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ABSTRACT 

This research was conducted in Ampeldento 

village, Karangploso sub-district Malang district for 1.5 

months starting from December 16
th

, 2013 until January 

3
th

, 2014 . Hatching process was done in Tlogo Agung 

starting from  January 3
th

 until  January 26
th

 2014. The 

purpose of this study was to determine the effect of the 

addition level of mangosteen peel meal to egg weight, 

fertility, hatchability and hatching weight quail. The 

material used were 72 females and 24 males 56 days old. 

Concentrate feed used was a  CP5104P, the level of 

provision of each mangosteen peel meal P0, P1,P2 and 

P3 were 0, 0,5, 1, 1,5 % respectively of the amount of 

feed given through drinking water and eggs. The method 

used was completely randomized design (CRD) with 4 

treatments and 6 replications. Each unit used 3 females 

and 1 male quail. The data were analyzed by using anova 

for each treatment and it would be further tested by 

Duncan's Multiple Range Test if significant. Variables 

measured were egg weight, fertility, hatchability and 

hatching weight. The results showed that addition of 
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mangosteen peel meal significantly (P<0.05)  affected on 

ferlitity and highly significant (P< 0.01) affected on 

hatching weight and had no significant affected on egg 

weight and hatching weight. It was concluded that the 

addition the basal feed used was mangosteen peel meal is 

1 % of the quail egg weight, fertility and hatching 

weight. 

 

Keywods: Quail, Mangosteen peel meal, Fertility, 

Hatchability, Hatching weight  
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan puyuh 

Bapak Iskandar Desa Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang selama 1,5 bulan 

dimulai dari tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 3 

Januari 2014. Penetasan dilakukan di Jl. Tlogo Agung 1 

No. 4 malang dimulai tanggal 3 Januari  - 26 Januari 

2014. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pemberian tepung kulit manggis yang tepat sebagai feed 

additive pada pakan burung puyuh ditinjau dari bobot 

telur, fertilitas, daya tetas dan bobot tetas telur. Hasil dari 

penelitian ini  diharapkan dapat menjadi informasi 

masyarakat umum khususnya peternak burung puyuh 

agar dapat menghasilkan telur yang memiliki fertilitas 

dan daya tetas tinggi serta meningkatkan populasi burung 

puyuh. 

Materi penelitian ini adalah 72 ekor betina dan  24 

ekor jantan burung puyuh berumur 56 hari. Pakan yang 

digunakan yaitu konsentrat puyuh komersil yang 
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diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia 

(CP5104P), tepung manggis yang diberikan masing- 

masing 0%, 0,5%, 1% dan 1,5% dari jumlah pakan dan 

telur tetas yang dikumpulkan selama 5 hari dimulai dari 

tanggal 30 Desember 2013 sampai 3 Januari 2014 dengan 

bobot telur 10-12 g per butir. Metode yang digunakan 

yaitu Rancangan percobaan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dengan 6 ulangan 

dimana setiap perlakuan menggunakan 3 ekor puyuh 

betina dan 1 ekor puyuh jantan. Selanjutnya jika berbeda 

nyata dilakukan uji Multiple Range Test Duncan. 

Adapun level pemberian P0 = 0 % tepung kulit manggis 

(kontrol), P1=0,5 % tepung kulit manggis, P2=1 % 

tepung kulit manggis dan P3=1,5 % tepung kulit manggis 

yang diberikan melalui air minum. Variabel pengamatan 

meliputi bobot telur, fertilitas, daya tetas dan bobot tetas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

tepung kulit manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai 

feed additive terhadap bobot telur, fertilitas, daya tetas 

dan bobot tetas telur burung puyuh berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap ferlititas, berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bobot tetas dan tidak berpengaruh 

nyata terhadap bobot telur dan daya tetas.  

 Pemberian tepung kulit manggis (Garcinia 

manggostana L.) berpengaruh terhadap peningkatan 

fertilitas dan bobot tetas tetapi tidak berpengaruh 

terhadap daya tetas dan bobot telur tetas. Level 

pemberian tepung kulit manggis terbaik untuk puyuh 

adalah 1 % terhadap bobot telur, fertilitas dan bobot 

tetas. 

 



v 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

pemberian tepung kulit manggis (Garcinia mangostana 

L.) sebagai feed additive terhadap bobot telur, fertilitas, 

daya tetas dan bobot tetas telur burung puyuh”. Penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc. selaku 

pembimbing utama dan Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, 

MS. selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan saran, masukan serta arahan dari 

awal penelitian sampai terselesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Kusmartono selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya serta Ketua dan 

Sekertaris jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

yang telah banyak membantu dalam proses 

terselesaikannya skripsi ini. 

3.  Bapak dan Ibu atas doa, dukungan dan kasih 

sayangnya. 

4. Kedua kakak serta keponakan (Adi, Dina, Icha, 

Julia dan Dila) yang telah memberikan semangat, 

dukungan dan ketulusan yang diberikan selam ini.  

5. Apriliana devi anggraini dan Rateh wulandari 

sebagai satu tim penelitan yang telah banyak 

membantu, terimakasih atas kerjasamanya dan 

kesabaran selama ini.  



vi 
 

6. Sahabat- sahabat terbaik Eni, Nidia, Iwan, Didit, 

Andik, Esy, Ahmad, Mega, Fidia, Try, Hero, 

Tian, Prisma, Afi, Yudha dan Eko yang telah setia 

mendampingi dalam penulisan selama ini.  

7. Teman – teman kos Tlogoagung 1 No.4 (Nanda, 

Ulil, Jessy, Oky dan Saprol) yang telah membantu 

dalam penulisan.  

8. Teman – teman satu perjuangan angkatan 2010 

atas bantuan dan dukungan selama ini serta pihak- 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

terima kasih atas bantuan dan dukungannya.  

 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan laporan ini. Penulis 

berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

                                                                   Penulis 

 

 

 

 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

ABSTRACT ..........................................................   i 

RINGKASAN ........................................................  iii 

KATA PENGANTAR ...........................................  v 

DAFTAR ISI .........................................................  vii 

DAFTAR TABEL .................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN .........................................  xi 

 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang .................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ............................  3 

1.3 Tujuan Penelitian ..............................  3 

1.4 Kegunaan Penelitian .........................  3 

1.5 Kerangka Pikir ..................................  4 

1.6 Hipotesis Penelitian ..........................  6 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Burung puyuh ...................................  7   

2.2 Feed Additive ....................................  9 

2.3 Kulit Manggis  ..................................  9 

2.4 Penetasan ..........................................  12 

2.5 Bobot telur ........................................  14 

2.6 Fertilitas ............................................  15 

2.7 Daya tetas .........................................  16 

2.8 Bobot tetas ........................................  17 

Halaman 



viii 
 

 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian ..............................  19 

3.2 Materi penelitian ..............................  19 

3.2.1 Bahan penelitian  .....................  19 

3.2.2 Peralatan  .................................  21 

3.3 Metode Penelitian .............................  21 

3.4 Variabel Pengamatan ........................  25 

3.5 Analisis Data ....................................  26 

3.6 Batasan Istilah ..................................  27 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Pengaruh pemberian tepung kulit  

manggis terhadap Bobot telur ..........  28 

4.2 Pengaruh pemberian tepung kulit  

manggis terhadap Fertilitas ..............  30 

4.3 Pengaruh pemberian tepung kulit  

manggis terhadap Daya tetas ............  33 

4.4 Pengaruh pemberian tepung 

kulit manggis terhadap Bobot 

tetas ...................................................  35 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan .......................................  37 

5.2. Saran .................................................  37 

 

DAFTAR PUSTAKA ............................................  44 

LAMPIRAN  ...................................................  48 

 



ix 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                 Halaman 

                          Halaman 

Tabel 1 Perbedaan puyuh jantan dan betina ..........  8 

Tabel 2 Kandungan zat makanan (%) 

 pada pakan ................................................  20 

Tabel 3 Denah Kandang ........................................  22 

Tabel 4 Level pemberian Tepung kulit manggis ...  24 

Tabel 5 Rata- rata bobot telur (g), fertilitas (%),  

daya tetas (%) dan bobot tetas (g) ..............  28 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                            Halaman    Halaman 

 

1 Rekording suhu dan kelembaban ........................   48 

2. Koefisien Keragaman Berat badan  

puyuh yang digunakan ......................................  49 

3. Analisis Satistik pengaruh pemberian 

 tepung kulit manggis terhadap bobot telur ......  55 

4. Analisis Satistik pengaruh pemberian 

 tepung kulit manggis terhadap Fertilitas ..........  58 

5. Analisis Satistik pengaruh pemberian  

tepung kulit manggis terhadap Daya tetas ........  62  

6. Analisis Satistik pengaruh pemberian 

 tepung kulit manggis terhadap bobot tetas ......  65 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang 

berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. 

Permintaan pangan hewani asal ternak (daging, telur dan susu) 

dari waktu kewaktu cenderung meningkat sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk, pendapatan, kesadaran gizi 

dan perbaikan tingkat pendidikan. Pasokan sumber protein 

hewani terutama daging dan telur masih belum dapat 

mengimbangi meningkatnya jumlah permintaan dalam negeri. 

Tingginya harga daging sapi membuat masyarakat lebih 

memilih daging unggas dan telur sebagai konsumsi protein 

hewani, salah satunya yaitu daging dan telur burung puyuh. 

Burung puyuh merupakan salah satu jenis unggas yang 

digemari masyarakat karena dapat dimanfaatkan sebagai 

penghasil daging dan telur. Produksi burung puyuh juga dapat 

dikatakan relatif cepat karena dapat mencapai dewasa kelamin 

sekitar umur 42 hari dengan produksi telur antara 250-300 

butir per tahun.  

Populasi burung puyuh di Indonesia masih rendah bila 

dibandingkan dengan populasi ayam dan itik, menyebabkan 

perlu adanya cara untuk mengembangkan populasi burung 

puyuh dengan perbaikan manajemen penetasan dan perbaikan 

pakan. Penetasan merupakan usaha yang dapat dilakukan 

untuk pengembangan populasi burung puyuh. Penanganan dan 

pemilihan telur serta performan reproduksi sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan selama penetasan telur puyuh. Banyak 

sekali dijumpai pada proses penetasan, telur yang ditetaskan 

tidak dapat menetas walaupun telah terjadi proses perkawinan. 
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Proses perkawinan pada burung puyuh bertujuan untuk 

menghasilkan telur yang fertil. Fertilitas berpengaruh terhadap 

daya tetas. Telur yang digunakan untuk telur tetas diusahakan 

memiliki bobot telur seragam, hal ini dikarenakan bobot telur 

mempengaruhi bobot tetas.  

Performan reproduksi puyuh dapat ditingkatkan 

dengan cara pemberian pakan yang sesuai. Faktor pakan 

merupakan hal yang sangat penting untuk  diperhatikan, 

terutama zat-zat yang terkandung dalam bahan pakan yang 

diberikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

proses penetasan. Pemberian pakan yang tepat dapat 

meningkatkan kemampuan burung puyuh untuk memproduksi 

telur yang memiliki daya tetas tinggi. Salah satu feed additive 

pakan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan puyuh yaitu 

tepung kulit manggis.  

Manggis merupakan salah satu buah yang digemari 

oleh masyarakat Indonesia. Kulit buah manggis mengandung 

senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai 

antiinflamasi, antihistamin, antibakteri, antijamur, kanker, 

hipertensi, stroke dan terapi HIV. Beberapa senyawa utama 

kandungan kulit buah manggis memiliki aktivitas farmakologi 

merupakan golongan xanthone (Nugroho, 2009). Kandungan 

xanthone yang terdapat pada kulit manggis berfungsi sebagai 

antioksidan, antitumoral, anti-inflamasi, antiallergi, 

antibakteri, antijamur dan antivirus. Hasil penelitian 

menunjukkan tepung kulit manggis kaya akan antioksidan, 

terutama antosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat. 

Kandungan Tepung kulit manggis mengandung zat makanan 

antara lain karbohidrat 82,50%, air 5,87%, abu 2,17%, gula 

total 2,10%, protein 6,45% dan lemak 3,02%. (Dondy, 2012). 



3 
 

Kulit manggis terdapat kandungan zat antioksidan 

yang kemungkinan dapat meningkatkan kualitas telur tetas dan 

meningkatkan keberhasilan dalam penetasan. Antioksidan 

bermanfaat menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, 

perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga 

dapat memperpanjang umur simpan telur (Rohdiana, 2001). 

Penambahan tepung kulit manggis diharapkan dapat 

memaksimalkan produksi bobot telur tetas dan bobot tetas 

serta meningkatkan fertilitas telur yang mengakibatkan 

meningkatnya daya tetas telur puyuh.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian 

tepung kulit manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai feed 

additive terhadap bobot telur, fertilitas, daya tetas dan bobot 

tetas telur burung puyuh.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian 

tepung kulit manggis yang tepat sebagai feed additive pada 

pakan burung puyuh ditinjau dari bobot telur, fertilitas, daya 

tetas dan bobot tetas telur puyuh. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat 

menjadi informasi masyarakat umum khususnya peternak 

burung puyuh agar dapat menghasilkan telur yang memiliki 

fertilitas dan daya tetas tinggi serta meningkatkan populasi 

burung puyuh. 

 



4 
 

1.5 Kerangka Pikir 

Perpaduan antara peningkatan konsumsi dan 

pertambahan penduduk akan menyebabkan permintaan akan 

daging, telur dan susu memiliki akselerasi, meningkat dengan 

laju semakin pesat (Riady, 2006). Peternakan unggas memiliki 

peranan yang penting dalam pembangunan peternakan karena 

merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan hewani saat ini ternak unggas memberikan kontribusi 

terbesar terhadap produksi daging yaitu 60,73 % (Direktorat 

Jenderal peternakan, 2008).  

Pakan memiliki peranan penting dalam usaha 

peternakan, karena untuk meningkatkan produktivitas ternak 

harus diikuti dengan penyediaan pakan yang mencukupi dan 

berkualitas baik. Pakan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyerap 60-80% dari biaya produksi. Pakan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

pertumbuhan dan reproduksi ternak. Pakan ternak cenderung 

memiliki harga yang meningkat akan tetapi produksi bersifat 

fluktuatif sehingga peternak berupaya untuk efisiensi pakan. 

Salah satu caranya adalah pemberian feed additive. Wahju 

(2004) menyatakan bahwa feed additive merupakan bahan 

pakan tambahan yang diberikan kepada ternak melalui 

pencampuran pakan ternak. Bahan tersebut merupakan pakan 

pelengkap yang bukan zat makanan. Penambahan feed 

additive dalam pakan bertujuan untuk mendapatkan 

pertumbuhan ternak yang optimal. Feed additive ada dua jenis 

yaitu feed additive alami dan sintetis. Menurut Ulfah (2006) 

tanaman obat dapat digunakan sebagai feed additive. 

Fitobiotik merupakan feed additive alami dari tanaman yang 

memiliki kandungan zat aktif berfungsi untuk penyembuhan 

dan pencegahan penyakit (Lestariningsih, dkk. 2012 ) 
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Tepung kulit manggis merupakan imbuhan pakan 

yang termasuk dalam fitobiotik. Buah manggis mengandung 

xanthone yaitu bahan aktif dalam buah manggis yang dapat 

mengobati berbagai jenis penyakit (Wati, dkk. 2013). Kulit 

buah manggis mengandung senyawa yang memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai anti inflamasi, anti histamin, anti bakteri, 

anti jamur, kanker, hipertensi, stroke dan terapi HIV. Beberapa 

senyawa utama kandungan kulit buah manggis memiliki 

aktivitas farmakologi merupakan golongan xanthone 

(Nugroho, 2009). 

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) 

maupun sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah 

kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan 

makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan 

(Rohdiana, 2001). Antioksidan adalah substansi yang 

diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan 

mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

(Wahyuningtyas, dkk. 2013). Antioksidan menstabilkan 

radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi 

berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat 

menimbulkan stres oksidatif (Christijanti dan Iswara, 2010). 

Populasi ternak puyuh dapat ditingkatkan dengan cara 

penetasan. Penetasan telur puyuh dikenal ada dua cara yaitu 

secara alami yang dilakukan dengan induk puyuh dan secara 

buatan yang dilakukan dengan mesin tetas. Penetasan dengan 

menggunakan mesin tetas merupakan suatu cara yang 

dilakukan sebagai pengganti penetasan alami dan cara ini 

ditujukan untuk memperoleh anak unggas dalam jumlah yang 

relatif besar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

menetaskan telur dengan mesin tetas adalah bobot telur tetas, 
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karena bobot telur tidak hanya berpengaruh terhadap daya 

tetas saja tetapi juga sangat berpengaruh terhadap bobot tetas 

(Mahi, dkk. 2012).  

Butcher, Gary and Richard (2004) menyatakan bahwa 

selain mempengaruhi daya tetas, bobot telur juga 

mempengaruhi bobot tetas, dimana bobot telur tetas tinggi 

akan menghasilkan bobot tetas yang tinggi dan sebaliknya. 

Menurut Irianti (2007) faktor- faktor yang mempengaruhi 

bobot telur antara lain adalah breed, umur, nutrisi pakan, suhu 

dan lingkungan, program pencahayaan, serta umur dewasa 

kelamin. Menurut Sutiyono dan Krismiati (2006) daya tetas 

dipengaruhi oleh penyiapan telur, faktor genetik, suhu dan 

kelembaban, umur induk, kebersihan telur, ukuran telur, 

nutrisi dan fertilitas telur. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

fertilitas antara lain ransum induk, hormon, umur induk, 

produksi telur, breeding, temperatur, panjang waktu 

perkawinan, pengumpulan telur tetas, dan juga lama simpan 

telur tetas (Maftuh, dkk. 2012). 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Penambahan tepung kulit manggis dengan persentase yang 

berbeda pada telur puyuh akan dapat meningkatkan bobot 

telur, fertilitas, daya tetas dan bobot tetas telur burung puyuh.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Burung Puyuh 

Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang 

memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. 

Coturnix-coturnix japonica banyak diternakkan untuk diambil 

telurnya karena produksi telurnya dapat mencapai 250–300 

butir/ekor/tahun. Telur merupakan produk utama yang 

dihasilkan dari ternak unggas petelur seperti ayam, itik, dan 

puyuh. (Amo, dkk. 2013). Klasifikasi burung puyuh sebagai 

berikut:  

Kingdom  

Filum 

Class 

Ordo 

Sub Ordo 

Famili 

Sub Famili 

Genus 

Species 

Animalia  

Chordata 

Aves (bangsa burung) 

 Galiformes 

Phasianoidae 

Phasianidae 

Phasianidae 

Coturnix 

Coturnix-coturnix 

japonica 

Ciri – ciri puyuh jantan dewasa terlihat dari bulu bagian leher 

dan dadanya yang berwarna coklat muda. Puyuh jantan mulai 

berkicau pada umur 5- 6 minggu. Puyuh betina memiliki 

warna tubuh mirip puyuh jantan, kecuali bulu pada leher dan 

dada bagian atas yang berwarna coklat terang serta terdapat 

totol-totol coklat tua. Bentuk badannya kebanyakan lebih 

besar daripada puyuh jantan. Telur puyuh umumnya berwarna 

coklat tua, biru, putih dengan bintik-bintik hitam, coklat dan 

biru. Penentuan jenis kelamin dapat dilakukan dengan 
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memperhatikan warna bulu. Umumnya pertumbuhan bulu 

lengkap pada burung puyuh dicapai pada umur 2-3 minggu. 

Bulu puyuh umur 3 minggu sudah tumbuh sempurna terutama 

pada puyuh jepang. Perbedaan karakteristik morfologi antara 

jantan dan betina disajikan pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Perbedaan puyuh jantan dan betina 

Sumber: Nugroho dan Mayun, 1982 

 

Usman et al (2008) menyatakan bahwa puyuh mampu 

berproduksi lebih dari 300 butir telur pertahun. Faktor pakan 

juga berpengaruh pada produksi telur. Kualitas dan kuantitas 

pakan yang buruk dapat mengakibatkan puyuh tidak akan 

bertelur banyak. Telur puyuh mempunyai keistimewaan 

tertentu seperti bentuknya yang kecil namun ditunjang oleh 

unsur gizi yang tinggi. Sebutir telur puyuh yang beratnya 10 g, 

Morfologi  Betina  

Kepala (muka) Berwarna coklat gelap 

dan rahang bawah gelap 

Berwarna terang 

dan rahang bawah 

putih 

Bulu dada Coklat kekuning-

kuningan dan tanpa garis 

Terdapat bercak 

hitam atau coklat 

Dubur anus Terdapat benjolan 

berwarna merah diatas 

dubur dan jika ditekan 

akan mengeluarkan busa 

berwarna putih 

Tidak terdapat 

benjolan 

Suara  Cekeker Cekikik  
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terkandung protein 13,1 %, lemak 11,1 %, karbohidrat 1,0 % 

dan abu 1,1 % (Mozin, 2006). 

 

2.2 Feed Additive 

Feed additive merupakan bahan makanan pelengkap 

yang dipakai sebagai sumber penyedia vitamin-vitamin, 

mineral-mineral dan juga antibiotika. Fungsi feed additive 

adalah untuk menambah vitamin-vitamin, mineral dan 

antibiotika dalam pakan, menjaga dan mempertahankan 

kesehatan tubuh terhadap serangan penyakit dan pengaruh 

stress, merangsang pertumbuhan badan (pertumbuhan daging 

menjadi baik) dan menambah nafsu makan, meningkatkan 

produksi daging maupun telur. Murwani, dkk. (2002) 

mengatakan bahwa additive adalah bahan pakan tambahan 

yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktifitas ternak kualitas produksi. Penambahan bahan 

biasanya hanya dalam jumlah yang sedikit, misalnya additive 

bahan konsentrat, additive bahan suplemen dan additive bahan 

premix. Penambahan bahan adalah untuk merangsang 

pertumbuhan atau merangsang produksi. 

2.3 Kulit manggis  

Buah manggis merupakan buah yang mempunyai 

banyak keunggulan dibandingkan buah lainnya. Bagian kulit 

buah manggis dapat dimanfaatkan sebagai penghasil zat warna 

alami yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan, juga 

dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, antidiare dan 

antikanker. Pemanfaatan kulit buah manggis belum maksimal. 

Penampilan kulit buah manggis yang berwarna ungu 

menunjukkan ada pewarna alami yang terkandung 

didalamnya. Salah satu senyawa flavonoid yang terkandung 
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dalam kulit buah manggis adalah antosianin. Antosianin 

diketahui dapat berfungsi sebagai antioksidan (Supiyanti, dkk. 

2010).  

Kulit manggis merupakan limbah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat. Kulit buah manggis setelah diteliti 

ternyata mengandung beberapa senyawa dengan aktivitas 

farmakologi misalnya anti inflamasi, anti histamin, 

pengobatan penyakit jantung, antibakteri, anti jamur bahkan 

untuk pengobatan atau terapi penyakit HIV. Beberapa 

senyawa utama kandungan kulit buah manggis yang 

dilaporkan bertanggung jawab atas beberapa aktivitas 

farmakologi adalah golongan xanthone. Senyawa xanthone 

yang telah teridentifikasi, diantaranya adalah 1,3,6-trihidroksi-

7-metoksi-2,8-bis(3-metil-2-butenil)-9H-xanten-9-on and 

1,3,6,7-tetrahidroksi-2,8-bis(3-metil-2-butenil)- 9Hxanten-9-

on (Agung, 2005). 

Kulit manggis merupakan limbah yang bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kandungan xanthone 

yang terdapat pada kulit manggis berfungsi sebagai 

antioksidan, antitumoral, anti-inflamasi, antiallergi, 

antibakteri, antijamur dan antivirus. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan kulit buah manggis kaya akan antioksidan, 

terutama antosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat 

(Permana, 2011). 

Kulit manggis (Garcinia mangostana L) merupakan 

pakan tambahan yang digolongkan sebagai limbah yang kaya 

akan antioksidan, terutama antosianin, xanthone, tannin dan 

senyawa fenol. Tepung kulit manggis mengandung zat 

makanan antara lain karbohidrat 82,50%, air 5,87%, abu 

2,17%, gula total 2,10%, protein 6,45% dan lemak 3,02% 

(Dondy, 2012). 
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Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) 

mengandung senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi 

dan antioksidan. Senyawa tersebut diantaranya flavonoid, 

tanin dan xanthone (Dungir et al. 2012). Kulit buah manggis 

mengandung senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi 

sebagai antiinflamasi, antihistamin, antibakteri, antijamur, 

kanker, hipertensi, stroke dan terapi HIV. Beberapa senyawa 

utama kandungan kulit buah manggis memiliki aktivitas 

farmakologi merupakan golongan xanthone (Nugroho, 2009). 

Tepung kulit manggis ini merupakan imbuhan pakan 

yang termasuk dalam fitobiotik. Buah manggis mengandung 

xanthone yaitu bahan aktif dalam buah manggis yang dapat 

mengobati berbagai jenis penyakit dan merupakan antioksidan 

yang baik untuk mencegah radikal bebas (Wati, dkk. 2013). 

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) maupun 

sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah 

kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan 

makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan 

(Rohdiana, 2001). 

Kusumasari, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

antioksidan mempunyai peran penting untuk mencegah 

kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Radikal bebas 

yang meningkat menyebabkan kemampuan pertahanan tubuh 

berkurang, hal tersebut menjadi pemicu timbulnya stres pada 

ternak yang berdampak pada penurunan produksi telur dan 

kualitas telur tetas. 

Kulit buah manggis (KBM) merupakan bagian 

terbesar dari buah manggis yang dikategorikan sebagai 

limbah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa KBM 

mengandung antioksidan kompleks dengan kadar yang tinggi, 

terutama senyawa fenolik atau polifenol termasuk didalamnya 
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xanthone. Senyawa xanthone memiliki sifat antioksidan, 

antidiabetes, antikanker, anti-imflamasi, hepatoprotective, 

immuno-modulation, dan antibakteri. Sedangkan senyawa 

antosianin memiliki manfaat bagi kesehatan dalam mencegah 

kerusakan akibat oksidasi, detoksifikasi, meningkatkan sistem 

imunitas tubuh, menangkap radikal bebas dan mengikat logam 

berat seperti besi, seng dan tembaga. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bubuk KBM instan mengandung kadar 

alfa-mangostin sebesar 0,59 mg/g, antosianin sebanyak 

1,13mg/g, dan kadar fenolik sebesar 8,49 mg/g persatuan 

bobot sampel kering, sedangkan kapasitas antioksidannya 

sebesar 19,72 mg/g (Permana, dkk.2012). 

Kusumaningrum (2009) menyatakan bahwa tepung 

kulit manggis mengandung berbagai senyawa antioksidan, 

terutama xanthone, antosianin dan fenolik. Kadar xanthone 

sebesar 78 ,52 mg/g tepung KBM. 

 

2.4 Penetasan  

Penetasan telur unggas dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu penetasan alami dan penetasan buatan. Penetasan 

alami yaitu menetaskan telur dengan menggunakan induknya 

atau jenis unggas lain dan penetasan buatan yaitu dengan 

menggunakan mesin tetas. Penetasan alami kurang efektif 

dalam menetaskan telur karena untuk satu induk unggas hanya 

bisa mengerami maksimal 10 butir telur (Widyaningrum, dkk. 

2012). Penetasan buatan lebih praktis dan efisien 

dibandingkan penetasan alami, dengan kapasitasnya yang 

lebih besar. Penetasan dengan mesin tetas juga dapat 

meningkatkan daya tetas telur karena temperaturnya dapat 

diatur lebih stabil tetapi memerlukan biaya dan perlakuan 

lebih tinggi dan intensif (Jayasamudera dan Cahyono, 2005).  
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Penetasan merupakan bagian dari kegiatan pembibitan 

yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi 

ternak puyuh. Penetasan telur puyuh dikenal ada dua cara 

yaitu secara alami yang dilakukan dengan induk puyuh dan 

secara buatan yang dilakukan dengan mesin tetas. Penetasan 

dengan menggunakan mesin tetas merupakan suatu cara yang 

dilakukan sebagai pengganti penetasan alami dan cara ini 

ditujukan untuk memperoleh anak unggas dalam jumlah yang 

relatif besar (Mahi, dkk. 2012). Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam menetaskan telur dengan mesin tetas 

adalah bobot telur tetas, karena bobot telur tidak hanya 

berpengaruh terhadap daya tetas saja tetapi juga sangat 

berpengaruh terhadap bobot tetas. Bobot telur tetas yang baik 

untuk burung puyuh berkisar antara 10-12 g. Butcher, Gary 

and Richard (2004) menyatakan bahwa selain mempengaruhi 

daya tetas, bobot telur juga mempengaruhi bobot tetas, dimana 

bobot telur tetas tinggi akan menghasilkan bobot tetas yang 

tinggi dan sebaliknya.  

Temperatur dan kelembaban dalam mesin tetas harus 

stabil untuk mempertahankan kondisi telur agar tetap baik 

selama proses penetasan. Embrio tidak toleran terhadap 

perubahan temperatur yang drastis. Kelembaban mesin tetas 

sebaiknya diusahakan tetap pada 70 %. Kelembapan yang 

terlalu tinggi dalam ruang mesin tetas selama periode 

penetasan menyebabkan laju penguapan air tidak lancar karena 

terhambat. Anak ayam yang menetas akan lengket pada 

kerabang telur dan lembek (Leksrisompong, et al. 2007). 

Kelembapan udara dalam mesin tetas yang optimal 

selama penetasan harus dijaga, sehingga tidak terjadi dehidrasi 

maupun terlalu lembap. Kelembapan optimal berkisar 50-60% 

Menjaga tingkat kelembapan yang tinggi, telur-telur dibasahi 
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dengan cara dibilasi dengan kain hangat atau dengan cara 

menyemprotkan air. Penyemprotan empat kali sehari dengan 

air 25 
o
C mampu meningkatkan daya tetas dari 55,7-77% 

menjadi 82,7-84,3% (Suprijatna, Atmomarsono, dan 

Kartasudjana, 2005). 

2.5 Bobot telur 

Burung puyuh yang dipelihara pada suhu 22,5-32 
o
C 

dengan kandungan protein pakan sebesar 22% menghasilkan 

bobot telur sebesar 9,2, 10,1 dan 11,0 g berturut-turut pada 

umur 8-9, 20-21, dan 31-32 minggu (Eishu, 2005). Faktor- 

faktor yang mempengaruhi bobot telur antara lain adalah : 

breed, umur, nutrisi pakan, molting, suhu dan lingkungan, 

program pencahayaan, serta umur dewasa kelamin (Yuwanta, 

2003). Induk yang berumur muda (baru bertelur) akan 

menghasilkan telur kecil, induk yang berumur tua (mendekati 

akhir) akan menghasilkan telur yang besar, sedangkan telur 

tetas yang baik diperoleh dari induk yang umurnya tidak 

terlalu tua dan tidak terlalu muda. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

menetaskan telur dengan mesin tetas adalah bobot telur tetas, 

karena bobot telur tidak hanya berpengaruh terhadap daya 

tetas saja tetapi juga sangat berpengaruh terhadap bobot tetas. 

Bobot telur tetas yang baik untuk burung puyuh berkisar 

antara 10-12 g (Mahi dkk. 2012). Butcher, Gary and Richard 

(2004) menyatakan bahwa selain mempengaruhi daya tetas, 

bobot telur juga mempengaruhi bobot tetas, dimana bobot telur 

tetas tinggi akan menghasilkan bobot tetas yang tinggi dan 

sebaliknya. 

Argo (2013) menyatakan bahwa berat telur 

dipengaruhi oleh protein, lemak dan asam amino esensial yang 
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terkandung dalam ransum. Kualitas pakan yang baik dalam hal 

ini kandungan protein, asam amino dan asam linoleat akan 

mempengaruhi bobot telur, karena pakan dengan kualitas yang 

baik akan menghasilkan telur yang besar. Penurunan bobot 

telur dapat terjadi karena kandungan asam amino dalam 

ransum tidak sesuai dengan kebutuhan. 

2.6 Fertilitas 

Fertilitas adalah jumlah telur yang fertil dibagi dengan 

jumlah telur yang masuk mesin tetas dikali 100 %. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi fertilitas antara lain mutu sperma, 

ransum induk, produksi telur, breeding, temperatur, panjang 

waktu perkawinan dan pengumpulan telur tetas, lama simpan 

telur tetas (Sudjarwo, 2001). 

Menurut  Iriyanti, dkk. (2007) Telur dikatakan fertil 

jika telah dibuahi atau telah mengalami proses fertilisasi, 

untuk bisa membuahi sel telur dibutuhkan sel sperma yang 

kuat agar bisa bertahan di dalam oviduct. Sudjarwo (2001) 

menyatakan bahwa kualitas spermatozoa akan mempengaruhi 

fertilitas. Hal ini berkaitan dengan imbangan antara pejantan 

dan betina, dimana semakin kecil imbanganya, maka akan 

semakin baik tingkat fertilitasnya begitu juga sebaliknya.  

Suleyman et al. (2009) yang menyebutkan bahwa hasil 

fertilitas tertinggi diperoleh dari telur dengan berat lebih dari 

12 g, sementara hasil terendah diperoleh dari telur yang 

kurang dari 10 g. Tidak adanya perbedaan yang nyata diduga 

karena keseragaman bobot telur yang dihasilkan pada masing-

masing perlakuan, sehingga mempengaruhi fertilitas. Kondisi 

normal dengan sex ratio yang benar dan pemberian ransum 

yang baik dapat mencapai 85-95 %. Fertilitas burung puyuh 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sperma, pakan, umur 
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pembibit, musim atau suhu,  sifat kawin pejantan, waktu 

perkawinan, produksi telur. 

Pemeriksaan telur dilakukan 2 kali selama penetasan 

pertama dilakukan pada hari ke 7, saat itu sudah jelas terlihat 

perkembangan embrio berupa sebuah titik dengan cabang – 

cabang berwarna merah didalam kuning telur. Pemeriksaan 

telur tahap kedua dilakukan pada hari ke 14 untuk meyeleksi 

telur fertil yang mati. Cirinya saat peneropongan tampak 

sebagai gumpalan  gelap yang tidak bergerak dan harus 

dikeluarkan dari mesin tetas (Suprijatna, dkk. 2005). 

 

2.7 Daya tetas 

Daya tetas adalah suatu istilah yang menerangkan telur 

yang pecah menjadi anak unggas. Tidak semua telur yang 

dierami akan menetas, telur yang tidak menetas bukan berarti 

tidak dibuahi akan tetapi karena kemampuan induk dalam 

mengerami telur- telurnya terbatas atau mungkin karena 

kontruksi kotak sarang yang kurang sesuai. Daya tetas 

ditentukan dari fertilitas karena daya tetas dihitung dari 

banyaknya telur yang fertil, sehingga semakin banyak telur 

yang fertil memungkinkan daya tetas juga lebih banyak 

(Meliyati, dkk. 2012). 

Suharyati (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi 

fertilitas telur semakin tinggi pula daya tetas yang dihasilkan. 

Menghasilkan daya tetas yang baik tidak hanya dibutuhkan 

protein dan energi tetapi juga keseimbangan vitamin dan 

mineral. Semua itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan 

embrio saat telur ditetaskan. Daya tetas juga akan menurun 

apabila telur disimpan terlalu lama. Telur – telur yang 

disimpan daya tetas akan menurunkan kira-kira 3% tiap 

tambahan sehari. Biasanya telur yang disimpan dalam kantung 
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plastik, daya tetasnya juga lebih tinggi daripada telur yang 

disimpan dalam ruangan. 

Daya tetas dipengaruhi oleh penyimpanan telur, faktor 

genetik, suhu dan kelembaban, musim, kebersihan telur 

ukuran telur dan nutrisi serta imbangan jantan dan betina 

(Rahayu, dkk. 2005). Ada tiga faktor yang mempengaruhi daya 

tetas yakni telur tetas itu sendiri, mesin tetas, dan operator, 

masing-masing berperan 33,3% (Sudjarwo, 2001) 

 

2.8 Bobot tetas 

Bobot tetas dipengaruhi oleh susut tetas. Terjadinya 

penyusutan bobot telur selama penetasan dapat dilihat dari 

kurangnya bobot telur akibat terjadi penguapan cairan dan gas-

gas organik dari dalam telur. Bobot telur akan mempengaruhi 

bobot tetas. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah 

kandungan putih telur dan kuning telurnya. Semakin besar 

bobot telur, maka kandungan putih telur dan kuning telur juga 

semakin besar, dimana putih telur dan kuning telur tersebut 

merupakan sumber makanan bagi embrio dalam telur. Satu 

butir telur rata-rata mengandung 60% putih telur, 30% kuning 

telur, dan 10% kerabang. Telur terdiri dari empat komponen 

dasar yaitu putih telur, kuning telur, kerabang telur dan selaput 

kerabang telur (Meliyati, dkk. 2012). 

Telur dengan bentuk lancip dapat menerima panas 

suhu ruang inkubasi dengan baik, sehingga proses 

metabolisme embrio didalamnya dapat berjalan dengan baik 

sehingga berbobot tetas lebih rendah bila dibandingkan dengan 

telur dengan bentuk bulat (Mahi dkk, 2012). Bobot telur yang 

semakin tinggi akan menghasilkan bobot tetas yang tinggi pula 

karena adanya korelasi positif antara bobot telur dan bobot 

tetas. Bobot anak ayam kecil karena menetas dari telur yang 
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kecil sementara anak ayam besar karena menetas dari telur 

yang besar (Abiola et al. 2008) 

Bobot tetas yaitu bobot DOQ yang ditimbang setelah 

bulunya kering (satuan gram). Bobot tetas puyuh memiliki 

hubungan erat dengan bobot telurnya, semakin besar bobot 

telur maka anak puyuh yang menetas semakin besar. 

Komarudin dkk. (2008) menambahkan bahwa tingkat produksi 

telur yang tinggi dapat menurunkan bobot telur yang 

dihasilkan dan pada akhirnya dapat menurunkan bobot tetas 

puyuh. Bobot telur yang semakin tinggi akan menghasilkan 

bobot tetas yang tinggi pula karena adanya korelasi positif 

antara bobot telur dan bobot tetas. Bobot tetas besarnya sekitar 

70 % dari bobot telur yang ditetaskan (Ari, dkk. 2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di peternakan 

puyuh Bapak Iskandar Desa Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang selama 1,5 bulan dimulai 

dari tanggal 16 Desember 2013 - 3 Januari 2014. Penetasan 

dilakukan di Jl. Tlogo Agung 1 No. 4 malang dimulai tanggal 

3 Januari  - 26 Januari 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Burung puyuh yang dipelihara berumur 56 hari  

dengan jumlah betina sebanyak 72 ekor dan  

jantan sebanyak 24 ekor. 

2. Pakan yang digunakan sebagai pakan basal adalah 

Konsentrat puyuh komersil yang diproduksi oleh 

PT. Charoen Pokphand Indonesia (CP5104P) yang 

dibeli dari poultry shop dikarang ploso dengan 

harga Rp 268.000,00 / 50 Kg. 
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Tabel 2. Kandungan zat makanan (%) pada pakan 

Zat makanan  Konsentrat 

CP5104P (*) 

Konsentrat 

CP5104P (**) 

Kadar air 

Bahan kering 

EM 

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 % 

- 

 

86,63  

2842,18 Kkal / 

Kg 

22,31 

3,65 

5,50 

15,56 

- 

- 

- 

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 

3. Tepung kulit manggis 

Pemberian tepung manggis masing- masing 0%, 

0,5%, 1% dan 1,5% dari jumlah pakan yang 

diberikan.   

4. Telur tetas burung puyuh diambil dari setiap 

perlakuan yang dikumpulkan selama 5 hari 

dimulai dari tanggal 30 Desember 2013 sampai 3 

Januari 2014 dengan bobot telur 10-12 g per butir. 

Ketentuan : lama simpan telur kurang dari 5 hari, 

hal ini disebabkan jika sudah melewati 5 hari 
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maka setiap penambahan hari akan mengurangi 

5% dari daya tetas telur. Kondisi telur bibit harus 

bersih, tidak ada kotoran yang menempel, warna 

kulit tidak pucat atau pudar, ukuran telur tidak 

terlalu besar atau terlalu kecil, bentuk telur oval 

tidak lonjong, tidak ada keretakan atau pecah pada 

kulit telur. 

 

3.2.2 Peralatan 

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1.  Kandang dengan sistem battery terdiri dari 24 kotak 

bagian dengan ukuran p = 15 cm , l = 20 cm , t = 20 

cm serta cara pemeliharaan intensif. Kandang berisi 

3 betina dan 1 jantan, selain itu juga dilengkapi 

dengan tempat pakan dan minum permanen. 

Kandang diacak berdasarkan perlakuan.  

2. Timbangan, mika sebagai tempat 

minum,ember,plastik, termometer. 

3. Mesin tetas C200 tipe still air incubator yang 

memakai sumber panas listrik. Mesin tetas 

dilengkapi dengan thermometer, hygrometer, ember  

dan alat fumigasi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 level 

perlakuan dengan 6  ulangan dimana setiap perlakuan 

menggunakan 3 ekor burung puyuh betina 1 ekor burung 

puyuh jantan. Selanjutnya jika berbeda nyata dilakukan uji 

Duncan’s  Multiple Range Test  

Adapun level perlakuan adalah sebagai berikut : 
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P0 = Ransum basal (Konsentrat) + 0 % TKM (kontrol) 

P1 = Ransum basal (Konsentrat) +0, 5 % TKM 

P2 = Ransum basal (Konsentrat) + 1 % TKM 

P3 = Ransum basal (Konsentrat) + 1,5 % TKM 

Kebutuhan protein pada ransum basal 

berdasarkan NRC (National Research Council), 

Nutrient Requirement of Poultry, 1997 yaitu 22 % 

pada fase grower (umur 0-5 minggu) dan 20% pada 

fase layer (umur 6 minggu keatas) 

Berikut tahapan penelitian pada tahap pemeliharaan:  

1. Persiapan penelitian 

 Pengacakan kandang dilakukan secara 

acak sesuai perlakuan, lalu ditempel pada 

setiap kotak. Teknik pengacakan kandang 

yang digunakan adalah sistem manual 

dengan menggunakan kertas yang 

dipotong kecil-kecil dan diberi tulisan 

sesuai perlakuan dan ulangan. Kemudian 

kertas digulung seperti lotere dan diambil 

tanpa disengaja. Berikut denah 

pengacakan. 

 kandang disajikan pada tabel 3.  

Tabel 3. Denah kandang  

 

 

P3U4 

 

P3U6 

 

P1U4 

 

P2U3 

 

P1U1 

 

P0U2 

 

P2U4 

 

P2U1 

 

P0U1 

 

P1U3 

 

P0U5 

 

P2U5 

 

P0U4 

 

P1U6 

 

P1U2 

 

P2U2 

 

P0U6 

 

P3U1 

 

P3U2 

 

P1U5 

 

P0U3 

 

P2U6 

 

P3U3 

 

P3U5 
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 Sebelum burung puyuh dimasukkan 

kedalam kandang, tempat pakan dan 

minum harus dibersihkan dan di 

disinfektan terlebih dahulu dengan tujuan 

membebaskan kandang dan peralatan dari 

bibit penyakit. Kemudian puyuh 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam 

kandang 

2. Pemberian pakan 

 Pakan yang akan diberikan ditimbang, 

pakan betina membutuhkan 24 g per ekor 

perhari x 3 ekor = 72 g. Pakan jantan 

membutuhkan 15 g per ekor perhari x 1 

ekor= 15 g. Jumlah pakan yang diberikan 

yaitu 87 g. Jadi secara keseluruhan pakan 

perhari yaitu 87 g x 24 perlakuan = 2088 

g per hari.  

 Pakan diberikan 2 kali dengan proporsi 60 

% pada pagi hari yaitu 52,2 g dan 40% 

pada sore hari yaitu 34,8 g.  

3. Pemberian tepung kulit manggis 

 Tepung kulit manggis diberikan melalui 

air minum dengan cara pemberian yaitu 

ditempatkan pada tempat mika kemudian 

diberi air sampai larut. Sebelumnya 

ternak dipuasakan 30 menit terlebih 

dahulu baru diberi tepung kulit manggis. 

 Tepung kulit manggis ditimbang sesuai 

perlakuan yang disajikan tabel 4. Sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. Level pemberian tepung kulit manggis (g/ekor/hari) 

Level 

pemberian 

Betina Jantan 

24  15  

0,5 0,12 0,08 

1 0,24 0,15 

1,5 0,36 0,23 

 

Perlakuan diberikan selama 19 hari yang sebelumnya 

diberi masa adaptasi / masa perkawinan selama 14 hari. 

Pemberian pakan diberi masa adaptasi sebelum perlakuan/ 

masa perkawinan.  

Tahapan penelitian tahap Proses penetasan: 

Pengumpulan telur tetas dilakukan selama 5 hari lalu 

semua telur yang ada yang mempunyai bobot telur 10-12 g, 

bersih, tidak retak, dan berbentuk oval. Telur dikumpulkan 

sesuai perlakuan dan  tiap ulangan. Telur tetas ditetaskan 

dalam satu mesin tetas. Sebelum kegiatan penetasan dimulai, 

dilakukan fumigasi terhadap mesin tetas dengan menggunakan 

formalin 40 %  sebanyak 30 cc dan KMnO4 30 g (dicampur), 

kemudian diletakkan dalam mesin tetas dan mesin ditutup 

rapat, kemudian dibiarkan selama 24 jam. 

Temperatur dan kelembaban diatur 3 hari sebelum 

telur dimasukkan yaitu temperatur 98-99 
o
F dan  Kelembaban 

sekitar 60-70 % (Parkhus dan Moutney, 1998). Mesin tetas 

disekat sesuai perlakuan dan ulangan yang dilakukan secara 

acak. Telur tetas ditempatkan dalam rak telur yang 



25 
 

sebelumnya dibersihkan dengan alkohol 60 % dan diberi tanda 

sesuai dengan berat telur dengan posisi bagian ujung yang 

tumpul berada diatas dengan kemiringan 45
o
. 

Proses penetasan telur puyuh berlangsung selama 20 

hari. 1-3 hari telur dibiarkan dalam mesin tetas tanpa dibuka 

(masa inkubasi 1) pada hari ke 4 sampai hari ke 14 dilakukan 

pemutaran, pengecekan suhu dan air dalam bak. Pemutaran 

atau bolak balik telur dilakukan 3 kali dalam 1 hari yaitu pagi 

pukul 06.00, siang hari pukul 11.00 dan sore hari pukul 16.00 

dengan cara memutar telur 180
o
C.  

Memasuki usia tetas hari ke 15 telur tidak digerakkan 

atau dilakukan pemutaran, hal ini untuk menjaga agar posisi 

paruh burung puyuh didalam telur tetap berada diatas. Pada 

suhu dingin dilakukan penyemprotan dengan air. Hari ke 15 

sampai selanjutnya apabila ada Telur yang sudah menetas, 

anak burung puyuh segera dikeluarkan dari mesin tetas setelah 

bulu kering. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

a. Bobot telur (g/butir) 

Berat telur didapat langsung dari penimbangan telur 

dengan timbangan digital. 

b. Fertilitas  

Diperoleh dari jumlah telur yang bertunas (fertil) 

dibandingkan dengan banyaknya telur yang ditetaskan 

, dalam satuan persen. Fertilitas dapat diukur dengan 

rumus : 

Fertilitas = 
                         

                            
 X 100 % 
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c. Daya tetas  

Diperoleh dari jumlah telur menetas selama proses 

penetasan dari jumlah telur yang fertil, dalam satuan 

persen. Daya tetas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

 Daya Tetas = 
                         

                        
 X 100 

% 

d. Bobot tetas 

Berat tetas di ukur dengan menimbang anak puyuh 

yang baru menetas kemudian mencatat data 

pengukuran dan mencari nilai rata-rata bobot tetas dari 

setiap perlakuan 

 

3.5 Analisa Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan software. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam dengan 

rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dan bila terdapat perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Duncan’s 

Multiple Range Test . Menurut Yitnosumarto (1993) 

model matematis Rancangan Acak Lengkap adalah : 

Yij = µ   + Σij   

Dimana: 

Yij  : hasil pengamatan pada pemberian 

tepung kulit manggis ke 1-3 perlakuan 

dan ulangan 6 kali  

µ  :  nilai rata-rata (mean) harapan  

α : pengaruh perlakuan pemberian tepung 

kulit manggis ke 1-3  
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Σij : pengaruh galat perlakuan ke 1-3 dan 

ulangan 6  

i  : 0,1,2,3  

j  : 1,2,3,4,5,6 

 

3.6 Batasan Istilah 

a. Berat telur (g/butir) 

Berat telur didapat langsung dari penimbangan telur 

dengan timbangan digital. 

b. Fertilitas adalah jumlah telur yang bertunas (fertil) 

baik yang menetas maupun tidak (dilakukan dengan 

memecah telur pada akhir penelitian) 

c. Daya tetas adalah jumlah telur yang menetas selama 

proses penetasan dari jumlah telur yang fertil, dalam 

satuan persen.  

d. Bobot tetas adalah bobot anak puyuh sesaat setelah 

menetas yang ditimbang dengan timbangan digital  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian pengaruh pemberian tepung kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai feed additive 

terhadap bobot telur, fertilitas, daya tetas dan bobot tetas telur 

burung puyuh selama penelitian disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Rata- rata bobot telur, fertilitas, daya tetas dan bobot 

tetas  

Variabel  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Bobot telur (g) 10,68±0,48 10,83±0,39 10,86±0,28 11,06±0,23 

Fertilitas (%)* 98,33±4,08b 98,15±4,54b 98,61±3,40b 84,48±14,21a 

Daya tetas (%) 77,47±15,33 69,59±21,36 71,60±19,11 73,12±26,69 

Bobot tetas (g)* 6,59±0,13a 6,95±0,28b 7,11±0,22c 7,15±0,38d 

Keterangan: 
* dan ** : Nilai dengan superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang berbeda nyata (P<0,05) dan sangat berbeda nyata (P<0,01) 

 

4.1  Pengaruh Pemberian Tepung Kulit Manggis 

Terhadap Bobot Telur 

Data yang dihasilkan dari  penelitian menunjukkan 

bahwa rataan bobot telur tetas dari yang tertinggi hingga 

terendah yakni P3 (11,06±0,23), P2 (10,86±0,28), P1 

(10,83±0,39) dan P0 (10,68±0,48). Hasil analisis ragam pada 

Lampiran 3 didapatkan bahwa pemberian tepung kulit 

manggis tidak berpengaruh nyata terhadap bobot telur tetas. 

Hal ini dikarenakan tepung kulit manggis yang diberikan pada 
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ternak diduga tidak hanya digunakan pembentukan telur saja 

akan tetapi digunakan sebagai metabolisme tubuh sehingga 

dalam persentase pemberian yang sedikit tidak memiliki 

pengaruh yang nyata. Faktor yang mempengaruhi bobot telur 

tidak terdapat pada pakan saja, akan tetapi faktor lain yang 

mempengaruhi berat telur yaitu genetik, dewasa kelamin, 

umur, dan beberapa zat makanan dalam pakan.  

Data statistik menunjukkan dengan adanya pemberian 

tepung kulit manggis menunjukkan tidak ada pengaruh yang 

nyata, akan tetapi secara deskriptif diperoleh rataan tertinggi 

yaitu P3 (11,06±0,23) dengan pemberian 1,5 % tepung kulit 

manggis dan terendah yaitu P0 (10,68±0,48) tanpa diberi 

tepung manggis. Hal ini disebabkan meningkatnya bobot telur 

banyak dipengaruhi oleh protein dan antioksidan yang 

terkandung dalam tepung kulit manggis. Antioksidan dapat 

menangkap radikal bebas didalam tubuh sehingga dengan 

adanya antioksidan dapat menekan munculnya radikal bebas. 

Hal ini didukung oleh Kusumasari dkk. (2013) yang 

menyatakan bahwa antioksidan mempunyai peran penting 

untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas. Radikal bebas yang meningkat menyebabkan 

kemampuan pertahanan tubuh berkurang, sehingga dapat 

pemicu timbulnya stress pada ternak yang berdampak pada 

penurunan produksi telur terutama bobot telur.  

Hasil penelitian ini, semakin tinggi level pemberian 

tepung manggis dapat meningkatkan bobot telur karena kulit 

manggis mempunyai kandungan protein 6,45% dan lemak 

3,02%. Puyuh yang diberi tepung manggis mempunyai bobot 

telur yang lebih tinggi dibandingkan dengan puyuh yang tanpa 

pemberian tepung manggis. Protein yang tinggi dalam pakan 

akan mempengaruhi sintesis protein albumen dan kuning telur, 



30 
 

sedangkan albumen dan kuning telur merupakan komponen 

terbesar di dalam telur yang menentukan bobot telur (Yuanita, 

2003). 

Hal tersebut di dukung dengan pendapat Argo (2013) 

menyatakan bahwa berat telur dipengaruhi oleh protein, lemak 

dan asam amino esensial yang terkandung dalam ransum. 

Menurut Wahju (1992) menyatakan kualitas pakan yang baik 

terutama kandungan protein, asam amino dan asam linoleat 

akan mempengaruhi bobot telur, karena pakan dengan kualitas 

yang baik akan menghasilkan telur yang besar. Penurunan 

bobot telur dapat terjadi karena kandungan protein dalam 

ransum tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut 

Juliambarwati (2012) menyatakan bahwa berat bagian telur 

cenderung mengikuti pola pertambahan berat telur, dengan 

semakin bertambah berat telur, maka bagian-bagian telur juga 

semakin meningkat. 

 

4.2 Pengaruh Pemberian Tepung Kulit Manggis 

Terhadap Tingkat Fertilitas 

Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan 

persentase fertilitas dari yang tertinggi hingga terendah yakni 

P2 (98,61±3,40), P0 (98,33±4,08), P1 (98,15±4,54), dan  P3 

(84,48±14,21). Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 

didapatkan bahwa pemberian tepung kulit manggis 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap fertilitas. Hal ini 

dikarenakan tinggi rendahnya presentase fertilitas telur burung 

puyuh dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: sperma, 

ransum, umur pembibit, musim atau suhu, sifat kawin 

pejantan, waktu perkawinan dan produksi telur. Pemberian 

feed aditive berupa tepung kulit manggis terdapat kandungan 

xanthone yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 
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membantu melawan radikal bebas sehingga tidak mengganggu 

proses spermatogenesis dalam tubuh. Antioksidan dapat 

membantu menyeimbangkan hormon dan melancarkan aliran 

darah yang bertugas distribusi hormon ke seluruh bagian 

tubuh. 

 Menurut Jundan dkk. (2012) kandungan xanthone 

dalam tepung kulit manggis yang berfungsi sebagai 

antioksidan mampu menghambat radikal bebas sehingga 

mampu  menaikkan kadar hormon testosteron. Hormon 

testosteron berperan penting dalam proses spermatogenesis. 

Kualitas sepermatozoa sangat berkaitan dengan fertilitas, 

karena dengan spermatozoa yang berkualitas maka proses 

fertilisasi dapat berjalan dengan baik. Christijanti dan Iswara 

(2010) menambahkan bahwa  Antioksidan adalah substansi 

yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan 

mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. 

Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan menghambat 

terjadinya pembentukan radikal bebas yang dapat 

menimbulkan stres oksidatif. Sistem antioksidan pada semen 

berperan penting dalam melindungi membran spermatozoa 

terhadap efek merusak dari radikal bebas dan zat racun dari 

metabolisme.  

Permana (2011) menyatakan bahwa kulit manggis 

merupakan limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak. Kandungan xanthone yang terdapat pada kulit manggis 

berfungsi sebagai antioksidan, antitumoral, anti-inflamasi, 

antiallergi, antibakteri, antijamur dan antivirus. 

Kusumaningrum (2009) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa tepung kulit manggis mengandung kadar xanthone 

sebesar 78 ,52 mg/g. Berbagai hasil penelitian menunjukkan 

kulit buah manggis kaya akan antioksidan, terutama 
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antosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat. Rohdiana 

(2001) menambahkan bahwa dengan adanya antioksidan alami 

(seperti senyawa fenolik) maupun sintetis mampu 

menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan 

komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan. 

Secara statistik pemberian tepung kulit manggis 

berpengaruh nyata (P<0,05), setelah dilakukan analisis lanjut 

dengan analisis Duncan’s Multiple Range Test didapatkan 

bahwa perlakuan P3 memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap P1,P0 dan P2. Data lengkap hasil analisis ragam 

dapat dilihat pada lampiran 4. Persentase fertilitas tertinggi 

yakni pada P2 (98,61±3,40) dengan penambahan tepung 

manggis sebesar 1 %. Hal ini dikarenakan pada pemberian 

dengan dosis 1% tepung kulit manggis dapat terserap oleh 

tubuh secara sempurna sehingga antioksidan dapat membantu 

proses spermatogenesis berjalan secara sempurna 

dibandingkan dengan P1 penambahan 0,5 % dan P3 

penambahan 1,5 %. Penambahan antioksidan yang terlalu 

sedikit tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh secara sempurna 

sedangkan penambahan terlalu tinggi dapat menyebabkan 

overdosis karena kadar tanin akan lebih meningkat. Tanin 

yang terkandung dalam kulit manggis yaitu tanin sebanyak 

16,8% (Ngamsaeng dan Wanapat, 2004). Berdasarkan 

penelitian Wahyuningtyas, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

semakin besar konsentrasi tanin dapat menurunkan pH karena 

tanin mengandung senyawa fenolik yang cenderung bersifat 

asam dengan berat molekul antara 500-3000. Senyawa fenol 

termasuk senyawa yang beracun pada tanaman yang dapat 

berpengaruh bila digunakan dalam kadar yang tinggi. Semen 

yang memiliki pH terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat 
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menyebabkan kematian spermatozoa karena pH 

mempengaruhi daya tahan hidup spermatozoa (Solihati dan 

Kune, 2008). 

Hal didukung dengan penelitian terdahulu oleh Wati, 

dkk. (2012) yang menyatakan bahwa fertilitas terbaik pada itik 

didapatkan pada penambahan tepung kulit manggis 1 % 

karena pemberian antioksidan dengan kadar  yang sesuai dapat 

dimetabolisme oleh tubuh dengan baik sehingga meningkatkan 

total spermatozoa motil, namun semakin tinggi kandungan 

antioksidan akan memberikan efek yang buruk karena 

kandungan tanin yang terdapat dalam kulit manggis akan 

berlebih. Kadar tanin yang semakin meningkat dapat 

menghambat pergerakan spermatozoa, mengingat tanin dapat 

mengikat protein komplek atau protein-protein yang terikat 

dengan ion Ca, Mg, Na, dan K; karbohidrat dan lemak 

(Oktora, Kustono dan Ismoyo, 2010). 

 

4.3 Pengaruh Pemberian Tepung Kulit Manggis 

Terhadap Daya Tetas 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada tabel 6 

persentase fertilitas dari yang tertinggi hingga terendah yaitu 

P0 (77,47±15,33), P3 (73,12±26,69), P2 (71,60±19,11) dan P1 

(69,59±21,36). Hasil analisis ragam disajikan pada lampiran 5 

didapatkan hasil pemberian tepung kulit manggis tidak 

berpengaruh nyata terhadap daya tetas. Hal ini dikarenakan 

persentase pemberian tepung kulit manggis dengan level 0,5, 1 

dan 1,5 % belum dapat mempengaruhi daya tetas. Pengaruh 

yang tidak nyata disebabkan banyaknya faktor yang 

mempengaruhi daya tetas seperti penyimpanan telur, faktor 

genetik, suhu dan kelembaban, musim, kebersihan telur, 

ukuran telur dan nutrisi serta imbangan jantan dan betina. 
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Sudjarwo (2001) menyatakan bahwa tinggi rendahnya daya 

tetas selain bergantung pada kualitas telur, juga tergantung 

pada sarana penetasan, keterampilan pelaksana dan kualitas 

mesin tetasnya.  

Secara deskriptif persentase daya tetas pada perlakuan 

pemberian tepung kulit manggis yaitu P3 (73,12±26,69), P2 

(71,60±19,11) dan P1 (69,59±21,36) akan tetapi tidak lebih 

tinggi dari P0. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemberian 

persentase tepung manggis maka daya tetas akan semakin 

meningkat. Perlakuan P3 menunjukkan hasil yang lebih tinggi 

dibanding P2 dan P1 karena manggis mempunyai protein yang 

cukup tinggi sekitar 6,45 %. Konsumsi tepung kulit manggis 

dengan dosis yang sesuai maka dapat meningkatkan daya tetas 

sedangkan apabila terlalu sedikit tidak memberikan pengaruh. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Woodard, Abplanalp, Wilson 

and P. Vohra (1973) menyatakan bahwa pemberian protein 

dalam pakan dengan tingkat 20 % akan mempengaruhi daya 

tetas yang optimal.  

Kulit manggis (Garcinia mangostana L) merupakan 

pakan tambahan yang digolongkan sebagai limbah yang kaya 

akan antioksidan terutama antosianin, xanthone, tannin dan 

senyawa fenol. Tepung kulit manggis mengandung zat nutrisi 

antara lain karbohidrat 82,50%, air 5,87%, abu 2,17%, gula 

total 2,10%, protein 6,45% dan lemak 3,02% (Dondy, 2012). 

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu pada itik oleh 

Wati dkk. (2012) yang menyebutkan bahwa pemberian tepung 

kulit manggis pada persentase dibawah 1,5 % tidak 

memberikan pengaruh akan tetapi pemberian tepung kulit 

manggis dapat meningkatkan daya tetas. Hal ini dikarenakan 

tepung kulit manggis sebagai antioksidan juga berpengaruh 

terhadap perkembangan embrio sesuai pendapat Suharyati 
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(2006) bahwa antioksidan berperan meningkatakan fertilitas, 

perkembangan embrio dan daya tetas telur. 

 

4.4 Pengaruh Pemberian Tepung Kulit Manggis 

Terhadap Bobot Tetas 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada tabel 6 

didapatkan persentase bobot tetas dari yang tertinggi hingga 

terendah yaitu P3 (7,15±0,38), P2 (7,11±0,22),P1 (6,95±0,28) 

dan P0 (6,59±0,13). Hasil analisis ragam disajikan pada 

lampiran didapatkan hasil pemberian tepung kulit manggis 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot tetas. Hal 

ini dikarenakan bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur. 

Kandungan antioksidan dan protein yang ada pada kulit 

manggis dapat meningkatkan bobot telur jadi secara langsung 

dapat meningkatkan bobot tetas. Hasil terbaik pada bobot telur 

yaitu pada P3 dengan pemberian 1,5 % tepung kulit manggis 

dan didapatkan hasil yang sama pula pada bobot tetas, 

dikarenakan jika bobot telur besar maka bobot tetas yang 

dihasilkan juga besar, begitu pula sebaliknya. \ Hal ini sesuai 

dengan penelitian Mahi, dkk. (2012) menyebutkan bahwa 

bobot telur berpengaruh terhadap bobot tetas. Semakin besar 

bobot telur maka bobot DOQ yang dihasilkan akan besar pula. 

Peneyebab tingginya bobot tetas yaitu kandungan putih telur 

dan kuning telur yang semakin besar, dimana putih telur dan 

kuning telur tersebut merupakan sumber makanan bagi embrio 

dalam telur. Satu butir telur rata-rata mengandung 60% putih 

telur, 30% kuning telur, dan 10% kerabang. 

 Secara statistik pemberian tepung kulit manggis 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01), setelah dilakukan analisis 

lanjut dengan analisis Multiple Range Test Duncan didapatkan 

bahwa perlakuan P3 memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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terhadap P2,P1 dan P0. Data lengkap hasil analisis ragam 

dapat dilihat pada lampiran 6. Persentase bobot tetas tertinggi 

yakni pada P3 (7,15±0,38),) dengan pemberian tepung kulit 

manggis sebesar 1,5 %. Hal ini dikarenakan pada pemberian 

dengan dosis 1,5% tepung kulit manggis memberikan kadar 

antioksidan dan protein yang sesuai sehingga dapat 

dimetabolisme secara sempurna serta memperlancar proses 

pembentukan telur. Persentase terendah yakni pada P0 

(6,59±0,13) tanpa pemberian tepung kulit manggis. Perlakuan 

tanpa pemberian tepung kulit manggis didapatkan hasil bobot 

tetas yang rendah dikarenakan protein pada pakan tidak hanya 

digunakan sebagai pembentukan telur saja, akan tetapi 

digunakan juga untuk kebutuhan tubuh ternak sehingga 

pembentukan kuning telur menjadi kecil dan berakibat pada 

rendahnya bobot tetas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Kusumasari, dkk. (2013) menyatakan antioksidan yang 

diberikan pada pakan puyuh yang dikonsumsi telah 

dipergunakan oleh induk untuk kesuburan reproduksi, 

sedangkan antioksidan dan protein yang terkandung dalam 

telur digunakan untuk pertumbuhan embrio, sehingga DOQ 

kekurangan protein dan antioksidan yang berakibat 

penangkapan dari radikal bebas masih rendah yang berakibat 

pada penurunan bobot tetas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Pemberian tepung kulit manggis (Garcinia 

manggostana L) berpengaruh terhadap peningkatan fertilitas 

dan bobot tetas tetapi tidak berpengaruh terhadap daya tetas 

dan bobot  telur  tetas. Level pemberian tepung kulit manggis 

terbaik untuk puyuh adalah 1 % terhadap bobot telur, 

fertilitas dan bobot tetas.  

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan level 

tepung kulit manggis yang lebih tinggi. 
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Lampiran 1. Rekording Suhu dan Kelembaban 

 

  

 

 

Tanggal Suhu Kelembaban 

Pagi Sore Pagi Sore  

14 Desember  2013  

15 Desember 2013 ADAPTASI 

16 Desember 2013 26 27 52 72 

17 Desember 2013 29 28 54 52 

18 Desember 2013 29 27 60 52 

19 Desember 2013 25 24 52 54 

20 Desember 2013 24 26 56 66 

21 Desember 2013 24 28 58 68 

22 Desember 2013 23 25 62 54 

23 Desember 2013 25 26 58 52 

24 Desember 2013 23 24 66 62 

25 Desember 2013 23 24 50 66 

26 Desember 2013 25 23 52 62 

27 Desember 2013 28 26 58 54 

28 Desember 2013 27 25 44 56 

29 Desember 2013 28 26 42 48 

30 Desember 2013 26 24 48 52 

31 Desember 2013 25 23 50 64 

1 Januari 2014 25 25 54 58 

2 Januari 2014 23 24 50 56 

3 Januari 2014 26 25 40 48 
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Lampiran 2 . Koefisien Keragaman Berat Badan Induk 

burung puyuh yang digunakan dalam Penelitian  

Puyuh ke- Bobot badan 

(gram) 

 (x-x
-
) (x-x

-
)

2
 

1 223 5,97 35,67 

2 235 17,97 323,00 

3 218 0,97 0,95 

4 219 1,97 3,89 

5 216 -1,03 1,06 

6 207 -10,03 100,56 

7 217 -0,03 0,00 

8 204 -13,03 169,72 

9 214 -3,03 9,17 

10 229 11,97 143,33 

11 214 -3,03 9,17 

12 223 5,97 35,67 

13 208 -9,03 81,50 

14 214 -3,03 9,17 

15 214 -3,03 9,17 

16 210 -7,03 49,39 

17 216 -1,03 1,06 

18 206 -11,03 121,61 

19 203 -14,03 196,78 

20 229 11,97 143,33 

21 232 14,97 224,17 

22 240 22,97 527,72 

23 232 14,97 224,17 

24 202 -15,03 225,83 

25 203 -14,03 196,78 

26 213 -4,03 16,22 

27 220 2,97 8,83 

28 233 15,97 255,11 

29 218 0,97 0,95 
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Lanjutan Lampiran 2 

Puyuh ke- Bobot badan 

(gram) 

 (x-x
-
) (x-x

-
)

2
 

30 203 -14,03 196,78 

31 230 12,97 168,28 

32 224 6,97 48,61 

33 226 8,97 80,50 

34 215 -2,03 4,11 

35 212 -5,03 25,28 

36 215 -2,03 4,11 

37 210 -7,03 49,39 

38 206 -11,03 121,61 

39 203 -14,03 196,78 

40 219 1,97 3,89 

41 208 -9,03 81,50 

42 203 -14,03 196,78 

43 232 14,97 224,17 

44 214 -3,03 9,17 

45 236 18,97 359,95 

46 217 -0,03 0,00 

47 234 16,97 288,06 

48 207 -10,03 100,56 

49 210 -7,03 49,39 

50 218 0,97 0,95 

51 201 -16,03 256,89 

52 234 16,97 288,06 

53 219 1,97 3,89 

54 240 22,97 527,72 

55 215 -2,03 4,11 

56 211 -6,03 36,33 

57 217 -0,03 0,00 

58 222 4,97 24,72 

59 209 -8,03 64,45 

60 222 4,97 24,72 
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Lanjutan lampiran 2. 

Puyuh ke- Bobot badan 

(gram) 

 (x-x
-
) (x-x

-
)

2
 

61 206 -11,03 121,61 

62 218 0,97 0,95 

63 223 5,97 35,67 

64 213 -4,03 16,22 

65 214 -3,03 9,17 

66 205 -12,03 144,67 

67 211 -6,03 36,33 

68 214 -3,03 9,17 

69 213 -4,03 16,22 

70 219 1,97 3,89 

71 228 10,97 120,39 

72 218 0,97 0,95 

Jumlah 15626  7079,94 

Rata-rata 217,03  98,33 

 

Standart deviasi Bobot Badan Puyuh betina  (Sd): 

 
2

1

x x
Sd

n







  

 

 

 = √
       

  
 

= 9,99 
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Koefisien Keragaman Bobot Bdan Puyuh (KK): 

 

KK = sd/x X 100% 

= 9,99/217,03 X 100% 

= 4,60 % 

 

Kesimpulan: Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 

dapat dikatakan seragam karena memiliki 

koefisien keragaman kurang dari 10%. 
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Lanjutan lampiran 2. 

Koefisien Keragaman Bobot Badan pejantan burung 

puyuh yang digunakan dalam Penelitian  

Puyuh ke- 
Bobot badan 

(gram) 
            (x-x

-
) (x-x

-
)

2
 

1 134 -1 1 

2 129 -6 36 

3 127 -8 64 

4 130 -5 25 

5 130 -5 25 

6 150 15 225 

7 133 -2 4 

8 138 3 9 

9 136 1 1 

10 140 5 25 

11 133 -2 4 

12 138 3 9 

13 136 1 1 

14 140 5 25 

15 133 -2 4 

16 138 3 9 

17 130 -5 25 

18 138 3 9 

19 112 -23 529 

20 144 9 81 

21 138 3 9 

22 134 -1 1 

23 142 7 49 

24 137 2 4 

Jumlah 3240  1174 

Rata-rata 135  48,92 
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Lanjutan lampiran 2. 

Standart deviasi Bobot Badan Puyuh betina  (Sd): 

 
2

1

x x
Sd

n







  

 

 

 =√
    

  
 

 

= 7,14 

 

 

Koefisien Keragaman Bobot Bdan Puyuh (KK): 

KK = sd/x X 100% 

= 6,99 /135 X 100% 

= 5,29% 

 

Kesimpulan: Burung pejantan puyuh yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikatakan seragam karena 

memiliki koefisien keragaman kurang dari 

10%. 
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Lampiran 3. Analisis Statistik pengaruh 

pemberian tepung kulit manggis ( Garcinia 

mangostana L) terhadap bobot telur 

 

Perlakuan 
Ulangan TOTAL 

  

Rata- Rata 

  1 2 3 4 5 6 

P0 10,89 10,84 10,77 10,78 11,06 9,71 64,05 10,68±0,48 

P1 10,52 10,89 10,24 11,03 10,93 11,36 64,97 10,83±0,39 

P2 10,79 11,38 10,94 10,78 10,65 10,6 65,14 10,86±0,28 

P3 10,87 11,24 10,97 10,84 11,42 10,99 66,33 11,06±0,23 

total 43,07 44,35 42,92 43,43 44,06 42,66 260,49   

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

  

 
= 

6 x 4

260,492

 

  = 2827,29 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (10,89
2 

+ 10,84
2
 + …,, + 10,99

2
) 

– 2827,29 

= 2830,34 – 2827,29 

= 3,05 
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Lanjutan Lampiran 3 

  
 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

  =  

 
29,8272

6

66,33  65,14  64,97  64,05 2222




 

  = 2827,73 – 2827,29  

  = 0,44 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 3,05 – 0,44 

  = 2,61 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
3

0,44
 

  = 0,15 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
20

2,61
 

  = 0,13 
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Lanjutan Lampiran 3 

 

Tabel analisis ragam 

 

SK db JK KT F Hitung 
FTabel 

5% 

FTabel 

1% 

Perlakuan 3 0,44 0,15 1,15 3,1 4,94 

Galat 20 2,61 0,13 

   
Total 23 

      

 

Keterangan : Fhitung < F tabel tabel maka perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot 

telur 
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Lampiran 4. Analisis Statistik pengaruh 

pemberian tepung kulit manggis ( Garcinia 

mangostana L) terhadap fertilitas 

  

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rata-rata 
1 2 3 4 5 6 

P0 100 100 100 90 100 100 590 98,33±4,08 

P1 100 100 100 100 100 88,89 588,89 98,15±4,54 

P2 100 100 100 100 91,67 100 591,67 98,61±3,40 

P3 70 100 84,48 100 66,67 85,71 506,86 84,48±14,21 

total  370 400 384,48 390 358,34 374,60 2277,42   

 

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 
= 

6 x 4

2277,42 2

 

  = 216109,42 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

= (100
2 

+ 100
2
 + …,, + 85,71

2
) – 

216109,42 

= 218232,27 – 216109,42 

= 2122,85 
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Lanjutan Lampiran 4.  

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

  =  

 
216109,42

6

506,86  591,67  588,89  590 2222




 

  = 216977,93 – 216109,42 

  = 868,52 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 2122,85–868,52 

  = 1254,33 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
3

868,52
 

  = 289,51 

 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
20

1254,33
 

  = 62,72 
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Lanjutan Lampiran 4.  

 

 

Tabel analisis ragam 

 

SK db JK KT F Hitung FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 3 868,52 289,51 4,62*) 3,1 4,94 

Galat 20 1254,33 62,72 

   
Total 23 

     Keterangan : F hitung > F tabel 0,05 maka perlakuan 

menunjukkan pengaruh berbeda nyata, 

maka dilanjutkan uji Multiple Range test 

duncan  

 

Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 

 = √62,72/6 

 = 1,32 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 

LSR 3,89 4,09 4,21 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata (P<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 84,48 a 

P1 98,15   b 

P0 98,33   b 

P2 98,61   b 
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Lampiran 5. Analisis Statistik pengaruh 

pemberian tepung kulit manggis ( Garcinia 

mangostana L) terhadap Daya tetas 

 

 

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 
= 

6 x 4

1750,662

 

  = 127701 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (75
2 

+ 100
2
 + …,, + 50

2
) – 

127701 

= 136745 – 127701 

= 9044,9 

  
 

 

Perlakuan  Ulangan      

  1 2 3 4 5 6 Total Rata-rata 

P0 75 100 92,86 66,67 66,67 63,64 464,83 77,47±15,33 

P1 70 50 100 88,89 46,15 62,5 417,54 69,59±21,36 

P2 100 57,14 91,67 57,14 63,64 60 429,59 71,60±19,11 

P3 85,71 88,89 100 30,77 83,33 50 438,71 73,12±26,69 

Total 330,71 296,03 384,52 243,47 259,79 236,14 1750,66   
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Lanjutan Lampiran 5. 

 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

  =  

 
127701

6

438,71  429,59  417,54  464,83 2222




 

  = 127902,5 – 127701 

  = 201,50 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 9044,9– 201,50 

  = 8843,40 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
3

201,50
 

  = 67,17 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
20

8843,40
 

  = 442,17 
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Lanjutan Lampiran 5. 

 

 

Tabel analisis ragam 

 

SK db JK KT 
F 

Hitung 
FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 3 201,50 96,11 0,15 3,1 4,49 

Galat 20 8843,40 445,9 

   
Total 23 

      

Keterangan : Fhitung < F tabel tabel maka perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap Daya 

tetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Lampiran 6. Analisis Statistik pengaruh 

pemberian tepung kulit manggis ( Garcinia 

mangostana L) terhadap bobot tetas 

 

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 

  1 2 3 4 5 6     

P0 6,43 6,48 6,64 6,79 6,55 6,65 39,54 6,59±0,13 

P1 7,4 6,84 6,64 6,81 7,16 6,82 41,67 6,95±0,28 

P2 7,38 7,23 7,09 7,21 6,78 6,94 42,63 7,11±0,22 

P3 7,23 6,88 7,8 6,84 7,31 6,86 42,92 7,15±0,38 

Total  28,44 27,43 28,17 27,65 27,8 27,27 166,76   

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 
= 

6 x 4

166,762

 

  = 1158,70 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (6,43
2 

+ 6,48
2
 + …,, + 6,86

2
) – 

1158,70 

= 1161,29 – 1158,70 

= 2,59 
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Lanjutan Lampiran 6. 

 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

  =  

 
1158,70

6

42,92  42,63  41,67  39,54 2222




 

  = 1159,87 – 1158,70 

  = 1,17 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 2,59– 1,17 

  = 1,42 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
3

1,17
 

  = 0,39 

 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
20

1,42
 

  = 0,07 
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Lanjutan Lampiran 6. 

 

Tabel analisis ragam 

 

SK db JK KT F Hitung FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 3 1,17 0,39 5,57**) 3,1 4,94 

Galat 20 1,42 0,07 

   
Total 23 

     Keterangan : Fhitung > F tabel 0,05 dan 0,01 maka 

perlakuan menunjukkan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata. maka dilanjutkan uji 

Multiple Range test duncan  

 

Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 

 = √0,07/6 

 = 0,01 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4  

SSR 2,95 3,10 3,19  

LSR 0,0295 0,031 0,0319  
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Lanjutan Lampiran 6. 

 

 

Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata  (P<0,01) 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 6,59 a 

P1 6,95  b 

P2 7,11   c 

P3 7,15    d 


