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Abstract: The experiment aimed at investigating the effect of Red Rosella (Hibiscus 
sabdariffa L.) in diet on quail performances. The materials used for this experiment 
were 120 quail layers. This experiment was arranged in Completely Randomize 
Design with four treatments and six replications, with five quail in each unit. The 
treatments were 0% Red Rosella meal  (P0), 0,5 % Red Rosella meal (P1), 1% Red 
Rosella meal (P2), 1,5% Red Rosella meal (P3). Variables measured were feed intake 
(g/bird), egg mass, Hen Day Production (%), feed conversion ratio, egg weight (g), 
and yolk cholesterol (mg/100g). Data were subjected to analysis of variance of the 
Completely Randomized Design. Differences between means were analyzed by 
Duncan’s Multiple Range Test. The treatment did not significantly influence (P 
>0,05)  feed intake, egg mass, hen day production, feed conversion ratio, egg weight, 
and yolk cholesterol. The conclusion was that the use of Red Rosella meal in feed 
quail did not affect its production performances and egg quality. 

 
Keywords: Red Rosella, feed , diet, quail performance 

 
 

 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG ROSELLA MERAH (Hibiscus 

sabdariffa L.) DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI 
DAN KUALITAS TELUR BURUNG PUYUH 

 
 

Moch. Lutfi Kurniawan1,Edhy Sudjarwo2, dan Eko Widodo2, 
 

1Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang 
2Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang 

Email: Lutfiekurniawan27@gmail.com 
 

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh level optimal 
penggunaan tepung Rosella Merah dalam pakan terhadap penampilan produksi yang 
meliputi Konsumsi pakan, egg mass, HDP, Konversi pakan dan berat telur serta 
kualitas internal telur (kolesterol kuning telur). Materi penelitian adalah 120 ekor 
burung puyuh yang siap bertelur umur 40 hari. Metode yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan  empat perlakuan dan enam 



kali ulangan, dengan setiap ulangan terdiri dari lima ekor. Tepung Rosella Merah 
yang digunakan sebanyak 0% (P0), 0,5% (P1) 1% ( P2) dan 1,5% (P3). Variabel  
pengamatan meliputi konsumsi pakan, egg mass, HDP, konversi pakan, berat telur, 
kolesterol kuning telur. Data dianalisis ragam menggunakan ragam (ANOVA) dan 
jika perbedaannya nyata akan diuji dengan uji jarak berganda Duncan’s. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung Rosella Merah dalam pakan 
burung puyuh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan, egg mass, 
HDP, konversi pakan, berat telur dan kolesterol kuning telur burung puyuh. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung Rosella 
Merah dalam pakan burung puyuh tidak berpengaruh terhadap penampilan produksi 
dan kualitas burung puyuh  
 
Kata kunci : Rosella Merah, Pakan, Pakan Percobaan, Penampilan Produksi. 
 
 

         PENDAHULUAN 

Pemerintah dalam membangun 

subsektor peternakan berupaya 

mengembangkan aneka ternak, seperti 

burung puyuh, kelinci, lebah madu, 

dan sebagainya. Usaha ternak burung 

puyuh merupakan salah satu usaha 

yang sangat baik karena masa 

pemeliharaan yang panjang dan 

produktifitas yang tinggi sehingga 

cocok dikembangkan untuk 

menyediakan protein hewani sekaligus 

dapat meningkatkan pendapatan petani 

peternak. 

Pemeliharaan burung puyuh 

dapat memerlukan modal yang relatif 

kecil dibanding dengan jenis unggas 

yang lainnya, karena tidak 

membutuhkan lahan yang luas, 

kebutuhan pakan yang sedikit sehingga 

tidak memerlukan gudang pakan yang 

khusus, harga bibit yang terjangkau, 

cara pemeliharaan yang mudah, 

mempunyai daya tahan yang tinggi 

terhadap penyakit. Keuntungan lainnya 

adalah kemampuan tumbuh dan 

berkembangbiaknya sangat cepat. 

kandungan kolesterol dalam pakan 

memiliki hubungan dengan kadar 

kolesterol yang ada pada telur, ada 

indikasi bahwa meningkatnya 

kandungan kolesterol dalam pakan 

juga meningkatkan kadar kolesterol 

telur. Rosella  mengandung  vitamin  

B1,  B2,  niasin  dan  vitamin  D.  

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. Rosella memiliki 

senyawa bioaktif polifenol. Rosella 

mengandung polifenol yang dapat 

memberikan perlindungan bagi tubuh 

dari polusi serta dapat melindungi 

tubuh dari kanker.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

tepung  Tepung Rosella merah 

(Hibiscus sabdariffa L.) dalam pakan 

terhadap penampilan produksi dan 

kualitas telur burung puyuh. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Desa 

Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang mulai 1 Juni 

sampai 30 Juni 2013. Analisis 

proksimat bahan pakan dan pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan   

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

Materi penelitian yang 

digunakan adalah Burung puyuh 

adalah komersial yang siap bertelur 

umur 40 hari sebanyak 120 ekor 

dengan jenis Coturnix coturnix 

japonica atau Japanese quail. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). 4 perlakuan yang dibedakan 

atas tingkat penambahan tepung 

rosella merah sebesar 0%; 0,5%; 1%; 

dan 1,5% dalam pakan. Setiap 

perlakuan diulang 6 kali dan setiap 

ulangan digunakan 5 ekor burung 

puyuh.



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 7. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi pakan, HDP, Konversi Pakan Egg 

Mass,Berat telur, dan kolesterol telur. 

 

Variabel yang diamati 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
Konsumsi(g/ekor/hari) 22,82±0,09 22,81±0,18 22,55±0,47 22,96±0,13 
HDP (%) 77,14±8,85   71,80±10,22 80,54±5,09 80,48±3,34 
Konversi pakan 2,24± 0,07 2,22± 0,12 2,26±0,08 2,28±0,04 
Egg Mass 
Berat Telur (g/butir) 
Kolesterol (mg/100g) 

8,49±1,23 
10,06±0,02 
243,29±9,92 

8,14±0,82 
10,34±0,40 

236,32±10,47 

7,49±1,16 
10,21±0,21 

235,86±10,80 

8,27±0,56 
10,14±0,08 

240,31±12,43 
 

 

 

Pengaruh Rosella Merah terhadap  

Konsumsi Pakan (g/ekor/hari)  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan pada pakan burung 

puyuh memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan 

burung puyuh, walaupun konsumsi pakan 

yang diperoleh antar perlakuan sedikit 

berbeda seperti terdapat pada Tabel 7. 

Pengaruh tidak berbeda nyata yang 

diberikan perlakuan tepung rosella merah 

terhadap konsumsi pakan diduga karena 

kandungan vitamin C yang tinggi. 

Tanjung, (2011) menyatakan  kandungan 

vitamin C yang terdapat dalam bunga 

rosella  lebih  banyak dibandingkan  

dengan  buah-buahan lainnya. Setiap 100 g 

kelopak bunga rosella  mengandung  244,4 

mg  vitamin C, dengan berat yang sama,  

jeruk hanya mengandung 48 mg, 

belimbing hanya 25,8 mg  sedangkan  

papaya mengandung 71 mg. Hasil 

penelitian 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 8 cekaman  oksidatif  lebih  lanjut 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat 

bahwa rata-rata konsumsi pakan tertinggi 

sampai terendah berturut-turut yaitu 

perlakuan P3 (22,96), P0 (22,82), P1 

(22,81), dan P2 (22,55). Nilai konsumsi 

pakan tertinggi dicapai pada puyuh yang 

diberi perlakuan P3 yaitu 22,96, sedangkan 

konsumsi pakan terendah dicapai pada 

puyuh yang diberi perlakuan P2 yaitu 

22,55.  



Anggorodi (1985) menyatakan 

bahwa  palatabilitas  menjadi  salah  satu 

faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan. North (1992), menambahkan bahwa  

konsumsi pakan mempengaruhi  

penampilan produksi unggas  sebab,  

pakan yang dikonsumsi unggas  digunakan  

untuk  memenuhi kebutuhan  kehidupan 

pokok serta untuk proses  produksi. Sifat 

unggas adalah mengkonsumsi makanan 

untuk memperoleh energi, sehingga 

jumlah makanan yang dimakan tiap 

harinya cenderung berhubungan erat 

dengan kadar energinya.

 

Pengaruh Rosella Merah terhadap  

HDP (Hen Day Production) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pada pakan burung puyuh 

memberikan perbedaan tidak nyata 

(P>0,05) terhadap prosentase HDP burung 

puyuh, walaupun HDP yang diperoleh 

antar perlakuan sedikit berbeda seperti 

terdapat pada Tabel 7.  

 Hen Day Production (HDP) 

merupakan persentase produksi telur yang 

dihitung dengan membandingkan antara 

jumlah telur dan jumlah ternak pada hari 

yang sama. Pada Tabel 7 dapat dilihat 

bahwa rata-rata HDP tertinggi sampai 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P2 

(80,54), P3 (80,48), P1 (71,80), P0             

(77,14)%. Persentase HDP tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P2 yaitu 80,54%, 

sedangkan persentase terendah didapat 

pada perlakuan P0 yaitu 77,14%. Hal ini 

diduga karena kelopak bunga rosella 

memiliki  kadar vitamin C yang tinggi  

dengan kandungan  gula  yang rendah,  

juga mengandung  asam  suksinat  dan 

asam oksalat yang merupakan dua asam 

organik  yang dominan. Faktor utama yang 

mempengaruhi produksi telur adalah 

kandungan zat makanan dalam pakan 

(Amrullah, 2003). Susrini (1995) 

menyatakan bahwa tingkat konsumsi 

protein dan energi secara fisiologis akan 

berpengaruh terhadap HDP yang 

dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh Rosella Merah terhadap 

 Konversi Pakan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan pada pakan burung puyuh 
memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap konversi pakan burung 
puyuh, walaupun konversi yang diperoleh 
antar perlakuan sedikit berbeda seperti 
terdapat pada Tabel 7. pengaruh tidak 
berbeda nyata yang diberikan perlakuan 
tepung Rosella Merah terhadap konversi 
pakan Tabel 7 memperlihatkan pengaruh 
Tepung Rosella Merah (Hibiscus 
sabdariffa L)  pada konversi pakan 
didapatkan nilai tertinggi sampai nilai 
terendah berturut-turut yaitu perlakuan P3 
(2,28), P2 (2,26), P0 (2,24), dan P1 (2,24).  
Nilai Konversi pakan tertinggi terdapat 
pada perlakuan P3 yaitu (2,28) sedangkan 
nilai konversi pakan  terendah terdapat 
pada perlakuan P1 yaitu sebesar ( 2,24). hal 
ini diduga sebagai akibat dari pengaruh 
penambahan Tepung Rosella Merah dalam 

pakan burung puyuh yang mengandung 
vitamin C tinggi dan merupakan bagian 
dari antioksidan eksogen, sehingga 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 
terhadap konsumsi pakan dan HDP.  Nilai 
konversi  pakan  merupakan  perbandingan 
antara  konsumsi  pakan  dengan  jumlah 
produksi  telur. Parson (2009)  menjelaskan 
bahwa Konversi pakan dapat dijadikan 
patokan dalam menentukan tingkat 
efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak 
puyuh,yang menunjukkan  semakin rendah 
nilai konversi pakan maka semakin tinggi 
tingkat efisiensi  penggunaan pakan oleh 
ternak puyuh dan sebaliknya. Semakin baik 
mutu pakan semakin rendah pula konversi 
pakannya. Baik tidaknya mutu pakan 
ditentukan seimbang tidaknya zat-zat 
makanan itu sesuai kebutuhan burung 
puyuh. 

 

Pengaruh Rosella Merah  

terhadap Egg Mass 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan pada pakan burung 

puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 

(P>0,05) terhadap egg mass burung puyuh, 

walaupun egg mass yang diperoleh antar 

perlakuan sedikit berbeda seperti terdapat 

pada tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat 

dilihat bahwa rata-rata nilai egg mass 

tertinggi sampai nilai terendah berturut-

turut yaitu perlakuan P0 (8,49), P3 (8,27), 

P1 ( 8,14), P2 (7,49).  Nilai egg mass 

tertinggi terdapat pada perlakuan P0 yaitu 

(8,49) sedangkan nilai egg mass terendah 

terdapat pada perlakuan P2 yaitu sebesar 

(7,49).  Egg mass merupakan rata-rata 

berat telur harian sehingga persentase Hen 

Day Production akan mempengaruhi egg 

mass. Berat telur sering dipakai sebagai 

kriteria seleksi untuk burung puyuh 

Amrullah (2003).   

Dalam penelitian ini, pakan 

perlakuan berpengaruh tidak berbeda nyata 

baik terhadap berat telur maupun terhadap 

HDP. Konsekuensinya pakan perlakuan 



memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

terhadap nilai egg mass. Vitamin  C  

sebagai  salah  satu  antioksidan  eksternal. 

Kandungan kalsium yang tinggi  sangat  

membantu  pertumbuhan  serta  kekuatan  

tulang  dan  gigi.Vitamin  A, vitamin C  

dan  kalsium berguna  untuk  kesehatan  

mata,  kulit  dan  tulang. Dahiru (2003). 

 

 

 
Pengaruh Rosella Merah terhadap 

 Berat Telur 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan pada pakan burung 

puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 

(P>0,05) terhadap berat telur burung 

puyuh, walaupun berat telur yang 

diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda 

seperti terdapat pada Tabel 7. Tabel 7 

memperlihatkan berat telur didapatkan 

nilai tertinggi sampai nilai terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P1 (10,34), 

P2 (10,21), P3 ( 10,14), P0 (10,06). Nilai 

berat telur tertinggi terdapat pada 

perlakuan P1 yaitu (10,34) sedangkan nilai 

Berat telur terendah terdapat pada 

perlakuan P0 yaitu sebesar (10,06). 

 Hasil penelitian yang memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata ini 

disebabkan oleh hasil perlakuan yang juga 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

terhadap konsumsi pakan, sehingga tidak 

berpengaruh terhadap berat telur.                                                                 

Bobot  telur  semakin  meningkat  

secara  gradual  seiring  pertambahan  

umur puyuh.  Bobot  telur  puyuh  tidak  

dipengaruhi  oleh  kepadatan  kandang  

Amrullah (2003).  Puyuh  yang  berumur  

8-9  minggu  pada  lingkungan  dengan  

temperatur 22,5-32oC  dengan  pemberian  

pakan  mengandung  protein  22 %,  

menghasilkan  telur dengan  bobot  9,2  g.  

Puyuh  berumur  20-21  minggu  dan 31-

32 minggu dengan pemberian pakan 

mengandung protein 22 % menghasilkan 

telur dengan bobot 10,1 g dan 11,0 g 

(Murtidjo, 1996). 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
Pengaruh Rosella Merah terhadap  

Kolesterol Telur  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pada pakan burung puyuh 

memberikan perbedaan tidak nyata 

(P>0,05) terhadap kolesterol telur burung 

puyuh, walaupun konsumsi pakan yang 

diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda 

seperti terdapat pada Tabel 7. pengaruh 

tidak berbeda nyata yang diberikan 

perlakuan tepung Rosella Merah terhadap 

konsumsi pakan, 

Tabel 7 memperlihatkan pengaruh 

Tepung Rosella Merah (Hibiscus 

sabdariffa L)  pada Kolesterol telur 

didapatkan nilai tertinggi sampai nilai 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P0 

(243,29), P3 (240,31), P1(236,32), P2  

(235,86). Nilai Kolesterol telur tertinggi 

terdapat pada perlakuan P0 yaitu (243,29) 

sedangkan nilai kolesterol terendah 

terdapat pada perlakuan P2 yaitu sebesar ( 

235,86). Tetapi secara angka penambahan 

Tepung Rosella Merah dapat menurunkan 

kolesterol meskipun tidak signifikan

Penurunan kadar kolesterol Telur puyuh 

setelah diberi ekstrak rosella selama 3 

minggu menunjukan pengaruh yang positif 

bagi kandungan telur. Mengingat begitu 

bahayanya kolesterol yang berlebihan 

maka perlu adanya upaya untuk 

menurunkan kadar kolesterol, yaitu dengan 

mengkonsumsi rosella. Dapat dicoba untuk 

menggunakan ekstrak rosella karena 

mengandung flavonoid, niasin, vitamin C, 

dan antosianin yang dapat menurunkan 

kadar biosintesis kolesterol, mengurangi 

produksi kolesterol dalam hati, mampu 

menurunkan kadar trigliserida dan mampu 

memperantai penurunan kadar LDL dan 

lipoprotein. Seduhan kelopak kering bunga 

rosella dapat meningkatkan kadar HDL 

sebanyak 61,74 % dengan dosis 500 

mg/KgBB yang dicobakan ternak. Dengan 

dosis 500 mg/KgBB, dapat menurunkan 

kadar LDL 91,25 % yang dicobakan 

terhadap hewan uji Sprague dawley 

hiperkolesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan tepung rosella merah 

dalam pakan burung puyuh sampai 

level 1,5% tidak memberikan pengaruh 

terhadap konsumsi pakan, HDP, 

konversi pakan, berat telur, serta egg 

mass. 

2. Penambahan tepung rosella merah 

dalam pakan burung puyuh mampu 

menurunkan kolesterol meskipun tidak 

secara signifikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agus. 2002. Puyuh Si Mungil Yang Penuh 

Potensi. Agromedia Pustaka. Jakarta. 

Amrullah,  I. K.  2003.    Manajemen   Ternak    

Ayam      Broiler.    IPB-Press,  Bogor. 

Anggorodi, H. R. 1995. Nutrisi Aneka Ternak 

Unggas. Gramedia Pustaka. Jakarta. 

Astawan  M.  dan L.K. Andreas  2008.  Khasiat 

Warna-warni  Makanan.  Gramedia  

Pustaka Utama. Jakarta. 

Campbell, W. 1984. Principles of 

Fermentation Tegnology. Pergaman 

Press. New York. 

Dark, J. 1985. Quail raising growing and 

processing. departement of agriculture. 

Melbourne, Victoria. 

Dahiru,  D.,   O.J Obi., and H. Umaru.  2003. 

Effect  Hibiscus  Sabdariffa  calyx  

extract  on carbon tetrachloride 

induced liver damage. Biokemistri 

15(1): 27-33. 

Dedi, dan R Wiradimadja. 2011. Pendugaan 

kadar kolesterol daging dan telur 

berdasarkan kadar kolesterol darah 

pada puyuh jepang (Estimated 

Cholesterol Level Meat and Egg Based 

on Blood Cholesterol on the Japanese 

Quai). Jurnal Ilmu Ternak 1: 35-38. 

Depkes RI DitJen POM. 2000.Parameter  

Standar  Umum  Ekstrak  Tumbuhan  

Obat.DepartemenKesehatanRI.Jakarta. 

 

Direktorat  OAI  BPOM  RI. 2010. Serial  data  

ilmiah  terkini  tanaman  obat  rosella 

(Hibiscus sabdiffa L). Jakarta: Badan 

POM RI; 2010.Hal.1-4,10. 

Djanah, D. dan Sulistyani. 1989. Beternak 

Puyuh. Cv. Simplex. Surabaya. 

Djulardi, A., H Muis,  dan A. S. Latif. 2006. 

Nutrisi Aneka Ternak dan Satwa. 

Fakultas Peternakan Universitas 

Andalas. Padang. 

Donald,  U. 2010. Eggs and 

Cholesterol/Cholesterol. http:// 

www.cholesterolcholesterol.com/egg-

cholesterol-cholesterol.html. Diakses 

20Agustus 2013. 

Frandson, R. D. 1992. Anatomi dan Fisiologi 

Ternak. Penerjemah :Ir. B. Srigandono. 

Gadjah Mada University. Yogyakarta. 

Hardjosworo, P. S.1992. Beternak Puyuh. 

Fakultas Peternakan IPB. Bogor. 

Hidayat,  S.  2008.  Khasiat  Herbal  

Berdasarkan Warna,  Bentuk,  Rasa,  

Aroma  dan  Sifat.  Gramedia . Jakarta. 



Kim, E. j. 2008. Phosporus bioavailability, true 

metabolizable energy, and amino acid 

digestibles of high protein corn distillers 

dried grains and dehydrated corn germ.  

Konwar.  B. K, and  H. F.  Ahmed. 1987.  Effect  

of  Feeding Decaffeinated Tea Waste 

(Camellia Assamica)  on  Broiler.  

Poultry Adviser, Vol. XX. 

Kusnadi, E. 2006. Suplementasi Vitamin C 

sebagai  Penangkal  Cekaman  Panas 12 

pada  Ayam  Broiler.  JITV,  11(3): 167-

171. 

   Laihad,  J.T.  2000.  Pengaruh  Penambahan  

Teh Hijau dalam Pakan Pada Kadar 

Kolesterol Ayam  Broiler.  Tesis.  Institut  

Pertanian Bogor. Bogor. 

Lestari. 1992. Menentukan Bibit Burung 

Puyuh Peternakan Indonesia. 

Listiyowati, E dan R Kinanti. 2005. Puyuh : 

Tata Laksana Budi Daya Secara 

Komersial. Edisi Revisi Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

Makund, K,M. 2006. Response of laying 

japanese quail to dietary calcium levels 

at two levels energy. The Journal of 

Poultry Science, 43 : 351-356, 2006, 

Sweden. 

Maryani, H. Dan L Kristiana. 2005. Khasiat dan 

Manfaat Rosela. Jakarta: PT.Agromedia 

Pustaka. Hal: 3-7, 25-30. 

Mardiah, R Arifah, W.A Reki, dan Sawami. 

2009. Budi Daya & Pengolahan Rosela Si 

Merah Segudang Manfaat. Agromedia 

Pustaka, Jakarta. 

Muray. Granner, P.A. Mayes, dan V.W. 

Rodwell. 1999. Biokimia. Edisi ke-24. 

Jakarta:EGC. 

North,  M, O and D. D Bell. 1990. Commercial 

Chicken Production Manual. 4th Ed . 

Van Nostrand Reinhold.  New York. 

Novyanto,  R.  2010.  Pengaruh pemberian 

seduhan  kelopak  kering  bunga rosella  

(Hibiscus Sabdariffa) terhadap  kadar  

kolesterol  LDL serum  tikus  Sprague-

Dawley Hiperkolesterol 

http://eprints.undip.ac.id/23669/Rico_

N.pdf. diakses 23 Agustus 2013 

N.R.C (National Research Council). 1994. 

Nutrient Requirement of Poultry. USA 

Nugroho dan I. G. K.Mayun. 1986. Beternak 

Burung Puyuh. Eka Offset. Semarang. 

Putri, V.A. 2010. Pemberian Probiotik Starbio 

Pada Ransum Burunguyuh. 

http://www.wordpress.edu.org/files.pd

f.skripsi. diakses 23 Agustus 2013 

Randel, M. dan B. Gery. 2008. Raising 

Japonese quail. http:// 

www.dpi.nsw.gov.au.diakses tanggal 25 

Juli 2013. 

Rizal, Y. 2006. Ilmu Nutrisi Unggas. Andalas 

University Press. Padang. 

Saerang, J. L. P.2003. Efek pakan dengan 

Penambahan berbagai Minyak terhadap 

Produksi dan Kualitas Telur. 

http://ruyet.com/pps702-

ipb/07134/pingky-saerang.pdf diakses 

tanggal 20 Juli 2013. 

Scott, M. I, M. C. Neshim, and R. J Young. 

1971. Nutrition of the Chicken. Cornell 

Univ. Ithaca, New York. 

Suprijatna, E dan Kartasudjana.2008. Ilmu 

Dasar Ternak Unggas. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 



Susrini. 1995. Diktat Mata kuliah Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Telur. 

Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya. Malang. 

Syamsir, E., T Soewarno, dan S.S 

Mansjoer.1994. Studi Komparatif Sifat 

Mutu dan Fungsional Telur Puyuh dan 

telur Ayam Ras. Dan Industri Pangan, 

Vol. No. 3. Th. 1994 

Tanjung  A. 2011.  Pengaruh KonsentrasiI 

Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus 

Sabdariffa  L) Terhadap Koloni Candida 

Albicans yang Terdapat pada Plat Gigi 

Tiruan. Skripsi  Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Hassanuddin, Makasar. 

Tarigan, P dan A. P. Siregar. 1983. 

Pemeliharaan Burung Puyuh . 

Direktorat Bina Produksi Peternakan.  

Jakarta. 

Tillman, A. D., H Hartadi, .Reksohadi,  

Prawirokusumo dan  Lebdosoekojo. 

1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar. 

Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta 

Widodo, W. 2002. Nutrisi dan Pakan Unggas 

Kontekstual. Fakultas Peternakan, 

Universitas Muhammaddiyah. Malang 

Yitnosumarto, S. 1993. Percobaan Rancangan 

Analisa dan Interpretasinya. PT. 

Gramedia. Jakarta.  

 


