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UTILIZATION OF ROSELLA FLOUR  
(Hibiscus sabdariffa Linn) IN QUAIL  

(Coturnix-coturnix japonica) FEED TOWARD  
PRODUCTION PERFORMANCE 

 
Sisca Dwi Rizki1, Edhy Sudjarwo2 and Eko Widodo3 

ABSTRACT 

 The study aimed to determine effect of rosella flour in quail 
feed towards production performance which included feed 
consumption, body weight, feed conversion, and meat cholesterol. 
The material were 120 female quails of 14 days to 35 days. “BR 1” 
was used as quail feed. The treatments included P0: basal feed, P1: 
basal feed+0.5 % rosella flour, P2: basal feed+1 % rosella flour, P3: 
basal feed+1.5 % rosella flour. The method used experiment with 
completely randomized design (CDR) alloted to four treatments, six 
replications with five quails of each replication. The variables were 
feed intake, body weight gain, feed conversion and meat cholesterol. 
Data was analyzed by analysis of variance (ANOVA). Result 
showed that the addition of rosella flour has a similar effect on feed 
intake, body weight gain and feed conversion. The inclusion of 
rosella powder in quail feed with a sort proportion namely 0 %, 0.5 
%, 1 %, 1.5 %  indicated an level cholesterol of 88.13 mg/100 g, 
83.59 mg/100 g, 79.07 mg/100 g, 77.19 mg/100 g respectively. It is 
suggested that the utilization of rosella flour at 0.5 % level have an 
equal production performance on feed intake, body weight gain and 
feed conversion. It needs the following study about the utilization of 
rosella less than 0.5 % level on quail feed. 

Keywords: female quail, feed consumption, body weight, feed 
conversion,  high crude   fiber. 
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RINGKASAN 

Pemerintah dalam membangun subsektor peternakan 
pada masa ini telah diarahkan kepada pengembangan aneka 
ternak termasuk ternak unggas yang meliputi antara lain: 
burung puyuh, burung dara, kalkun, dan angsa. Pengembangan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein 
hewani bagi masyarakat sehingga problem kekurangan gizi 
masyarakat dapat di tanggulangi. Salah satu aneka ternak 
tersebut adalah burung puyuh yang pada akhir-akhir ini mulai 
banyak dipelihara atau diternakkan.  

Pasaran daging puyuh sangat dicari karena harganya 
yang relatif murah dan rasanya juga lezat. Daging puyuh dapat 
dikonsumsi sebagai pengganti daging ayam ataupun daging 
itik, kandungan kolesterolnya juga lebih rendah dibandingkan 
daging ayam ataupun daging itik sehingga banyak dicari oleh 
konsumen untuk dikonsumsi, maka pada penelitian ini akan di 
uji cobakan untuk menurunkan kadar kolesterol pada daging 
puyuh agar konsumen tetap mengkonsumsi atau memenuhi 
kebutuhan proteinnya dengan mengkonsumsi daging puyuh 
sebagai pengganti daging ayam dan itik yang harganya saat ini 
melambung tinggi. Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) adalah 
tanaman yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan 
diberbagai negara termasuk di Indonesia. Berbagai kandungan 
antioksidan yang terdapat dalam kelopak rosella menjadikan 

v 
 

mailto:siscadwirizki@gmail.com


teh ini memiliki banyak manfaat, setiap 100 g rosella 
mengandung 260-280 mg vitamin C, vitamin D, vitamin B1, 
vitamin B2 dan serat kasar. Kelopak rosella juga berfungsi 
untuk menurunkan kadar kolesterol darah, antikanker, 
merangsang keluarnya empedu dari hati, antidiabetes, 
antihipertensi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemanfaatan tepung rosella dalam pakan burung puyuh 
terhadap penampilan produksi yang meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan kolesterol 
daging. Manfaatnya yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan informasi ilmiah mengenai pengaruh 
pemanfaatan tepung rosella dalam pakan burung puyuh 
terhadap penampilan produksi yang meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan kolesterol 
daging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian, burung 
puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dengan jenis kelamin 
betina berumur 14 hari sampai dengan 35 hari sebanyak 120 
ekor. Pakan yang digunakan adalah “BR 1” menyesuaikan di 
peternakan. Metode yang digunakan dalam penelitian, 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
rincian 4 perlakuan, 6 kali ulangan dan setiap ulangan 
berisikan 5 ekor. Perlakuan yang digunakan adalah P0: pakan 
basal, P1: pakan basal + 0,5% tepung rosella, P2: pakan basal 
+ 1% tepung rosella, P3: pakan basal + 1,5% tepung rosella. 
Variabel yang diamati adalah konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, konversi pakan, dan kolesterol daging. Data yang 
didapat dari hasil lapang dianalisis dengan analisis statistik 
menggunakan analisis ragam (ANOVA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak 
memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 
pakan yaitu, P0 122,60 ± 11,01; P1 127,56 ± 10,65; P2 132,19 
± 8,26 dan P3 137 ± 5,78, pertambahan bobot badan yaitu, P0 
31,45 ± 4,08; P1 30,68 ± 3,25; P2 28,77 ± 2,50 dan P3 29,10 ± 
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2,33 dan konversi pakan yaitu, P0 3,89 ± 1,05; P1 4,16 ± 0,68; 
P2 4,59 ± 0,56 dan P3 4,71 ± 0,45 tetapi pada kolesterol 
daging dapat menurunkan kolesterol yaitu, P0 88,13; P1 83,59; 
P2 79,07; P3 77,19. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
sebagai, pemanfaatan tepung bunga rosella dalam pakan 
memberikan pengaruh yang sama terhadap konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, dan konversi pakan burung puyuh. 
Pemanfaatan tepung rosella pada beberapa level 0 %, 0,5 %, 1 
%, 1,5 % menunjukkan hasil kadar kolesterol secara berturut-
turut yaitu 88,13 mg/100 g, 83,59 mg/100 g, 79,07 mg/100 g, 
77,19 mg/100 g, sehingga disarankan bahwa dengan 
pemanfaatan tepung rosella pada level 0,5 % menunjukkan 
penampilan produksi yang seimbang mulai dari konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan. 
Pemanfaatan tepung rosella untuk kadar kolesterol perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan level 
kurang dari 0,5 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pemerintah dalam membangun subsektor peternakan 

pada masa ini telah diarahkan kepada pengembangan aneka 

ternak termasuk ternak unggas yang meliputi antara lain: 

burung puyuh, burung dara, kalkun, dan angsa. Pengembangan 

tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein 

hewani bagi masyarakat sehingga problem kekurangan gizi 

masyarakat dapat di tanggulangi. Salah satu aneka ternak 

tersebut adalah burung puyuh yang pada akhir-akhir ini mulai 

banyak dipelihara atau diternakkan, karena mempunyai sifat-

sifat yang menguntungkan, seperti telur dan daging burung 

puyuh mempunyai nutrisi tinggi dan rasa yang lezat, mencapai 

dewasa kelamin dalam waktu yang singkat yaitu sekitar 42 

hari atau 6 minggu.  

Menurut Panekenan, Rorimpandey and Vwaleleng 

(2013), hasil produksi dari ternak burung puyuh meliputi telur 

dan dagingnya. Hasil produksi telur puyuh bisa mencapai 

hingga 80 % dari jumlah ternak burung puyuh betina produktif 

perharinya, namun hal tersebut dapat terjadi apabila 

manajemen pemeliharaannya telah dilakukan dengan baik, 

mulai dari kebersihan kandangnya, pemberian pakan dan air 
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minum, serta pencegahan dari penyakit yang dapat menyerang 

ternak, untuk hasil dagingnya diambil dari ternak burung 

puyuh jantan yang telah digemukkan dan juga diambil dari 

puyuh betina yang sudah afkir atau sudah menurun 

produktifitas telurnya. Menurut pendapat Sang (2012) 

menyatakan bahwa, kandungan nutrisi daging puyuh meliputi 

Air 70,50 g, Lemak 7,70 g, Protein 21,10 g, Abu 1 g, Kalsium 

129 g, Fosfor 189 g, Besi 1,50 g, Thiamin 0,05 g, Riboflavin 

0,27 g, Niasin 5,20 g, Vitamin A 1,636 IU. 

  Pasaran daging puyuh sangat dicari karena harganya 

yang relatif murah dan rasanya juga lezat. Daging puyuh dapat 

dikonsumsi sebagai pengganti daging ayam ataupun daging 

itik, kandungan kolesterolnya juga lebih rendah dibandingkan 

daging ayam ataupun daging itik sehingga banyak dicari oleh 

konsumen untuk dikonsumsi, maka pada penelitian ini akan di 

uji cobakan untuk menurunkan kadar kolesterol pada daging 

puyuh agar konsumen tetap mengkonsumsi atau memenuhi 

kebutuhan proteinnya dengan mengkonsumsi daging puyuh 

sebagai pengganti daging ayam dan itik yang harganya saat ini 

melambung tinggi. 

Rosella merupakan tanaman obat yang mempunyai 

khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan 

nafsu makan, selain itu rosella mengandung vitamin C yang 

dapat meningkatkan nafsu makan dan mengandung serat yang 
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dapat menurunkan kadar kolesterol, pada bagian bunga inilah 

bermanfaat baik untuk kesehatan. Saat ini kelopak rosella 

belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Salah 

satu kandungan di dalam kelopak rosella yang dapat 

digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

adalah antosianin. Bahan aktif dari kelopak bunga rosella 

adalah grossypeptin, antosianin, gluside hibiscin, dan 

flavonoid. Antosianin dalam kelopak bunga tersebut sangat 

bermanfaat untuk mencegah kanker. Bahkan, beberapa 

ilmuwan menyebut antosianin itu dapat mengobati kanker, 

terutama karena radikal bebas, seperti kanker lambung dan 

leukemia. Hasil penelitian sebelumnya Pratama (2010), 

seduhan kelopak kering bunga rosella dapat meningkatkan 

kadar HDL sebanyak 61,74 % dengan dosis 500 mg/kgBB 

yang dicobakan terhadap hewan uji sprague dawley 

hiperkolesterolemia, dengan dosis 500 mg/kgBB, dapat 

menurunkan kadar LDL 91,25 % yang dicobakan terhadap 

hewan uji sprague dawley hiperkolesterolemia. Novyanto 

(2010) sedangkan penurunan kolesterol total mencapai 46,58 

% dicobakan terhadap hewan uji sprague dawley. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pemanfaatan tepung rosella dalam pakan 

burung puyuh terhadap penampilan produksi yang meliputi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

dan kolesterol daging. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemanfaatan tepung rosella dalam pakan burung puyuh 

terhadap penampilan produksi yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan kolesterol 

daging. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi ilmiah mengenai pengaruh pemanfaatan tepung 

rosella dalam pakan burung puyuh terhadap penampilan 

produksi yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, dan kolesterol daging. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Burung puyuh merupakan ternak penghasil telur dan 

daging. Saat ini di pasaran daging puyuh sangat dicari karena 
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harganya yang relatif murah dan rasanya juga lezat. 

Komponen burung puyuh memiliki kandungan kolesterol yang 

tinggi terutama pada telurnya. Keberadaan kolesterol di dalam 

tubuh esensial, oleh karena itu pada penelitian ini upaya yang 

ditempuh bukan menghilangkan kolesterol dalam daging, 

melainkan menurunkan kolesterol dalam daging yang 

dihasilkan. Salah satu cara untuk menurunkan kolesterol dapat 

dilakukan dengan manipulasi pakan melalui pendekatan sistim 

gastrointestinal, yaitu berusaha agar kolesterol dari dalam 

tubuh dikeluarkan melalui feses. Salah satu cara yang mungkin 

dapat dilakukan adalah dengan pemberian tepung Rosella 

(Hibiscus sabdariffa Linn) dalam pakan. 

 Teh merupakan hasil pengolahan pucuk (daun muda) 

dari tanaman teh (Camellia sinensis) yang dipakai sebagai 

bahan minuman, dengan bergulirnya waktu saat ini 

dimunculkan teh yang dibuat bukan dari daun teh melainkan 

dari bunga rosella (Hibiscus sabdariffa) yang termasuk family 

Malvaceae. Perlahan-lahan teh rosella ini mulai digemari 

masyarakat, karena selain khasiatnya juga sensasi rasanya 

yang manis-manis masam. Rasa asam dalam bunga rosella 

merupakan perpaduan berbagai jenis asam seperti asam 

askorbat, asam sitrat dan asam glikolic. Bahan aktif yang juga 

terdapat dalam rosella adalah peptin, antosianin dan flavonoid 

yang bermanfaat mencegah kanker, mengendalikan tekanan 
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darah, melancarkan peredaran darah, dan sebagainya. 

Kandungan seratnya pun cukup tinggi yang berperan dalam 

melancarkan sistem pembuangan dan menurunkan kadar 

kolesterol yang juga bermanfaat bagi tubuh (Wiyarsi, 2010).  

 Rosella mengandung vitamin C, antosianin dan 

kalsium yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah 

tinggi, antiseptik saluran pencernaan dan sebagai antioksidan 

(Arelano et al, 2004). Kelopak bunga rosella (Hibicscus 

sabdariffa Linn) mengandung beberapa senyawa flavonoid 

yakni anthocyanin, gossypeptin (hexahydroxyflavone) 3-

glucoside, flavonol glucoside hibiscritin, flavonoid 

gossypeptin, delphinidine 3-monoglucoside, cyanidin 3-

monoglucoside (Ross, 2003).  

Hirunpanich (2005) melakukan penelitian selama 6 

minggu terhadap tikus untuk melihat efek antikolesterol dari 

kelopak bunga rosella. Hasilnya serum kolesterol menurun 22 

% untuk penambahan ekstrak kelopak bunga rosella 500 

mg/kg bobot dan 26 % untuk 1.000 mg/kg bobot. Secara 

tradisional kelopak bunga rosella digunakan sebagai obat 

herbal antihipertensi, antikanker, diuretik, peluruh batu ginjal, 

antikolesterol, antibakteri, dan sebagainya. Rosella 

mengandung protein, vitamin, mineral, dan komponen bioaktif 

seperti asam organik, phytosterol, polyphenol, antosianin dan 

flavonoid.  
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Hasil penelitian lainnya Pratama (2010), seduhan 

kelopak kering bunga rosella dapat meningkatkan kadar HDL 

sebanyak 61,74 % dengan dosis 500 mg/kgBB yang dicobakan 

terhadap hewan uji sprague dawley hiperkolesterolemia, 

dengan dosis 500 mg/kgBB, dapat menurunkan kadar LDL 

91,25 % yang dicobakan terhadap hewan uji sprague dawley 

hiperkolesterolemia, sedangkan penurunan kolesterol total 

mencapai 46,58 % dicobakan terhadap hewan uji sprague 

dawley (Novyanto, 2010). 

Berdasarkan kajian diatas maka dilakukan penelitian 

tentang pengaruh pemanfaatan tepung rosella dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan dan kolesterol daging burung puyuh. 

 

1.6.  Hipotesis 

1. Pemanfaatan tepung Rosella (Hibiscus sabdariffa 

Linn) dalam pakan burung puyuh dapat meningkatkan 

penampilan produksi yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan. 

2. Pemanfaatan tepung Rosella (Hibiscus sabdariffa 

Linn) dalam pakan burung puyuh dapat menurunkan 

kadar kolesterol daging burung puyuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) 

 Teh merupakan hasil pengolahan pucuk (daun muda) 

dari tanaman teh (Camellia sinensis) yang dipakai sebagai 

bahan minuman, dengan bergulirnya waktu saat ini 

dimunculkan teh yang dibuat bukan dari daun teh melainkan 

dari bunga rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) yang termasuk 

family Malvaceae. Perlahan-lahan teh rosella ini mulai 

digemari masyarakat, karena selain khasiatnya juga sensasi 

rasanya yang manis-manis masam. Rasa asam dalam bunga 

rosella merupakan perpaduan berbagai jenis asam seperti asam 

askorbat, asam sitrat, dan asam glikolic.  

Bahan aktif yang juga terdapat dalam rosella adalah 

peptin, antosianin, dan flavonoid yang bermanfaat mencegah 

kanker, mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran 

darah, dan sebagainya. Kandungan seratnya pun cukup tinggi 

yang berperan dalam melancarkan sistem pembuangan dan 

menurunkan kadar kolesterol yang juga bermanfaat bagi tubuh 

(Wiyarsi, 2010). 

Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) adalah tanaman 

yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan diberbagai 

negara termasuk di Indonesia. Bagian yang dimanfaaatkan dari 
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tanaman ini adalah bunganya yang berwarna merah. 

Pemanfaatan bunga rosella sebagai bahan pangan sangat 

beragam, antara lain sebagai teh herbal, selai, jus, penyedap 

rasa dan lain-lain, di Indonesia bunga rosella lebih banyak 

dikenal sebagai bunga yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan teh herbal atau dibeberapa daerah disebut 

sebagai teh merah. Berbagai kandungan antioksidan yang 

terdapat dalam kelopak rosella menjadikan teh ini memiliki 

banyak manfaat.  

Menurut Dep.Kes RI No. 10.65/35.15/05, setiap 100 g 

rosella mengandung 260-280 mg vitamin C, vitamin D, 

vitamin B1 dan vitamin B2. Kandungan lainnya yaitu kalsium 

486 mg, omega 3, magnesium, betta karotin dan asam amino 

esensial, seperti lysine dan agrinine (Yuariski, 2012). 

Klasifikasi Ilmiah Bunga Rosella (Anonymous, 2010): 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas : Dilleniidae 

Bangsa : Malvales 

Suku : Malvaceae 

Genus : Hibiscus 

Species : Hibiscuc sabdariffa Linn 
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 Zat makanan yang tak kalah penting terkandung dalam 

bunga rosella adalah kalsium, niasin, riboflavin dan besi yang 

cukup tinggi. Kandungan zat besi pada kelopak segar rosella 

dapat mencapai 8,98 mg/100 g, sedangkan pada daun rosella 

sebesar 5,4 mg/100 g. Selain itu kelopak rosella mengandung 

1,12 % protein, 12 % serat kasar, 21,89 mg/100 g sodium, 

vitamin C dan vitamin A (Mardiah et al, 2009).  

Tanaman sebagai bahan obat telah dimanfaatkan 

masyarakat Indonesia sejak dahulu, salah satu tanaman yang 

banyak digunakan sebagai bahan obat saat ini yaitu bunga 

rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) yang menjadi begitu 

popular, hal ini dikarenakan hampir seluruh bagian 

tanamannya dapat digunakan untuk kebutuhan pengobatan. 

Nilai nutrisi dan kandungan kimia dari rosella diantaranya 

adalah vitamin C, vitamin A, dan 18  jenis asam amino yang 

diperlukan tubuh, protein, karbohidrat, tiamin, kalsium, 

antosianin, niacin, flavonoid, alkaloid dan asam stearat. 

Antosianin, flavonoid dan polyphenol merupakan zat 

kardioprotektif pencegah penyakit kardiovaskular yang 

terdapat dalam kelopak bunga rosella.  

Selain itu kelopak bunga rosella juga berfungsi untuk 

menurunkan kadar kolesterol darah, antikanker, peluruh air 

seni, merangsang keluarnya empedu dari hati, antihipertensi, 

antidiabetes, mengurangi kekentalan (viskositas) darah, 
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antiskorbut (sariawan akut), mengurangi batuk, meningkatkan 

peristaltik usus serta terapi gangguan liver dan asam urat 

(Herti, 2005; Mahadevan et al.,2009).  

Senyawa flavonoida adalah suatu kelompok senyawa 

fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa – 

senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu dan biru dan 

sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-

tumbuhan. Kelopak bunga rosella (Hibicscus sabdariffa Linn) 

mengandung beberapa senyawa flavonoid yakni anthocyanin, 

gossypeptin (hexahydroxyflavone) 3-glucoside, flavonol 

glucoside hibiscritin, flavonoid gossypeptin, delphinidine 3-

monoglucoside, cyanidin 3-monoglucoside (Ross, 2003).  

Penelitian yang dilakukan oleh Chang (2006) dari 

Chung San Medical University, Taiwan, mengatakan bahwa 

pemberian ekstrak Hibiscus sabdariffa (rosella) dengan 

menggunakan dosis 500 mg/kgBB dan 1000 mg/kgBB selama 

6 minggu pada tikus dengan diet hiperkolesterol menunjukkan 

bahwa rosella mampu memproteksi terjadinya oksidasi LDL 

baik secara in vivo maupun in vitro. Hasil penelitian 

menunjukkan penurunan serum kolesterol total sebesar 22 % 

dan 26 % (p<0,001), serum trigliserida sebesar 33 % dan 28 % 

(p<0,05), dan serum LDL sebesar 22 % dan 32 % (p<0,05) 

namun, hal ini tidak signifikan menaikkan kadar HDL serum.  
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Olatunji et al., (2005) melaporkan pemberian ekstrak 

kelopak Hibiscus sabdariffa dengan dosis 1,0 mg/kgBB dan 

1,5 mg/kgBB pada tikus dengan diet tinggi lemak selama 28 

hari, menunjukkan penurunan secara signifikan pada kadar 

kolesterol total level dengan dosis 1,5 mg/kgBB (P<0,05), 

kadar LDL serum secara signifikan juga menurun pada kedua 

dosis 1,0 mg/kgBB dan 1,5 mg/kgBB (P<0,05), namun hal ini 

tidak berlaku pada kadar HDL serum yang tidak signifikan 

meningkat yang dibandingkan dengan kelompok kontrol 

(P>0,05). 

Hal senada juga dilaporkan oleh Chang et al., (2006) 

bahwa efek antioksidan dari Hibiscus antthocyanins 

menghambat oksidasi LDL pada Cu2+ yang memediasi relative 

electrophoretic mobilities (REM) dan thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARs). Ekstrak Hibiscus sabdariffa 

menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengurangi 

degradasi kolesterol dan fragmentasi ApoB. Secara 

keseluruhan ekstrak Hibiscus sabdariffa menunjukkan potensi 

yang kuat untuk menghambat terjadinya oksidasi LDL (ox-

LDL) yang terinduksi oleh Cu2+, selain itu Hibiscus 

antthocyanins mampu menurunkan level rasio LDL dan HDL 

pada tikus dengan hiperlipidemia model. 
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2.2. 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 dipermukaan tanah dan 

berkemampuan untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi 

namun dengan jarak tempuh yang pendek. 

 Menurut Vali (2008), klasifikasi Coturnix japonica 

adalah sebagai berikut: 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Aves 

Ordo : Galilformes 

Famili : Phasianidae 

Genus : Coturnix 

Spesies : Coturnix-coturnix japonica 

 Burung puyuh mempunyai ciri-ciri badannya kecil, 

bulat dan ekornya sangat pendek. Kebutuhan pakannya sangat 

sedikit, sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kecil yaitu 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 
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pakan dan manajemen. Burung puyuh dapat dikenali jenis 

kelaminnya mulai awal grower yaitu sekitar umur 20 hari. 

Kedua jenis kelamin tersebut dapat dibedakan berdasarkan 

suara, berat tubuh dan bentuk tubuh. Suara puyuh jantan 

bersuara keras bila berkokok, sedangkan betina berbunyi 

lemah terputus-putus. Berat badan puyuh betina lebih berat 20 

% dibandingkan puyuh jantan (Djulardi dkk, 2006).  

 Menurut Zahra dkk (2012) menyatakan burung puyuh 

yang dikenal sebagai penghasil telur, ditambahkan oleh 

pendapat Daulay dkk (2007) menyatakan bahwa kelebihan 

usaha beternak burung puyuh dibandingkan dengan beternak 

ayam petelur atau itik petelur yaitu burung puyuh lebih cepat 

bertelur, yakni saat berumur 35-45 hari sudah mulai bertelur, 

burung puyuh lebih tahan terhadap penyakit, produktifitas 

relatif tinggi, kandungan protein telur burung puyuh tinggi, 

harga telur burung puyuh lebih stabil, tidak membutuhkan 

lahan yang luas untuk kandang dan sistem pemeliharaan 

mudah dan sederhana. Burung puyuh sebagai ternak unggas 

cocok diusahakan sebagai usaha sampingan atau usaha 

komersil, sebab telur dan dagingnya yang sangat populer di 

masyarakat dibutuhkan sebagai salah satu sumber protein yang 

cukup tinggi. 

 Faktor yang terpenting dalam pemeliharaan burung 

puyuh adalah pakan. Hal ini dikarenakan 80 % biaya yang 
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dikeluarkan peternak digunakan untuk pembelian pakan. Zat-

zat makanan yang dibutuhkan harus terdapat dalam pakan, 

kekurangan salah satu zat makanan yang diperlukan akan 

memberikan dampak buruk (Nasution, 2007). 

 

2.3. Kebutuhan Zat Makanan Pada Burung Puyuh 

 Pertumbuhan, produksi, reproduksi dan hidup pokok 

ternak memerlukan zat makanan yaitu protein, energi, lemak, 

vitamin, mineral dan air (Djulardi dkk, 2006).  Puyuh dapat 

dibagi menjadi tiga periode pertumbuhan, yaitu starter (0-3 

minggu), grower (3-5 minggu) dan layer (>6 minggu). 

Perbedaan fase ini beresiko pada pemberian pakan 

berdasarkan kebutuhannya. Usia rata-rata saat pertama kali 

bertelur ntuk puyuh yaitu sekitar usia 6-8 minggu dengan 

perawatan yang tepat, puyuh dapat bertelur hingga 280-300 

telur ditahun pertama (Varghese, 2007).  

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. Pakan adalah bahan pakan ternak yang telah 

diramu dan biasanya terdiri dari berbagai jenis bahan pakan 

dengan komposisi tertentu. Pemberian pakan bertujuan untuk 

menjamin pertumbuhan berat badan dan menjamin produksi 
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daging agar menguntungkan (Santoso, 2008). Kebutuhan 

energi burung puyuh pada fase pertumbuhan berkisar antara 

2600-2900 Kkal/kg (NRC, 1994). 

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi burung puyuh 

Nutrisi  Starter  Grower Layer 

Energi metabolis (Kkal) 
Protein (%) 
Lisin (%) 
Metionin+Sistin (%) 
Glisin+Serin (%) 
Kalsium (%) 
Vitamin A (I.U) 
Vitamin D (I.U) 
Riboflavin (mg) 
Asam Pantotenat (mg) 
Nisin (mg) 
Kalin (mg) 
Asam linoleat (%) 
Khlorin (%) 
Phosphor (%) 
Sodium (%) 
Iodium (%) 
Magnesium (mg) 
Mangan (mg) 
Seng (mg) 

2800 
27 
1,4 
0,9 
1,6 

0,65 
3000 
900 
3,8 

12,6 
31 

1500 
1 

0,11 
0,65 

0,085 
0,3 
660 
90 
50 

2600 
20 
1,1 
0,8 
0,9 
3,75 
6000 
1750 

4 
15 

6000 
2000 

1 
0,15 

1 
0 

0,3 
500 
80 

100 

2800 
24 
0,7 
0,6 
0,9 
2,3 

3000 
900 
4 
15 
20 

1000 
1 

0,15 
1 

0,15 
0,3 
400 
70 
50 

(NRC, 1994). 

 Air dianggap sebagai salah satu zat makanan yang 

sangat penting bagi ternak unggas. Air digolongkan sebagai 

unsur organik yang merupakan zat yang penting yang ada di 

dalam tubuh. Fungsi air sebagai bahan dasar dalam darah, sel 
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dan cairan antar sel, sebagai alat untuk transport zat-zat 

makanan, membantu kerja enzim dalam proses metabolisme, 

pengatur suhu tubuh, membantu keseimbangan dalam tubuh 

(Rizal, 2006). 

 

2.4. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan dihitung dari banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan yang dikonsumsi ternak sesuai 

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

pakan berbanding terbalik dengan kandungan energi dalam 

pakan, sehingga dengan meningkatnya kandungan energi 

didalam pakan akan menurunkan konsumsi pakan begitu 

sebaliknya jika kandungan energi rendah maka konsumsi 

pakan akan tinggi (Schaible, 1976).  

North and Bell (1990) menyatakan kenaikan suhu 

lingkungan akan menurunkan konsumsi pakan, menurunkan 

produksi telur, menurunkan ukuran telur, menurunkan kualitas 

kerabang telur dan sebaliknya meningkatkan konversi pakan 

serta konsumsi air. Keadaan kandang yang tidak nyaman juga 

akan memacu stress pada ternak burung puyuh, sehingga nafsu 

makan akan menurun, yang akan berpengaruh terhadap tingkat 

konsumsi pakan, bobot telur dan konversi pakan ternak 

(Achmanu dkk, 2011).  
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Nutrisi yang cukup, penting untuk mendorong 

konsumsi dan memaksimalkan efisiensi pakan, tetapi sama 

pentingnya adalah pengolahan bahan pakan yang sesuai. 

Pengolahan pakan secara fisik, kimia atau perubahan lain 

bahan pakan sebelum pakan dikonsumsi. Pakan diproses untuk 

mengubah bentuk fisik atau ukuran partikel, untuk 

melestarikan, untuk mengisolasi bagian spesifikasi, untuk 

meningkatkan palabilitas atau kecernaan, untuk mengubah 

komposisi kandungan hara (Pond and Wilson, 2000). 

Tabel 2. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai dengan 
umurnya 
Umur Kebutuhan pakan (g/ekor/hari) 

1 hari – 1 minggu 2 
1 minggu – 2 minggu 
2 minggu – 4 minggu 
4 minggu – 5 minggu 

4 
8 
13 

5 minggu – 6 minggu 
> 6 minggu 

15 
17 – 19 

Sumber: Anggorodi (1995). 

 

2.5. Pertambahan Bobot Badan 

 Pertumbuhan merupakan proses pembentukan 

jaringan yang ditandai dengan pertambahan bobot badan, 

perubahan bentuk dan komposisi hewan. Jaringan badan yang 

mengalami pertumbuhan adalah tulang, urat daging, jantung 

dan jaringan lain kecuali lemak. Pertumbuhan terjadi pada 
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hewan muda dan ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh 

dan bobot badan hewan. Pertumbuhan biasanya diukur melalui 

pertambahan bobot badan dengan menimbang unggas pada 

waktu tertentu (Winter and Funk, 1960).  

Pertambahan bobot badan mencerminkan tingkat 

kemampuan ayam pedaging dalam mencerna pakan untuk 

diubah menjadi bobot badan. Pertambahan bobot badan 

ditentukan dengan cara mengurangkan bobot badan akhir 

dengan bobot badan awal (Amrullah, 2004). Maynard and 

Lossli (1979) menyatakan pertumbuhan dipengaruhi oleh 

jumlah pemberian pakan, jika pemberian pakan cukup dan 

seimbang kandungan zat-zatnya maka pertumbuhan akan 

cepat dan ternak akan mencapai bobot tertentu lebih awal.  

North and Bell (1990) menyatakan tahap-tahap 

pertumbuhan ternak membentuk gambaran sigmoidal pada 

grafik pertumbuhan. Nilai bobot badan akhir dipengaruhi oleh 

kecepatan pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan 

ukuran dan pertambahan berat, dalam jaringan-jaringan tubuh 

seperti otak, jantung, tulang, berat daging dan jaringan 

lainnya. 

  Penimbangan bobot badan pada periode tertentu 

didapatkan dengan cara mengukur pertumbuhan seekor ternak. 

Hasil penelitian El Ibiary et al., (1966) memperoleh persentase 

kecepatan pertumbuhan burung puyuh jantan dan betina dari 
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umur satu hari sampai dengan lima minggu tidak berbeda 

nyata (P>0,05). Kecepatan pertumbuhan dari umur lima 

sampai enam minggu, menunjukkan perbedaan yang nyata 

antara jantan dan betina (P<0,05), juga dilaporkan bahwa 

mulai umur empat minggu, rataan bobot badan puyuh betina 

relatif lebih besar dari pada puyuh jantan dan perbedaan ini 

nyata pada umur enam minggu (P<0,01). 

 

2.6. Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan hubungan antara jumlah 

pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot 

badan atau produksi telur. Konversi pakan melibatkan 

pertumbuhan ayam dan konsumsi pakan. Hal yang dihendaki 

oleh masyarakat adalah jumlah pakan yang sedikit dikonsumsi 

ternak tetapi mampu menunjang pertumbuhan yang cepat. Hal 

ini mencerminkan efisiensi penggunaan pakan atau konversi 

pakan yang baik. Semakin rendah angka konversi pakannya 

berarti kualitas pakan semakin baik. Angka konversi pakan 

erat kaitannya dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan, semakin kecil nilai angka konversi pakan menunjukkan 

tingkat efisiensi burung puyuh memanfaatkan pakan menjadi 

daging dan telur (Zainudin dan Syahruddin, 2012).  

Sagala (2009) menambahkan bahwa semakin baik 

kualitas pakan, semakin kecil pula nilai konversi pakannya. 
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Baik tidaknya kualitas pakan, ditentukan oleh keseimbangan 

nutrien dalam pakan itu yang diperlukan oleh ternak. Angka 

konversi pakan menunjukkan tingkat penggunaan pakan 

dimana jika angka konversi semakin kecil maka penggunaan 

pakan semakin efisien (Campbell, 1984).  

Konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

yaitu latar belakang genetik galur, suhu, jumlah pakan yang 

terbuang, aditif yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan (Gillespie, 1990). Menurut penelitian 

Kartasudjana dan Nayoan (1997) konversi pakan burung 

puyuh yang baik berkisar antara 2,70 sampai 2,80. Menurut 

penelitian Abdel et al., (2009) konversi pakan burung puyuh 

yang diperoleh 3,04. 

 

2.7. Kolesterol 

 Kolesterol adalah steroid penting bukan hanya sebagai 

komponen membrane tetapi juga sebagai pelopor atau 

prekursor biosintetik untuk garam empedu dan hormon 

steroid, termasuk adosteron, astrogen dan testosteron. Peranan 

kolesterol sebagai prekursor dari asam empedu di dalam hati 

adalah menyerap trigliserida dan vitamin yang larut dalam 

lemak yang berasal dari makanan. Steroid yang paling banyak 

adalah kolesterol yang merupakan alkohol (Muctadi, 1993).  
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 Kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu low density 

lipoprotein (LDL) termasuk kolesterol jahat dan high density 

lipoprotein (HDL) juga disebut kolesterol baik. LDL dalam 

jumlah yang berlebihan dapat mengakibatkan resiko serangan 

jantung, sedangkan HDL dalam jumlah yang banyak dapat 

mengurangi resiko serangan jantung. Kolesterol dibutuhkan 

oleh tubuh sebagai tumbuh besar dan memperbaiki sel-sel 

yang rusak. Kolesterol dibawa ke tubuh oleh lipoprotein 

(Syukron, 2006). 

 Kolesterol banyak ditemukan pada produk hewani, 

sedangkan pada produk nabati mengandung fitosterol. 

Kolesterol ada dalam jumlah sedikit pada hampir semua 

jaringan tubuh dan menyusun dalam jumlah fraksi penting 

pada lipoprotein darah. Kadar kolesterol dan lemak dalam 

tubuh ternak dapat turun apabila menambahkan serat kasar 

yang tinggi di dalam zat pakan. Serat kasar dapat menurunkan 

kolesterol dengan cara mengisi ventrikulus dan menurunkan 

lemak sebesar 25/100 g daging ayam (Bidura et al, 1996). 

Deposisi kolesterol dalam telur maupun daging banyak 

dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor genetik, zat 

makanan, dan obat-obatan (Hargis, 1988).  

 Cara yang dapat dipakai untuk menurunkan kadar 

kolesterol telur dan daging dapat dilakukan dengan 

menurunkan kolesterol darah, untuk menurunkan kolesterol 
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darah dapat dilakukan dengan menurunkan konsumsi, 

pencernaan dan penyerapan (gastrointestinal), menurunkan 

sintesis endogen, meningkatkan pengeluaran melalui empedu, 

dan feses. Pilliang (1990) membuktikan bahwa kadar serat 

kasar yang tinggi dalam pakan mampu menurunkan status 

kolesterol dalam empedu ayam.  

 Lebih lanjut dikemukakan Anugrah et al., (2009) 

bahwa kandungan nutrisi dari daging burung puyuh tidak 

berbeda dengan unggas lain. Berdasarkan hasil analisis 

komposisi kimia di laboratorium, daging burung puyuh 

mengandung air 73,2 %, protein 22,5 %, lemak 2,5 % dan abu 

0,94 %. Daging puyuh juga mengandung asam lemak omega 

yang lengkap, yaitu omega 3, 6 dan 9 serta EPA dan DHA. 

Begitu juga pendapat dari Sang (2012) menyatakan bahwa, 

kandungan nutrisi daging puyuh meliputi Air 70,50 g, Lemak 

7,70 g, Protein 21,10 g, Abu 1 g, Kalsium 129 g, Fosfor 189 g, 

Besi 1,50 g, Thiamin 0,05 g, Riboflavin 0,27 g, Niasin 5,20 g, 

Vitamin A 1,636 IU. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang selama tiga 

minggu dimulai dari 10 Mei sampai dengan 31 Mei 2013. 

Bahan pakan dan pakan dianalisis proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Jurusan Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

Hasil analisa proksimat menunjukkan kandungan zat Tepung 

Rosella antara lain Bahan Kering (BK) 84,55%, Abu 7,60%, 

Protein Kasar (PK) 6,47%, Serat Kasar (SK) 16,65%, Lemak 

Kasar (LK) 0,51% dan untuk analisa kolesterol di 

Laboraturium Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, Bandung.  

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Burung Puyuh 

Penelitian ini menggunakan burung puyuh dengan 

jenis kelamin betina berumur 14 hari sampai dengan 35 hari 

sebanyak 120 ekor dengan jenis Coturnix-coturnix japonica 

dan dipelihara selama 22 hari. 
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3.2.2. Pakan 

Pakan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah BR1 yang dibeli dari poultry shop terdekat yang di 

produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia, dimana pakan 

tersebut menyesuaikan dengan kondisi di peternakan, untuk 

vitastress dan obat bisa digunakan bila diperlukan. Kandungan 

nutrisi pakan jadi pada penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 

3. Perlakuan pakan puyuh diberikan pembatasan setelah puyuh 

berumur 14 hari sampai dewasa kelamin.  

Pada awal penelitian bobot badan puyuh ditimbang 

dan selanjutnya dilakukan penimbangan setiap minggu untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan. Pakan diberikan sehari 

dua kali, pagi dan sore sesuai dengan perlakuan. Konsumsi 

pakan dicatat setiap hari, dengan cara menimbang setiap 

jumlah pemberian pakan dikurangi dengan berat sisa pakan 

yang ditimbang pada pagi hari sebelum penambahan pakan 

hari berikutnya. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Rosella yang digunakan didapat dari Balai Penelitian Tanaman 

Tembakau dan Serat Karangploso, kemudian Rosella merah 

tersebut ditepungkan.  
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Tabel 3. Kandungan nutrisi pakan jadi yang digunakan dalam 
penelitian 

Nutrisi Starter 
Kadar Air (%) max 13 
Protein (%) 21 – 23 
Lemak (%) min 5 
Serat (%) max 5 
Abu (%) max 7 
Calcium (%) min 0,90 
Phosphor (%) min 0,60 

Label:  PT. Charoen Pokphand Indonesia 

3.2.3. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang akan digunakan merupakan kandang 

baterai yang berukuran tinggi 15 cm, panjang 20 cm, dan lebar 

20 cm dengan dilengkapi peralatan tempat pakan, minum, 

timbangan, thermometer, higrometer, plastik dan peralatan 

kebersihan.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan yang diproses dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan, 

dengan setiap ulangan terdiri dari 5 ekor burung puyuh. 

Pemeliharaan puyuh dilakukan mulai umur 14 hari sampai 

dengan 35 hari.  
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Pemberian pakan secara restricted feeding, yaitu 

umur 2 minggu 10 g/ekor/hari, umur 3 minggu 14 g/ekor/hari, 

umur 4 minggu 16 g/ekor/hari, umur 5 minggu 17,5 

g/ekor/hari. Perlakuan yang diberikan adalah penambahan 

tepung rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) dalam pakan kontrol.  

Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

P0 : Pakan jadi tanpa menggunakan Tepung Rosella 

P1 : Pakan jadi + Tepung Rosella 0,5% (5g / kg pakan) 

P2 : Pakan jadi + Tepung Rosella 1% (10g / kg pakan) 

P3 : Pakan jadi + Tepung Rosella 1,5% (15g / kg pakan) 

 

P0U4 P1U2 P3U6 P2U4 P0U5 P2U5 

P1U4 P3U5 P2U2 P0U2 P2U6 P1U5 

P3U2 P1U2 P0U1 P3U1 P3U3 P0U6 

P1U3 P2U1 P3U4 P1U6 P2U3 P0U3 

Gambar 1. Pengacakan unit penelitian sesuai perlakuan dan 
ulangan 
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3.3.1. Proses Pembuatan Tepung Rosella 

• Cuci kelopak rosella dengan air bersih. 

• Belah kelopak rosella dan keluarkan bijinya 

• Tempatkan kelopak yang telah dikupas di 

nampan atau alas yang bersih, lalu keringkan 

dengan cara diangin-anginkan selama kurang 

lebih sehari hingga layu. 

• Masukkan rosella kedalam oven hingga 

temperatur maksimal 80 ºC selama 45 menit 

atau sampai kering yaitu jika diremas 

kelopaknya hancur. 

• Masukkan rosella ke dalam mesin penghancur 

sehingga berbentuk serbuk. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penilitian ini meliputi : 

1. Konsumsi pakan. Konsumsi pakan merupakan selisih 

dari jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa 

pakan atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah 

pakan yang di dapat dikonsumsi seekor burung puyuh 

dengan periode pemeliharaan (g/ekor). 

2. Pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot 

badan (g/ekor) burung puyuh dari data bobot badan 

akhir dikurangi bobot badan awal. 
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3. Konversi pakan. Konversi pakan merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan bobot badan yang dicapai pada saat tertentu. 

4. Kadar kolesterol daging. Kolesterol karkas diukur 

dari daging dada (komposit dari 14 ekor 

puyuh/perlakuan). Penentuan kadar kolesterol karkas 

dilakukan berdasarkan metode Lieberman Burchhard 

(Kleiner and Dotti, 1962), yaitu daging puyuh masing-

masing perlakuan menimbang ± 0,2 g, kemudian 

ditambah 1 ml alkohol KOH, aduk sampai terjadi 

endapan. Simpan dalam penangas pada suhu 39-40 °C 

selama 1 jam. Ditambah 2 ml petroleum eter 40-60 °C, 

setelah itu ditambahkan 0,25 ml H2O dan dikocok 

selama 1 menit. Pipet standart dan contoh masing-

masing 200 pl, ditambah batu didih, setelah itu 

disimpan dalam penangas pada suhu 80 °C selama 5 

menit. Simpan di oven hingga kering pada suhu 105-

110 °C selama 30 menit. Didinginkan pada suhu 

kamar. Ditambah 4 ml larutan asetat anhidradasam 

sulfat- asam asetat kemudian dikocok dan didiamkan 

selama 35 menit. Kemudian baca dengan 

spectrophotometer pada panjang gelombang 630 nm 

dan celah 0,5 nm. 
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3.5. Analisa Statistik 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Excel. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis Ragam dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Menurut Yitnosumarto (1993) model matematis Rancangan 

Acak Lengkap adalah : 

 Yij = µ +𝛼 + Σij 

Dimana: 

Yij : hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan -j 

µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 

α : pengaruh perlakuan ke-i 

Σij : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan –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. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka 

yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

di konsumsi seekor burung puyuh sesuai dengan 

periode pemeliharaan. 

2. Pertambahan bobot badan merupakan pertambahan 

bobot badan (g/ekor) burung puyuh ditimbang setiap 

minggu selama enam minggu untuk mendapatkan 

bobot badan, data total pertambahan bobot badan 

didapat dari penimbangan bobot badan akhir dikurangi 

bobot badan awal. 

3. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan bobot badan. 

4. Kolesterol adalah steroid penting bukan hanya sebagai 

komponen membran tetapi juga sebagai pelopor atau 

prekursor biosintetik untuk garam empedu dan hormon 

steroid, termasuk adosteron, astrogen dan testosteron. 

5. Rosella adalah tumbuhan perdu yang memiliki habitat 

daerah tropis dengan kondisi tanah yang lembab, dari 

hasil pemeriksaan laboratorium, kelopak bunga Rosella 

memiliki banyak kandungan zat-zat bermanfaat. 
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6. Tepung rosella merupakan hasil dari pengeringan 

bunga rosella kemudian di giling hingga menjadi 

tepung. 

7. Anthosianin suatu senyawa antioksidan polifenol yang 

potensial untuk mencegah progresitas penyakit 

degeneratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Data hasil penelitian pengaruh penggunaan tepung 

rosella dalam pakan terhadap penampilan produksi burung 

puyuh dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh pemanfaatan tepung rosella (Hibiscus 
sabdariffa Linn) dalam pakan terhadap konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 
pakan 

Variabel 
Perlakuan Konsumsi 

Pakan (g/ekor/ 
minggu) 

Pertambahan 
Bobot Badan 

(g/ekor/ 
minggu) 

Konversi 
Pakan 

P0 122,60 ± 11,01 31,45 ± 4,08 3,89 ± 1,05 

P1 127,56 ± 10,65 30,68 ± 3,25 4,16 ± 0,68 

P2 132,19 ± 8,26 28,77 ± 2,50 4,59 ± 0,56 

P3 137 ± 5,78 29,10 ± 2,33 4,71 ± 0,45 

 Berdasarkan hipotesis, diduga dengan pemanfaatan 

tepung rosella dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi 

pakan, akan tetapi setelah dilakukan penelitian hipotesis 

menyatakan hasil tidak signifikan. Berdasarkan hasil statistik 

menunjukkan bahwa pemanfaatan tepung rosella dalam pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 
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terhadap konsumsi pakan burung puyuh, secara deskriptif rata-

rata konsumsi pakan setiap perlakuan terdapat peningkatan 

yaitu P0=122,60±11,01 g/ekor/minggu, P1=127,56±10,65 

g/ekor/minggu, dan P2=132,19±8,26 g/ekor/minggu pada P3 

mulai meningkat yaitu 137±5,78 g/ekor/minggu.  

Konsumsi pakan burung puyuh yang mendapat 

perlakuan tepung rosella lebih tinggi dari pada perlakuan 

kontrol, hal ini disebabkan karena pengaruh kandungan 

vitamin C didalamnya berfungsi sebagai antioksidan yang kuat 

untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Wiyarsi (2010) menyatakan bahwa 

kandungan vitamin dalam bunga rosella cukup lengkap, yaitu 

vitamin A, C, D, B1 dan B2 bahkan, kandungan vitamin C-nya 

(asam askorbat) diketahui 3 kali lebih banyak dari anggur 

hitam, 9 kali dari jeruk sitrus, 10 kali dari buah belimbing, dan 

2,5 kali dari jambu biji. Vitamin C merupakan salah satu 

antioksidan penting.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kandungan 

antioksidan pada teh rosella sebanyak 23,10 mg dalam setiap 

gram berat kelopak bunga rosella kering. Jumlah tersebut lebih 

tinggi dari pada jumlah pada kumis kucing. Hal ini didukung 

oleh Alex (2010) menyatakan keistimewaan tanaman obat 

yang mempunyai khasiat untuk meningkatkan daya tahan 
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tubuh, meningkatkan nafsu makan, sebagai obat pada berbagai 

macam penyakit dan mengurangi stress pada ayam. 

Hasil penelitian Kusnadi (2006) memperlihatkan 

bahwa pemberian vitamin C dalam kondisi panas (32 °C) 

dapat memperbaiki konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan ayam pedaging. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Anim et al., (2000) bahwa vitamin C dapat digunakan untuk 

menangkal cekaman pada ayam. Vitamin C merupakan 

antioksidan yang larut dalam air, yang mampu merendam 

radikal bebas dengan cara memberikan atom hidrogen dan 

elektron kepada radikal bebas, sehingga akan menghentikan 

atau mengurangi proses cekaman oksidatif lebih lanjut 

(Kusnadi, 2006). 

Telah terbukti pula bahwa pemberian vitamin C 

mampu meningkatkan sintesis protein, sementara katabolisme 

protein yang banyak menghasilkan panas justru dikurangi, 

akibatnya ayam akan merasa lebih nyaman (tidak dalam 

kondisi tercekam). Kenyamanan akan merangsang pusat lapar 

yang berada di hipotalamus sementara pusat haus dihambat, 

selanjutnya kenyamanan pun akan merangsang TSH (thyroid 

stimulating hormone) di hipotalamus, sehingga kelenjar tiroid 

akan meningkatkan sekresi hormon tiroid baik tiroksin (T4) 

maupun triiodotironin (T3) akibatnya, ayam yang nyaman 

akan meningkatkan konsumsi ransum, metabolisme secara 
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umum melalui peningkatan konsumsi oksigen serta 

pertambahan bobot hidup (Cooper and Washburn, 1998). 

  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 

 Berdasarkan hipotesis, diduga dengan pemanfaatan 

tepung rosella dalam pakan dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan, akan tetapi setelah dilakukan penelitian hipotesis 

menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan burung puyuh 

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

terhadap pertambahan bobot badan burung puyuh. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat persentase rata-rata nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu P0= 31,45±4,08 

g/ekor/minggu, P1= 30,68±3,25 g/ekor/minggu, P2= 

28,77±2,50 g/ekor/minggu, P3= 29,10±2,33 g/ekor/minggu. 

Persentase tertinggi didapat pada perlakuan P0 yaitu 

31,45±4,08 g/ekor/minggu, sedangkan presentase terendah 

didapat pada perlakuan P2 yaitu 28,77±2,50 g/ekor/minggu. 

Hal ini disebabkan karena bunga rosella mengandung serat 

larut (soluble fiber). Walaupun konsumsi pakannya tinggi 

diduga bahwa penggunaan beberapa tepung rosella belum 

dapat memberikan pengaruh pada pertambahan bobot badan 

dikarenakan serat larut berpengaruh pada proses lipolisis 
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sehingga deposisi lemak berkurang. Hal ini didukung oleh 

pendapat Haji (1999) membuktikan bahwa, penderita tekanan 

darah tinggi setelah diberikan secangkir teh seduhan 3 kuntum 

rosella selama 12 hari berturut-turut tekanan darah tingginya 

menurun rata-rata 10,95 %, selain itu rosella terbukti dengan 

mengkonsumsinya menurunkan bobot badan dan 

meningkatkan asupan cairan ion ke tubuh. Rosella 

mengandung 33,9 % serat larut yang mampu meluruhkan 

lemak.  

Arellano et al., (2004), didapat kandungan vitamin A, 

vitamin C, theaflavins, cathecins. Kandungan theaflavins dan 

cathecins membantu menjaga kolesterol dalam darah dengan 

cara membatasi penyerapan kolesterol dan meningkatkan 

pembuangan kolesterol LDL dari hati. Vitamin C berfungsi 

dalam menetralisir lemak dalam tubuh, sehingga bermanfaat 

untuk body slimming, body firming. Vitamin A dan vitamin C 

menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tubuh 

serta mencegah penuaan dini dan munculnya katarak. Vitamin 

A, vitamin C dan kalsium berguna untuk kesehatan mata, kulit 

dan tulang sedangkan serat untuk memperbaiki sistem 

pencernaan. 
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4.3. Pengaruh Perlakauan Terhadap Konversi Pakan

 Berdasarkan hipotesis, diduga dengan pemanfaatan 

tepung rosella dalam pakan dapat meningkatkan konversi 

pakan, akan tetapi setelah dilakukan penelitian hipotesis 

menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan burung puyuh 

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

terhadap konversi pakan burung puyuh, hal ini disebabkan 

karena kandungan nutrisi pakan yang dikonsumsi tidak 

memenuhi kebutuhan burung puyuh.  

Konversi pakan berkaitan dengan konsumsi pakan dan 

pertambahan berat badan. Berdasarkan  Tabel 4 didapatkan 

nilai tertinggi sampai nilai terendah berturut-turut yaitu 

perlakuan P0= 3,89±1,05, P1= 4,16±0,68, P2= 4,59±0,56, P3= 

4,71±0,45. Nilai konversi pakan tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 yaitu 4,71±0,45 sedangkan nilai terendah 

terdapat pada perlakuan P0 yaitu 3,89±1,05.  

 Nilai konversi pakan pada penelitian ini kurang 

efisien, karena nilai dari konversi pakan selama penelitian 

diatas, yang berarti bahwa pakan yang dikonsumsi lebih 

banyak sementara pertambahan berat badan rendah, hal ini 

disebabkan karena kandungan nutrisi pakan yang dikonsumsi 

tidak memenuhi kebutuhan untuk menaikkan berat badan yang 

lebih tinggi pada minggu ke lima.  
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 Menurut penelitian Kartasudjana dan Nayoan (1997) 

konversi pakan burung puyuh yang baik berkisar antara 2,70 

sampai 2,80. Penelitian Abdel et al., (2009) menyatakan 

konversi pakan burung puyuh yang diperoleh 3,04. Hal ini 

didukung oleh pendapat Campbell (1984) menyatakan angka 

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 ransum tidak efisien.  

 Sagala (2009) menambahkan bahwa semakin baik 

kualitas pakan, semakin kecil pula nilai konversi pakannya. 

Baik tidaknya kualitas pakan, ditentukan oleh keseimbangan 

nutrien dalam pakan itu yang diperlukan oleh ternak.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Dalam 

Daging 

Pengaruh perlakuan tepung rosella dalam pakan 

terhadap kolesterol daging dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh pemanfaatan tepung rosella (Hibiscus 
sabdariffa Linn)dalam pakan terhadap kolesterol 
dalam daging 
Perlakuan  Kolesterol daging (mg/100 g) 

P0 
P1 
P2 
P3 

88,13 
83,59 
79,07 
77,19 
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 Rataan kolesterol daging secara deskriptif P0= 88,13 

mg/100g, P1= 83,13 mg/100g, P2= 79,07 mg/100g, P3= 77,19 

mg/100g. Perlakuan yang diberikan dapat mengurangi 

penurunan kolesterol daging burung puyuh. Menurut pendapat 

Sang (2012) menyatakan bahwa, daging puyuh mengandung 

protein 21,10 g, sedangkan lemaknya hanya 7,70 g oleh sebab 

itu, daging puyuh sangatlah diperlukan bagi masyarakat 

khususnya bagi penderita penyakit tekanan darah tinggi untuk 

mengurangi konsumsi lemak.  

 Olatunji et al., (2005), melaporkan dalam 

penelitiannya bahwa pemberian ekstrak kelopak Hibiscus 

sabdariffa dengan dosis 1,0 mg/kgBB dan 1,5 mg/kgBB pada 

tikus dengan diet tinggi lemak selama 28 hari, menunjukkan 

penurunan secara signifikan pada kadar kolesterol total level 

dengan dosis 1,5 mg/kgBB (p<0,05) kadar LDL serum secara 

signifikan juga menurun pada kedua dosis 1,0 mg/kgBB dan 

1,5 mg/kgBB (p<0,05), namun hal ini tidak berlaku pada kadar 

HDL serum yang tidak signifikan meningkat yang 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (p>0,05).  

 Perlakuan yang diberikan pada burung puyuh betina 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam daging yaitu 

menggunakan tepung rosella (Hibiscus sabdariffa) yang 

mengandung serat kasar (SK) tinggi yaitu 16,65 %. Perlakuan 

yang diberikan terdapat beberapa tingkatan yaitu, P0 (pakan 
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jadi yang tanpa perlakuan), P1 (pakan jadi + 0,5 % tepung 

rosella), P2 (pakan jadi + 1 % tepung rosella), P3 (pakan jadi + 

1,5 % tepung rosella).  

 Bidura et al., (1996) menyatakan bahwa, kolesterol 

banyak ditemukan pada produk hewani, sedangkan pada 

produk nabati mengandung fitosterol. Kolesterol ada dalam 

jumlah sedikit pada hampir semua jaringan tubuh dan 

menyusun dalam jumlah fraksi penting pada lipoprotein darah. 

Kadar kolesterol dan lemak dalam tubuh ternak dapat turun 

apabila menambahkan serat kasar yang tinggi di dalam zat 

pakan. Serat kasar larut dapat menurunkan kolesterol dengan 

cara mengisi ventrikulus dan menurunkan lemak sebesar 

25/100 g daging ayam. Didukung oleh pendapat Pilliang 

(1990) membuktikan bahwa kadar serat kasar yang tinggi 

dalam pakan mampu menurunkan status kolesterol dalam 

empedu ayam.  

 Muchtadi dkk., (1993) menyatakan jalur utama 

pembuangan kolesterol tubuh terjadi di hati melalui 

konversinya menjadi asam empedu, yaitu asam kholat dan 

chenodeoxy cholic yang berkaitan dengan glisin atau taurin 

membentuk garam empedu, kemudian diekskresikan melalui 

empedu ke dalam duodenum, sebagian asam empedu akan 

direabsorpsi oleh hati melalui sirkulasi dan selanjutnya 

disekresikan kembali ke dalam empedu. Asam empedu yang 
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tidak diserap akan didegradasi oleh mikroba usus besar dan 

diekskresikan ke dalam feses. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai: 

1. Pemanfaatan tepung bunga rosella dalam pakan 

memberikan pengaruh yang sama terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan 

burung puyuh. 

2. Pemanfaatan tepung rosella pada beberapa level 0 %, 

0,5 %, 1 %, 1,5 % menunjukkan hasil kadar kolesterol 

secara berturut-turut yaitu 88,13 mg/100 g, 83,59 

mg/100 g, 79,07 mg/100 g, 77,19 mg/100 g. 

5.2. Saran  

1. Pemanfaatan tepung rosella pada level 0,5 % menunjukkan 

penampilan produksi yang seimbang mulai dari konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan. 

2. Pemanfaatan tepung rosella untuk kadar kolesterol perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 

level kurang dari 0,5 %. 
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Lampiran 1. Berat badan (BB) sebelum penelitian 

Perlakuan BB (g) Rataan BB (g) 

P0 

U1 53,12 

53,75 

U2 54,18 
U3 55,00 
U4 54,00 
U5 53,07 
U6 53,12 

P1 

U1 52,88 

53,68 

U2 53,11 
U3 54,12 
U4 54,00 
U5 52,99 
U6 55,00 

P2 

U1 53,18 

53,92 

U2 53,24 
U3 54,12 
U4 54,00 
U5 55,00 
U6 53,99 

P3 

U1 53,18 

53,83 

U2 54,00 
U3 53,00 
U4 54,00 
U5 55,00 
U6 53,81 

Total (%)   1291,11 
Rata-rata (g)   53,80 
Sd   0,71 
KK (g)   1,31 
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Standart deviasi = �∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2 

   n – 1 

    = �1075,93P

2    

               23 

  =  0,71 

   

Koefisien keragaman = Standart deviasi
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑥 100% 

           = 0,71
53,80

𝑥 100% 

             = 1,31 
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Lampiran 2. Konsumsi pakan (g/ekor/minggu) 

Perlakuan Minggu I Minggu II Minggu III Total 
Konsumsi 

pakan 
(g/ekor/ 
minggu) 

Konsumsi 
pakan (g/ekor/ 

minggu) 

Konsumsi 
pakan  

(g/ekor/ 
minggu) 

Konsumsi 
pakan 

(g/ekor/ 
minggu) 

 
 
 
P0 

U1 139,22 145,52 180,81 112,23 
U2 136,16 145,73 179,78 112,37 
U3 138,76 145,59 180,49 113,11 
U4 138,16 145,12 179,69 131,55 
U5 128,81 134,38 179,14 132,52 
U6 132,13 145,56 174,35 133,77 

 
 
 
P1 

U1 115,71 113,21 151,86 114,39 
U2 114,29 117,52 151,29 113,27 
U3 113,86 118,52 153,59 133,48 
U4 105,35 117,27 132,15 134,92 
U5 113,11 117,20 152,01 134,55 
U6 115,02 117,44 153,37 134,75 

 
 
 
P2 

U1 109,68 116,66 150,33 117,21 
U2 114,19 115,66 150,95 128,86 
U3 111,92 115,43 150,39 132,79 
U4 110,73 114,89 149,62 137,55 
U5 104,88 103,76 150,50 138,33 
U6 112,05 115,41 150,06 138,41 

 
 
P3 

U1 112,71 115,02 149,50 126,11 
U2 113,43 115,47 150,52 136,11 
U3 104,26 115,58 150,23 138,51 
U4 111,52 115,55 150,26 139,15 
U5 106,28 115,09 143,99 139,12 
U6 110,66 115,54 149,95 143,00 
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Lampiran 3. Analisis statistik konsumsi pakan 

Ulangan Perlakuan 
PO P1 P2 P3 

1 112,23 114,39 117,21 126,11 
2 112,37 113,27 128,86 136,11 
3 113,11 133,48 132,79 138,51 
4 131,55 134,92 137,55 139,15 
5 132,52 134,55 138,33 139,12 
6 133,77 134,75 138,41 143,00 

Jumlah 735,55 765,36 793,15 822,00 
Rataan 122,60 127,56 132,19 137,00 

SD 11,01 10,65 8,26 5,78 

 

Faktor Koreksi (FK) =
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗2𝑟

j=1
t
i=1

𝑡 𝑥 𝑟  

=
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗26

j=1
4
i=1

4 𝑥 6  

= 3116,062 

        24 

             = 404576,25 

 

Jumlah Kuadrat (JK) Total =��𝑌𝑖𝑗2- FK
𝑟

j=1

t

i=1

 

=� ∑ 𝑌𝑖𝑗2- 6
j=1

4

i=1
404576,25 

               = (112,232 + 112,372 +….+ 131,552) – 404576,25 

           = 2367,90 
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Lanjutan Lampiran 3. 

 

JK Perlakuan =
∑ �∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

j=1 �2t
i=1

𝑟 − 𝐹𝐾 

=
� �∑ 𝑌𝑖𝑗6

j=1 �2
4

i=1
6

− 404576,25 

=  735,552 + 765,362 + 793,152 + 8222  - 404576,25 

   6 

= 687,20 

 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

    = 2367,90 – 687,20 

    = 1680,70 

 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝑑𝑏 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

 

                                  = 687,20 

               3 

                                               = 229,07 

 

KT Galat =
𝐽𝐾 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡
𝑑𝑏 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 

     = 1680,70 

  
                20 

     = 84,04 
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Lanjutan Lampiran  3. 

F Hitung =
𝐾𝑇𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  

     = 229,07 

         84,04 

     = 2,73 

 

Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F hitung F 0.05 F 0.01 

Perlakuan 3 687,20 229,07 2,73 3,10           4,94 
Galat 20 1680,70 84,04    
Total 23 2367,90     

Keterangan: 

F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. 
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Lampiran 4. Pertambahan bobot badan (g/ekor/minggu) 

 

 

 

 

 
 

Perlakuan Minggu 
I 

Minggu 
II 

Minggu 
III 

Minggu 
IV 

PBB  
g/ekor/ 
minggu 

BB BB BB BB  
 
 
 
P0 

U1 53,12 86,88 100,22 137,89 28,26 
U2 54,18 87,57 114,44 146,45 30,76 
U3 55,00 88,88 100,21 136,47 27,16 
U4 54,00 88,45 115,55 149,00 31,67 
U5 53,07 87,77 115,68 149,18 32,04 
U6 53,12 86,25 115,77 169,45 38,78 

 
 
 
P1 

U1 52,88 90,11 113,33 163,10 36,74 
U2 53,11 85,78 102,83 142,37 29,75 
U3 54,12 90,40 113,33 148,08 31,32 
U4 54,00 90,18 104,62 144,22 30,07 
U5 52,99 85,22 102,40 139,72 28,91 
U6 55,00 86,11 105,31 136,93 27,31 

 
 
 
P2 

U1 53,18 86,77 100,00 138,95 28,59 
U2 53,24 91,55 114,33 150,16 32,31 
U3 54,12 89,50 116,88 136,50 27,46 
U4 54,00 91,72 113,55 137,88 27,96 
U5 55,00 92,11 110,50 131,07 25,36 
U6 53,99 90,81 113,55 146,72 30,91 

 
 
P3 

U1 53,18 90,00 111,71 143,43 30,08 
U2 54,00 91,30 109,19 139,72 28,57 
U3 53,00 92,00 117,20 152,98 33,33 
U4 54,00 90,12 100,54 138,63 28,21 
U5 55,00 89,95 100,17 137,09 27,36 
U6 53,81 89,79 100,87 134,95 27,05 
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Lampiran 5. Analisis statistik pertambahan bobot badan 
Ulangan Perlakuan 

PO P1 P2 P3 
1 28,26 36,74 28,59 30,08 
2 30,76 29,75 32,31 28,57 
3 27,16 31,32 27,46 33,33 
4 31,67 30,07 27,96 28,21 
5 32,04 28,91 25,36 27,36 
6 38,78 27,31 30,91 27,05 

Jumlah 188,67 184,10 172,59 174,60 
Rataan 31,45 30,68 28,77 29,10 

SD 4,079 3,251 2,496 2,331 

 

Faktor Koreksi (FK) =
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗2𝑟

j=1
t
i=1

𝑡 𝑥 𝑟  

=
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗26

j=1
4
i=1

4 𝑥 6  

= 719,962 

        24 

             = 21597,600 

 

Jumlah Kuadrat (JK) Total =��𝑌𝑖𝑗2- FK
𝑟

j=1

t

i=1

 

=��𝑌𝑖𝑗2- 21597,600
6

j=1

4

i=1

 

                                = (28,262 + 30,762 + 27,162 +….+ 27,052) – 21597,600 

                         = 223,683 
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Lanjutan Lampiran 5. 

 

JK Perlakuan =
∑ �∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

j=1 �2t
i=1

𝑟 − 𝐹𝐾 

=
� �∑ 𝑌𝑖𝑗6

j=1 �2
4

i=1
6

− 21597,600 

=  188,672 + 184,102 + 172,592 + 174,602  - 21597,600 

   6 

=  29,341 

 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 223,683  – 29,341 

  = 194,342 

 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝑑𝑏 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

 

                     = 29,341 

               3 

                                  = 9,780 

 

KT Galat =
𝐽𝐾 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡
𝑑𝑏 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 

              = 194,342 

  
          20 

              = 9,717 
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Lanjutan Lampiran  5. 

F Hitung =
𝐾𝑇𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  

     = 9,780 

         9,717 

     = 1,007 

 

Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F hitung F 0.05 F 0.01 

Perlakuan 3 29,341 9,780 1,007 3,10 4,940 

Galat 20 194,342 9,717    
Total 23 223,683     

Keterangan: 

F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap pertambanhan bobot badan. 
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Lampiran 6. Konversi pakan 

 
Perlakuan 

Minggu I Minggu II Minggu III Total 
Konversi 

pakan 
Konversi 

pakan 
Konversi 

pakan 
Konversi pakan 

 
 

P0 

U1 4,93 5,15 6,39 2,11 
U2 4,43 4,74 5,85 3,68 
U3 5,11 5,36 6,65 3,67 
U4 4,36 4,58 5,67 3,98 
U5 4,02 4,19 5,59 4,98 
U6 3,41 3,75 4,49 4,89 

 
 

P1 

U1 3,15 3,08 4,13 3,21 
U2 3,84 3,95 5,08 3,88 
U3 3,64 3,78 4,90 3,62 
U4 3,50 3,89 4,39 4,85 
U5 3,91 4,05 5,26 4,75 
U6 4,21 4,30 5,62 4,63 

 
 

P2 

U1 3,84 4,08 5,26 3,46 
U2 3,53 3,58 4,67 4,65 
U3 4,08 4,20 5,48 4,78 
U4 3,96 4,11 5,35 4,84 
U5 4,14 4,09 5,94 4,89 
U6 3,62 3,73 4,85 4,94 

 
 

P3 

U1 3,75 3,82 4,97 3,81 
U2 3,97 4,04 5,27 4,77 
U3 3,13 3,47 4,51 4,88 
U4 3,95 4,09 5,33 4,83 
U5 3,88 4,21 5,26 4,95 
U6 4,09 4,27 5,54 4,99 
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Lampiran 7. Analisis statistik konversi pakan 
Ulangan Perlakuan 

PO P1 P2 P3 
1 2,11 3,21 3,46 3,81 
2 3,68 3,88 4,65 4,77 
3 3,67 3,62 4,78 4,88 
4 3,98 4,85 4,84 4,83 
5 4,98 4,75 4,89 4,95 
6 4,89 4,63 4,94 4,99 

Jumlah 23,31 24,94 27,56 28,23 
Rataan 3,89 4,16 4,59 4,71 

SD 1,05 0,68 0,56 0,45 

 

Faktor Koreksi (FK) =
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗2𝑟

j=1
t
i=1

𝑡 𝑥 𝑟  

=
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗26

j=1
4
i=1

4 𝑥 6  

= 104,042 

        24 

             = 451,013 

Jumlah Kuadrat (JK) Total =��𝑌𝑖𝑗2- FK
𝑟

j=1

t

i=1

 

=��𝑌𝑖𝑗2- 451,013
6

j=1

4

i=1

 

                                  = (2,112 + 3,682 + 3,672 +….+ 4,992) – 451,013 

                          = 12,986 
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Lanjutan Lampiran 7. 

 

JK Perlakuan =
∑ �∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

j=1 �2t
i=1

𝑟 − 𝐹𝐾 

=
� �∑ 𝑌𝑖𝑗6

j=1 �2
4

i=1
6

− 451,013 

=  23,312 + 24,942 + 27,562 + 28,232  - 451,013 

   6 

= 2,628 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 12,986 – 2,628 

 = 10,359 

 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝑑𝑏 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

 

                                  = 2,628 

                                                     3 

                     = 0,87588 

 

KT Galat =
𝐽𝐾 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡
𝑑𝑏 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 

              = 10,359 

           20 

 = 0,51794 
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Lanjutan Lampiran  7. 

F Hitung =
𝐾𝑇𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  

              =  0,87588 

     0,51794 

              = 1,691 

 

Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F hitung F 0.05 F 0.01 

Perlakuan 3 2,628 0,87588 1,691 3,10 4,940 
Galat 20 10,359 0,51794    
Total 23 12,986     

Keterangan: 

 F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan  
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Lampiran 8. Kolesterol daging (mg/100g) 

Perlakuan Rataan (mg/100g) 
P0 88,13 
P1 83,59 
P2 79,07 
P3 77,19 

Keterangan: 

 Berdasarkan tabel diatas pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 dengan 

level 0 %, 0,5 %, 1 % dan 1,5 % menunjukkan hasil kadar kolesterol secara 

berturut-turut 88,13 mg/100 g, 83,59 mg/100 g, 79,07 mg/100 g, 77,19 

mg/100 g. 
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