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ABSTRACT 

 
 

The aimed of research was to evaluate the effect 
of additional cricket `meal (Acheta domesticus) in feed 
toward feed consumption, average weight gain, feed 
conversion and the age of first  laying of quail. The 
materials used were 288 female of quail  selected at 7 
days of age which were divided into four treatments 
including: 100 % of basal feed (P0), 95% of basal feed + 
5% of  cricket meal (P1) , 90% of basal feed + 10% of 
cricket meal (P2) and, 85% of basal feed + 15% of 
cricket meal (P3). The research method used was 
experiment using Completely Random Design. The 
obtained data were analyzed by Anova (Analysis of 
variance), if there was significant different it would be 
tested by Duncan's Multiple Range Test (DMRT). 
Variables measured were feed comsumtion, weight gain, 
feed convertion, and the age of frist laying. The results 
showed that the addition of cricket meal give very 
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significant effect (P<0,01) on feed consumption, weight 
gain and feed conversion. It can be concluded that the 
addition of cricket meal can improve feed consumption, 
average weight gain and feed conversion. The best 
treatment was P2 with the addition of 10% cricket meal 
in feed. It is suggested to used cricket meal as much as 
10% in feed in order to get the best performance. 

 
Keywords: quail, cricket meal, quail performance 
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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 

Desember 2014 sampai dengan 01 Februari 2015 di 

peternakan milik bapak Samsudin yang berlokasi di 

Dusun Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. Analisis proksimat 

dilaksanakan di laboratorium nutrisi dan makanan ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Tepung Jangkrik (Acheta domesticus) dalam 

pakan terhadap performa produksi burung puyuh. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang 

inovatif bagi peternak untuk mencari bahan pakan lokal 

berprotein tinggi yang dapat meningkatkan performa 

produksi burung puyuh. 
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 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah burung puyuh betina umur 7 hari jenis (coturnix 

coturnix japonica) sebanyak 288 ekor. Model kandang 

yang digunakan adalah battery sebanyak 24 unit dengan 

ukuran 50 x 60 x 40 cm, masing-masing unit diisi dengan 

12 ekor burung puyuh. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri atas 4 perlakuan dan 6 ulangan, penelitian ini 

dilaksanakan selama 5 minggu. Pakan basal yang 

digunakan diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand 

Indonesia (CP 5104P) dengan penambahan tepung 

jangkrik sebagai perlakuan. Perlakuan yang diberikan 

pada burung puyuh adalah P0 ( 100% pakan basal tanpa 

penambahan TJ), P1 ( 95% pakan basal + 5% TJ), P2 ( 

90% pakan basal + 10% TJ), P3 ( 85% pakan basal + 

15% TJ). Apabila diantara perlakuan menunjukan 

perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata, akan 

dilanjutkan uji lanjut dengan uji Jarak Berganda Duncan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsumsi 

pakan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu: P3 

(12,85 ± 0,16d), P2 (12,34 ± 0,17c ), P1 (11,93 ± 0,12b ), 

P0 (11,53 ± 0,11a ). Pertambahan bobot badan dari yang 

tertinggi hingga terendah yaitu: P3 (3,60 ± 0,14d) , P2 

(3,45 ± 0,15c) , P1 (3,21 ± 0,09b) , P0 (3,09 ± 0,05a).  

Konversi pakan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu: 

P0 (3,73 ± 0,04b), P1 (3,72 ± 0,08b), P2 (3,58 ± 0,11a), P3 

(3,58 ± 0,09a). Umur pertama bertelur dari yang tertinggi 

hingga terendah yaitu P0 (46,33 ± 2,07) , P1 (45,67 ± 
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2,42) , P2 (43,83 ± 2,86), P3 (44,00 ± 2,37). Penambahan 

tepung jangkrik dalam pakan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan burung puyuh 

dapat memperbaiki performa produksi burung puyuh. 

Perlakuan yang terbaik adalah P2, yaitu dengan 

penambahan 10% tepung jangkrik dalam pakan, karena 

dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, dan 

menurunkan konversi pakan akan tetapi dapat 

meningkatkan konsumsi pakan. Saran yang dapat 

diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya digunakan 

tepung jangkrik sampai dengan 10% untuk memperoleh 

hasil yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 

mencapai 206 juta jiwa, dan telah mencapai 248,8 juta 

jiwa pada tahun 2014 (BPS, 2014). Peningkatan 

pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya gizi bagi kesehatan 

mengakibatkan penyediaan pangan produk peternakan 

harus dihasilkan dengan cepat. Disamping kebutuhan 

masyarakat terdapat protein hewani yang semakin tinggi, 

hal ini juga dapat disebabkan oleh adanya 

ketidakseimbangan akan permintaan daging yang 

mencapa 6-8% tiap tahunnya (BPS, 2012). Oleh karena 

itu, pemerintah harus meningkatkan pembangunan 

subsektor pengembangan keanekaragaman ternak sebagai 

sumber protein hewani. Selain dari daging ayam, sapi, 

domba, atau kambing, ternak lain yang berpotensi 

sebagai penghasil protein hewani adalah burung puyuh. 

Burung puyuh sebagai ternak unggas sangat baik 

untuk dikembangkan sebagai usaha sampingan atau 

usaha komersil, karena telur dan dagingnya sangat 

digunakan di masyarakat, sebagai salah satu sumber 

protein yang cukup tinggi, dan kotorannya juga dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Kelebihan usaha 

beternak burung puyuh dibandingkan dengan beternak 

ayam petelur atau itik petelur yaitu burung puyuh lebih 

cepat berterlur (berumur 35-42 hari), burung puyuh lebih 
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tahan terhadap penyakit, produktifitas relatif tinggi, 

kandungan protein burung puyuh tinggi, harga telur 

burung puyuh lebih stabil, tidak membutuhkan lahan 

yang luas untuk kandang, dan sistem pemeliharaannya 

mudah dan sederhana. Burung puyuh mampu 

menghasilkan 250-300 butir telur dalam satu tahun. 

Keuntungan lainnya adalah kemampuan tumbuh dan 

berkembang biaknya sangat cepat. Puyuh dalam waktu 

41 hari, sudah mampu bertelur dan dalam satu tahun 

dapat dihasilkan 3-4 keturunan (Listyowati dan 

Roospitasari, 2000). 

Faktor terpenting dalam pemeliharaan burung 

puyuh adalah pakan, karena 60-80% biaya yang 

dikeluarkan peternak digunakan untuk pembelian pakan. 

Masalah yang sering dijumpai dalam penyediaan pakan 

adalah masalah biaya pakan yang relatif mahal dan 

ketersediaannya yang tidak tetap sepanjang tahun. Salah 

satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan memberikan pakan alternatif atau memberi pakan 

komersional yang dicampur dengan bahan pakan lain 

yang lebih murah serta mudah didapat. 

Peternakan puyuh mempunyai potensi untuk 

dikembangkan, karena dapat membantu penyediaan 

sebagian protein hewani. Agar puyuh dapat tumbuh dan 

berproduksi tinggi, maka puyuh harus diberi pakan sesuai 

dengan kebutuhan nutrisinya. NRC (1994) menyatakan 

bahwa pada fase starter ternak puyuh membutuhkan 

kadar protein lebih tinggi yaitu 22-24% dalam formula 

pakannya, sedangkan pada fase grower 20-22%. Pakan 
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komersil untuk puyuh jarang tersedia dipasar. Biasanya 

untuk konsumsi harian puyuh, peternak menggunakan 

pakan ayam petelur dengan protein kasar 18-20%. 

Menurut Diwayani (2012), protein dalam pakan 

berfungsi sebagai bahan utama untuk pembentuk semua 

organ tubuh termasuk organ reproduksi puyuh periode 

starter dan grower, sehingga nantinya puyuh dapat 

berproduksi optimal pada periode bertelur/layer. 

Pemberian pakan dengan protein yang lebih rendah dari 

kebutuhan dikhawatirkan dapat menyebabkan 

pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi yang 

kurang optimal. 

Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga 

yang dapat diperoleh dengan mudah di Indonesia, saat ini 

jangkrik banyak dibudidayakan karena pemeliharaanya 

yang mudah. Jangkrik banyak diminati karena digunakan 

sebagai pakan untuk hewan seperti burung berkicau dan 

ikan peliharaan. Jangkrik digunakan sebagai alternatif 

pakan karena jangkrik mengandung nutrisi yang cukup 

baik, kandungan yang ada didalam tubuh jangkrik 

diantaranya adalah protein sekitar 60%, lemak sekitar 

8,20%, bahan kering sekitar 22,52% dan energi sekitar 

6172,88 kkal/kg dengan kadar air sekitar 6,0% (Farida, 

2008). Selain digunakan sebagai pakan burung berkicau 

dan ikan, jangkrik juga digunakan untuk pakan tambahan 

pada ayam aduan. Oleh karena itu jangkrik sangat 

potensial bila digunakan sebagai alternatif pakan 

tambahan untuk burung puyuh. Untuk menghasilkan 

produksi telur yang tinggi burung puyuh memerlukan 
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sumber protein yang cukup, oleh karena itu perlu 

dilakukan percobaan mengenai penambahan jangkrik 

dalam pakan burung puyuh. Widyaningrum (2003) 

menyatakan bahwa saat ini proses pengolahan jangkrik 

menjadi tepung sudah banyak dilakukan, tepung jangkrik 

menjadi salah satu bahan pakan campuran yang dijadikan 

pakan unggas maupun ikan karena tepung jangkrik lebih 

efisien bila dicampurkan dengan bahan pakan lain. 

Jangkrik lapangan (Gryllus testaceus) 

mengandung 58,3% protein kasar pada basis bahan 

kering dengan lemak 10,3%. Kandungan lemak tepung 

jangkrik lebih tinggi daripada tepung ikan, meat bone 

meal, maupun bungkil kedelai. Kandungan lisin, 

metionin, dan arginin tepung jangkrik yaitu 4,79%, 

1,93% dan 1,01% sehingga lebih tinggi dari pada tepung 

ikan (4,51%, 1,59% dan 0,49%). Kecernaan asam amino 

tepung jangkrik lapangan yaitu 92,9% sehingga lebih 

tinggi dari pada tepung ikan, yaitu 91,3% (Wang, 2005). 

Hal ini menunjukkan bahwa tepung jangkrik sangat 

potensial sebagai bahan pakan sumber protein untuk 

substitusi tepung ikan, sehingga jangkrik dapat dijadikan 

alternatif sebagai bahan campuran dalam ransum unggas. 

Hasil penelitian Widyaningrum (2003) yang 

menyatakan bahwa tepung jangkrik memiliki kandungan 

nutrisi dan asam-asam amino cukup lengkap sehingga 

jangkrik berpotensi menggantikan sebagian tepung 

kedelai dan tepung ikan dalam pakan ayam broiler. 

Menurut Prayitno (2006) tepung jangkrik memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi (40-55%), energi 
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sebesar 4,87 kal/g, jauh di atas bahan makanan yang lain 

seperti kandungan sumber energi dalam jagung 2,73 

kal/g, gandum 4,05 kal/g, daging atau ikan 4,27 kal/g, 

dan telur 4,36 kal/g, serta sebagian besar asam amino 

penyusun protein jangkrik merupakan asam amino 

esensial yaitu metionin, lisin, histidin, dan asam amino 

semi esensial yaitu serin, alanin, arginin yang mana 

sangat baik untuk burung puyuh. Dari uraian diatas dapat 

diketahui bahwa jangkrik mengandung nutrisi yang 

cukup baik sebagai pakan unggas khususnya puyuh, 

puyuh sangat produktif dalam menghasilkan telur, 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

tepung jangkrik dalam pakan puyuh fase produksi 

ditinjau dari performa produksinya. Diharapkan dari 

penelitian ini penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

dapat memperbaiki performa produksi burung puyuh 

sehingga layak untuk diperkenalkan kepada masyarakat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh penambahan tepung 

jangkrik dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan burung puyuh, 

dan umur pertama kali bertelur. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 
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konversi pakan burung puyuh, dan umur pertama kali 

bertelur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan informasi ilmiah tentang pengaruh 

pemberian pakan tambahan berupa tepung jangkrik 

terhadap performa produksi burung puyuh yang meliputi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan, dan umur pertama kali bertelur. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Perpaduan antara peningkatan konsumsi dan 

pertambahan penduduk akan menyebabkan permintaan 

akan daging, telur dan susu 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 adalah faktor penting dalam pemeliharaan 

puyuh karena 80% biaya yang dikeluarkan peternak 

untuk pembelian pakan. Masalah yang sering dijumpai 

dalam penyediaan adalah biaya yang relatif semakin 

mahal serta ketersediaannya yang tidak tetap sepanjang 

tahun. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan memberikan pakan alternatif yang 

lebih murah serta mudah didapat akan tetapi masih 
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mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi sebagai 

pakan ternak. Penambahan tepung jangkrik yang 

diblender dan dikeringkan dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kualitas bahan pakan. 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan yang tidak termakan 

(Wahju, 1985). Keadaan kandang yang tidak nyaman 

juga akan memacu stres pada ternak burung puyuh, 

sehingga nafsu makan akan menurun, yang akan 

berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pakan, bobot 

telur, dan konversi pakan ternak (Achmanu, Muharlien 

dan Salaby, 2011). Jumlah pakan yang dikonsumsi 

burung puyuh terus meningkat sesuai dengan umur. 

Peningkatan konsumsi pakan terjadi hingga umur 5 

minggu selanjutnya setelah umur 6 minggu konsumsi 

pakan yaitu sekitar 15-25 g/ekor/hari (Djanah dan 

Sulistyani, 1985). 

Menurut Achmanu, dkk., (2011), perbedaan 

konversi pakan disebabkan karena adanya perbedaan 

dalam konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. Faktor 

lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap konversi 

pakan adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan 

pakan/air minum yang terbatas, tata laksana 

pemeliharaan, kualitas pakan, kepadatan kandang, dan 

penyakit. Gillespie (1990) menambahkan, konversi pakan 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu latar belakang 

strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang, aditif yang 

digunakan dalam pakan dan manajemen pemeliharaan. 
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Jangkrik merupakan salah satu serangga yang 

dengan mudah dapat ditemukan di area persawahan dan 

perkebunan, jangkrik banyak diminati karena digunakan 

sebagai bahan pakan untuk ternak seperti burung 

berkicau dan ikan, jangkrik dipercaya dapat membuat 

suara burung menjadi lebih nyarinng dan merdu sehingga 

banyak yang menggunakan jangkrik sebagai bahan pakan 

alternatif saat ini. Jangkrik dipilih karena diketahui 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu (55-

60%) sehingga dapat dijadikan bahan pakan untuk 

unggas. Jangkrik cukup potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia. Jangkrik memiliki daya reproduksi yang 

tinggi, mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan 

beriklim tropis dan mudah dipelihara.  

Hasil penelitian Rini (2002) menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jangkrik sampai 9% dalam campuran 

pakan ternyata tidak mempengaruhi konsumsi, konversi 

pakan dan pertambahan bobot badan burung puyuh 

jantan. Dari uraian diatas maka perlu diadakan penelitian 

lebih lanjut tentang tepung jangkrik dalam pakan burung 

puyuh fase layer untuk mengetahui bagimana produksi 

yang dihasilkan oleh burung puyuh serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap konsumsi pakan dan konversi 

pakan dilihat dari kandungan nutrisi jangkrik yang cukup 

baik untuk kebutuhan nutrisi burung puyuh, maka 

pemberian tepung jangkrik dalam pakan diberikan 

sampai dengan 5%, 10%, 15% sebagai pengganti sumber 

protein hewani.  
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1.6. Hipotesis 

Penambahan tepung jangkrik dalam pakan burung 

puyuh dapat memperbaiki performans produksi burung 

puyuh ditinjau dari konsumsi pakan, bobot badan, 

konversi pakan burung puyuh, dan umur pertama 

bertelur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Burung Puyuh 

Puyuh merupakan burung yang tidak biasa 

terbang, ukuran badan kecil, berkaki pendek. Di 

Indonesia puyuh mulai diternakan pada akhir tahun 1979. 

Puyuh merupakan salah satu komoditas unggas yang 

populer di masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya 

masyarakat yang berminat memelihara burung puyuh dan 

yang mengkonsumsi produk-produk dari burung puyuh. 

Beternak burung puyuh sudah semakin diminati 

masyarakat karena usaha ternak puyuh cukup 

menguntungkan. Hal ini disebabkan karena biaya 

pemeliharaan yang tinggi dan kurangnya pengetahuan 

peternak tentang pemeliharaan yang baik. Menurut 

Nugroho dan Mayun (1986), klasifikasi burung puyuh 

adalah sebagai berikut:  

Kerajaan  : Animalia  

Filum  : Chordata  

Kelas  : Aves  

Ordo  : Galilformes  

Famili      : Phasianidae   

Genus  : Coturnix  

Spesies  : Coturnix-coturnix japonica   

Burung puyuh (coturnix-coturnix japonica) betina 

unggas sudah banyak diternakkan karena produksi 

telurnya tinggi. Produksi telur burung puyuh dalam satu 
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tahun berkisar antara 250-300 butir/ekor. Tinggi dan 

rendahnya produksi telur burung puyuh yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh umur awal bertelur. Konsumsi pakan 

perlu diperhatikan agar umur awal bertelur tepat 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2000). Pakan yang 

diberikan harus mengandung nutrient yang sesuai dengan 

kebutuhan puyuh yaitu dengan PK ( Protein Kasar) 24% 

untuk grower, dan 20% untuk layer dengan EM (Energi 

Metabolisme) sebesar 2900 kkal/kg (NRC, 1994). Pada 

umumya peternak burung puyuh memberikan pakan 

dalam bentuk jadi dari perusahaan pakan atau membuat 

ransum sendiri dengan pengetahuan yang kurang tanpa 

mengetahui jenis bahan pakan yang disukai burung 

puyuh. Hal ini menyebabkan ternak tidak memiliki 

kesempatan lebih untuk memilih banyak bahan pakan 

yang disukai dan yang sesuai dengan kebutuhannya 

sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat awal 

bertelur, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali 

standar nutrisi burung puyuh dengan dilakukan uji pola 

pemberian pakan bebas pilih (free choice feeding). 

Faktor terpenting dalam keberhasilan beternak 

burung puyuh adalah ransum (nutrisi), tata laksana 

(manajemen) dan bibit. Permasalahan yang dihadapi oleh 

peternak saat ini yaitu harga ransum yang tinggi, 

disebabkan mahalnya bahan penyusun ransum. Oleh 

karena itu, diperlukan alternatif lain sebagai sumber 

protein dalam ransum burung puyuh dan keberadaan 

sumber bahan penyusun ransum tersebut dapat diperoleh 
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dengan mudah, cukup tersedia dan tidak mengganggu 

kesehatan ternak. 

2.2. Jangkrik 

Jangkrik tergolong serangga yang dalam 

kehidupannya mengalami metamorfosis tidak sempurna. 

Kehidupannya dimulai dari fase telur, kemudian menetas 

menjadi nimfa (serangga muda), melewati beberapa kali 

stadium instar terlebih dahulu sebelum menjadi imago 

(serangga dewasa) yang ditandai dengan terbentuknya 

dua pasang sayap (Hasegawa dan Kubo, 1996). Jangkrik 

sudah lama dikenal sebagai salah satu pakan satwa 

piaraan khususnya aneka burung berkicau dan beberapa 

jenis vertebrata pemakan serangga. Percobaan pada 

burung terucuk (Pycnonotus goiavier) memperlihatkan 

bahwa penambahan jangkrik dalam pakan secara nyata 

memengaruhi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, dan agresivitas (Widiyaningrum dan Sudjatinah, 

2008).  

Umumnya jangkrik diperjual belikan di pasar 

tradisional berupa jangkrik anakan (fase instar) dalam 

bentuk hidup. Setiap spesies memiliki ukuran tubuh, 

siklus hidup, dan produktivitas yang berbeda satu sama 

lain sehingga memengaruhi pertumbuhan (Widyaningum, 

2003). 
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 Tabel 1. Hasil analisis proksimat tepung jangkrik  

Zat Makanan  
Kandungan Zat 

Makanan  

Bahan kering (% BK) 

Energi (kkal/kg) 

22,52  

6172,88 

Protein kasar (% BK) 60,47 

Lemak kasar (% BK) 8,20 

Beta-N (% BK) 19,57  

Serat kasar (% BK) 7,30  

Abu (% BK) 

Kalsium (% BK) 

Phosphor (% BK) 

4,46 

0,71 

0,07 

 Sumber : Farida dkk., (2008) 

  

2.3. Performa Burung Puyuh 

2.3.1. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya 

sejumlah nutrisi yang ada dalam pakan yang telah 

tersusun dari bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi ternak. Pakan yang diberikan pada ternak harus 

disesuaikan dengan umur dan kebutuhan ternak. Pakan 

yang diberikan untuk burung puyuh dapat berupa pellet, 

crumble (remah), atau tepung. Pakan tepung merupakan 

bentuk pakan yang paling cocok bagi burung puyuh 

karena tingkah laku aktif burung puyuh yang sering 

mematuk. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air 

mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup. 

Kekurangan salah satu nutrisi tersebut mengakibatkan 
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gangguan kesehatan dan penurunan produktivitas 

(Nugroho dan Mayun, 1986). 

 

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi burung puyuh fase starter 

Zat Nutrisi NRC* SNI* 
Energi Metabolis 
(kkal/kg) 

Min 2900 Min 2700 

Protein (%) 20 Min 17 
Kalsium (%) Min 2,5 2,5-3,5  
Fosfor (%) Min 1 0,6-1 
Serat Kasar (%)  Maks 4,40 Maks 7 
Lemak (%) 3,96 Maks 7 
Sumber : NRC (1994); Badan Standarisasi Nasional  

Indonesia (2006) 

 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh berat badan, 

ukuran tubuh, tahapan produksi, keadaan energi pakan, 

dan suhu lingkungan. Menurut Diwayani (2012), 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan 

(komposisi nutrisi dalam pakan,  kualitas pelet, dan 

formulasi pakan) dan manajemen (manajemen 

lingkungan, kepadatan kandangan, ketersediaan pakan 

dan airminum, serta kontrol terhadap penyakit). Zuprizal 

(2006) menambahkan faktor yang memepengaruhi bobot 

badan dan konversi pakan adalah konsumsi pakan. 

Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi 

pakan pada unggas adalah kandungan energi pada pakan. 

Semakin tinggi energi pakan maka konsumsi pakan akan 

menurun. Konsumsi pakan akan mempengaruhi 

konsumsi protein ternak. Konsumsi protein ini yang 
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bertanggung jawab pada kenaikan bobot badan ternak. 

Adapun konsumsi protein dapat didefinisikan sebagai 

banyaknya protein yang ada dalam sejumlah pakan yang 

dikonsumsi (Tillman dkk, 1998). Pemberian pakan puyuh 

dibedakan berdasarkan umur, yaitu puyuh berumur 31-51 

hari diberi pakan sebanyak 17,5 g/ekor/hari. Puyuh 

berumur 51-100 hari meningkat menjadi 22,1 g/ekor/hari 

(Tiwari dan Panda, 1978). Konsumsi pakan puyuh per 

hari berkisar antara 20,96 g/ekor/hari sampai 23,82 

g/ekor/hari tidak berubah setelah puyuh berumur 100 hari 

(Triyanto, 2007). 

 

Tabel 3. Kebutuhan pakan burung puyuh sesuai dengan 

umurnya 

Umur (Minggu) 
Kebutuhan Pakan 

(g/ekor/hari) 
1 2 
2 4 
4 8 
5 13 
6 15 

>6 17-19 
Sumber : Anggorodi (1995) 

2.3.2. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

kriteria yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. 

Kemampuan ternak untuk merubah zat-zat makanan yang 

terdapat dalam pakan menjadi daging ditunjukkan 
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dengan pertambahan bobot badan dari ternak tersebut 

(Anggorodi, 1984). 

Menurut Putri (2010), menyatakan bahwa bobot 

badan burung puyuh jantan dewasa berkisar antara 130-

140 g/ekor. Sedangkan burung puyuh betina dewasa 

berkisar antara 140-160 g/ekor. Bobot badan akhir 

burung puyuh pada umur 15 minggu pada kepadatan 12, 

15, dan 18 ekor/kandang yaitu 136,67 ;138,10 ;135,77 g. 

Burung puyuh yang telah memasuki dewasa kelamin 

pertumbuhan badannya relatif konstan. Untuk 

mendapatkan pertambahan bobot badan maksimal maka 

sangat perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas pakan. 

Pakan tersebut harus mengandung zat makan dalam 

keadaan yang cukup dan seimbang sehingga dapat 

menunjang pertumbuhan yang maksimal (Yasmin, 2002). 

Konsumsi energi yang sama menyebabkan 

pertumbuhan cenderung sama. McDonald et al. (2002) 

menyatakan bahwa asupan energi dalam pakan 

dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh untuk hidup 

pokok dan pertumbuhan disamping untuk kelangsungan 

hidup ternak. Selain energi, juga dibutuhkan konsumsi 

protein yang sesuai. Tingkat protein yang sama dalam 

pakan akan memberikan pengaruh pertumbuhan yang 

diharapkan sama (Colin et al., 2004). 

 

2.3.3. Konversi Pakan / FCR (feed conversion ratio) 

 Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dibandingkan 

dengan bobot telur yang dihasilkan dalam waktu tertentu 



17 
 

(Handarini dkk., 2008). Gillespie (1990) menyatakan 

bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor  

yaitu latar belakang strain, suhu, jumlah pakan yang 

terbuang dan manajemen pemeliharaan. 

 
FCR=  Konsumsi pakan (g/ekor/minggu)  

     Bobot badan (g/ekor/minggu) 

 
 Zainudin dan Syahrudin (2012), mengemukakan 

bahwa konversi pakan merupakan hubungan antara 

jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

satuan bobot badan  atau produksi telur. Semakin rendah 

angka konversi pakan, hal tersebut menggambarkan 

bahwa semakin baik kualitas pakan. Angka konversi 

pakan sangat erat kaitannya dengan  konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, semakin kecil nilai konversi 

pakan menunjukkan tingkat efesiensi burung puyuh  

memanfaatkan pakan menjadi daging dan telur. Campbell 

and Lasley (1994) menyatakan bahwa baik tidaknya 

kualitas pakan ditentukan oleh keseimbangan nutrient 

dalam pakan itu yang diperlukan oleh ternak. Angka 

konversi pakan menunjukkan tingkat penggunaan pakan 

dimana jika angka konversi semakin kecil maka dapat 

dikatakan penggunaan pakan lebih efesien. 

 Menurut Achmanu dkk., (2011), perbedaan 

konversi pakan disebabkan karena adanya perbedaan 

dalam konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. Faktor 

lingkungan yang berpengaruh terhadap konversi pakan 

adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air 
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minum yang terbatas, tatalaksana pemeliharaan, kualitas 

pakan, kepadatan kandang, dan penyakit. Lebih lanjut, 

Gillespie (1990) menambahkan bahwa konversi pakan 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain latar 

belakang strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang, aditif 

yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan. 

Nilai konversi pakan berhubungan dengan biaya 

produksi, khususnya biaya pakan. Semakin tinggi 

konversi pakan  maka biaya pakan akan meningkat 

karena jumlah pakan yang dikonsumsi  untuk 

menghasilkan bobot badan dalam waktu tertentu semakin 

tinggi pula. Nilai konversi pakan yang tinggi 

menunjukkan  jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menaikkan  bobot badan dan efesiensi pakan  yang 

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

 

2.3.4. Umur Pertama Bertelur 

Umur dewasa kelamin burung puyuh betina 

ditandai dengan pertama kali bertelur. Sedangkan untuk 

burung puyuh jantan ditandai dengan mulanya berkokok 

dengan suara yang khas. Burung puyuh betina pertama 

kali bertelur rata-rata umur 41 hari (Stephanie dan 

Purwadaria, 2013). Menurut Diwayanti (2012) burung 

puyuh rata-rata dewasa kelamin pada umur enam 

minggu, tetapi ditemukan juga yang lebih lama/tua dari 

umur tersebut. Keadaan ini disebabkan karena faktor 

kesehatan, tata laksana, serta makanan turut 

mempengaruhi dewasa kelamin. 
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Menurut Nugroho dan Mayun (1990), burung 

puyuh pertama kali bertelur pada umur 42 hari atau 6 

minggu. Namun sesuai dengan Wiradimaja dkk. (2006), 

burung puyuh pertama kali bertelur berumur antara 35-37 

hari dengan rata-rata umur 41 hari. Tidak terdapat 

pengaruh nyata terhadap bobot telur saat pertama kali 

bertelur yang disebabkan umur awal bertelur dan bobot 

badan saat awal bertelur yang sama pada burung puyuh. 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

betina merupakan unggas yang sudah banyak diternakkan 

karena produksi telur yang tinggi. Secara umum, 

produksi telur burung puyuh dalam satu tahun berkisar 

antara 200-300 butir. Tinggi dan rendahnya produksi 

telur burung puyuh dipengaruhi oleh umur awal bertelur. 

Konsumsi pakan perlu diperhatikan agar umur awal 

bertelur tepat (Listiyowati dan Roospitasari, 2000). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan puyuh 

milik Bapak Samsudin Dusun Bunder, Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada 

tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 01 Februari 

2015. Analisis proksimat pakan basal (CP5104P) 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis Coturnix coturnix japonica betina periode 

starter umur 7 hari sebanyak 288 ekor yang dibeli dari 

peternakan burung puyuh komersial di Pare Kediri. Jenis 

kandang yang digunakan adalah battery yang di sekat 

sebanyak 24 bagian dengan ukuran masing-masing sekat 

50 x 60 x 40 cm yang dilengkapi dengan tempat pakan 

dan tempat minum yang terbuat dari paralon. Masing-

masing sekat diisi 12 ekor burung puyuh. Tepung 

jangkrik diperoleh dari pasar Splindid Kota Malang. 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabel 4.Kandungan nutrisi pakan pada setiap pakan                         

perlakuan berdasarkan perhitungan (pakan basal 

(CP5104P)+Tepung jangkrik). 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 6 

ulangan, pada setiap ulangan berisi 12 ekor burung 

puyuh. Pakan burung puyuh yang digunakan adalah 

pakan jadi komersial yang di produksi oleh PT. Charoen 

Pokphand Indonesia (CP5104P).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Abu 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

EM 
(kkal/kg) 

P0 20,00 3,50 5,00 12,00 3,00 0,60 2842,18 

P1 22,97 3,74 5,12 11,62 2,89 0,57 3008,67 

P2 24,50 4,40 5,29 11,25 2,77 0,55 3175,16 

P3 26,24 4,84 5,44 10,87 2,66 0,52 3341,65 
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Tabel 5. Kandungan zat makanan pada pakan basal 
(CP5104P) puyuh fase starter 

Keterangan: Hasil analisis proksimat Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang 

(**). 

Berdasarkan label pakan basal (*). 
 

Perlakuan yang diberikan adalah dengan 

penambahan tepung jangkrik pada pakan basal sebanyak 

5%, 10%, dan 15%, ditambah dengan satu perlakuan 

tanpa penambahan tepung jangkrik. Frekuensi pemberian 

pakan sebanyak 1 kali sehari pada pagi hari dan air 

minum diberikan secara ad libitum. Sebelum dilakukan 

penelitian burung puyuh diadaptasi terlebih dulu selama 

1 minggu.  

 

 

Zat makanan              Pakan basal 
(CP5104P) 

Kadar air* 
Bahan kering 
EM** 
Protein kasar*  
Lemak kasar* 
Serat kasar* 
Abu* 
Kalsium* 
Phospor* 
Antibiotik 

                     Max 13,00 % 
                           - 
                    2842,18 kkal/kg 
                    20,00 – 22,00 % 
                      Min 3,50 % 
                      Max 5,00 % 
                      Min 12,00 % 
                      Min 3,00 % 
                      Min 0,60 % 
                             - 
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Adapun masing-masing perlakuan yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

P0 : pakan basal 100% tanpa penambahan tepung

    jangkrik 

P1 :  pakan basal 95% + tepung jangkrik 5% 

P2 :  pakan basal 90% + tepung jangkrik 10% 

P3 :  pakan basal 85% + tepung jangkrik 15% 

 

     Tabel 6. Tata letak pengacakan kandang penelitian 

1 
P3U2 

2 
P3U1 

3 
P0U4 

4 
P1U3 

5 
P1U4 

6 
P3U5 

7 
P0U1 

8 
P2U1 

9 
P1U5 

10 
P0U3 

11 
P3U4 

12 
P2U3 

13 
P2U6 

14 
P3U3 

15 
P2U5 

16 
P3U6 

17 
P1U6 

18 
P1U1 

19 
P2U4 

20 
P0U6 

21 
P2U2 

22 
P1U2 

23 
POU5 

24 
P0U2 

 

3.4.Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang diamamti dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  

 
a) Konsumsi pakan  

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

diberikan pada ternak dikurangi dengan sisa pakan (Putri, 

2010). Data konsumsi pakan diperoleh dengan cara 

melakukan penimbangan pakan yang diberikan pada pagi 
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hari, kemudian dikurangi dengan penimbangan sisa 

pakan pada pagi hari berikutnya. 

 

b) Pertambahan bobot badan (PBB) 

Data pertambahan bobot badan diperoleh dengan 

cara penimbangan setiap minggu yang merupakan selisih 

antara penimbangan bobot badan pada akhir minggu 

dengan penimbangan bobot badan pada minggu 

sebelumnya (g/ekor/hari) (Widyatmoko dkk., 2013). 

 

c) Konversi Pakan / FCR (feed conversion ratio) 

Data konversi pakan dihitung setiap minggu 

dengan cara membagi jumlah pakan (g) yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan (g) setiap minggu 

(Daulay dkk., 2007). 

 

d) Umur pertama bertelur 

Data umur pertama bertelur diperoleh dengan cara 

mencatat pada umur keberapa burung puyuh pada tiap 

kotak perlakuan untuk pertama kalinya bertelur 

(Dewayani dkk., 2012). 

 

3.5. Analisis Data  

Pengumpulan data dilaksanakan mulai dari 

minggu pertama hingga minggu terakhir penelitian. Data 

yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa 

sidik ragam dengan menggunakan Microsoft excel. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau 

berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan 
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Uji Jarak Berganda Duncan. Model sistematis dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut (Steel dan 

Torrie,1993) adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + πi + εij 

Keterangan: 
Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan 
ke-j 
µ = Nilai tengah umum 
πi = Pengaruh perlakuan ke-i 
εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-
i ulangan ke-j 
i = 1, 2, 3, 4, 5 
j = 1, 2, 3, 4  
 

3.6. Batasan Istilah  
Dalam penelitian ini batasan istilah yang 

digunakan yaitu: 

1. Tepung Jangkrik  

Jangkrik yang telah diolah menjadi tepung dengan  

kadar air sekitara 6%. 

2. Umur Pertama Bertelur  

Umur dewasa kelamin burung puyuh betina ditandai 

dengan pertama bertelur. 

3. Konsumsi Pakan   

Masuknya sejumlah nutrisi yang ada dalam pakan 

yang telah tersusun dari bahan pakan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ternak 

4. Konversi Pakan   

Jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

satu satuan bobot badan atau produksi telur. 
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penambahan tepung jangkrik terhadap 

performa produksi burung puyuh yang meliputi, 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan, dan umur pertama bertelur pada burung puyuh 

yang disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data rata-rata konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan (PBB), konversi pakan, dan umur pertama 
bertelur pada burung puyuh betina     

Keterangan : Superskrip (a-d) yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukan perbedaan yang sangat berbeda nyata. 

 
4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik 

terhadap Konsumsi Pakan 

Hasil penelitian konsumsi pakan (Tabel 7) 

menunjukkan bahwa penambahan tepung jangkrik dalam 

pakan burung puyuh fase starter memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi 
pakan 

PBB 
Konversi pakan 

Umur pertama 
bertelur 

(g/ekor/hari) (g/ekor/hari) 

P0 11,53 ± 0,11a 3,09 ± 0,05a 3,73 ± 0,04b 46,63 ± 2,07  

P1 11,93 ± 0,12b 3,21 ± 0.09b 3,72 ± 0,08b 45,67 ± 2,42  

P2 12,34 ± 0,17c 3,45 ± 0,15c 3,58 ± 0,11a 43,83 ± 2,86  

P3 12,85 ± 0,16d 3,60 ± 0,14d 3,58 ± 0,09a 44,00 ± 2,37  
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pakan burung puyuh. Hal ini bisa disebabkan karena 

dengan penambahan persentase tepung jangkrik yang 

ditambahkan dalam pakan basal diikuti pula dengan 

peningkatan jumlah protein yang tersedia dalam pakan 

burung puyuh. Oleh karena itu, komposisi pakan pada 

setiap perlakuan berbeda sehingga konsumsi pakan 

berbeda pula. Adapun peningkatan protein dalam pakan 

setelah penambahan tepung jangkrik adalah sebesar 2,97 

– 6,24% (data kandungan pakan perlakuan disajikan pada 

Tabel 4). Berdasarkan data jumlah konsumsi pakan dapat 

diketahui bahwa peningkatan persentase tepung jangkrik 

yang ditambahkan dalam pakan diikuti pula dengan 

peningkatan jumlah konsumsi pakan yang dikonsumsi 

burung puyuh. Peningkatan jumlah konsumsi pakan dan 

protein dalam pakan ini berdampak pada kenaikan bobot 

badan ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf 

(2003) mengemukakan bahwa bobot badan dipengaruhi 

oleh kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. 

Dengan demikian perbedaan kandungan zat-zat makanan 

dan banyaknya volume pakan yang termakan seharusnya 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot 

badan pada unggas karena kandungan zat-zat pakan yang 

seimbang tersebut mutlak diperlukan untuk pertumbuhan 

yang optimal. Anggorodi (1984) menambahkan bahwa 

kemampuan ternak untuk merubah zat-zat makanan yang 

terdapat dalam ransum daging ditunjukkan dengan 

pertambahan bobot badan ternak tersebut. 
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Berdasarkan data konsumsi pakan (Tabel 7) 

didapatkan bahwa, rataan konsumsi pakan burung puyuh 

terendah hingga tertinggi berturut-turut adalah  P0 (11,53 

± 0,11 g/ekor/hari ),  P1 ( 11,93 ± 0,12 g/ekor/hari ), P2 

(12,34 ± 0,17 g/ekor/hari), dan  P3 (12,85 ± 0,16 

g/ekor/hari). Hal ini sesuai dengan pendapat Widyatmoko 

(2013) yang menyatakan bahwa perubahan kandungan 

protein kasar dalam pakan dapat mempengaruhi performa 

produksi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap 

kebutuhan energi, sehingga jika terdapat perubahan 

konsumsi pakan adalah disebabkan secara tidak langsung 

oleh perubahan kandungan protein pakan. Bila persentase 

protein sama di dalam semua pakan, maka pakan yang 

mempunyai ME tinggi akan menyediakan ketersediaan 

protein yang kurang dalam tubuh unggas karena 

rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, sebaliknya 

bila kadar energi kurang maka unggas akan 

mengkonsumsi makanan untuk mendapatkan lebih 

banyak energi akibatnya ternak akan mengkonsumsi 

protein yang berlebihan. Prayogi (2011) menyatakan 

bahwa peningkatan konsumsi pakan juga dipengaruhi 

juga oleh kandungan asam amino yang terkandung dalam 

pakan, seperti lisyn, arginin, cystine, tryptophan. 

Ditambahkan Setyawan (2006) menjelaskan bahwa 

puyuh dalam mengkonsumsi pakan dipengaruhi oleh 

tingkat palatabilitas serta kandungan energi yang berada 

di dalam pakan tersebut. Konsumsi pakan unggas 

menurut  Wahju (2004) dipengaruhi oleh kandungan zat 

makanan dalam pakan, salah satunya adalah kandungan 
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energi dalam pakan. Siregar (1980) menjelaskan dalam 

memformulasi pakan perlu diperhatikan kualitasnya, agar 

pakan yang diformulasikan mampu diterima oleh ternak 

dan jumlah zat-zat makanan yang dibutuhkan dapat 

dipenuhi karena masing-masing ternak mempunyai 

keterbatasan dalam mengkonsumsi pakan. 

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan 

(Lampiran 4), didapatkan hasil bahwa penambahan 15% 

tepung jangkrik dalam pakan (P3) memberikan 

perbedaan yang sangat nyata jika dibandingkan dengan 

penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam pakan 

(P2), penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam 

akan (P2) memberikan perbedaan yang sangat nyata jika 

dibandingkan dengan penambahan tepung jangkrik 

sebesar 5% dalam pakan (P1), dan penambahan tepung 

jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1) memberikan 

perbedaan yang sangat nyata jika dibandingkan dengan 

kontrol tanpa penambahan tepung jangkrik (P0). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung jangkrik 

dalam pakan memberikan perbedaan diantara perlakuan. 

North dan Bell (2002) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan juga dipengaruhi oleh berat badan, ukuran tubuh, 

tahapan produksi, suhu. lingkungan, keadaan energi 

pakan, kualitas pakan (komposisi nutrisi dalam ransum, 

kualitas pellet dan formulasi ransum) dan manajemen 

pemeliharaan (manajemen lingkungan, kepadatan 

kandang, ketersediaan pakan dan air minum serta kontrol 

terhadap penyakit). Menurut  Wahju (2004) bahwa 

konsumsi pakan pada unggas digunakan untuk 
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memenuhu kebutuhan energi dan zat-zat pakan yang 

diperlukan oleh tubuh ternak. Suprijatna (2012) 

menyatakan unggas mengkonsumsi pakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan unggas akan 

menghentikan konsumsi pakan apabila kebutuhan energi 

telah terpenuhi. Energi ini dibutuhkan unggas untuk 

beraktivitas, tumbuh dan berproduksi. Kandungan energi 

dalam pakan sangat penting karena dalam berproduksi 

dan pertumbuhan unggas memerlukan energi.  

 

4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik 

terhadap Pertambahan Bobot Badan (PBB)  

Hasil penelitian pertambahan bobot badan (Tabel 

7) menunjukkan bahwa penambahan tepung jangkrik 

dalam pakan burung puyuh fase starter memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan burung puyuh. Pertambahan 

bobot badan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi 

pakan yaitu semakin tinggi konsumsi pakan berdampak 

pada meningkatnya bobot badan ternak. Hal ini 

dikarenakan tingkat kecernaan dari pakan yang berbeda, 

kecernaan akan berpengaruh terhadap jumlah zat nutrisi 

yang terserap dalam tubuh ternak. Rasyaf (2003) 

mengemukakan bahwa bobot badan dipengaruhi oleh 

kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. Dengan 

demikian perbedaan kandungan zat-zat makanan dan 

banyaknya volume pakan yang termakan seharusnya 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot 

badan pada unggas karena kandungan zat-zat pakan yang 
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seimbang tersebut mutlak diperlukan untuk pertumbuhan 

yang optimal. Anggorodi (1984), menambahkan bahwa 

kemampuan ternak untuk merubah zat-zat makanan yang 

terdapat dalam ransum daging ditunjukkan dengan 

pertambahan bobot badan ternak tersebut. Pertambahan 

bobot badan merupakan salah satu kriteria yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan. 

Berdasarkan data (Tabel 7) diketahui bahwa 

rataan pertambahan bobot badan burung puyuh terendah 

hingga tertinggi berturut-turut adalah  P0 (3,09 ± 0,05 

g/ekor/hari ),  P1 ( 3,21 ± 0,09 g/ekor/hari ), P2 (3,45 ± 

0,15 g/ekor/hari), dan  P3 (3,60 ± 0,14 g/ekor/hari). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung 

jangkrik sebesar 15% (P3) mempunyai tingkat 

pertambahan bobot badan yang tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan yang lainnya. Konsumsi protein dan 

energi yang tidak sama menyebabkan pertumbuhan 

ternak tidak sama. McDonald et al., (2002) menyatakan 

bahwa asupan energi dalam pakan dimanfaatkan secara 

maksimal oleh tubuh untuk hidup pokok dan 

pertumbuhan disamping untuk kelangsungan hidup 

ternak. Lebih lanjut, Prayogi (2011) menyatakan bahwa 

peningkatan konsumsi pakan dipengaruhi juga oleh 

kandungan asam amino yang terkandung dalam pakan, 

seperti lisyn, arginin, cystine, tryptophan.  

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan 

(Lampiran 5), didapatkan hasil bahwa penambahan 15% 

tepung jangkrik dalam pakan (P3) memberikan 

perbedaan yang sangat nyata jika dibandingkan dengan 
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penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam pakan 

(P2), penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam 

pakan (P2) akan memberikan perbedaan yang sangat 

nyata jika dibandingkan dengan penambahan tepung 

jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1), dan penambahan 

tepung jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1) 

memberikan perbedaan yang sangat nyata jika 

dibandingkan dengan kontrol tanpa penambahan tepung 

jangkrik (P0). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan 

perbedaan diantara perlakuan yang diberikan. North dan 

Bell (2002) menjelaskan bahwa konsumsi pakan juga 

dipengaruhi oleh berat badan, ukuran tubuh, tahapan 

produksi, suhu, lingkungan, keadaan energi pakan, 

kualitas pakan (komposisi nutrisi dalam ransum, kualitas 

pellet dan formulasi ransum) dan manajemen 

(manajemen lingkungan, kepadatan kandang, 

ketersediaan pakan dan air minum serta kontrol terhadap 

penyakit). 

 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik  

terhadap Konversi Pakan 

Hasil perhitungan analisis ragam konversi pakan 

(Tabel 7) menunjukan bahwa penambahan tepung 

jangkrik dalam pakan burung puyuh fase starter 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan burung puyuh. Hal ini 

disebabkan karena burung puyuh yang diberi perlakuan 

penambahan tepung jangkrik pada pakannya lebih 
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mampu memanfaatkan penggunaan ransum secara 

optimal dan diikuti dengan pertambahan bobot badan 

yang lebih besar. Listyowati dan Roospitasari (2000) 

menyatakan bahwa semakin kecil jumlah ransum yang 

digunakan untuk menghasilkan daging, maka semakin 

efisien pemberian ransum tersebut. 

Hasil perhitungan analisis ragam konversi pakan 

didapatkan bahwa rataan konversi pakan tertinggi hingga 

terendah adalah  P0 (3,73 ± 0,04 b ),  P1 (3,72 ± 0,08 b ), 

P2 (3,58 ± 0,11 a ),  P3 (3,58 ± 0,09 a). Penambahan 

tepung jangkrik 10% (P2) mempunyai tingkat konversi 

paling efisien (3,58±0,11) dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya, karena mepunyai pertambahan bobot 

badan yang tinggi dengan konversi pakan yang rendah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Cheeke (2005) yang 

menyatakan bahwa semakin banyak zat makanan yang 

terabsorbsi maka semakin baik pertumbuhan dan 

produktivitas ternak tersebut. Absorbsi zat makanan yang 

baik dapat mengefisiensikan penggunaan ransum 

sehingga dapat menurunkan nilai konversi pakan. 

Apabila nilai konversi menunjukan angka yang tinggi 

dapat dikatakan pemberian pakan kurang efisien untuk 

pertambahan bobot badan. Apabila nilai konversi pakan 

yang dihasilkan menunjukan angka yang rendah maka 

pemberian pakan lebih efisien. Zuprizal (2006) 

menambahakan bahwa kecernaan makanan erat 

hubungannya dengan absorbsi zat makanan yang melalui 

dinding usus, absorbsi zat makanan dipengaruhi oleh 

tebal dan tipisnya mukosa usus di dalam tubuh ternak. 
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North and Bell (1990) menyatakan bahwa konversi pakan 

dapat bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis 

kelamin, bobot badan, serta temperatur lingkungan. 

Ditambahkan, Tambunan (2013) menjelaskan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah 

bentuk fisik pakan, bobot badan, kandungan zat makanan 

dalam pakan, suhu lingkungan dan jenis kelamin.  

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan 

(Lampiran 6), didapatkan hasil bahwa penambahan 

tepung jangkrik sebesar 15% dalam pakan (P3) tidak 

memberikan perbedaan jika dibandingkan dengan 

penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam pakan 

(P2), penambahan tepung jangkrik sebesar 10% dalam 

pakan (P2) akan memberikan perbedaan yang sangat 

nyata jika dibandingkan dengan penambahan tepung 

jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1), dan penambahan 

tepung jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1) tidak 

memberikan perbedaan jika dibandingkan dengan pakan 

kontrol tanpa penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

(P0).  Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 

tepung jangkrik 10% (P2) mempunyai tingkat konversi 

paling efisien (3,58±0,11) dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya, karena mepunyai pertambahan bobot 

badan yang tinggi dengan konversi pakan yang rendah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Anggorodi (1985) yang 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi pakan 

sangat ditentukan oleh kandungan zat makanan terutama 

protein dan asam-asam amino yang terkandungan dalam 

pakan. Lebih lanjut, Amrullah (2004) menyebutkan 
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bahwa semakin rendah angka konversi pakan berarti 

kualitas pakan semakin baik. Konversi pakan yang 

semakin meningkat, disebabkan karena tidak efisiennya 

pakan yang masuk dalam tubuh ternak, hal ini juga 

berkaitan dengan zat makanan yang tidak tercerna 

didalam usus halus, sehingga keluar menjadi eskreta. 

Pakan dapat tercerna didalam usus halus bila didukung 

dengan kondisi yang memungkinkan bagi pertumbuhan 

bakteri non pathogen yang sangat membantu dalam 

proses pencernaan. Menurut Abdel (2009) menyatakan 

bahwa mikroorganisme yang bersifat non pathogen 

sangat menguntungkan ternak selama proses pencernaan 

berlangsung, sedangkan mikroorganisme yang pathogen 

dapat menimbulkan penyakit.  

 

4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik Umur 

Pertama Bertelur 

Hasil penelitian pada (Tabel 5) menunjukkan 

bahwa penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

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

terhadap umur pertama kali bertelur (lihat dilampiran 7). 

Wiradimaja dkk., (2006) menyatakan puyuh pertama 

bertelur ber umur antara 35-72 hari dengan rata-rata 

umur 41 hari. Namun Diwayanti (2012) menyatakan 

bahwa puyuh mencapai rata-rata dewasa kelamin pada 

umur enam minggu (42 hari), tetapi ditemukan juga yang 

lebih lama atau tua dari umur tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pendapat guenter dan campbell (1995) bahwa 

pembatasan pakan pada ayam mengakibatkan rendahnya 
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bobot badan hingga dewasa kelamin, perkembangan 

fungsi fisiologis reproduksinya akan terhambat karena 

pertumbuhan konpensatori membutuhkan waktu yang 

lama. 

Penelitian ini memperoleh data umur pertama 

bertelur 43-46 hari (Lampiran 7). Lambatnya umur induk 

untuk bertelur juga berkaitan dengan genetik puyuh yang 

dipelihara. Hal ini sesuai dengan pendapat Yanto (2009) 

yang menyatakan bahwa induk puyuh mulai bertelur 

pada umur 46 hari. Ditambahkan, Cowell (1997) juga 

menyatakan bahwa puyuh akan mencapai dewasa 

kelamin pada umur enam minggu dan akan segera 

memulai periode bertelur. Dewasa tubuh pada puyuh 

terjadi sebelum dewasa kelamin. Keadaan ini disebabkan 

oleh faktor kesehatan, tata laksana, dan makanan. 

Holt (2000) menyatakan untuk mendukung 

produksi telur yang tinggi membutuhkan perkembangan 

organ reproduksi yang baik (organ-organ dalam yang 

berfungsi langsung dalam membentuk dan membuat 

telur) dan tinggi rendahnya produksi telur pada burung 

puyuh juga difaktori antara lain kenyamanan baik di 

dalam maupun di luar kandang, menjaga kesehatan 

burung puyuh, tatalaksana rutin pemeliharaan, pakan dan 

pemberiaanya. Widjastuti dan Kartasudjana (2006), 

menjelaskan bahwa konsumsi protein dan energi untuk 

burung puyuh priode produksi 3,49 gram/ekor/hari dan 

50,55 kkal/ekor/hari telah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan produksi telur, 

kelebihan konsumsi energi metabolis berturut-turut 
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sekitar 5% dan 10% yang pada gilirannya kelebihan 

energi tidak diubah menjadi produksi tetapi menjadi 

lemak tubuh. Suprijatna dkk., (2007), menyatakan berat 

badan puyuh akan lebih tinggi apabila mencapai umur 

awal bertelur (dewasa kelamin) yang terlambat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

Penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap konsumsi pakan, meningkatkan 

pertumbuhan bobot badan, menurunkan konversi 

pakan, tetapi tidak ada pengaruh yang nyata terhadap 

umur pertama bertelur. Penambahan tepung jangkrik 

sebesar 10% (P2)  dalam pakan penelitian 

memberikan penampilan produksi yang terbaik, 

yaitu pertambahan bobot badan yang tinggi dengan 

konversi pakan yang rendah. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

jenis-jenis protein yang terkandung dalam tepung 

jangkrik sebagai sumber informasi sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan performa produksi 

ternak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan koefisien keragaman bobot 
badan burung puyuh 

No 
bb puyuh 

(x) 
simpangan 

(x-x) 
kuadrat simpangan 

(x-x)² 

1 20 -0,54 0,29 

2 18 -2,54 6,44 

3 21 0,46 0,21 

4 20 -0,54 0,29 

5 19 -1,54 2,37 

6 20 -0,54 0,29 

7 21 0,46 0,21 

8 21 0,46 0,21 

9 23 2,46 6,06 

10 20 -0,54 0,29 

11 19 -1,54 2,37 

12 21 0,46 0,21 

13 21 0,46 0,21 

14 20 -0,54 0,29 

15 20 -0,54 0,29 

16 23 2,46 6,06 

17 22 1,46 2,14 

18 21 0,46 0,21 

19 21 0,46 0,21 

20 21 0,46 0,21 

21 21 0,46 0,21 

22 22 1,46 2,14 

23 18 -2,54 6,44 

24 20 -0,54 0,29 
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25 20 -0,54 0,29 

26 21 0,46 0,21 

27 21 0,46 0,21 

28 20 -0,54 0,29 

29 21 0,46 0,21 

30 21 0,46 0,21 

31 21 0,46 0,21 

32 20 -0,54 0,29 

33 20 -0,54 0,29 

34 22 1,46 2,14 

35 21 0,46 0,21 

36 20 -0,54 0,29 

37 22 1,46 2,14 

38 20 -0,54 0,29 

39 21 0,46 0,21 

40 21 0,46 0,21 

41 20 -0,54 0,29 

42 20 -0,54 0,29 

43 20 -0,54 0,29 

44 19 -1,54 2,37 

45 19 -1,54 2,37 

46 20 -0,54 0,29 

47 21 0,46 0,21 

48 21 0,46 0,21 

49 21 0,46 0,21 

50 20 -0,54 0,29 

51 22 1,46 2,14 

52 22 1,46 2,14 

53 21 0,46 0,21 

54 20 -0,54 0,29 



51 
 

55 20 -0,54 0,29 

56 20 -0,54 0,29 

57 20 -0,54 0,29 

58 18 -2,54 6,44 

59 21 0,46 0,21 

60 21 0,46 0,21 

61 20 -0,54 0,29 

62 19 -1,54 2,37 

63 20 -0,54 0,29 

64 20 -0,54 0,29 

65 21 0,46 0,21 

66 20 -0,54 0,29 

67 20 -0,54 0,29 

68 20 -0,54 0,29 

69 20 -0,54 0,29 

70 21 0,46 0,21 

71 19 -1,54 2,37 

72 21 0,46 0,21 

73 21 0,46 0,21 

74 20 -0,54 0,29 

75 21 0,46 0,21 

76 20 -0,54 0,29 

77 21 0,46 0,21 

78 21 0,46 0,21 

79 21 0,46 0,21 

80 23 2,46 6,06 

81 20 -0,54 0,29 

82 19 -1,54 2,37 

83 20 -0,54 0,29 

84 20 -0,54 0,29 
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85 20 -0,54 0,29 

86 22 1,46 2,14 

87 21 0,46 0,21 

88 21 0,46 0,21 

89 21 0,46 0,21 

90 20 -0,54 0,29 

91 21 0,46 0,21 

92 21 0,46 0,21 

93 21 0,46 0,21 

94 21 0,46 0,21 

95 21 0,46 0,21 

96 20 -0,54 0,29 

97 22 1,46 2,14 

98 22 1,46 2,14 

99 20 -0,54 0,29 

100 18 -2,54 6,44 

101 20 -0,54 0,29 

102 21 0,46 0,21 

103 21 0,46 0,21 

104 22 1,46 2,14 

105 18 -2,54 6,44 

106 22 1,46 2,14 

107 21 0,46 0,21 

108 21 0,46 0,21 

109 20 -0,54 0,29 

110 20 -0,54 0,29 

111 20 -0,54 0,29 

112 20 -0,54 0,29 

113 21 0,46 0,21 

114 21 0,46 0,21 
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115 21 0,46 0,21 

116 21 0,46 0,21 

117 20 -0,54 0,29 

118 20 -0,54 0,29 

119 20 -0,54 0,29 

120 17 -3,54 12,52 

121 19 -1,54 2,37 

122 23 2,46 6,06 

123 20 -0,54 0,29 

124 20 -0,54 0,29 

125 20 -0,54 0,29 

126 20 -0,54 0,29 

127 21 0,46 0,21 

128 21 0,46 0,21 

129 21 0,46 0,21 

130 21 0,46 0,21 

131 20 -0,54 0,29 

132 20 -0,54 0,29 

133 22 1,46 2,14 

134 20 -0,54 0,29 

135 20 -0,54 0,29 

136 21 0,46 0,21 

137 19 -1,54 2,37 

138 18 -2,54 6,44 

139 18 -2,54 6,44 

140 20 -0,54 0,29 

141 20 -0,54 0,29 

142 21 0,46 0,21 

143 23 2,46 6,06 

144 21 0,46 0,21 
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145 20 -0,54 0,29 

146 20 -0,54 0,29 

147 20 -0,54 0,29 

148 21 0,46 0,21 

149 21 0,46 0,21 

150 21 0,46 0,21 

151 21 0,46 0,21 

152 19 -1,54 2,37 

153 18 -2,54 6,44 

154 20 -0,54 0,29 

155 20 -0,54 0,29 

156 20 -0,54 0,29 

157 20 -0,54 0,29 

158 20 -0,54 0,29 

159 21 0,46 0,21 

160 21 0,46 0,21 

161 23 2,46 6,06 

162 22 1,46 2,14 

163 22 1,46 2,14 

164 21 0,46 0,21 

165 21 0,46 0,21 

166 21 0,46 0,21 

167 19 -1,54 2,37 

168 20 -0,54 0,29 

169 22 1,46 2,14 

170 21 0,46 0,21 

171 21 0,46 0,21 

172 24 3,46 11,98 

173 22 1,46 2,14 

174 19 -1,54 2,37 
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175 19 -1,54 2,37 

176 20 -0,54 0,29 

177 21 0,46 0,21 

178 20 -0,54 0,29 

179 21 0,46 0,21 

180 21 0,46 0,21 

181 22 1,46 2,14 

182 23 2,46 6,06 

183 23 2,46 6,06 

184 22 1,46 2,14 

185 22 1,46 2,14 

186 22 1,46 2,14 

187 22 1,46 2,14 

188 20 -0,54 0,29 

189 20 -0,54 0,29 

190 18 -2,54 6,44 

191 18 -2,54 6,44 

192 19 -1,54 2,37 

193 20 -0,54 0,29 

194 21 0,46 0,21 

195 21 0,46 0,21 

196 21 0,46 0,21 

197 23 2,46 6,06 

198 20 -0,54 0,29 

199 20 -0,54 0,29 

200 21 0,46 0,21 

201 23 2,46 6,06 

202 23 2,46 6,06 

203 21 0,46 0,21 

204 20 -0,54 0,29 
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205 19 -1,54 2,37 

206 17 -3,54 12,52 

207 22 1,46 2,14 

208 20 -0,54 0,29 

209 21 0,46 0,21 

210 20 -0,54 0,29 

211 20 -0,54 0,29 

212 21 0,46 0,21 

213 21 0,46 0,21 

214 21 0,46 0,21 

215 23 2,46 6,06 

216 22 1,46 2,14 

217 21 0,46 0,21 

218 21 0,46 0,21 

219 21 0,46 0,21 

220 21 0,46 0,21 

221 21 0,46 0,21 

222 20 -0,54 0,29 

223 20 -0,54 0,29 

224 19 -1,54 2,37 

225 19 -1,54 2,37 

226 18 -2,54 6,44 

227 20 -0,54 0,29 

228 20 -0,54 0,29 

229 20 -0,54 0,29 

230 21 0,46 0,21 

231 21 0,46 0,21 

232 20 -0,54 0,29 

233 20 -0,54 0,29 

234 19 -1,54 2,37 
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235 19 -1,54 2,37 

236 20 -0,54 0,29 

237 21 0,46 0,21 

238 20 -0,54 0,29 

239 22 1,46 2,14 

240 20 -0,54 0,29 

241 20 -0,54 0,29 

242 21 0,46 0,21 

243 19 -1,54 2,37 

244 21 0,46 0,21 

245 22 1,46 2,14 

246 20 -0,54 0,29 

247 21 0,46 0,21 

248 22 1,46 2,14 

249 20 -0,54 0,29 

250 20 -0,54 0,29 

251 20 -0,54 0,29 

252 19 -1,54 2,37 

253 21 0,46 0,21 

254 21 0,46 0,21 

255 21 0,46 0,21 

256 20 -0,54 0,29 

257 20 -0,54 0,29 

258 22 1,46 2,14 

259 19 -1,54 2,37 

260 20 -0,54 0,29 

261 20 -0,54 0,29 
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262 22 1,46 2,14 

263 21 0,46 0,21 

264 21 0,46 0,21 

265 20 -0,54 0,29 

266 20 -0,54 0,29 

267 20 -0,54 0,29 

268 22 1,46 2,14 

269 17 -3,54 12,52 

270 23 2,46 6,06 

271 22 1,46 2,14 

272 23 2,46 6,06 

273 20 -0,54 0,29 

274 21 0,46 0,21 

275 22 1,46 2,14 

276 20 -0,54 0,29 

277 20 -0,54 0,29 

278 20 -0,54 0,29 

279 19 -1,54 2,37 

280 20 -0,54 0,29 

281 22 1,46 2,14 

282 20 -0,54 0,29 

283 21 0,46 0,21 

284 21 0,46 0,21 

285 21 0,46 0,21 

286 19 -1,54 2,37 

287 20 -0,54 0,29 

288 23 2,46 6,06 

total 5915 
 

387,58 

rataan 20,54 
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Rataan bobot badan = �̅ = ∑� =  5915  = 20,54 
        n       288 

SD = �∑(� − �)²	 
n-1 
 

= �387,58 

        288-1 

= �1,35 

=  1,16 

Koefisien Keragaman (KK) 

KK =  SD x 100% 
       �̅ 
 

=   1,16       x 100% = 5,65% 
             20,54 

Koefisien Keragaman (KK) = 5,65%. Hal ini 

menunjukan bahwa keragaman bobot badan awal burung 

puyuh yang digunakan sebelum penelitian adalah 5,65%. 

Sastrosupadi (2000) menyatakan bahwa besarnya 

koefisien keragaman yang layak dan dikategorikan dalam 

taraf yang homogen adalah tidak boleh lebih dari 10 %. 

Bobot badan burung puyuh periode layer yang digunakan 

dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori 

homogen. 



60 
 

Lampiran 2. Data konsumsi pakan burung puyuh selama 
penelitian 

Perlakuan ulangan Minggu Minggu minggu minggu minngu Jumlah 

  
1 (g) 2 (g) 3 (g) 4 (g) 5 (g) (g) 

1 327 665 1080 1252 1502 4826 

2 319 653 1074 1242 1496 4784 

p0 3 331 668 1088 1256 1507 4850 

4 336 672 1092 1260 1512 4872 

5 324 659 1080 1248 1501 4812 

  6 344 680 1104 1268 1519 4915 

1 352 681 1107 1276 1545 4961 

2 354 683 1110 1277 1548 4972 

p1 3 359 686 1116 1283 1553 4997 

4 369 697 1125 1292 1562 5045 

5 361 689 1117 1285 1554 5006 

  6 374 698 1126 1297 1563 5058 

1 369 690 1124 1303 1589 5075 

2 382 701 1128 1314 1608 5133 

p2 3 403 726 1153 1336 1631 5249 

4 386 706 1134 1319 1613 5158 

5 398 720 1146 1331 1625 5220 

  6 411 724 1154 1338 1632 5259 

1 399 754 1162 1349 1680 5344 

2 413 764 1169 1352 1713 5411 

p3 3 417 774 1174 1348 1715 5428 

4 403 756 1159 1344 1705 5367 

5 394 747 1152 1334 1695 5322 

  6 434 787 1190 1361 1731 5503 
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Lampiran 3. Data pertambahan bobot badan puyuh 
(g/ekor/minggu) selama penelitian 

Perlakuan Ulangan Minggu minggu minggu minggu minggu Jumlah 

  
1 (g) 2 (g) 3 (g) 4 (g) 5 (g) (g) 

1 19 23 25 22 20 109 

2 19 22 22 23 20 106 

p0 3 20 22 24 22 22 110 

4 21 23 23 21 21 109 

5 20 19 23 23 21 106 

  6 20 22 23 22 22 109 

1 20 23 21 23 21 108 

2 21 20 24 23 22 110 

p1 3 19 23 24 22 24 112 

4 19 22 25 24 24 114 

5 20 23 22 24 23 112 

  6 21 24 22 26 24 117 

1 19 23 26 22 25 115 

2 21 24 23 25 24 117 

p2 3 23 25 27 26 26 127 

4 20 24 22 26 25 117 

5 21 26 24 26 25 122 

  6 22 26 25 28 26 127 

1 21 25 23 27 26 122 

2 23 27 26 27 24 127 

p3 3 25 24 28 26 26 129 

4 22 26 27 24 25 124 

5 20 26 25 23 26 120 

  6 25 23 27 32 26 133 
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Lampiran 4 

 Contoh perhitungan konsumsi pakan dan analisis 

keragaman konsumsi pakan burung puyuh per 

unit penelitian (P0U1) 

Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) =  

∑ konsumsi pakan (g) selama penelitian 

     ∑ burung puyuh per unit (12 ekor) x  ∑ hari penelitian 

=            4826 (g) 

     12 (ekor) x 35 hari 

 =   11,49 g/ekor/hari 

 Analisis keragaman konsumsi pakan per ekor per 

hari selama penelitian  

Tabel. rata-rata konsumsi pakan g/ekor/hari per unit 

perlakuan selama penelitian 

Perlakuan    
Ulangan 

  
Total Rataan 

   1 2 3 4 5 6 
  

 P0 11,49 11,39 11,55 11,60 11,46 11,70 69,19 11,53±0,11 

P1 11,80 11,84 11,90 12,10 11,92 12,04 71,60 11,93±0,12 

P2 12,08 12,22 12,50 12,28 12,43 12,52 74,03 12,34±0,17 

P3 12,72 12,88 12,92 12,78 12,67 13,10 77,07 12,85±0,16 

Jumlah 48,09 48,33 48,87 48,76 48,48 49,36 291,89 
 

  

FK  = (∑i. ∑j. Yij)² / t . r 



63 
 

  = (291,89)²  

        24     

  =  3549,99 

JK total = ∑i.j. Yij² - FK 

  = (11,49)² + (11,39)² +  (11,55)² 

               +…….. (13,1)² - 3549,99 

  = 3556,075– 3549,99 

  = 6,08 

JK perlakuan = ∑t.(∑i.∑j. Yij)² / r – FK 

(69,19)² + (71,6)² + (74,03)² + (77,07)²         -     3549,99 

                6 

  = 5,68 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 6,08 – 5,68 

  = 0,40 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

  = 5,68/ 3 

  = 1,89 

KT galat = JK galat / db galat 

  = 0,40 / 20 

  = 0,02 
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F hitung = KT perlakuan / KT galat 

  = 1,89/0,02 

  = 94,42 

Tabel . Analisis ragam 

Keterangan :  tanda (**) = F hitung > F tabel  menunjukan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan  burung puyuh 

sehingga dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan. 

 Uji jarak Berganda Duncan terhadap Konsumsi 

pakan Burung Puyuh 

SE   = �
��	�����

�. �
 

   = �
0,01
6	. 4

 

             =  √0,00083 

                      =     0,03 

 

 

 

 

 

 

    
F 

  

SK Db JK KT Hitung 
F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 5,68 1,89 94,42**) 3,10 4,94 

galat 20 0,40 0,02 
   

total 23 
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Tabel uji Duncan  

 
2 3 4 

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

JNT 1% 0,121 0,1266 0,1299 

 

Rataan perlakuan      

Perlakuan Rata-rata Beda Notasi 

P0 11,53 ± 0,11 a 

P1 11,93 ± 0,12 0,40 b 

P2 12,34 ± 0,17 0,41 0,81 c 

P3 12,85 ± 0,16 0,51 1,32 0,92 d 

Kesimpulan 

1. P0 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

  terhadap perlakuan P1, P2, dan P3 

2.  P1 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata

  terhadap prlakuan P2 dan P3 

3. P2 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

 terhadap perlakuan P3 
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Lampiran 5 

 Contoh perhitungan pertambahan bobot badan 

pada burung puyuh per unit penelitian (P0U1) 

Bobot badan (g/ekor/hari) =  

 =              ∑ bobot badan selama penelitian  

∑  hari selama penelitian 

=            109 

                                   35 hari 

 =   3,11 g/ekor/hari 

 Analisis keragaman pertambahan bobot badan 

per ekor per hari selama penelitian  

Tabel. rata-rata pertambahan bobot badan burung puyuh 

g/ekor/hari per unit perlakuan selama penelitian. 

Perlakuan 
   

Ulangan 
  

Total Rataan 

 
1 2 3 4 5 6 

  

P0 3,11 3,03 3,14 3,11 3,03 3,11 18,53 3,09±0,05 

P1 3,09 3,14 3,20 3,26 3,20 3,34 19,23 3,21±0,09 

P2 3,29 3,34 3,63 3,34 3,49 3,63 20,72 3,45±0,15 

P3 3,49 3,63 3,69 3,54 3,43 3,80 21,58 3,60±0,14 

Jumlah 12,98 13,14 13,66 13,25 13,15 13,88 80,06   
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FK  = (∑i. ∑j. Yij)² / t . r 

  = (80,06)²  

        24    

     

  = 267,067 

JK total = ∑i.j. Yij² - FK 

= (3,11)² + (3,03)² +  (3,14)² +…….. 

(3,8)² - 267,067 

  = 268,287 – 267,067 

  = 1,22 

JK perlakuan = ∑t.(∑i.∑j. Yij)² / r – FK 

 

=  (18,53)² + (19,23)² + (20,72)² + (21,58)²  

      -     267,067 

                                   6 

  = 0,96 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 1,22 – 0,96 

  = 0,26 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

  = 0,96/ 3 

  = 0,32 

KT galat = JK galat / db galat 

  = 0,26 / 20 

  = 0,01 
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F hitung = KT perlakuan / KT galat 

  = 0,32/0,01 

  = 24,71 

Tabel . Analisis ragam 

Keterangan :  tanda (**) = F hitung > F tabel  menunjukan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan 

burung puyuh sehingga dilanjutkan ke Uji Jarak 

Berganda Duncan. 

 Uji jarak Berganda Duncan terhadap 

Pertambahan Bobot Badan pada  burung Puyuh 

SE   = �
��	�����

�. �
 

   = �
0,01
6	. 4

 

           =  √0,00042 

                      =     0,02 

 

 

 

F 
SK Db JK KT Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,96 0,32 24,71**) 3,10 4,94 

galat 20 0,26 0,01 

Total 23 
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Tabel uji Duncan  

2 3 4 

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

JNT 1% 0,080 0,084 0,086 

 

Rataan perlakuan 

Perlakuan Rata-rata Beda Notasi 

P0 3,09 ± 0,05 a 

P1 3,21 ± 0,09 0,12 b 

P2 3,45 ± 0,15 0,24 0,36 c 

P3 3,60 ± 0,14 0,15 0,51 0,39 d 

Kesimpulan 

1. P0 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P1, P2, dan P3 

2. P1 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P2 dan P3 

3. P2 terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P3 

 

 

 

 



70 
 

Lampiran 6 

 Contoh perhitungan konversi pakan dan analisis 

keragaman konversi pakan burung puyuh per 

unit penelitian (P0U1) 

FCR  =       Konsumsi pakan (g) penelitian 

             bobot badan (g)  x 12 ekor 

  = 4826 (g) 

   1308 (g) 

  = 3,69 

 Analisis keragaman konversi pakan per unit 

selama penelitian  

Tabel . rata-rata konversi pakan per unit perlakuan 

selama penelitian  

Perlakuan 
   

Ulangan 
  

Total Rataan 

 
1 2 3 4 5 6 

  

P0 3,69 3,76 3,67 3,72 3,78 3,76 22,38 3,73±0,04 

P1 3,83 3,77 3,72 3,69 3,72 3,60 22,33 3,72±0,08 

P2 3,68 3,66 3,44 3,67 3,57 3,45 21,47 3,58±0,11 

P3 3,65 3,55 3,51 3,61 3,69 3,44 21,45 3,58±0,09 

Jumlah 14,85 14,74 14,34 14,69 14,76 14,25 87,63 
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FK  = (∑i. ∑j. Yij)² / t . r 

  = (87,63)² 

       24 

  = 319,96 

JK total = ∑i.j. Yij² - FK 

= (3,69)² + (3,76)² + (3,67)² +…… (3,44)² - 319,96 

  = 320,24 – 319,96 

  = 0,28 

JK perlakuan = ∑t.(∑i.∑j. Yij)² / r – FK 

= (22,38)² + (22,33)² + (21,47)²  + (21,45)²   -319,6 

6 

  = 320,09 – 319,96 

  = 0,13 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 0,28 – 0,13 

  = 0,15 

 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

  = 0,13/3 

  = 0,04 

KT galat = JK galat / db galat 

  = 0,15/20 

  = 0,01 
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F hitung = KT perlakuan / KT galat 

  = 0,04/0,01 

= 6,2 

Tabel . Analisis ragam 

Keterangan :  tanda (**) = F hitung > F tabel  menunjukan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

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

sehingga dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

 Uji jarak Berganda Duncan terhadap Konversi 

pakan Burung Puyuh 

SE = �
��	�����

�. �
 

   = �
0,01
6	. 4

 

          =  0,02 

   

 

 

    
F 

  
SK Db JK KT Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,13 0,04 6,20**) 3,10 4,94 

Galat 20 0,15 0,01 
  

Total 23 
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Tabel uji Duncan  

2 3 4 

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

JNT 1% 0,08 0,09 0,09 

 

      Rataan perlakuan 

 Kesimpulan 

1. Pemberian tepung jangkrik 15% tidak 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

dengan perlakuan pemberian tepung jangkrik 

10% 

2. Pemberian tepung jangkrik 10% memberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap 

perlakuan pemberian tepung jangkrik 5% 

3. Pemberian tepung jangkrik 5% tidak 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

dengan perlakuan tanpa penambahan tepung 

jangkrik 

 

Perlakuan Rata-rata Beda Notasi 

P3 3,58 ± 0,09 a 

P2 3,58 ± 0,11 0,00 a 

P1 3,72 ± 0,08 0,14 0,14 b 

P0 3,73 ± 0,04 0,01 0,15 0,15 b 
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Lampiran 7. Umur pertama bertelur (hari) 

Perlakuan 
   

Ulangan 
  

Total Rataan 

 
1 2 3 4 5 6 

  

P0 44 44 47 48 46 49 278 46,33±2,07 

P1 49 42 46 47 44 46 274 45,67±2,42 

P2 46 47 40 46 42 42 263 43,83±2,86 

P3 45 48 43 43 44 41 264 44,00±2,37 

Jumlah 184 181 176 184 176 178 1079 
 

 

FK  = (∑i. ∑j. Yij)² / t . r 

  = (1079)² 

       24 

  = 48510 

JK total = ∑i.j. Yij² - FK 

= (44)² + (44)² + (47)² +…… (41)² - 

48510 

  = 48657 – 48510 

  = 147 

JK perlakuan = ∑t.(∑i.∑j. Yij)² / r – FK 

= (278)² + (274)² + (263)²  + (264)²   - 48150 

  = 48538 – 48510 

  = 28 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 147 – 28 

  = 119 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

  = 28/3 
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  = 9,33 

KT galat = JK galat / db galat 

  = 119/20 

  = 5,95 

F hitung = KT perlakuan / KT galat 

  = 9,33/5,95 

= 1,57 

 

Tabel . Analisis ragam 

 

Keterangan :    F hitung < F tabel  5% menunjukan bahwa 

perlakuan pada pakan dengan penambahan tepung 

jangkrik memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap umur pertama burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

    
F 

  
SK Db JK KT Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 28 9,33 1,57 3,10 4,94 
Galat 20 119 5,95 

  
Total 23 
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Lampiran 8. Dokumentasi pelaksanaan penelitian 

  

   
Gambar DOQ Burung Puyuh 

 

 
Gambar Tepung Jangkrik 
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Gambar Umur Pertama Penelitian 

 

 
 Gambar Tepung Jangkrik 
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Gambar Waktu Penelitian 

 

 
 Gambar Karung Pakan Basal  
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