,21 

= 650,89 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 729,16 – 650,89 

  = 78,27 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

  = 
3

650,89
 

  = 216,96 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

  = 
20

78,27
  

  = 3,91 

F Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

      = 
3,91

216,96
 

= 55,49 
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Tabel Anova 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 650,89 216,96 55,49(**) 3,10 4,94 

Galat 20 78,27 3,91 

   Total 23 729,16 

    
Kesimpulan :  Tanda (**) F hitung > F tabel 1% 

menunjukkan perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P>0,01) terhadap konsumsi pakan burung 

puyuh. 

SE  =  
KT Galat

r
 

=  
3,91

6
 

= 0,65 

Uji jarak berganda Duncan’s 

P 2 3 4 

R (4, 20, 0,01) 4,02 4,22 4,33 

Nilai DMRT 1% 2,61 2,74 2,81 

 
Tabel Nilai Uji Duncan’s 

Perlakuan Rataan 
 

Selisih 
 

Notasi 

P0 154,60       a 

P1 159,54 4,94     b 

P2 163,23 8,63 3,69   c 

P3 168,86 14,26 9,32 5,63 d 
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Lampiran 5. Hasil pengamatan produksi telur burung 

puyuh (%). 

Perlakuan Ulangan 
Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Rata-

rata 

P0 

U1 54,29 71,43 85,71 91,43 75,71 

U2 57,14 77,14 91,43 94,29 80,00 

U3 48,57 74,29 85,71 91,43 75,00 

U4 57,14 74,29 85,71 88,57 76,43 

U5 51,43 80,00 88,57 88,57 77,14 

U6 54,29 68,57 88,57 88,57 75,00 

P1 

U1 68,57 88,57 91,43 97,14 86,43 

U2 62,86 85,71 91,43 97,14 84,29 

U3 71,43 85,71 91,43 94,29 85,71 

U4 65,71 85,71 91,43 97,14 85,00 

U5 71,43 85,71 88,57 94,29 85,00 

U6 65,71 82,86 91,43 91,43 82,86 

P2 

U1 60,00 68,57 80,00 88,57 74,29 

U2 57,14 71,43 80,00 88,57 74,29 

U3 54,29 68,57 80,00 85,71 72,14 

U4 62,86 68,57 80,00 88,57 75,00 

U5 54,29 74,29 82,86 88,57 75,00 

U6 60,00 71,43 77,14 85,71 73,57 

P3 

U1 60,00 65,71 80,00 88,57 73,57 

U2 54,29 65,71 74,29 88,57 70,71 

U3 54,29 71,43 85,71 85,71 74,29 

U4 57,14 65,71 80,00 85,71 72,14 

U5 57,14 65,71 77,14 85,71 71,43 

U6 57,14 71,43 77,14 85,71 72,86 
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Lampiran 6. Analisis statistik produksi telur burung 

puyuh (%). 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 75,71 80,00 75,00 76,43 77,14 75,00 459,28 76,55 ± 1,89 

P1 86,43 84,29 85,71 85,00 85,00 82,86 509,29 84,88 ± 1,23 

P2 74,29 74,29 72,14 75,00 75,00 73,57 444,29 74,05 ± 1,08 
P3 73,57 70,71 74,29 72,14 71,43 72,86 435,00 72,50 ± 1,34 

Total 310,00 309,29 307,14 308,57 308,57 304,29 1847,86 

  

FK  = 
rt x 

2

1 1
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  =    
6 x 4

1847,862

 
 

=   
24

3414586,58  

= 142274,44 

JK Total = 
 


t
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Yij
1 1

FK  

= (75,71
2
) + (80,00

2
) + (75,00

2
) +.... + 

(72,86
2
) – 142274,44 

  = 142861,75 – 142274,44 

  = 587,31 
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  = 

142274,44
6

)(435,00 + )(444,29 + )(509,29 + )(459,28 2222



 

  = 142274.44
6

856942.20
  

  = 142823.70 - 142274.44 

  = 549.26 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 587,31 – 549,26 

  = 38,05 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

  = 
3

549,26
     

  =  183,10 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

  = 
20

38,05
  

  = 1,90 

F Hitung  =   
Galat KT

Perlakuan KT
 

      = 
1,90

183,10
 

= 96,37 
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Tabel Anova 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 549,26 183,10 96,37(**) 3,10 4,94 

Galat 20 38,05 1,90 

   Total 23 587,31 

    
Kesimpulan :  Tanda (**) F hitung > F tabel 1% 

menunjukkan perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap produksi telur burung 

puyuh. 

SE  =  
KT Galat

r
 

=  
2,00

6
 

= 0,33 

Uji jarak berganda Duncan’s 

P 2 3 4 

R (4, 20, 0,01) 4,02 4,22 4,33 

Nilai DMRT 1% 1,33 1,39 1,42 

 

Tabel Nilai Uji Duncan’s Produksi Telur 

Perlakuan Rataan 
 

Selisih 
 

Notasi 

P3 72,50       a 

P2 74,05 1,55     b 

P0 76,55 4,05 2,5   c 

P1 84,88 11,94 10,83 8,33 d 
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Lampiran 7. Hasil pengamatan konversi pakan burung 

puyuh. 

Perlakuan Ulangan 
Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Rata-

rata 

P0 

 

U1 3,79 2,90 2,52 2,38 2,90 

U2 3,65 2,69 2,40 2,34 2,77 

U3 4,21 2,73 2,51 2,36 2,95 

U4 3,49 2,68 2,51 2,47 2,79 

U5 4,03 2,49 2,46 2,45 2,86 

U6 3,73 2,98 2,42 2,42 2,89 

P1 

 

U1 2,95 2,34 2,45 2,27 2,50 

U2 3,23 2,46 2,44 2,33 2,62 

U3 2,95 2,41 2,41 2,38 2,53 

U4 3,21 2,43 2,51 2,32 2,62 

U5 2,94 2,27 2,50 2,37 2,52 

U6 3,21 2,48 2,44 2,45 2,64 

P2 

 

U1 3,49 2,94 2,75 2,65 2,96 

U2 3,66 2,98 2,87 2,69 3,05 

U3 4,00 3,16 2,95 2,74 3,21 

U4 3,44 3,00 2,78 2,61 2,96 

U5 3,95 2,87 2,84 2,64 3,08 

U6 3,68 2,77 3,02 2,72 3,05 

P3 

 

U1 3,88 3,56 3,10 2,73 3,32 

U2 4,17 3,49 3,06 2,71 3,36 

U3 4,09 3,25 2,76 2,81 3,23 

U4 3,98 3,47 2,94 2,89 3,32 

U5 4,11 3,48 2,88 2,74 3,30 

U6 3,85 3,28 2,92 2,79 3,21 
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Lampiran 8. Analisis statistik konversi pakan burung 

puyuh. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 2,90 2,77 2,95 2,79 2,86 2,89 17,16 2,86 ± 0,07 

P1 2,50 2,62 2,53 2,62 2,52 2,64 15,43 2,57 ± 0,06 

P2 2,96 3,05 3,21 2,96 3,08 3,05 18,31 3,06 ± 0,09 

P3 3,32 3,36 3,23 3,32 3,30 3,21 19,74 3,29 ± 0,06 

Total 11,68 11,80 11,92 11,69 11,76 11,79 70,64 
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70,642
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24

4990,01
  

 

= 207,92 
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  = 

92,207
6

)(19,73 +)(18,30 + )(15,43 + )(17,15 2 222

  

  =   92,207
6

1257,51
  

  = 209,59 – 207,92 

  = 1,67 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  =  1,76 – 1,67 

  = 0,09 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

  =   
3

1,67
  

  =  0,56 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

  =  
20

0,09
 

  = 0,01 

F Hitung  =   
Galat KT

Perlakuan KT
 

= 
0,01

0,56
  

= 56 

 

 

 



62 
 

Tabel Anova 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 1,67 0,56 56(**) 3,10 4,94 

Galat 20 0,09 0,01 

   Total 23 1,76 

    
Kesimpulan :  Tanda (**) F hitung > F tabel 1% 

menunjukkan perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan burung 

puyuh. 
 

SE =  
KT Galat

r
 

=  
0,01

6
 

= 0,002 

Uji jarak berganda Duncan’s 

P 2 3 4 

R (4, 20, 0,01) 4,02 4,22 4,33 

Nilai DMRT 1% 0,01 0,01 0,01 
 

Tabel Nilai Uji Duncan’s Konversi Pakan 

Perlakuan Rataan 
 

Selisih 
 

Notasi 

P1 2,57       a 

P0 2,86 0,29 

  

b 

P2 3,05 0,48 0,19 

 

c 

P3 3,29 0,72 0,43 0,24 d 

 


