
i 

 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DARAH PADA 

PAKAN TERHADAP KONSUMSI PAKAN, 

PERTAMBAHAN BOBOT BADAN, KONVERSI PAKAN 

SERTA UMUR PERTAMA KALI BERTELUR BURUNG 

PUYUH 

SKRIPSI 

Oleh : 

Johan Wahyu Utomo 

NIM. 105050100111028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 

 

 

 



ii 

 

 



iii 

 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DARAH PADA 

PAKAN TERHADAP KONSUMSI PAKAN, 

PERTAMBAHAN BOBOT BADAN, KONVERSI PAKAN 

SERTA UMUR PERTAMA KALI BERTELUR BURUNG 

PUYUH 

SKRIPSI 

Oleh : 

Johan Wahyu Utomo 

NIM. 105050100111028 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 

 



iv 

 

 



v 

 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DARAH PADA PAKAN 

TERHADAP KONSUMSI PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT 

BADAN, KONVERSI PAKAN SERTA UMUR PERTAMA KALI 

BERTELUR BURUNG PUYUH 

SKRIPSI 

Oleh : 

Johan Wahyu Utomo 

NIM. 105050100111028 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : 02 Juni 2014 

 

Menyetujui : 

 Tanda tangan Tanggal 

Pembimbing Utama 

Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, MS …………….         ..……… 

NIP. 19570629 198403 1 001 

Pembimbing Pendamping 

Adelina Ari Hamiyanti, S.Pt, MP …………….         ..……… 

NIP. 19760221 200812 2 001 

Penguji : 

Heni Setyo Prayogi, S. Pt, M.Asc …………….         ..……… 

NIP. 19780226 200501 1 001 

Dr. Ir. Imam Thohari, MP …………….         .……… 

NIP. 9590211 198601 1 001 

Heli Tistiana, S.Pt, MP …………….         ..……… 

NIP. 19740826 200812 2 001 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui : 

 

 

Prof. Dr. Ir Kusmartono 

NIP. 19590406 198503 1 005 

Tanggal .………………….. 

 



vi 

 

 

 



i 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Jombang pada tanggal 13 Juli 

1992, bernama lengkap Johan Wahyu Utomo. Penulis 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak 

Iswahyu Wibowo dan Ibu Sri Utami. Pendidikan formal yang 

ditempuh penulis dimulai dari SDN Blimbing Jombang dan 

lulus pada tahun 2004. Pendidikan selanjutnya ditempuh di 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 5 Jombang 

dan lulus pada tahun 2007. Setelah menyelesaikan pendidikan 

di SLTP, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Bareng Jombang dan lulus 

pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang dan 

mengambil Jurusan Produksi Ternak, melalui jalur Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).  

Selama kuliah penulis aktif dalam organisasi 

Kelompok Ilmiah Mahasiswa (KIM) Fakultas Peternakan UB 

sebagai Human Researt Development (HRD) di tahun 2011-

2012 menjabat sebagai Bendahara Umum KIM tahun 2012-

2013 selain itu penulis pernah menjabat sebagai Dirjen 

Pengembangan Riset dan Teknologi Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan UB tahun 2012-2013.  

Beberapa pengalaman kepanitiaan dan prestasi penulis 

selama kuliah diantaranya yaitu sebagai Panitia Workshop 

PKM Fakultas Peternakan UB th 2011, Panitia Olimpiade 

Brawijaya th 2011, Panitia Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru 

Fakultas Peternakan UB th 2011, Peserta Lomba Karya Ilmiah 

PKM-K th 2011, Panitia Olimpiade Brawijaya th 2012, Panitia 

Kuliah Tamu (Overview Feedmill) Fakultas Peternakan UB th 



ii 

 

2011, Panitia Seminar Nasional Perunggasan Fakultas 

Peternakan UB th 2012, Panitia Pemilwa Fakultas Peternakan 

UB th 2012, Panitia Kuliah Tamu (Raw Material and 

Sampling Methode) Fakultas Peternakan UB th 2012, Panitia 

Kuliah Tamu (Staltistical Process Control and Formulation) 

Fakultas Peternakan UB th 2012, Panitia Dialog Muda 

Eksekutif Mahasiswa UB dengan tema “Eksistensi Pemimpin 

Muda di Masa Depan” th 2012, Panitia Seminar Nasional 

Agrokomplek UB th 2012, Juara III Lomba Futsal Eksekutif 

Cup Brawijaya th 2012, Panitia PKKMU Universitas 

Brawijaya th 2012, Panitia PK2 MABA Fakultas Peternakan 

UB th 2012, Panitia Olimpiade Brawijaya th 2012, Peserta 

Lomba Business Plan GKN (Spirit Kewirausahaan Nasional) 

oleh Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tk 

Nasional th 2013, Koordinator Tim Relawan Pemantau 

Pemilukada Kota Malang oleh Pusat Pengembangan Otonomi 

Daerah (PPOTODA) & Klinik Hukum th 2013, dll. 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat kepada Allah SWT atas karunia 

dan limpahan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Tepung Darah Pada Pakan Terhadap 

Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan, Konversi 

Pakan Serta Umur Pertama Kali Bertelur Burung Puyuh”. 

Penyelesaian laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan 

pihak-pihak lain, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, MS., selaku dosen 

pembimbing utama dan Adelina Ari Hamiyanti, S.Pt, 

MP., selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan motivasi, bimbingan beserta saran mulai 

dari awal hingga akhir kegiatan Penelitian dan pada 

saat penyusunan laporan Skripsi. 

2. Prof. Dr. Ir. Kusmartono., selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.  

3. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS., selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Peternakan dan Dr. Ir. Moch Nasich, MS., 

selaku ketua progam studi dan ketua bagian produksi 

yang telah banyak membina kelancaran proses studi.   

4. Heni Setyo Prayogi, S.Pt., M. ASc., Dr. Ir. Iman 

Tohari, MP., dan Ibu Heli Tistiana S.Pt., MP., sebagai 

penguji yang memberikan saran dan masukan pada 

saat Ujian Sarjana. 



iv 

 

5. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada 

Bapak Ir. Iswahyudi Wibowo dan Ibu Sri Utami 

selaku orang tua, adik Effiana Cahya Ningrum serta 

teman-teman yang selalu memberikan semangat dan 

doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat 

waktu dengan hasil yang baik. 

6. Ido Prayuda, Sigit Santoso, Andik Eka Saputra, Susi 

Setiowati, dan Fidia Kholidatul M. selaku tim 

penelitian puyuh yang telah bekerja sama dengan baik 

mulai dari awal hingga akhir kegiatan penelitian. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik 

dan saran yang membangun. Penulis berharap laporan ini 

dapat menjadi masukan dan informasi yang bermanfaat bagi 

semua pihak. 

Malang, Juli 2014 

 

Penulis



v 

 

THE EFFECT OF ADDITION OF BLOOD MEAL IN 

FEED TO FEED CONSUMPTION, BODY WEIGHT 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Sumber Sekar 

Laboratory Faculty of Animal Husbandry, University of 

Brawijaya, reseach was conducted 7 weeks from February 28
th
 

until April 3
th
 2014. Materials for this reseach were 120 quails. 

The objective of the study was evaluate the addition of blood 

meal in ration on quail feed consumption, body weight gain, 

feed conversion ratio and age at first laying. The method of the 

study was experimental research with 4 treatment and 6 

replications. The treatmens consisted of P0 = basal feed 

without blood meal, P1 = basal feed with 4% blood meal, P2 = 

basal feed with 8% blood meal and P3 = basal feed with 12% 

blood meal. The variables were feed consumption, body 

weight gain, feed conversion ratio and age at first laying. Data 

were analyzed by ANOVA and if there was significant 

influences then it would be tested by Duncan’s Multiple Range 

Test. The research result showed that the adding give 

significants effect (P<0,01) to the feed consumption and feed 

convertion ratio of quail and then the result give significant 
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effect (P<0,05) to the body weight gain and age at first laying. 

The conclusion of this research is adding blood meal at level 

12 % give effect to feed consumption beside the adding of 

blood meal at level 4 % give the best result to the body weight 

gain, feed convertion ratio and age at first laying of quail. The 

suggestion from this research is to use blood meal in feed at 

level 4% to give optimal productivity of quail. 

  

Keywords : blood meal, feed consumption, body weight gain, 

feed conversion ratio, age at first laying, and 

quail.
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 

2014 sampai 3 April 2014 di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang dan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Sumber Sekar, Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pengaruh 

penambahan tepung darah dalam pakan burung puyuh 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan serta umur pertama bertelur. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan informasi mengenai pengaruh 

penambahan tepung darah dalam pakan burung puyuh 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan serta umur pertama bertelur. 

Materi yang digunakan adalah 120 ekor burung puyuh 

jenis kelamin betina yang berumur 14 hari. Metode penelitian 
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yang digunakan adalah percobaan dengan  Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki 6 ulangan dan pada tiap ulangan 5 ekor 

burung puyuh. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : pakan basal tanpa penambahan tepung darah (P0) dan 

pakan yang diberikan penambahan tepung darah 4% (P1), 8% 

(P2), 12% (P3). Variabel penelitian meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan serta umur pertama 

kali bertelur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tepung 

darah memberikan perbedaan  pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan burung 

puyuh. Perlakuan tepung darah juga memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot 

badan dan umur pertama kali bertelur burung puyuh.
 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 

tepung darah sampai level 12 % memberikan pengaruh 

terhadap konsumsi pakan. Hasil penambahan tepung darah 

dengan level 4 % memberikan pengaruh paling baik pada 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama 

kali bertelur burung puyuh. Saran yang dapat diberikan adalah 

perlu dilakukan penambahan asam amino esensial isoleusin, 

metionin dan arginin dalam tepung darah karena jumlahnya 

yang sangat terbatas, sehingga level pemberian sebesar 5% 

dapat ditingkatkan dan pada akhirnya mampu meningkatkan 

sintesis protein tubuh dan meningkatkan laju pertumbuhan. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan akan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya gizi yang seimbang, jumlah pertambahan 

penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat pada saat 

ini, memaksakan penyediaan pangan berupa produk 

peternakan harus segera di hasilkan agar dapat mengimbangi 

kebutuhan masyarakat dan problem terhadap kekurangan gizi 

nantinya dapat ditanggulangi. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (2013), menyatakan bahwa konsumsi protein dari 

bahan pangan asal hewani untuk daging yaitu sebesar 2,92 g 

/kapita/hari sedangkan konsumsi protein per kapita sehari 

untuk telur dan susu yaitu sebesar 2,94 g, hal ini sangat jauh 

bila di bandingkan dengan negara maju seperti Amerika 

Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, dan Kanada yang konsumsi 

protein hewaninya 50-90 g/kapita/hari. 

Pemerintah dalam membangun subsektor peternakan 

pada masa ini telah diarahkan kepada pengembangan aneka 

ternak termasuk unggas, salah satunya yaitu burung puyuh. 

Burung puyuh pada akhir-akhir ini mulai banyak dipelihara 

atau diternakkan karena mempunyai sifat–sifat yang 

menguntungkan seperti telur dan dagingnya mempunyai nilai 

nutrisi tinggi. Beternak burung puyuh sangat mudah, selain 

pakan yang dibutuhkan hanya sedikit juga produksi yang 

dihasilkan cukup tinggi yang mencapai 250-300 butir/tahun. 

Pemeliharaan burung puyuh tidak membutuhkan lahan yang 

luas, modal yang dibutuhkan juga relatif kecil. Daging burung 

puyuh juga biasa di konsumsi oleh masyarakat Indonesia 

selain telurnya. Panekenan, Rorimpandey and Vwaleleng 
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(2013) menyatakan bahwa hasil produksi dari ternak burung 

puyuh meliputi telur dan dagingnya. Hasil produksi telur 

burung puyuh bisa mencapai hingga 80% dari jumlah ternak 

burung puyuh betina produktif apabila manajemen 

pemeliharaan yang dilakukan baik dan intensif, mulai dari 

kebersihan kandang, pemberian pakan dan minum serta 

pencegahan penyakit. Hasil daging dapat diambil dari ternak 

burung puyuh pejantan yang telah digemukkan dan bisa juga 

diambil dari puyuh betina yang sudah afkir atau sudah 

menurun produktifitasnya. Telur puyuh mempunyai 

kandungan gizi yang tinggi, 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 (Listiyowati dan Roospitasari, 2000). 

Kandungan nutrisi daging puyuh meliputi air 70,50%, lemak 

7,70%, protein 21,10%, abu 1%, kalsium 129%, fosfor 189%, 

besi 1,50%, thiamin 0,05%, riboflavin 0,27%, niasin 5,20%, 

vitamin A 1,636 IU (Sang, 2012). 

Faktor terpenting dalam pemeliharaan burung puyuh 

adalah pakan, biaya pakan menghabiskan sekitar 60-80% dari 

biaya produksi yang dikeluarkan sehingga diperlukan suatu 

usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan yang berbanding 

lurus dengan hasil produksi. Tepung darah merupakan bahan 

ransum 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 termanfaatkan. Terbatasnya pengetahuan 

dan teknologi tentang pengolahan tepung darah menjadikan 

produk ini belum berkembang luas, padahal tepung darah 
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sangatlah potensial untuk dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak. Berdasarkan pernyataan Rasyaf (1994), tepung darah 

merupakan bahan ransum 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. Santoso (1989) 

menambahkan bahwa darah segar dapat dihasilkan dari seekor 

ternak yang disembelih antara 7-9% dari berat badannya 

sehingga ketersediaannya sangat melimpah dan belum 

termanfaatkan secara optimal.  

Penggunaan tepung darah didalam pakan harus hati-hati 

dikarenakan terdapat asam amino esensial yaitu isoleusin, 

metionin dan arginin yang jumlahnya 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 dari protein dalam gumpalan darah) sehingga dapat 

menghambat kecernaan bahan pakan lain dan berdampak pada 

penurunan produksi. Djaya (2010) menyatakan bahwa 

penambahan tepung darah sebesar 5% menghasilkan rataan 

bobot badan puyuh terbaik 65,13g/ekor, dibanding dengan 

penambahan tepung darah sebesar 7,5% dan 10% dengan hasil 

rataan bobot badan berturut-turut 57,77g/ekor dan 

53,33g/ekor. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai prosentase penggunaan 

tepung darah dalam pakan puyuh untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 
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badan, konversi pakan serta umur pertama bertelur burung 

puyuh.  

1.2 Rumusan Masalah 

Produksi yang optimal dari burung puyuh sangat 

dipengaruhi oleh faktor pakan, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas pakan harus terjamin dengan baik. Kandungan 

protein dalam pakan merupakan hal penting untuk menunjang 

tingkat produktifitas burung puyuh, sehingga hal ini menjadi 

faktor yang harus diperhatikan dalam usaha peternakan. 

Tepung darah diketahui mengandung protein kasar sebanyak 

84,86% dan berpotensi sebagai bahan pakan. Permasalahan 

yang timbul dari uraian diatas adalah bagaimana pengaruh 

penambahan tepung darah dalam pakan burung puyuh 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan serta umur pertama bertelur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung darah dalam pakan burung puyuh 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan serta umur pertama bertelur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi mengenai pengaruh penambahan tepung darah 

dalam pakan burung puyuh terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan serta umur pertama 

bertelur. 
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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, kebutuhan 

pakan sedikit serta cara pemeliharaan yang cukup mudah, 

produksi telur burung puyuh mencapai 250–300 butir/tahun 

dengan berat rata-rata 10g/butir. Disamping produksi telurnya, 

burung puyuh juga dimanfaatkan dagingnya. Keunggulan lain 

dari burung puyuh adalah cara pemeliharaannya mudah, 

mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan 

dapat diternakkan bersama dengan hewan lain (Hartono, 

2004). 

Faktor terpenting dalam pemeliharaan burung puyuh 

adalah pakan, sebab 80% biaya yang dikeluarkan peternak 

digunakan untuk pembelian pakan. Permasalahan yang sering 

dijumpai dalam penyediaan pakan adalah masalah biaya yang 

relatif semakin mahal serta ketersediaannya yang tidak tetap 

sepanjang tahun dan suatu upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan memberikan pakan alternatif yang 

lebih murah serta mudah didapat akan tetapi masih 

mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi sebagai 

pakan ternak.  

Tepung darah merupakan bahan ransum 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 

termanfaatkan. Terbatasnya pengetahuan dan teknologi 

tentang pengolahan tepung darah menjadikan produk ini 
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belum berkembang luas, padahal tepung darah sangatlah 

potensial untuk dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Tepung darah mengandung protein kasar sebesar 80%, 

lemak 1,6% dan serat kasar 1%, tetapi kurang akan asam 

amino, kalium dan phosphor (Rasyaf, 1994). Darah yang 

dihasilkan dari seekor ternak yang disembelih antara 7-9% 

dari berat badannya (Santoso, 1989), namun demikian perlu 

diperhatikan dalam penggunaannya pada ternak unggas, 

karena tepung darah mengandung asam amino terbatas 

isoleusin, metionin dan arginin, apabila terjadi defisiensi salah 

satu asam amino dalam pakan bisa menyebabkan penurunan 

pertumbuhan. 

Tepung darah memiliki kandungan protein yang tinggi 

dan diharapkan dapat memberikan nilai produksi yang tinggi 

bagi ternak atau dapat meningkatkan produktifitas bagi ternak 

burung puyuh. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan tepung 

darah digunakan sebagai tambahan bahan pakan alternatif 

sehingga sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang 

penggunaan tepung darah sebagai bahan pakan terhadap ternak 

unggas. Berdasarkan penelitian dari Djaya (2010) menyatakan 

bahwa penggunaan tepung darah dalam pakan yang baik 

maksimal sampai 5%. Berdasarkan 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, 

pertambahan bobot badan sampai umur pertama kali bertelur 

dari burung puyuh. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

1.6 Hipotesis 

Penambahan tepung darah pada pakan buruh puyuh 

dapat meningkatkan konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan serta umur pertama bertelur.

Sumber Pakan 

Alternatif 

Tepung Darah  

 

Burung Puyuh  

Peningkatkan produktifitas burung 

puyuh 

Meningkatkan 

konsumsi pakan 

Meningkatkan 

PBB 

Menurunkan 

konversi pakan 

Mempercepat umur 

pertama bertelur  

Pakan Manajemen 

Pemeliharaan 

Bibit 

Tepung Darah 

Mempercepat umur 

pertama kali bertelur 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tepung Darah 

Tepung darah merupakan bahan ransum 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. Terbatasnya pengetahuan dan teknologi tentang 

pengolahan tepung darah menjadikan produk ini belum 

berkembang luas, padahal peluang bisnis pengolahan tepung 

darah sangatlah cerah. Berdasarkan pendapat dari Wahju 

(1988), yang menyatakan bahwa tepung darah merupakan 

darah yang dikeringkan kemudian digiling. Tepung darah 

mengandung 85% protein dan sedikit sekali kadar abunya. 

Tepung darah dapat menjadi sumber asam amino lisin didalam 

pakan ternak. Santoso (1989), menambahkan bahwa diantara 

bahan-bahan pakan yang berasal dari hewan tepung darahlah 

yang tertinggi kadar proteinnya. Asam amino terbatasnya 

adalah isoleusin, arginin dan metionin. Tepung darah dapat 

diberikan kepada unggas paling banyak 5% dalam pakan.  

 Rasyaf (1994), menambahkan bahwa dilihat dari 

komposisi dan kandungan nutrisinya, tepung darah  memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 80-85%, 

lemak 1,6% dan serat kasar 1%, tetapi rendah  asam amino, 

kalium dan phosphor. Protein ini akan membantu dalam 

produktifitas ternak, namun demikian yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaannya pada ternak adalah batas pemberiannya 

karena tepung darah mengandung asam amino terbatas 

isoleucine, arginin dan metionin, apabila terjadi defisiensi 
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salah satu asam amino bisa menyebabkan penurunan 

pertumbuhan, karena itu tepung darah dapat diberikan kepada 

unggas paling banyak 5% dalam pakan. Djaya (2010), 

menyatakan bahwa darah segar dapat dihasilkan dari seekor 

ternak yang disembelih antara 7-9% dari berat badannya, 

tepung darah mengandung tryptophan dan glysin sehingga 

dapat melengkapi unsur asam amino ransum dan tepung darah 

dapat menutupi kekurangan zat nutrien tertentu dari pakan 

yang digunakan dalam ransum.  

Bariroh dan Sulistiono (2014) menyatakan proses 

pembuatan tepung darah diawali dengan pengambilan 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 

bioavailabilitas 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 bioavailabilitas asam 

amino paling baik. Namun Donkoh, Anang dan Ofari (1999) 

membuktikan bahwa tepung darah yang dikeringkan dengan 
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sinar matahari (konvensional) tetap memiliki kandungan lisin 

yang tinggi 81.4 g/kg. Komposisi kimia tepung darah hewan 

dapat disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi kimia darah hewan, kering, digiling (% 

dalam kering) 
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 Fenilalanin 6,00 

Magnesium (%) 0,24 Tirosin 2,09 

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

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

VitaminB12 (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 et al. (1980). 
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2.2 Burung Puyuh 

Burung puyuh merupakan salah satu aneka ternak 

unggas yang berpotensi tinggi sebagai penghasil telur di 

samping itu juga dapat dipanen dagingnya, 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 10g, dalam waktu yang sama puyuh 

mampu menghasilkan telur lebih banyak bila dibandingkan 

dengan unggas lainnya, baik ayam maupun itik (Anggorodi, 

1983). Putri (2008), menambahkan bahwa burung puyuh 

merupakan salah satu aneka ternak, yang mulai digemari oleh 

masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat. Burung puyuh dapat dapat di manfaatkan sebagai 

penghasil daging dan telur serta kotorannya dapat di 

manfaatkan sebagai pupuk kandang. Kandungan gizi daging 

puyuh tidak kalah dengan daging sapi maupun unggas, dimana 

daging burung puyuh mengandung 21,10% protein dan kadar 

lemak yang rendah yaitu 7,7%. Manfaat dan keunggulan yang 

lainnya yaitu kotoran burung puyuh dapat dimanfaatkan 

kembali sebagai pakan ternak, cara pemeliharaan yang mudah, 

tidak harus mengeluarkan modal usaha yang besar apabila 

diternakkan secara insentif, mempunyai daya tahan yang 

tinggi terhadap penyakit. 

Berdasarkan pernyataan dari Susilawati, Subagyo, 

Kuswati, Budiarto, Muharlien dan Afroni (2004), 

menyebutkan klasifikasi dan karakteristik burung puyuh 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylom : Chordata 
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Class  : Unggas 

Ordo   : Galiformes 

Sub Ordo : Phasianidae 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Spesies : Coturnix coturnis Japonica 

Puyuh dapat dibedakan jenis kelaminnya berdasarkan 

warna bulu setelah umur 3 minggu disaat pertumbuhan 

bulunya sempurna (Ensminger, 1992). Anggorodi (1985) 

mengemukakan bahwa, burung puyuh betina mempunyai bulu 

berwarna kecoklatan dengan adanya bercak-bercak hitam pada 

dadanya. Puyuh betina pada umumnya diternakkan untuk 

diambil telurnya. Ciri utama burung puyuh jantan mempunyai 

bulu berwarna kecoklatan tanpa bercak-bercak hitam pada 

dadanya dan mempunyai kelenjar kloaka, serta suara keras 

yang mulai terdengar pada umur 4-5 minggu, burung puyuh 

jantan yang tidak dipakai menjadi pejantan dan puyuh betina 

yang sudah diafkir biasanya dimanfaatkan untuk diambil 

dagingnya (Listyowati dan Roospitasari, 2005). 

Jenis burung puyuh yang biasa diternakkan adalah 

berasal dari jenis Coturnix-coturnix japonica. Produksi telur 

burung puyuh ini mencapai 250-300 butir per tahun dengan 

berat rata-rata 10g/butir, selain dimanfaatkan untuk produksi 

telurnya, burung puyuh juga dapat dimanfaatkan daging dan 

kotorannya (Hartono, 2004). 
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2.3 Kebutuhan Zat Makanan pada Burung Puyuh 

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu 

fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase 

pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase yaitu starter (0-3 minggu), 

grower (3-5) minggu. Fase produksi ketika umur sudah diatas 

5 minggu. Anak burung puyuh yang baru berumur 0-3 minggu 

membutuhkan protein 25% dan energi metabolisme 2900 

Kkal/kg. Pada umur 3-5 minggu kadar 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 (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Faktor terpenting dalam pemeliharaan burung puyuh 

adalah pakan, hal tersebut disebabkan karena 80 % biaya yang 

dikeluarkan peternak digunakan untuk pembelian pakan. Zat–

zat makanan yang dibutuhkan harus terdapat dalam pakan dan 

apabila ternak kekurangan salah satu zat makanan yang 

diperlukan akan memberikan dampak buruk (Nasution, 2007). 

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, 2000).  

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi pakan untuk 

memperoleh energi sehingga jumlah makanan yang dimakan 
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setiap harinya cenderung berhubungan erat dengan kadar 

energinya, bila persentase 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 unggas akan mengkonsumsi makanan untuk 

mendapatkan lebih banyak energi akibatnya kemungkinan 

akan mengkonsumsi protein yang berlebihan (Tillman, 

Haertadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusomo dan 

Lebdosoekojo, 1998). Kebutuhan zat makanan burung puyuh 

berdasarkan fase fisiologisnya secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan zat-zat makanan dalam pakan burung 

puyuh (Coturnix-coturnix japonica) untuk daerah 

tropis. 

Nutrisi Starter Grower Layer 

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 2800 

Vitamin A(I.U) 3000 6000 3000 

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

Riboflavin (mg) 3, 8 4 4 

Asam Pantotenat (mg) 12,6 15 15 

Niasin (mg) 31 6000 20 

Kolin (mg) 1500 2000 1000 

Magnesium (mg) 600 500 400 

Mangan (mg) 90 0 70 

Seng (mg) 50 100 50 

Protein(%) 27 20 24 

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

Metionin + Sistin (%) 0,9 0, 8 0,6 
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Glisin + Serin (%) 1,6 0,9 0,9 

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

Asam linoleat (%) 1 1 1 

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

Phosphor (%) 0,65 1 1 

Sodium (%) 0,05 0 0,15 

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

Sumber: NRC (1994) 

2.4 Konsumsi Pakan 

Nugroho dan Mayun (1986), mengemukakan 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. Scott, Nesheim and Young 

(1992), menambahkan bahwa konsumsi pakan dihitung dari 

banyaknya pakan yang diberikan kemudian dikurangi dengan 

sisa pakan yang telah dikonsumsi ternak sesuai dengan periode 

pemeliharaan.  

Menurut Tillman, dkk., (1998) bahwa besar kecilnya 

konsumsi pakan akan mempengaruhi konsumsi protein ternak. 

Konsumsi protein ini yang nantinya bertanggung jawab pada 

kenaikan berat badan ternak. 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 
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ternak (Achmanu, Muharlien dan Salaby, 2011). North and 

Bell (1990), menambahkan bahwa kenaikan suhu lingkungan 

akan berdampak pada penurunan konsumsi pakan, penurunan 

produksi telur, menurunkan ukuran telur, menurunkan kualitas 

kerabang telur dan sebaliknya meningkatkan konversi pakan 

serta konsumsi air. Jumlah kebutuhan pakan burung puyuh 

sesuai dengan umurnya tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. 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 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu kriteria 

yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Kemampuan 

ternak untuk merubah zat-zat makanan yang terdapat dalam 

pakan menjadi daging, di tunjukkan dengan pertambahan 

bobot badan dari ternak tersebut (Anggorodi, 1984). 

Bobot badan puyuh jantan dewasa berkisar antara 130-

140g/ekor, sedangkan puyuh betina dewasa berkisar antara 

140-160g/ekor. Bobot badan akhir puyuh pada umur 15 

minggu pada kepadatan 12, 15 dan 18ekor/kandang yaitu 

136,67; 138,10 dan 135,77g. Puyuh yang telah memasuki 

dewasa kelamin pertumbuhan badannya relatif konstan (Putri, 
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2010). Cara memaksimalkan pertambahan bobot badan maka 

sangat perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas pakan. Pakan 

tersebut harus mengandung zat makanan dalam keadaan cukup 

dan seimbang sehingga dapat menunjang pertumbuhan 

maksimal (Yasmin, 2002). 

Konsumsi energi yang sama menyebabkan pertumbuhan 

cenderung sama. McDonald et al. (2002) menyatakan bahwa 

asupan energi dalam pakan berguna untuk pertumbuhan 

dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh untuk hidup pokok 

dan pertumbuhan di samping untuk kelangsungan hidup 

ternak, selain energi juga dibutuhkan asupan protein yang 

sesuai. Tingkat pemberian protein yang sama dalam pakan 

akan memberikan pengaruh pertumbuhan yang sama (Colin et 

al., 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian Djaya (2010) mengenai 

pemberian tepung darah terhadap pertambahan bobot badan 

burung puyuh diperoleh hasil pertambahan berat badan yang 

tinggi yaitu pada tingkat pemberian tepung darah 5% dalam 

ransum, hal ini diduga karena zat-zat nutrient dapat dicerna 

dengan baik sehingga ransum yang dikonsumsi secara optimal 

dapat dimanfaatkan untuk produksi daging, hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Soeparno (1994), yang menyatakan bahwa 

ransum yang dikonsumsi dan dicerna dengan baik dapat lebih 

efisien untuk meningkatkan pertambahan berat badan. Tepung 

darah juga mengandung tryptophan dan glysin sehingga dapat 

melengkapi unsur asam amino ransum dan tepung darah dapat 

menutupi kekurangan zat nutrien tertentu dari pakan yang 

digunakan dalam ransum, hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Santoso (1989) dan Rasyaf (1994), yang menyatakan bahwa 
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tepung darah tepung darah berguna untuk melengkapi ransum 

yang membutuhkan protein kasar yang tinggi. 

2.6 Konversi Pakan 

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 kecil nilai angka konversi pakan menunjukkan tingkat 

efisiensi burung puyuh memanfaatkan pakan menjadi daging 

dan telur. Campbell (1984), menyatakan bahwa 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 dapat dikatakan penggunaan 

pakan semakin efisien. 

Nilai konversi pakan berhubungan 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 dan efisiensi pakan 

yang semakin rendah (Diwayani, Sunarti dan Sarengat, 2012). 

Perbedaan konversi pakan disebabkan karena adanya 

perbedaan dalam konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. 

Faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap konversi 
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pakan adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan / 

air minum yang terbatas, tata laksana pemeliharaan, kualitas 

pakan, kepadatan kandang dan penyakit (Achmanu dkk., 

2011). Berdasarkan pendapat Gillespie (1990), menyatakan 

bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu 

latar belakang genetik galur, suhu, jumlah pakan yang 

terbuang, aditif yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan. 

2.7 Umur Pertama Kali Bertelur 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) betina 

merupakan unggas yang sudah banyak diternakkan karena 

produksi telurnya tinggi. Produksi telur burung puyuh dalam 

satu tahun berkisar antara 200-300 butir. Tinggi dan rendahnya 

produksi telur burung puyuh yang dihasilkan sangat 

dipengaruhi oleh umur awal bertelur. Konsumsi pakan juga 

perlu diperhatikan agar umur awal bertelur tepat dan tidak 

terjadi keterlambatan. (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Stepanie dan Purwadaria (2013), menambahkankan bahwa 

umur dewasa kelamin pada puyuh betina ditandai dengan 

pertama kali bertelur, sedangkan untuk jantan ditandai dengan 

mulainya berkokok dengan suara khas. Puyuh betina pertama 

kali bertelur dengan rataan umur 41 hari, dan menurut 

Diwayani (2012) puyuh mencapai rataan dewasa kelamin pada 

umur enam minggu, tetapi ditemukan juga yang lebih lama/tua 

dari umur tersebut. Keadaan ini disebabkan karena faktor 

kesehatan, tata laksana dan makanan turut mempengaruhi 

dewasa kelamin. 

Menurut Nugroho dan Mayun (1990) puyuh pertama 

kali bertelur berumur 42 hari atau 6 minggu. Wiradimaja 
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(2007), menambahkan bahwa puyuh pertama kali bertelur 

berumur antara 35–72 hari dengan rataan umur 41 hari. Tidak 

adanya pengaruh nyata terhadap bobot telur burung puyuh saat 

awal bertelur disebabkan umur awal bertelur dan bobot badan 

saat awal bertelur yang sama. Daulay (2007) menambahkan 

bahwa, 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. 

Kelebihan usaha beternak burung puyuh dibandingkan dengan 

beternak ayam petelur atau itik petelur yaitu burung puyuh 

lebih cepat bertelur, yakni saat berumur 35-42 hari sudah 

mulai bertelur, burung puyuh lebih tahan terhadap penyakit, 

produktifitas relative tinggi, kandungan protein telur burung 

puyuh tinggi, harga telur burung puyuh lebih stabil, tidak 

membutuhkan lahan yang luas untuk kandang, dan system 

pemeliharaan mudah dan sederhana. 

Burung puyuh yang telah mencapai berat badan 90-

100g akan segera mulai bertelur pada umur 35-42 hari. 

Kemampuan berproduksi mulai awal produksi akan terus 

mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai puncak 

produksi (top production 98,5%) pada umur 4-5 bulan dan 

secara perlahan-lahan akan menurun hingga 70% pada umur 9 

bulan (Sugiharto, 2005). 
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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 5 minggu mulai 28 Februari 2014 sampai dengan 3 

April 2014. Analisis proksimat 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 dengan jenis kelamin betina yang 

berumur 14 hari jenis Coturnix-coturnix japonica dan 

dipelihara selama 5 minggu sampai umur pertama kali 

bertelur dengan bobot awal yang seragam (53,86 g ±4,23). 

Data bobot badan awal disajikan dalam Lampiran 1. 

2. Kandang dan Peralatanan kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang batery. Kandang yang digunakan berjumlah 24 

buah berukuran tinggi 22 cm, panjang 33 cm, dan lebar 40 

cm Peralatan lain yaitu berupa tempat pakan, minum, 

penampung telur, timbangan, thermometer, higrometer, 

plastik dan peralatan kebersihan. 

3. Peralatan 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 
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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 dengan 

temperatur 60
o
C untuk mengurangi kadar air tepung darah 

dan mesin penggiling tepung untuk menepungkan darah 

yang sudah dioven. 

4. Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan 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 sebanyak 60% dan sore sebanyak 40% 

disesuaikan dengan perlakuan. Air minum diberikan secara 

ad libitum.  

Darah segar yang digunakan didapatkan dari Rumah 

Potong Hewan (RPH) Kota Malang kemudian darah 

tersebut dijadikan tepung setelah melalui proses 

pengolahan seperti yang tertera pada Gambar 2. Berikut 

prosedur pembuatan tepung darah. 
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Gambar 2. Prosedur pembuatan tepung darah (Anonymous, 

2013) 

Kandungan nutrisi pakan dan tepung darah serta 

kandungan nutrisi pada pakan perlakuan disajikan pada Tabel 

4 dan Tabel 5. 

 

 

 

 

 

Darah Sapi ditampung dari Rumah Potong Hewan (RPH) 

 Direbus dengan suhu 80 
0
C selama ±20 menit 

 
Dijemur dengan sinar matahari selama ±16 jam 

Dimasukkan kedalam oven dengan temperatur 60 
0
C selama 

2-3 hari sampai kering 

Dimasukkan kedalam mesin penggilingan sampai halus dan 

berbentuk tepung 

Dimasukkan kedalam oven dengan temperatur 60 
0
C selama 

±2 jam untuk menstabilkan kadar air yang masih tersisa 
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Tabel 4. Kandungan nutrisi pada pakan komersial CP5104P 

dan tepung darah 
Zat makanan Konsentrat CP5104P 

(*) 

Konsentrat CP5104P 
(**) 

Tepung darah (**) 

Kadar air 

Bahan kering 

Gross energy 

Protein  

Lemak 

Serat 

Abu 

Kalsium 

Phospor 

Antibiotik 

Max 13,00% 

- 

- 

20,00 – 22,00% 

Min 3,50% 

Max 5,00% 

Min 12,00% 

Min 3,00% 

Min 0,60% 

- 

13,37% 

86,63% 

2842,18 Kkal/Kg 

22,31% 

3,65% 

5,50% 

15,56% 

- 

- 

- 

16,50% 

83,50% 

3731,34 Kkal/kg 

84,86% 

0,64% 

1,09% 

3,17% 

- 

- 

- 

Sumber:  
(*)  

Label pakan komplit butiran puyuh petelur 

dewasa produksi PT. Charoen Pokphand 

Indonesia. 
     (**)  

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas  Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

Tabel 5. Kandungan nutrisi pada pakan perlakuan 

Perlak

uan 

Kandungan Nutrisi 

PK 

(%) 

BK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

ME 

(Kkal/Kg) 

P0 22,31 86,63 3,65 5,50 15,56 2842,18 

P1 24,72 86,57 3,53 5,33 14,94 2876,38 

P2 26,94 86,40 3,43 5,17 14,64 2908,04 

P3 29,01 86,30 3,32 5,03 14,23 2937,45 

Keterangan : (*) Pemberian pakan 100 % basal dan tepung 

darah sesuai perlakuan (%) 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki 6 ulangan dan pada tiap ulangan berisi 5 

ekor burung puyuh. Pemeliharaan puyuh dilakukan mulai 

umur 14 hari sampai umur pertama kali bertelur. 

Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan tepung darah 

P1 = Pakan basal dengan penambahan tepung darah 4%  

P2 = Pakan basal dengan penambahan tepung darah 8%  

P3 = Pakan basal dengan penambahan tepung darah 12%  

Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang 

sesuai perlakuan dan ulangan adalah sebagai berikut: 

P0U5 P2U5 P1U4 P0U2 P3U4 P2U6 

P3U1 P2U3 P3U3 P1U6 P1U3 P0U3 

P2U4 P0U6 P2U2 P0U1 P3U2 P1U2 

P3U6 P1U5 P2U1 P3U5 P1U1 P0U4 

Gambar 3. Pengacakan unit penelitian sesuai perlakuan dan 

ulangan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sampai umur 50 hari 

(lama penelitian 35 hari), sebelum puyuh dimasukkan kedalam 

kandang, bobot badan ditimbang terlebih dahulu agar 

diketahui bobot badan awal sebelum diberi perlakuan. Untuk 

mengurangi stres diberi larutan gula sesudah penimbangan. 
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Air minum diberikan secara ad libitum. Setiap hari tempat 

pakan dan tempat minum dibersihkan sebelum diberikan 

pakan dan air minum. Jumlah ransum yang dikonsumsi, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama 

kali bertelur akan diukur setiap minggunya. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian 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 dapat dikonsumsi sesuai dengan periode 

pemeliharaan (g/ekor) (Scott, Nesheim and Young, 

1992). 

2. Pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 

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

dikurangi bobot badan awal (Yasmin, 2002).  

3. Konversi pakan. Konversi pakan merupakan 

perbandingan antara konsumsi pakan (g) dengan 

pertambahan bobot badan setiap minggu yang dihitung 

setiap minggunya (Daulay dkk., 2007). 

Konversi pakan = 
 onsumsi pakan  g 

PBB  g 
 

4. Umur pertama kali bertelur. Data umur pertama 

bertelur diperoleh dengan cara  mencatat pada umur 

keberapa burung puyuh pada tiap kotak perlakuan 

untuk  pertama kalinya bertelur sehingga dapat 

diketahui seberapa cepat burung puyuh tersebut 

mencapai dewasa kelamin pada masing-masing 

perlakuan (Stepanie dan Purwadaria 2013). 
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3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali pada hari ke-7. Data yang didapat dari hasil lapang, 

diolah dengan menggunakan sofware microsoft excel. Data 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Steel dan Torrie, 1991). 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-i ulangan 

ke-j 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang digunakan yaitu : 

1. Coturnix coturnix japonica merupakan burung puyuh 

betina yang digunakan dalam penelitian dengan umur 

14 hari. 

2. Tepung darah merupakan hasil dari pengolahan dan 

pengeringan darah sapi yang kemudian digiling hingga 

menjadi tepung. Darah sapi yang digunakan yaitu sapi 

Limousin dan Simental. 

3. Konsumsi pakan merupakan istilah dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka 
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yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi seekor burung puyuh sesuai dengan 

periode pemeliharaan. 

4. Pertambahan bobot badan merupakan pertambahan 

bobot badan (g/ekor) burung puyuh yang didapatkan 

dari penimbangan setiap minggu untuk mendapatkan 

bobot badan akhir dikurangi dengan bobot badan awal. 

5. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (g) dengan 

pertambahan bobot badan (g). 
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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 selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan 

perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Tabel 6. Rataan konsumsi pakan (per ekor selama penelitian) 

Perlakuan Rataan konsumsi pakan (g/ekor) 

P0 

P1 

P2 

P3 

514,63 ± 2,81 
a 

531,60 ± 8,38 
b 

549,36 ± 12,17 
b 

579,30 ± 10,39 
b 

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 tryptophan dan glysin yang 

dapat melengkapi kandungan asam amino dalam pakan 

sehingga palatabilitas pakan meningkat yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan konsumsi pakan. Rasyaf (1994), 

mengemukakan bahwa dilihat dari komposisi dan kandungan 

nutrisinya, tepung darah  memiliki kandungan protein yang 
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sangat tinggi, yaitu sebanyak 80-85%. Protein ini akan 

membantu dalam produktifitas ternak. Hal ini sesuai dengan 

hasil analisis laboratorium, kandungan protein tepung darah 

yakni 84,86%. Djaya (2010) menambahkan bahwa, tepung 

darah mengandung tryptophan dan glysin sehingga dapat 

melengkapi unsur asam amino ransum dan tepung darah dapat 

menutupi kekurangan zat nutrien tertentu dari pakan yang 

digunakan dalam pakan sehingga mampu meningkatkan 

konsumsi pakan. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 4 

didapat rataan tertinggi pada perlakuan penambahan tepung 

darah (P3) 12% yakni: 579,30±10,39, hal ini disebabkan 

karena persentase pemberian tepung darah lebih banyak 

dibanding dengan pemberian pada perlakuan yang lain. 

Semakin banyak persentase tepung darah pada pakan maka 

semakin banyak pula kandungan asam amino tryptophan dan 

glysin pada pakan, sehingga palatabilitas pakan dapat 

meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi 

pakan burung puyuh. Sebaliknya didapat hasil rataan terendah 

pada perlakuan 0% tanpa penambahan tepung darah yakni: 

514,63±2,81, hal ini disebabkan tidak terdapat penambah 

kandungan asam amino tryptophan dan glysin pada pakan, 

sehingga palatabilitas ternak tidak mengalami peningkatan 

yang pada akhirnya juga tidak meningkatkan konsumsi pakan 

burung puyuh. Kenaikan konsumsi pakan dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu kandungan nutrisi pakan dan bobot 

badan (Pond et al. 1995), dan Tiwari dan Panda (1978) 

menyatakan bahwa tingkat konsumsi pakan puyuh dipengaruhi 

oleh tingkat energi dan palatabilitas pakan. Tillman dkk., 

(1998) menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 
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konsumsi pakan pada unggas adalah kandungan energi pada 

pakan. Semakin tinggi energi pakan maka konsumsi pakan 

akan menurun. Konsumsi pakan akan mempengaruhi 

konsumsi protein ternak. Konsumsi protein ini yang berdapak 

pada kenaikan bobot badan ternak. Adapun konsumsi protein 

dapat didefinisikan sebagai banyaknya protein yang ada dalam 

sejumlah pakan yang dikonsumsi.
 

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). 
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4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai pertambahan 

bobot badan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 7, 

sedangkan perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 6.  

Tabel 7. Rataan pertambahan bobot badan (per ekor selama 

penelitian) 

Perlakuan 

Rataan Pertambahan Bobot Badan 

(g/ekor) 

P0 

P1 

P2 

P3 

132,20 ± 4,99 
a 

137,07 ± 5,03 
b 

133,57 ± 4,97 
a 

127,23 ± 5,29 
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan penambahan tepung 

darah memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P< 0,05) terhadap pertambahan bobot 

badan. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

tepung darah dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan pada 

burung puyuh. Hal ini disebabkan karena tepung darah 

memiliki kandungan nutrisi yang baik terutama kandungan 

protein kasarnya akan tetapi terdapat asam amino yang 

jumlahnya terbatasnya yaitu isoleusin, arginin dan metionin, 

apabila terjadi defisiensi salah satu asam amino dalam pakan 

dapat menghambat proses kecernaan bahan ransum lainnya 

dan bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan bobot badan 

dan juga dapat berdampak pada produksi telur. Djaya (2010) 
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dan Rasyaf (2003), mengemukakan bahwa tepung darah 

berguna untuk melengkapi pakan yang membutuhkan protein 

kasar yang tinggi, protein tepung darah 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 bobot badan, karena penggunaan 

tepung darah dalam ransum yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan zat nutrient didalam ransum tidak tercerna 

dengan baik. Rasyaf (2003), mengemukakan bahwa bobot 

badan di pengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang di 

konsumsi, dengan demikian perbedaan kandungan zat-zat 

makanan dan banyaknya volume pakan yang termakan 

seharusnya memberikan pengaruh terhadap pertambahan 

bobot badan pada unggas karena kandungan zat-zat pakan 

yang seimbang tersebut mutlak diperlukan untuk pertumbuhan 

yang optimal. Anggorodi (1984), menambahkan bahwa 

kemampuan ternak untuk merubah zat-zat makanan yang 

terdapat dalam ransum menjadi daging, ditunjukkan dengan 

pertambahan bobot badan dari ternak tersebut. pertambahan 

bobot badan merupakan salah satu kriteria yang digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung darah sebesar 4% (P1) mempunyai tingkat pertambahan 

bobot badan yang tinggi dibanding perlakuan lain yakni 

137,07±5,03 g/ekor (lihat Tabel 7.). Perhitungan satistik 

pertambah bobot badan disajikan pada Lampiran 6. Semakin 

banyak persentase tepung darah pada pakan maka, 

mengakibatkan laju pertumbuhan menurun. Kurniasih (2011) 
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menyatakan 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 dapat menghambat proses kecernaan bahan 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak dan berdampak pada 

penurunan produktivitas ternak.  

Perlakuan penambahan tepung darah sebanyak 4% 

paling efisien karena asam amino isoleusin, metionin dan 

arginin pada pakan tidak menyebabkan defisiensi asam amino 

esensial. Tepung darah yang memiliki kecernaan yang rendah 

diduga dapat ditoleransi oleh tubuh puyuh dengan baik, oleh 

karena itu pakan yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan secara 

optimal dalam proses pencernaan dan metabolisme tubuh 

untuk produktivitas ternak khususnya pada pertambahan bobot 

badan. Berdasarkan hasil penelitian Djaya (2010) batas aman 

penggunaan tepung darah maksimal sebanyak 5%. Soeparno 

(1994), berpendapat bahwa pakan yang dikonsumsi dan 

dicerna dengan baik dapat lebih efisien untuk produktifitas 

ternak. Selain itu, tepung darah mengandung tryptophan dan 

glysin sehingga dapat melengkapi unsur asam amino pakan 

dan tepung darah dapat menutupi kekurangan zat nutrisi 

tertentu dari pakan yang digunakan dalam pakan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan dan 

lambatnya proses pertumbuhan pada ternak. Soeparno (1992) 

membagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dalam 2 

kelompok yaitu faktor lingkungan yang diterima ternak (iklim, 

pakan, kesehatan, manajemen) dan faktor genetik. Hasil 

penelitian Abidin (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ternak dan produksi telur sangat bergantung pada suhu yang 
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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 memasuki umur lebih dari 3 minggu hal ini segaris 

dengan suhu pada penelitian yang diperoleh berkisar 22,67
o
C 

pada pagi hari dan 23,83
o
C pada sore hari. Laju pertumbuhan 

(growth rate) dapat diketahui dengan mengukur kenaikan 

bobot badan ternak yang dilakukan dengan menimbang ternak 

pada setiap hari, minggu, bulan atau setiap waktu tertentu 

(Tillman dkk., 1991). 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Konversi Pakan  

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai konversi pakan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 8, sedangkan 

perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 7.  

Tabel 8. Rataan nilai konversi pakan 

Perlakuan Rataan Konversi Pakan 

P0 

P1 

P2 

P3 

3,90 ± 0,15 
a 

3,88 ± 0,16 
a 

4,12 ± 0,20 
b 

4,56 ± 0,25 
b 

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. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

tepung darah dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh 

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

puyuh, hal ini disebabkan karena burung puyuh yang diberikan 
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perlakuan penambahan tepung darah lebih mampu 

memanfaatkan penggunaan ransum secara optimal dan diikuti 

dengan pertambahan bobot badan yang lebih besar. Listyowati 

dan Roospitasari (2000), menyatakan bahwa semakin kecil 

jumlah ransum yang digunakan untuk menghasilkan daging, 

maka semakin efisien pemberian ransum tersebut, apabila 

rasio yang dicapai kecil, maka pertambahan berat badan akan 

memuaskan karena ternak tidak makan terlalu banyak, tetapi 

menghasilkan pertambahan berat badan yang tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan penambahan 

tepung darah 4% (P1) mempunyai tingkat konversi paling 

efisien dibanding perlakuan lain yakni 3,88±0,16 (lihat Tabel 

8.). perhitungan statistik konversi pakan disajikan pada 

Lampiran 7. Nilai konversi pakan yang semakin kecil maka 

akan semakin baik karena dengan efisiensi konsumsi pakan 

yang rendah dapat dimanfaatkan oleh ternak secara optimal 

untuk pertambahan bobot badannya. Campbell (1984), 

mengemukakan bahwa 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) dan Zuprizal (1998), berpendapat bahwa 

semakin baik kualitas ransum, semakin kecil pula nilai 

konversi ransumnya. Baik tidaknya kualitas ransum, 

ditentukan oleh keseimbangan nutrien dalam ransum itu yang 

diperlukan oleh ternak. Peningkatan konversi ransum pada 

perlakuan penambahan tepung darah 8% dan 12% disebabkan 

karena menurunnya kemampuan puyuh dalam menyerap zat 

makanan (tidak efisien lagi). Ternak mengkonsumsi pakan 

untuk kebutuhan hidup pokok dan untuk bereproduksi pada 
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saat sudah memasuki fase produksi. Konversi pakan burung 

puyuh pada saat awal mulai penelitian hingga minggu ke 3 

konversi pakannya baik dikarenakan pakan yang dikonsumsi 

ternak dimanfaatkan untuk pertambahan bobot badan ternak 

itu sendiri, ketika ternak mempersiapkan organ reproduksinya 

untuk dapat menghasilkan telur maka konversi pakan akan 

meningkat karena peningkatan pertambahan bobot badan 

sudah tidak signifikan.  

Djaya (2010) menyatakan bahwa penambahan tepung 

darah terhadap konversi pakan burung puyuh didapatkan hasil 

terbaik pada perlakuan dengan penambahan tepung darah 

sebanyak 5%, pada penambahan sebanyak 10% konversi 

pakan semakin besar dan tidak efisien. Dengan kandungan 

asam amino terbatas tepung darah berupa isoleusin, metionin 

dan arginine, jika tepung darah diberikan atau dikonsumsi 

ternak secara berlebihan dapat berdampak pada penurunan 

produksi ternak karena defisiensi salah satu asam amino dari 

pakan tersebut. Kartasudjana dan Nayoan (1997) menyatakan 

bahwa nilai 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. 

Nilai konversi pakan yang tinggi bisa disebabkan 

adanya suhu yang tinggi sehingga terjadi stres pada burung 

puyuh, apabila terjadi stres seperti ini berkelanjutan maka 

pertambahan bobot badan akan terganggu, sehingga pada 

akhirnya pakan yang dikonsumsi tidak dimetabolis dengan 

baik. Terganggunya metabolisme dalam tubuh burung puyuh 

akan menjadikan ketidakefisienan penggunaan pakan, oleh 

sebab itu nilai konversi pakan erat hubungannya dengan 
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pertambahan bobot badan burung puyuh. Tingkat konversi 

pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mutu pakan, 

tata cara pemberian pakan, dan kesehatan ternak yang 

berkaitan dengan tingkat konsumsi (Ensminger, 1992). 

Anggorodi (1985), Menambahkan bahwa angka konversi 

ransum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: umur ternak, 

bangsa, kandungan gizi pakan, keadaan temperatur dan 

keadaan unggas.  

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Darah Terhadap 

Umur Pertama Kali Bertelur 

Berdasarkan hasil penelitian rataan umur pertama kali 

bertelur selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 9, 

sedangkan perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 9.  

Tabel 9. Rataan umur pertama kali bertelur 

Perlakuan Rataan umur pertama kali bertelur 

(hari) 

P0 

P1 

P2 

P3 

47,7 ± 0,82 
a 

46,5 ± 1,97 
a 

47,2 ± 0,75 
a 

48,8 ± 1,47 
b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan penambahan tepung 

darah memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap umur pertama kali 

bertelur burung puyuh.
 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan 

tepung darah dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh. Hal ini disebabkan karena kandungan protein 
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tepung darah yang cukup tinggi hingga mencapai 84,86% 

mampu mempercepat umur petama kali bertelur burung 

puyuh, akan tetapi tetap harus memperhatikan batasan 

penggunaannya didalam pakan. Pakan dengan kualitas yang 

baik akan mempengaruhi produktifitas burung puyuh termasuk 

juga umur pertama kali bertelurnya. North dan Bell (1990), 

berpendapat bahwa keadaan yang mempengaruhi lamanya 

dewasa kelamin dan mulai masuk pada tahapan bertelur ini 

disebabkan karena faktor makanan. 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. Wiradimadja dkk., (2006) 

menyatakan bahwa dewasa kelamin pada burung puyuh betina 

di tandai dengan pertama kali bertelur  

Penelitian ini memperoleh data umur pertama kali 

bertelur adalah 46-48 hari. Lambatnya umur induk bertelur 

juga berkaitan dengan genetik puyuh yang dipelihara. 

Penelitian Yatno (2009) melaporkan bahwa umur induk puyuh 

mulai bertelur yaitu 46 hari. Puyuh dalam kondisi normal 

menurut Varghese (2007) bahwa puyuh mulai bertelur pada 

umur 35 hari pada kondisi yang baik. Cowell (1997) juga 

melaporkan bahwa puyuh akan mencapai dewasa kelamin 



42 

 

pada umur 6 minggu dan akan segera mulai periode bertelur. 

Keadaan ini disebabkan karena faktor kesehatan, tata laksana, 

dan makanan juga mempengaruhi dewasa kelamin. Suprijatna 

dkk., (2007) menambahkan bahwa umur pertama bertelur pada 

puyuh lebih lama akibat dari laju pertumbuhan yang terhambat 

karena menurunnya sintesis protein akibat cekaman panas. 

Selain itu karena jenis puyuh yang dipergunakan jenis puyuh 

lokal yang lambat pertumbuhannya. 

Wiradimaja (2007) mengemukakan bahwa, puyuh 

pertama kali bertelur berumur antara 35–72 hari dengan rataan 

umur 41 hari. Berdasarkan pendapat Diwayani (2012), puyuh 

mencapai rataan dewasa kelamin pada umur enam minggu, 

tetapi ditemukan juga yang lebih lama/tua dari umur tersebut. 

Keadaan ini disebabkan karena faktor kesehatan, tata laksana 

dan makanan turut mempengaruhi dewasa kelamin 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penambahan tepung darah pada level 4% memberikan 

pengaruh terbaik pada pertambahan bobot badan, konversi 

pakan serta umur pertama kali bertelur pada burung puyuh.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan 

penambahan asam amino esensial isoleusin, metionin dan 

arginin dalam tepung darah karena jumlahnya yang sangat 

terbatas, sehingga level pemberian sebesar 5% dapat 

ditingkatkan dan pada akhirnya mampu meningkatkan sintesis 

protein tubuh dan meningkatkan laju pertumbuhan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bobot Badan (BB) sebelum penelitian 

Perlakuan BB (g) 
Rataan BB 

(g) 
Simpangan (X-x) Kuadrat simpangan (X-x)² 

P0 

U1 55,2 

53,43 

1,34 1,8001 

U2 50,0 -3,86 14,8867 

U3 56,6 2,74 7,5167 

U4 45,8 -8,06 64,9367 

U5 58,6 4,74 22,4834 

U6 54,4 0,54 0,2934 

P1 

  

  

   

U1 49,0 

52,43 

-4,86 23,6034 

U2 50,4 -3,46 11,9601 

U3 57,4 3,54 12,5434 

U4 54,2 0,34 0,1167 

U5 44,8 -9,06 82,0534 

U6 58,8 4,94 24,4201 

P2 

  

  

   

U1 47,8 

54,10 

-6,06 36,7034 

U2 57,8 3,94 15,5367 

U3 56,8 2,94 8,6534 

U4 53,2 -0,66 0,4334 

U5 53,8 -0,06 0,0034 

U6 55,2 1,34 1,8001 

P3 

U1 59,8 

55,47 

5,94 35,3034 

U2 57,4 3,54 12,5434 

U3 60,6 6,74 45,4501 

U4 58,0 4,14 17,1534 

U5 46,8 -7,06 49,8201 

U6 50,2 -3,66 13,3834 

Total 503,3983 

Rataan 20,97 

Sd 4,23 

KK  7,85 
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Standart Deviasi Bobot Badan Puyuh (Sd): 

      

 
2

1

x x
Sd

n







  

=  
 0 ,    

11 
 

= 4,23 

 

Koefisien Keragaman Bobot Badan Puyuh (KK) : 

KK  = 
Sd

 
 100  

= 
4,2 

  ,  
   100  

= 7,85% 

Kesimpulan : Burung puyuh yang digunakan dalam  penelitian 

dapat dikatakan seragam karena memiliki 

koefisien keragaman kurang dari 10%. 

 



55 

 

Lampiran 2. Hasil pengamatan suhu dan kelembaban kandang 

Umur Tanggal 
Suhu (

o
C) Kelembaban (%) 

Pagi Sore Pagi Sore 

15 28-Feb-14 23 25 76 78 

16 01-Mar-14 22 24 74 76 

17 02-Mar-14 23 26 75 76 

18 03-Mar-14 22 24 71 73 

19 04-Mar-14 22 23 73 75 

20 05-Mar-14 23 26 75 77 

21 06-Mar-14 24 25 65 71 

22 07-Mar-14 25 24 68 72 

23 08-Mar-14 22 23 72 74 

24 09-Mar-14 23 22 69 73 

25 10-Mar-14 23 22 60 65 

26 11-Mar-14 22 23 65 69 

28 12-Mar-14 24 27 72 74 

29 13-Mar-14 24 25 75 77 

30 14-Mar-14 22 24 74 76 

31 15-Mar-14 22 23 75 77 

32 16-Mar-14 24 26 71 73 

33 17-Mar-14 23 24 74 76 

34 18-Mar-14 22 23 73 75 

35 19-Mar-14 22 23 75 77 

36 20-Mar-14 21 23 74 77 

37 21-Mar-14 22 23 73 75 

38 22-Mar-14 22 22 72 74 

39 23-Mar-14 23 22 68 71 

40 24-Mar-14 24 23 74 76 
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41 25-Mar-14 22 23 71 73 

42 26-Mar-14 22 23 65 69 

43 27-Mar-14 22 23 64 67 

44 28-Mar-14 23 23 69 73 

45 29-Mar-14 23 24 68 73 

46 30-Mar-14 23 25 73 75 

47 31-Mar-14 25 24 74 76 

48 01-Apr-14 21 24 75 77 

49 02-Apr-14 22 24 73 75 

50 03-Apr-14 22 25 75 77 

Jumlah 816 858 2576 2670 

Rataan 22,67 23,83 71,56 74,17 

Standart Deviasi ±0,99 ±1,26 ±3,93 ±3,08 
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Lampiran 3. Konsumsi pakan (g/ekor/penelitian) 

Perlakuan 

Minggu I 
Minggu 

II 

Minggu 

III 

Minggu 

IV 

Minggu 

V 
Total 

Konsumsi 

pakan  

Konsumsi 

pakan 

Konsumsi 

pakan  

Konsumsi 

pakan  

Konsumsi 

pakan  

Konsumsi 

pakan  

P0 

U1 72,36 84,17 92,15 134,69 132,02 515,39 

U2 69,99 84,11 92,31 135,18 132,80 514,39 

U3 72,52 84,35 92,26 134,82 132,80 516,75 

U4 69,31 83,88 92,07 133,66 130,23 509,15 

U5 71,60 84,31 91,97 135,13 132,60 515,61 

U6 72,58 84,14 92,06 135,11 132,58 516,47 

P1 

U1 71,38 85,02 96,48 141,41 138,33 532,62 

U2 64,63 87,25 97,17 141,52 138,91 529,48 

U3 70,57 86,92 94,32 140,78 139,02 531,61 

U4 72,00 87,97 97,13 141,65 139,42 538,17 

U5 60,82 80,62 96,60 140,08 138,75 516,87 

U6 74,98 88,01 96,88 141,61 139,36 540,84 

P2 

U1 66,34 80,90 92,50 147,18 140,72 527,64 

U2 74,70 89,64 99,09 148,64 145,89 557,96 

U3 74,31 92,06 101,57 148,25 145,79 561,98 

U4 74,35 81,97 95,34 147,70 145,82 545,18 

U5 70,79 86,47 101,48 148,69 146,20 553,63 

U6 77,58 77,46 100,65 148,09 145,96 549,74 
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P3 

U1 81,63 96,99 106,95 154,69 151,91 592,17 

U2 76,81 93,01 100,63 152,64 151,53 574,62 

U3 81,05 95,28 104,73 153,22 152,00 586,28 

U4 76,12 94,61 106,54 154,61 152,24 584,12 

U5 77,45 94,88 95,03 144,87 150,75 562,98 

U6 76,79 95,22 99,24 151,64 152,72 575,61 
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Lampiran 4. Analisis statistik konsumsi pakan (g/ekor/penelitian) 
Perlaku

an 

Ulangan 
Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

P0 515,39 514,39 516,75 509,15 515,61 516,47 3087,76 
514,63 ± 

2,81 

P1 532,62 529,48 531,61 538,17 516,87 540,84 3189,59 
531,60 ± 

8,38 

P2 527,64 557,96 561,98 545,18 553,63 549,74 3296,13 
549,36 ± 

12,17 

P3 592,17 574,62 586,28 584,12 562,98 575,61 3475,78 
579,30 ± 

10,39 

Total 2167,82 2176,45 2196,62 2176,62 2149,09 2182,66 13049,26  

FK = 
rt x 

2

1 1
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13049,262

 
= 7095132,77 

JK Total = 
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Yij
1 1

FK  

    =  (515,39
2 
+ 514,39

2
 + … + 575,61

2
) – 7095132,77 

   =  7110548,47 – 7095132,77 

    =  15415,69 
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        = 
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2
 +  1  ,  

2
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 – 7095132,77 

        =  
6

742653265,7
– 7095132,77 
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  = 13744,86 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 15415,69 – 13744,86 

  = 1670,84 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 = 
3

13744,86
 

 = 4581,62 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 = 
20

1670,84
 

 = 83,54 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

 = 
83,54

4581,62
 

 = 54,84 

SK Db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 13744,86 4581,62 54,84
(**)

 3,10 4,94 

Galat 20 1670,84 83,54      

Total 23 15415,70         

Keterangan : Tanda (**) = Fhitung > Ftabel 1% menunjukkan 

perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan 

burung puyuh. 



61 

 

SE =  
        

 
 

 =  
     
 

 

 = 3,73 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 

JNT 5% 11,003 11,56 11,86 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 

JNT 1% 14,99 15,74 16,15 

 

Perlakuan Rataan Selisih Notasi 

P0 514,63    a 

P1 531,60 16,97
 

  b 

P2 549,36 34,73 17,76
 

 b 

P3 579,30 64,67 29,94
 

 b 

 

Keterangan : P3, P2 dan P1 memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap P0  
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Lampiran 5. Pertambahan bobot badan (g/ekor/penelitian) 

Perlakuan BB Awal 

BB 

Minggu 

I 

BB 

Minggu 

II 

BB 

Minggu 

III 

BB 

Minggu 

IV 

BB 

Minggu 

V 

PBB 

g/ekor/p

enelitian 

P0 

U1 55,20 80,20 111,20 135,00 156,20 187,20 132,00 

U2 50,00 70,00 101,80 130,40 152,20 189,40 139,40 

U3 56,60 75,20 108,80 133,20 155,20 183,80 127,20 

U4 45,80 72,00 104,40 122,40 144,70 176,20 130,40 

U5 58,60 86,60 114,60 144,80 165,80 195,40 136,80 

U6 54,40 77,20 109,80 133,00 154,50 181,80 127,40 

P1 

U1 49,00 71,00 100,80 124,80 147,80 194,40 145,40 

U2 50,40 73,40 104,40 131,30 154,90 190,20 139,80 

U3 57,40 81,80 114,60 137,60 160,20 191,60 134,20 

U4 54,20 77,20 107,20 136,20 155,20 190,60 136,40 

U5 44,80 68,80 92,45 118,60 141,60 180,60 135,80 

U6 58,80 83,60 114,20 137,20 159,20 189,60 130,80 

P2 

U1 47,80 71,80 108,80 137,20 161,60 188,00 140,20 

U2 57,80 84,60 115,80 138,00 161,00 193,40 135,60 

U3 56,80 81,20 110,20 134,40 157,40 192,00 135,20 

U4 53,20 80,60 114,40 140,80 162,80 185,20 132,00 

U5 53,80 82,00 114,20 132,60 156,80 187,00 133,20 

U6 55,20 82,20 109,20 135,80 158,80 180,40 125,20 

P3 U1 59,80 85,60 111,80 134,00 157,00 182,20 122,40 
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U2 57,40 85,40 120,00 142,40 164,60 187,60 130,20 

U3 60,60 83,60 120,00 140,00 162,80 187,40 126,80 

U4 58,00 86,40 117,40 138,00 160,00 184,20 126,20 

U5 46,80 67,40 102,00 135,50 158,50 182,80 136,00 

U6 50,20 73,20 104,80 125,70 149,30 172,00 121,80 
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Lampiran 6. Analisis statistik pertambahan bobot badan 

(g/ekor/penelitian) 

Perlakuan 

 

Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4     5   6 

P0 132,00 139,40 127,20 130,40 136,80 127,40 793,20 132,20 ± 4,99 

P1 145,40 139,80 134,20 136,40 135,80 130,80 822,40 137,07 ± 5,03 

P2 140,20 135,60 135,20 132,00 133,20 125,20 801,40 133,57 ± 4,97 

P3 122,40 130,20 126,80 126,20 136,00 121,80 763,40 127,23 ± 5,29 

Total 540,00 545,00 523,40 525,00 541,80 505,20 3180,40 

 

FK   = 
rt x 

2

1 1
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2 
+ 139,40

2
 +… + 121,80

2
) 421456,01 
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6
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  = 421754,92 – 421456,01 

  = 298,91 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 812,87 – 298,91 

  = 513,96 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 = 
3

298,91
 

  = 99,64 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 = 
20

513,96
 

  = 25,70 

 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

 = 
25,70

99,64
 

  = 3,88 

 

SK Db JK KT F 

hitung 

F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 298,91 99,64 3,88 
(*) 

3,10 4,94 

Galat 20 513,96 25,70      

Total 23 812,87         
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Kesimpulan : Tanda (*) = Fhitung > Ftabel 5% menunjukkan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan 

bobot badan burung puyuh. 

 

SE =  
        

 
 

 =  
     
 

 

 = 2,07 

 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 

JNT 5% 6,11 6,42 6,58 

 

Perlakuan Rataan Selisih Notasi 

P3 127,23    a 

P0 132,20 4,97
 

  a 

P2 133,57 6,34
 

1,37
 

 a 

P1 137,07 9,84 4,87 3,5 b 

 

Keterangan : P1 dan P2 memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap P3  

P0 memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap P2 
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Lampiran 7. Analisis statistik konversi pakan 

Perlakuan 

 

Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

P0 3,90 3,69 4,06 3,90 3,77 4,05 23,37 3,90 ± 0,15  

P1 3,66 3,79 3,96 3,95 3,81 4,13 23,30 3,88 ± 0,16  

P2 3,76 4,11 4,16 4,13 4,16 4,39 24,71 4,12 ± 0,20  

P3 4,84 4,41 4,62 4,63 4,14 4,73 27,37 4,56 ± 0,25  

Total 16,16 16,00 16,80 16,61 15,88 17,30 98,75 
 

 

FK = 
rt x 

2

1 1
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  = 1,80 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 2,57 – 1,80 

  = 0,77 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 = 
3

1,80
 

  = 0,60 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 = 
20

0,77
 

  = 0,039 

F Hitung  = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

 = 
0,039

0,60
 

  = 15,38 

SK Db JK KT F hitung 
F table 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 1,80 0,60 15,38 
(**)

 3,10 4,94 

Galat 20 0,77 0,039       

Total 23 2,57         

Keterangan : Tanda (**) = Fhitung > Ftabel 1% menunjukkan 

perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh 

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

pakan burung puyuh.
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SE =  
        

 
 

 =   
     
 

 

 = 0,08 

 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 

JNT 5% 0,236 0,248 0,254 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 

JNT 1% 0,322 0,338 0,346 

  

 

Perlakuan Rataan Selisih Notasi 

P1 3,88    a 

P0 3,90 0,02
 

  a 

P2 4,12 0,24 0,22  a 

P3 4,56 0,68 0,66 0,44 b 

 

Keterangan : P2 dan P3 memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap P1  

P0 memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap P1 
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Lampiran 8. Hasil pengamatan umur pertama kali bertelur  

P0 

U1 U2 U3 U4 U5   U6 

47 48 47 48 47 49 

P1 

U1 U2 U3 U4 U5   U6 

47 43 47 47 46 49 

P2 

U1 U2 U3 U4 U5   U6 

47 46 47 48 47 48 

P3 

U1 U2 U3 U4 U5   U6 

50 46 49 49 49 50 
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Lampiran 9. Analisis statistik umur pertama kali bertelur  

Perlakuan 

 

Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

  
P0 47 48 47 48 47 49 286 47,7 ± 0,82  

P1 47 43 47 47 46 49 279 46,5 ± 1,97 

P2 47 46 47 48 47 48 283 47,2 ± 0,75 

P3 50 46 49 49 49 50 293 48,8 ± 1,47 

Total 191 183 190 192 189 196 1141 

 

FK = 
rt x 

2

1 1
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 53,96 – 17,46 

 = 36,50 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 = 
3

46,17
 

 = 5,82 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 = 
20

50,36
 

    = 1,83 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

 = 
1,83

82,5
 

 = 3,19 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 17,46 5,82 3,19 
(*)

  3,10 4,94 

Galat 20 36,50 1,83      

Total 23 53,96         

Keterangan : Tanda (*) = Fhitung > Ftabel 5% menunjukkan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap umur pertama 

kali bertelur burung puyuh. 
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SE =  
        

 
 

 =  
1,  

 
 

 = 0,55 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 

JNT 5% 1,62 1,71 1,75 

 

Perlakuan Rataan Selisih Notasi 

P0 46,5    a 

P1 47,2 0,7   a 

P2 47,7 1,2 0,5  a 

P3 48,8 2,3 1,6 1,1 b 

 

Keterangan : P3 memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap P1  

P0 memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap P2 

 


