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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Burung puyuh termasuk dalam golongan hewan 

unggas yang harus dikembangkan budidayanya, karena burung 

puyuh sangat potensial dalam mencukupi kebutuhan protein 

hewani  yang kurang terpenuhi saat ini. Kemampuan tumbuh 

dan berkembang biak burung puyuh sangat cepat, karena 

dalam kurun waktu 41 hari, burung puyuh sudah berproduksi 

dan dalam waktu satu tahun dapat menghasilkan tiga sampai 

empat keturunan. Usaha peternakan saat ini merambah ke 

daerah perkotaan. Manajemen pemeliharan di kota seharusnya 

berbeda dengan management pemeliharaan di daerah 

pedesaan, karena faktor polusi udara yang nantinya mampu 

mengganggu kesehatan ternak. Polusi udara merupakan 

sumber dari radikal bebas yang mampu mengganggu proses 

konsumsi, kecernaan, dan metabolisme dalam tubuh ternak 

khususnya pada lemak. Radikal bebas mampu dicegah atau 

dinetralisir dengan antioksidan . 

Antioksidan yang ada dalam tubuh kurang mencukupi 

untuk menangkal radikal bebas tersebut, sehingga perlu 

diperlukan sumber antioksidan dari luar tubuh seperti yang 

terkandung dalam buah dan sayur. Pemberian antioksidan 

pada ternak dapat mengurangi efek dari radikal bebas, salah 

satu contoh sumber antioksidan yaitu wortel. Produksi wortel 

cukup tinggi di Indonesia dengan jumlah 512.122 ton pada 

tahun 2013 (BPS, 2013). Wortel terdiri dari dua bagian yaitu 

bagian daun dan bagian umbi atau buah, umbi wortel berwarna 

orange yang mencirikan adanya kandungan karotenoid dan 
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flovanoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Wortel yang 

segar akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber vitamin 

untuk konsumsi sehari-hari, namun tidak jarang banyak 

ditemui wortel yang tidak laku dipasaran seperti ukurannya 

terlalu kecil, bentuk yang tidak normal dan wortel yang pada 

bagian kulitnya  masih melekat kotoran yang sulit untuk 

dihilangkan. Wortel yang tidak laku di pasaran inilah yang 

dimanfaatkan sebagai feed additive pakan ternak. 

Feed additive berfungsi sebagai bahan pemacu 

pertumbuhan dan peningkatan efisiensi pakan. Pada umumnya 

feed additive berasal dari produk komersial (sintetis) yang 

berdampak kurang terjaminnya aspek keamanan, sehingga 

sering terjadi kasus yaitu munculnya residu bahan kimia, 

antibiotik hormon pada produk hasil ternak, oleh karena itu 

perlu adanya pemanfaatan beberapa tanaman tradisional yang 

dapat digunakan sebagai suplementasi pakan atau obat-obatan. 

Salah satu feed additive pakan yang bisa dimanfaatkan yaitu 

tepung wortel. Tepung wortel adalah produk olahan wortel 

segar yang merupakan bahan setengah jadi dengan daya 

simpan 6-8 bulan (Nuasa, 2008). Tepung wortel mengandung 

kadar air 6,73 %, kadar karbohidrat 13,15%, kadar lemak 

1,15%, kadar protein 7,7 % dan beta karoten 33,74 mg/kg 

(Nur, dkk. 2011). Pemanfaatan feed additive  ini diharapkan 

mampu menjadi pemacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efisiensi pakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penambahan 

tepung wortel sebagai feed additive terhadap penampilan 

produksi burung puyuh jantan. 
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1.1. Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana penambahan tepung wortel sebagai feed additive 

terhadap penampilan produksi burung puyuh jantan 

 

1.2.  Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penambahan tepung wortel sebagai feed additive terhadap 

penampilan produksi burung puyuh jantan. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam bidang alami pengetahuan yaitu memberikan informasi 

mengenai pengaruh dan level optimal penambahan tepung 

wortel sebagai feed additive terhadap penampilan produksi 

burung puyuh jantan. 

 

1.4.  Kerangka Pikir. 

Burung puyuh adalah salah satu ternak yang mudah 

untuk dibudidayakan dan memiliki peran yang penting dalam 

upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 

usaha peternakan burung puyuh, salah satu keunggulan burung 

puyuh yaitu pembudidayaannya tidak memerlukan tempat 

yang luas dan investasi yang besar sehingga usaha peternakan 

burung puyuh dapat dilakukan oleh peternak dengan modal 

kecil sampai modal besar. Burung puyuh harus dalam kondisi 

sehat untuk mendapatkan penampilan produksi yang 

maksimal. Pencegahan penyakit yang dapat dilakukan melalui 

pakan yang diberikan dengan penambahan bahan baku sebagai 

feed additive pakan yang mengandung antioksidan yang 

berfungsi untuk mengurangi radikal bebas yang muncul dari 
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lingkungan ternak. Wortel mengandung karotenoid dan 

flovanoid yang berfungsi sebgai antioksidan . 

Wortel memiliki kandungan air, karbohidrat, lemak, 

dan vitamin baik berupa beta karoten, B1 dan C. Fungsi beta 

karoten yaitu sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan, 

mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta 

melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dari proses 

oksidasi. Wortel yang segar akan dikonsumsi oleh manusia, 

namun masih ada wortel yang tidak laku dipasaran sehingga 

dimanfaatkan sebagai feed additive untuk ternak, hal ini 

dikarenakan adanya kandungan beta karoten dan pektin yang 

ada didalam wortel yang dapat dimanfaatkan untuk ternak. 

Beta karoten adalah antioksidan yang spesifik, karena dapat 

mencegah proses oksidasi dalam sistem yang memiliki 

oksigen rendah, beta karoten terbukti efektif mencegah 

oksidasi biomolekuler dan membran lipida, terutama pada 

oksigen yang bertekanan rendah, kemampuan beta karoten 

sebagai antioksidan pada oksigen bertekanan rendah sangat 

penting dalam sistem biologi, karena biasanya sistem 

antioksidan efektif pada oksigen yang bertekanan tinggi, oleh 

karena itu beta karoten dapat digunakan sebagai komplemen 

terhadap antioksidan lain (Silalahi, 2006). Wortel selain 

mengandung beta karoten yang tinggi juga mengandung pektin 

yang baik untuk menurunkan kolesterol darah dalam tubuh, 

pemberian wortel sebagai feed additive pakan ternak dapat 

diberikan dengan cara membentuk wortel menjadi tepung 

wortel. 

Tepung wortel segar mengandung kadar air 6,73 %, 

kadar karbohidrat 13,15 %, kadar lemak 1,15 %, kadar protein 

7,7 % dan beta karoten 33,74 mg/kg (Nur, dkk. 2011). 

Menurut Malik, dkk (2013), adanya peningkatan kualitas umbi 
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wortel setelah dilakukan pengolahan yaitu mengandung kadar 

air sebesar 91,2 % pada umbi wortel menurun menjadi 0,82 % 

pada tepung wortel, selain itu kandungan total karoten sebesar 

29,27 µ/g pada umbi wortel  meningkat menjadi 82,78 µ/g, 

karoten adalah sebagian besar dari vitamin A, dalam tanaman 

seperti wortel biasanya terdapat berbagai jenis karoten, namun 

yang lebih banyak adalah αβγ (Winarno, 2004). 

Menurut Sikder, et all (1998), pemberian tepung 

wortel dalam pakan ayam petelur tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap konsumsi pakan, akan tetapi pemberian 

tepung wortel dengan level tertinggi 8% cenderung 

menurunkan konsumsi pakan. Semua hewan membutuhkan 

vitamin A, vitamin tersebut tidak dalam tumbuhan dalam 

bentuk vitamin A melainkan dalam bentuk provitamin A, 

karena tubuh tidak dapat mengubahnya menjadi vitamin aktif , 

karena vitamin A larut dalam lemak maka penyerapannya 

dipermudah dengan penyerapan lemak bersama-sama 

defisiensi tersebut muncul apabila penyerapan lemak menurun 

(Anggorodi, 1995). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penambahan 

tepung wortel terhadap penampilan produksi burung puyuh 

jantan. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir penelitian. 

 

1.5. Hipotesis. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

tepung  wortel sebagai feed additive dapat meningkatkan 

penampilan produksi burung puyuh jantan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Wortel. 

Wortel merupakan bahan pangan (sayuran) yang 

digemari dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Mengkonsumsi wortel bahkan sangat dianjurkan, terutama 

untuk menghadapi masalah kekurangan vitamin A. Setiap 100 

gram bahan mengandung 12.000 S.I vitamin A, serta kaya 

akan β-karoten. Fungsi beta karoten yaitu sebagai antioksidan 

yang menjaga kesehatan, mencegah dan menekan 

pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak 

jenuh ganda dari proses oksidasi, Selain beta karoten wortel 

mengandung pektin yang baik untuk menurunkan kolesterol 

darah dalam tubuh. Wortel merupakan bahan pangan bergizi 

tinggi, harga murah dan mudah di dapat.Salah satu penentu 

kandungan dari wortel adalah pengolahan. Pengolahan yang 

baik akan menghasilkan kandungan β-karoten dalam wortel  

yang merupakan senyawa kimia pembentuk vitamin A akan 

semakin baik. Proses pengolahan wortel perlu memperhatikan 

dalam tahap pengeringan, karena pada proses pengeringan ini 

akan terjadi pemucatan pigmen warna pada wortel, padahal 

warna orange tua menandakan kandungan β-karoten yang 

tinggi. Pigmen karotenoid dalam wortel merupakan sumber 

warna kuning yang mampu mempengaruhi warna kuning telur 

apabila wortel ini diberikan pada unggas petelur. Semua 

hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin A terdapat dalam 

tanaman bukan sebagai vitamin A melainkan sebagai 

prekursornyayaitu karoten atau yang biasa dikenal dengan 

nama provitamin A, tubuh mengubahnya menjadi vitamin 
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aktif. Konversi provitamin A ke vitamin A terjadi di mukosa 

usus halus. Vitamin A larut dalam lemak, penyerapan 

dipermudah oleh penyerapan lemak yang berjalan bersamaan 

dengan defisiensi yang dapat dijumpai apabila penyerapan 

lemak menurun ( Anggorodi, 1995). 

Pembuatan tepung wortel dihasilkan dari wortel segar 

dengan berat 1 kg akan menghasilkan 50 g tepung wortel. 

Kadar zat makanan tepung wortel adalah kadar air 6,73 %, 

kadar karbohidrat 13,15 %, kadar protein 7,77 %, kadar lemak 

1,15% dan kadar β-karoten 33,74 mg/kg (56,18 S.I/100 g 

tepung wortel) (Nur, dkk. 2011). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dari Amirudin (2013) menjelaskan bahwa proses 

pengeringan dengan metode try dryer model EH-TD-300 

Eunha Fluid Science pada pengeringan bersuhu 30°C dengan 

ketebalan wortel 1 mm menghasilkan β-karoten sebesar 0,83 

% sedangkan pada suhu 45°C dengan ketebalan wortel 3 mm 

menghasilkan β-karoten sebesar 1,69 % namun pada suhu 

60°C kandungan β-karoten akan menurun, hal ini 

menunjukkan telah terjadi degradasi karoten pada suhu tinggi. 

Penelitian tentang penambahan tepung wortel pomace 

dan tepung kacang panjang berkecambah terhadap kualitas 

fisik dari biskuit memberikan nilai tepung wortel mengandung 

kadar abu 0,7-3,2 % serta kadar serat kasar 18,5 %. Penurunan 

kadar lemak dimungkinkan karena kapasitas penyerapan 

minyak tepung wortel pomace dan tepung kacang panjang 

berkecambah lebih rendah dibandingkan dengan tepung teligu, 

dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pencampuran dari kedua tepung tersebut sebesar 8-10 % pada 

tinggak masing-masing dapat menghasilkan nilai tambah dari 

biskuit dalam kandungan protein dan serat yang terkandung 

dalam dua bahan tersebut (Baljeet, et all.2007). Penelitian 
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Wigar (2009), tepung daun wortel dapat menggantikan 

konsentrat dalam pakan tanpa mempengaruhi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian dan konversi pakan kelinci 

jantan lokal. Formula terbaik yang didapatkan pada sosis ikan 

dengan penambahan 10 g tepung wortel dan % g tepung sagu 

dalam 10 g daging ikan gabus dengan hasil kadar air yang 

diperoleh adalah 66,09 %, kadar abu 2,7 %, kadar lemak 1,28 

%, protein 17,4 % dan adanya kandungan β-karoten 

didalamnya (Singal, dkk. 2011).  

 

2.2. Burung Puyuh. 

Burung puyuh merupakan salah satu unggas yang 

berukuran kecil, tidak dapat terbang, ukuran tubuh relatif 

kecil, berparuh pendek dan berkaki pendek serta berjari kaki 

empat dan bewarna kekuning-kuningan. Jenis burung puyuh 

yang dipelihara di Indonesia yaitu Coturnix-coturnix japonica, 

Coturnic chinensis (Blue Breasted quail), Turnic susciator, 

Arborophila javanica, dan Rollus roulroul.(Anggorodi, 1995). 

Kelebihan dari burung puyuh yaitu daya tahan tubuhnya dan 

cara pemeliharaannya. Daya tahan tubuh terhadap penyakit 

burung puyuh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam, 

sehingga resiko matinya jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan ayam.Jenis burung puyuh ada bermacam-macam 

diantaranya adalah Arborophila Javonica, Rolluslus Roulroul, 

Cortunix Chinensis.Direktorat Pebibitan Ternak (2011) 

membedakan periode pemeliharaan burung puyuh berdasarkan 

fase pertumbuhan yaitu starter, grower, dan layer.Fase 

Grower merupakan fase saat burung puyuh berumur 3-6 

minggu.Pemotongan paruh dan seleksi calon induk dan 

pejantandilakukan pada saat fase grower.Burung puyuh 

merupakan salah satu komoditi ternak yang dapat memenuhi 
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kebutuhan protein hewani. Produksi telur burung puyuh 

mencapai 250-300 butir per tahun dengan berat rata-rata 10 g 

per butir, disamping produksi telurnya burung puyuh juga 

dapat dimanfaatkan daging dan kotorannya 

Burung puyuh betina memiliki ciri-ciri bulu berwarna 

coklat muda dengan bintik hitam pada leher dan dada pada 

bagian atas, sedangkan burung puyuh jantan memiliki ciri ciri 

bulu leher dan dada berwarna coklat karat.Burung puyuh 

jantan memiliki kelenjar kloaka, suatu struktur bulat khas pada 

pinggir anus yang mengeluarkan bahan berwarna putih 

buih.Kelenjar tersebut digunakan untuk menaksir kemampuan 

reproduksi burung puyuh jantan (Anggorodi, 1995). 

Perbandingan rasio jantan dan ebtina adalah 1 : 4 (Koswara, 

2009). 

 

2.3. Kebutuhan Zat Makanan Burung Puyuh. 

Kebutuhan ternak pada pakan dicerminkan oleh 

kebutuhannya terhadap zat makanan , karena jumlah 

kebutuhan zat makanan setiap harinya sangat tergantung pada 

jenis ternak, umur, fase (pertumbuhan dan dewasa), kondisi 

tubuh (normal atau sakit) dan lingkungan tempat hidupnya 

serta bobot ternak tersebut. Setiap pakan ternak yang sengaja 

kita berikan kepada ternak atau yang diperolehnya sendiri 

mengandung unsur-unsur zat makanan yang kandungan zat 

makanannya sangat bervariasi tergantung jenis, macam dan 

keadaan bahan pakan tersebut. Unsur zat makanan yang 

terkandung di dalam bahan pakan secara umum terdiri dari air, 

mineral, protein, lemak, karbohidrat dan vitamin, setelah 

dikonsumsi oleh ternak unsur-unsur zat makanan ini akan 

berperan sesuai dengan fungsinya pada tubuh ternak 

(Anonimus, 2000). 
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Burung puyuh memiliki dua fase pemeliharaan yaitu 

fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur).Pada fase 

pertumbuhan dibagi lagi menjadi dua fase yaitu fase starter 

yaitu pada umur 0-3 minggu dan fase grower yaitu pada umur 

3-5 minggu. Perbedaan fase ini beresiko pada pemberian 

pakan kebutuhannya, pada burung puyuh umur 0-3 minggu 

membutuhkan protein 25 % dan EM 2900 kkal/kg sedangkan 

pada burung puyuh umur 3-5 minggu membutuhkan protein 

20 % dan EM 2600 kkal/kg, selain itu untuk burung yang 

berumur lebih dari 5 minggu kebutuhan zat makanannya sama 

dengan burung puyuh umur 3-5 minggu sementara kebutuhan 

protein untuk pembibitan sedang bertelur atau dewasa kelamin 

sebesar 18-20 %.Kebutuhan zat makanan burung puyuh 

dijelaskan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan Burung Puyuh. 
Zat Makanan Starter dan Grower Layer Bibit 

Energi Metabolisme 

(Kkal/kg) 

2800 2600 2800 

Protein (%) 27 20 24 
Lysine (%) 1,4 1,1 0,7 

Methionine + Cystine (%) 0,9 0,8 0,6 

Glysine + serine (%) 1,6 0,9 0,9 
Calsium (%) 0,65 3,75 2,3 

Vitamin A (I.U) 3000 6000 3000 

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

Riboflavin (mg) 3,8 4 4 

Pantothenic acid (mg) 12,6 15 15 

Niacin (mg) 31 6000 20 
Choline (%) 1500 2000 1000 

Asam linoleat(%) 1 1 1 

Chlorine (%) 0,11 0,15 0,15 
Phosphor (%) 0,65 1 1 

Sodium (%) 0,085 0 0,15 

Iodium (%) 0,3 0,3 0,3 
Magnesium (mg) 600 500 400 

Mangan (%) 90 80 70 

Zinc (mg) 50 100 50 

Sumber : NRC 1994. 
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Kebutuhan zat vitamin dalam zat makanan burung 

puyuh adalah tidak berpengaruh secara signifikan pada jenis 

kelamin jantan maupun betina dengan pemberian vitamin A 

yang berkisar antara 550-4400 I.U dengan EM kurang lebih 

2640 dan 3200 kkal/kg pakan, protein kurang lebih 1,4 % dan 

imbangan Cad an P adalah 1,75 namun akan berdampak 

tingginya mortalitas pada burung puyuh berjenis kelamin 

jantan dan betina dengan pemberian pakan yang berenergi 

rendah yang ditambahkan dengan 550 atau 1100 IU vitamin A 

dan pada betina diberi pakan berenergi tinggi mengandung 

550 IU vitamin A/ kg pakan (Anggorodi, 1995). Penambahan 

sayuran atau hijauan sudah jarang sekali dilakukan oleh 

peternak, tetapi pemanfaatan hijauan bertujuan untuk 

melengkapi vitamin dan pertimbangan untuk tidak 

menggunakan hijauan adalah untuk menghindari parasite 

eksternal. Jumlah pemberian hijauan adalah 2-3 kg per ekor 

ternak per hari ( Achmanu dan Muherlin, 2011). 

 

2.4. Bahan Pakan Burung Puyuh. 

Bahan pakan (bahan makanan ternak) adalah segala 

sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak (baik dalam 

bentuk organik ataupun anorganik) yang sebagian atau 

seluruhnya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak 

itu sendiri.Bahan pakan sedikit dikitnya memiliki peran social, 

peran psikologis dan peran fisiologis.Zat pakan (zat makanan) 

yaitu bahan pakan yang dapat dicerna oleh tubuh, dan diserap 

dan bermanfaat bagi tubuh.Zat pakan ada 6 macam yaitu air, 

karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin (Sunarso dan 

Chistiyanto, 20013). Pengertian dan fungsi beberapa zat pakan 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Protein termasuk dalam kelompok zat pembangun 

yang merupakan esensial bagi kehidupan. Fungsi dari 

protein adalah untuk memperbaiki jaringan yang 

rusak, pertumbuhan jaringan baru, penyusun enzim 

dan hormon tertentu, metabolisme energi serta 

penyusun zat untuk kekebalan. 

2. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh, 

pemberian pakan dengan kandungan karbohidrat yang 

tinggi akan memberikan dampak pada penimbunan 

energi pada tubuh dalam bentuk lemak. 

3. Lemak memiliki peran yang penting dalam tubuh 

yaitu untuk menambah tingkat efisiensi akan 

penggunaan pakan terutama pada ternak non-

ruminansia, menambah palatabilitas, sebagai sumber 

tenaga yang lebih tinggi dari karbohidrat, 

mempengaruhi penyerapan vitamin A serta karoten 

dalam saluran pencernaan, mengandung vitamin 

A,D,E dan K yang mempunyai peranan dalam 

penyerapan kalsium. 

4. Vitamin memiliki fungsi sebagai pertumbuhan, 

produksi, reproduksi, dan menjaga kesehatan (Dwi, 

2001). 

Pakan bebas pilih (free choice feeding) dengan 

beragam sumber protein, tidak berpengaruh pada awal 

bertelur, bobot badan awal bertelur dan bobot telur awal 

bertelur.Perlakuan dengan 2 sumber energi dan 2 sumber 

protein ternyata sudah cukup untuk penampilan produksi 

burung puyuh pada awal peneluran (Diwayani, dkk. 2012). 

Dewansyah (2010) melaporkan bahwa suplementasi vitamin A 

sama ras 4500 I.U dalam pakan belum mampu memperbaiki 

produksi telur, konversi pakan, berat telur, ketebalan kerabang 
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telur dan nilai Haugh Unit, tetapi suplementasi vitamin A 

mampu memperbaiki nilai kuning telur (yolk) pada burung 

puyuh. 

2.5. Feed Additive. 

Feed additive adalah bahan pakan yang sengaja 

ditambahkan dalam pakan dengan cara pencampuran untuk 

diberikan pada ternak (Wahju, 2004). Menurut Rahayu dan 

Budiman (2013) menjelaskan bahwa feed additive memiliki 

fungsi yaitu sebagai pemacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efisiensi pakan pada ayam, selama ini banyak digunakan feed 

additive komersial yang memiliki harga tinggi namun juga 

memiliki kelemahan yaitu kurangnya jaminan keamanan 

karena adanya residu bahan kimia dan hormon dalam produk 

yang terkandung dalam feed additive tersebut. Tanaman obat 

yang digunakan sebagai feed supplement atau feed additive  

dapat diberikan dalam bentuk air minum atau dalam pakan. 

Ternak unggas yang diberikan feed supplement atau feed 

additive akan meningkatkan daya tahan tubuh, produktivitas, 

effisiensi pakan, kualitas karkas daging ayam lebih baik 

(perlemakan abdomen berkurang), aroma daging dan telur 

tidak amis (Zainuddin, 2002). Fitobiotik merupakan feed 

additive alami yang berasal dari tanaman yang memiliki 

kandungan zat aktif yang berfungsi untuk penyembuhan dan 

pencegahan penyakit (Lestariningsih, dkk. 2012). 

Menurut Lestariningsih, dkk (2012), penggunaan 

enkapsulasi fitobiotik lebih baik dibandingkan dengan tepung 

untuk meningkatkan produksi ayam pedaging. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa produksi dan warna kuning telur ayam 

yang diberikan tepung daun mengkudu memiliki pengaruh 

lebih tinggi dibandingkan dengan sari buah mengkudu, hal ini 
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dikarenakan daun mengkudu mengandung mineral F, Zn, dan 

β-karoten yang dapat diubah oleh tubuh menjadi vitamin A 

(Zainuddin, 2002). 

2.6. Konsumsi Pakan. 

Konsumsi pakan tergantung oleh beberapa faktor 

antara lain energi pakan, macam pakan, palatabilitas, tosik, 

dan pakan yang voluminous (Amin, 2007). Konsumsi pakan 

pada burung puyuh tidak hanya dipengaruhi oleh pakan yang 

dikonsumsi ternak, melainkan faktor suhu lingkungan juga 

mempengaruhi  konsumsi pakan ternak (Prayuda, dkk. 2014). 

Sikder, et all (1998), pemberian tepung wortel dalam pakan 

ayam petelur tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

konsumsi pakan, akan tetapi pemberian tepung wortel dengan 

level tertinggi 8% cenderung menurunkan konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan burung puyuh 17,5 gekor/hari pada 

umur 31-51 hari kemudian menjadi 22,1 g/ekor/hari pada 

umur 51-100 hari dan kemudian tidak meningkat lagi setelah 

umur 100 hari (Tiwari dan Panda, 1978).Menurut Imelda dkk 

(2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan burung puyuh jantan adalah 14,91 g/ekor/hari 

atau 346,53 sampai 417,41 g/ekor selama 28 hari. Pada 

penelitian Tambunan, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

total konsumsi puyuh jantan dalam 5 minggu 335,71 - 350,92 

gram/hari. 

 

2.7. Pertambahan Bobot Badan. 

Pertambahan bobot badan adalah tolak ukur yang lebih 

mudah untuk memberikan gembaran yang lebih jelas 

mengenai pertumbuhan.Pertambahan bobot badan pada ternak 

adalah kenaikan bobot badan yang dicapai oleh seekor ternak 
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selama periode tertentu. Pertambahan bobot badan diperoleh 

dengan cara mengukur bobot badan dengan cara penimbangan 

berulang dalam kurun waktu tertentu misalnya setiap hari, 

setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Pertambahan 

bobot badan akan menggambarkan kemampuan ternak dalam 

mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi daging, apabila 

ternak yang mengkonsumsi pakan dalam jumlah besar namun 

pertambahan bobot badannya tidak tinggi, maka dapat diduga 

bahwa penyerapan makanan dalam saluran pencernaan ternak 

tidak berlangsung secara sempurna, hal ini disebabkan oleh 

kondisi fisik ternak, jenis kelamin etrnak, suhu dan kualitas 

pakan yang dikonsumsi (Rifqi, 2008). Menurut Yulinas 

(2005), pertambahan bobot badan yang baik bukan ditentukan 

oleh protein kasarnya dalam pakan, melainkan oleh 

kelengkapan asam amino dalam pakan sesuai dengan 

kebutuhan dan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak. 

Penambahan feed additive sintetik (antibiotik) dengan 

feed additive herbal (tepung kunyit dan tepung temulawak) 

memberikan pengaruh yang berbeda pada ayam pedaging, 

semakin tinggi penambahan tepung kunyit dan tepung 

temulawak maka akan menurunkan bobot badan ayam 

pedaging tersebut (Swastika, 2012). Penggunaan enkapulasi 

fitobiotik lebih baik dibandingkan dengan tepung untuk 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. Perlakuan 

level optimal dalam penggunaan enkapsulasi fitobiotik adalah 

0,8 % sebagai feed additive untuk meningkatkan penampilan 

produksi ayam pedaging (Lestariningsih, dkk. 2012). 

 

2.8. Konversi Pakan. 

Konversi adalah jumlah pakan yang dihabiskan untuk 

tiap satuan produksi (pertambahan bobot badan, telur, dan 
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produksi lainnya. Semakin banyak pakan yang dikonsumsi 

untuk menghasilkan satu satuan produksi maka semakin buruk 

pakan tersebut, hal ini disebabkan karena baik buruknya 

konversi pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

mutu pakan, kesehatan ternak dan tata cara pemberian pakan. 

Tinggi rendahnya nilai konversi pakan sangat dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan harian ternak 

(Nuraini, 2009).Semakin baik kualitas pakan, maka semakin 

kecil konversi pakannya.Baik tidaknya kualitas pakan 

dipengaruhi oleh keseimbangan zat makanan dalam pakan 

yang diperlukan oleh ternak (Sagala, 2009).Konversi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur ternak, bangsa 

ternak, kandungan zat makanan dalam pakan, temperatur dan 

kesehatan ternak (Anggorodi, 1995). 

Penambahan tepung darah dalam pakan dapat 

meningkatkan konversi pakan pada burung puyuh, hal ini 

dikarenakan menurunnya kemampuan burung puyuh dalam 

penyerapan zat makanan. Nilai konversi pakan yang tinggi 

dapat disebabkan oleh adanya suhu yang terlalu tinggi 

sehingga burung puyuh mengalami stress, apabila burung 

puyuh stress berkelanjutan maka produktifitas akan terganggu, 

sehingga pakan yang dikonsumsi tidak dimetabolis dengan 

baik. Terganggunya metabolisme dalam tubuh burung puyuh 

akan menjadikan tidak effisien penggunaan pakan (Prayuda, 

dkk. 2014). Menurut Imelda dkk (2012) rata-rata angka 

konversi pakan burung puyuh umur 1 hari adalah 2,9 untuk 

betina dan 3,61 untuk burung puyuh jantan. Hasil penelitian 

dari Saleh dkk (2005) menjelaskan bahwa angka konversi 

pakan untuk burung puyuh umur 1 sampai 42 hari adalah3,65 

sampai 4,29.  
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2.9. Bobot Karkas. 

Karkas ternak unggas adalah bagian dari ternak 

unggas yang didapatkan dengan cara disembelih secara halal 

dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan 

abdominalnya, dipotong kepala dan lehernya serta kedua 

kakinya (Anonimus, 2009). Persentase karkas dapat dihitung 

dengan cara mengukur persentase bobot karkas terhadap bobot 

potong satuan persen Sistem pemeliharaan terkurung dan 

lokasi di daerah pesisir lebih potensial untuk mendapatkan 

bobot dan persentase bagian – bagian karkas itik Mojosari 

afkir yang lebih baik, selain itu bobot dan bagian – bagian 

karkas yang meliputi paha, dada, punggung dan sayap itik 

Mojosari afkir dipelihara dalam sistem terkurung di lokasi 

pesisir lebih tinggi dari pada yang dipelihara secara terkurung 

di lokasi pertanian, terlebih lagi itik Mojosari afkir yang 

dipelihara secara gembala di lokasi pertanian pesisir 

(Amaludin, dkk. 2013). 

Semakin tinggi tingkat konsumsi maka semakin baik 

bobot karkas yang dihasilkan bila nilai gizi dalam pakan 

terpenuhi (Umar, dkk. 2005).penambahan ABM (ampas buah 

merah) sebesar 1,5% yang mengandung karotenoid 

0,0541ppm mampu memberikan nilai bobot karkas ayam lebih 

baik yaitu 1252,9 ±47,3 dibandingkan dengan tanpa 

penambahan ABM 1192,6 ± 124,9(Yuanita, 2009). 

 

2.10. Persentase Bobot Karkas. 

Penambahan tepung darah dengan penambahan 4% 

dapat meningkatkan produksi karkas secara optimal, hal ini 

diduga karena zat makanan yang terkandung dalam tepung 

darah dapat dicerna secara optimal sehingga pakan yang 

dikonsumsi dapat dimanfaatkan untuk memproduksi daging 
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dengan cara meningkatkan pertumbuhan bobot badan, namun 

apabila tepung darah ditambahkan dalam pakan dengan 

penambahan 8% dan 12 % akan menurunkan persentase 

karkas, karena zat makanan dalam tepung darah tidak bisa 

dicerna oleh tubuh secara optimal (Setiowati, dkk. 2014). 

Pemanfataan tepung umbi talas dalam pakan itik 

peking berpengaruh tidak nyata, hal ini memperlihatkan 

bahwa pemberian tepung umbi talas dan solid dekanter serta 

interaksinya sampai dengan level 21 % memberikan pengaruh 

yang tidak nyata terhadap persentase karkas itik peking umur 

12 minggu (Umar, dkk. 2005). Menurut Mu’in (2002), 

persentase karkas burung puyuh mencapai 60% dari bobot 

hidupnya, rendahnya persentase karkas yang dihasilkan 

disebabkan oleh dilakukan pengulitan sehingga jaringan kulit 

mengurangi bobot karkas. Persentase karkas ditentukan oleh 

besar kecilnya tubuh yang terbuang seperti kepala, leher, kaki, 

viscera, bulu dan darah.Selain itu umur juga termasuk dalam 

faktor yang mempengaruhi persentase karkas (Jull, 1977). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. LokasidanWaktuPenelitian. 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan burung puyuh 

milik Bapak Aris di Dusun Krajan Desa Ngronggot 

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada tanggal 2 

April 2015-30 April 2015. Analisis proksimat bahan pakan 

dan tepung wortel dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak dan Analisis kandungan beta karoten dalam 

tepung wortel dilakukan di Laboratorium Bioindustri 

Universitas Ma-Chung, Malang. 

3.2. MateriPenelitian. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bahan dan peralatan sebagai berikut: 

3.2.1. TepungWortel. 

Wortel yang digunakan diperoleh dari pengepul wortel 

yang ada di daerah Pujon, Malang yang tidak laku dijual 

seperti ukurannya kecil, wortel sortiran, wortel yang 

kotorannya masih melekat pada kulit wortel terlalu banyak. 

Prosedur pembuatan wortel dapat dlihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2.Prosedur pembuatan tepung wortel. 

Tepung wortel mengandung feed additve berupa beta 

karoten. Analisis kandungan karoten dalam tepung wortel 

menggunakan pelarut untuk ekstraksi kandungan karoten 

adalah Heksana (Merck, GR for analysis). Pengujian kadar air 

dilakukan dengan Moisture Tester MOC6u (Shimadzu), 

sedangkan pengukuran total karoten dilakukan dengan metode 

spektrokopis dengan pengamatan pincak serapan pada 

λ=447nm (Gross, 1991). Kandungan zat makanan dari tepung 

wortel dapat dilihat pada Tabel 2. 

Wortelsegarsortir 

Dicuci 

Pengirisandenganketebala

n 2 – 3 mm 

Diangin - 

anginkanhinggakering 

Digilingdenganmesin 

grinding 

Tepungwortel 
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Tabel 2.Kandunganzatmakanantepunglimbahwortel. 
 
ZatMakanan Jumlah 

BahanKering  (%) 77,23 * 

Protein Kasar (%) 10,01 * 

SeratKasar (%) 13,30 * 

LemakKasar  (%) 15,08* 

Abu  (%) 2,68 * 

Gross Energi  (Kal/kg) 

Total Karoten (µg/g beratbasah) 

3897,77 8 * 

235,145 ** 

Sumber: *Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

** Hasil Analisa Laboratorium Bioindustri Universitas 

Ma-Chung. 

3.2.2. Pakan. 

Pakan basal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pakan basal Comfeed hasil analisis proksimat dari pakan basal 

dapat dlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Kandunganzatmakananpakan basal. 
 
ZatMakanan Jumlah 

BahanKering (%) 87,59  

Protein Kasar (%) 25,55  

SeratKasar (%) 6,38  

LemakKasar (%) 6,18  

Abu  (%) 6,20  

Gross Energi (Kal/kg) 4320,22  

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
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3.2.3. BurungPuyuh. 

 Burung puyuh yang digunakan jenis Cortunix cortunix 

japonica dengan jenis kelamin jantan umur 32 hari sebanyak 

125 ekor dengan rata-rata bobot badan 97,08 ± 9,78 (g/ekor)  

dengan koefisien keragaman sebesar 7,91%. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Burung  Puyuh 

jantan ditempatkan pada kandang system battery dan 

dibedakan menjadi 5 perlakuan 5 ulangan dan setiap ulangan 

terdapat 5 ekor puyuh. 

 

3.2.4. Kandang. 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

25 petak yang terbuat dari bamboo yang berukuran panjang X 

lebar X tinggi 25 cm x 40 cm x 30 cm. Masing – masing petak 

terdiri dari 5 ekor burung puyuh. Tiap petak dilengkapi dengan 

tempat pakan, nipple untuk minum dan penampung untuk 

ekskreta. 

3.2.5. PeralatanKandang. 

Peralatan kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kandang. 

2. Tempat pakan dan minum. 

3. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan 

ketelitian 1g. 

4. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 

kandang. 

5. Higrometer untuk mengukur kelembapan udara. 
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3.3. MetodePenelitian. 

Metode percobaan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 

yang digunakan: 

P0 = Pakan Basal TanpaPerlakuan. 

P1 = Pakan Basal + 0,25 % tepung wortel. 

P2 = Pakan Basal + 0,5 % tepung wortel. 

P3 = Pakan Basal + 0,75 % tepung wortel. 

P4 = Pakan Basal + 1 % tepung wortel. 

Denah tata letak pengacakkan unit penelitian di lapang 

sesuai dengan perlakuan dan ulangan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

P0U1 P3U4 P2U5 P1U5 P5U4 

P2U4 P0U2 P3U1 P5U3 P3U5 

P1U2 P5U1 P0U3 P3U2 P2U3 

P3U3 P2U2 P5U2 P0U4 P1U1 

P5U5 P1U3 P1U4 P2U1 P0U5 

Gambar 3.Tata letakpengacakankandang. 

 

3.3.1. PelaksanaanPenelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu. Setiap 

hari tempat pakan dan air minum dibersihkan sebelum 

pemberian pakan dan minum. Tempat pakan dan minum 

dibersihkan dan didesinfektan sebelum burung puyuh 

dimasukkan ke dalam kandang yang bertujuan untuk 

membebaskan kandang dan peralatan dari bibit penyakit. 
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3.3.2. PemberianPakan. 

Pakan yang akan diberikan ditimbang, pakan jantan 

membutuhkan 24 g/hari x 5 ekor = 120 g/petak/hari. Pakan 

diberikan 2 kali dalam sehari dengan proporsi 60% pada pagi 

hari pada pukul 07.00 dan 40% pada sore hari pada pukul 

16.00. Air minum yang diberikan secara tidak terbatas namun 

terkontrol (ad libitum). 

 

3.3.3. PemberianTepungWortel. 

Tepung wortel diberikan melalui pakan. Metode 

pemberian tersebut dilakukan dengan cara tepung wortel 

ditaruh didalam plastik kemudian ditimbang dan dicampur 

pada pakan sesuai dengan jumlah masing-masing perlakuan 

sampai merata dan kemudian diberikan kepada 

ternak.Tepungwortel yang dikonsumsi oleh burung puyuh 

ditimbang sesuai perlakuan.Level pemberian tepung wortel 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Level PemberianTepungWortel 

Level 

Pemberian 

(%) 

KonsumsiPakan 

(g/ekor/hari) 

PemberianTepungwortel 

(g/ekor/hari) 

0,25 24 0,06 

0,5 24 0,12 

0,75 24 0,18 

1 24 0,24 
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3.4. VariabelPengamatan. 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsumsi Pakan. 

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan.Rumus 

konsumsi pakan (g/ekor) sebagai berikut: 

Pakan pemberian (g) – Pakan sisa (g) 

2. Pertambahan Bobot Badan. 

PBB adalah selisih bobot badan ternak yang 

dihasilkan yaitu bobot badan awal pemeliharaan 

dikurangi bobot badan akhir pemeliharaan. 

3. Konversi Pakan. 

Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dibandingkan 

dengan bobot badan yang dihasilkan dalam waktu 

tertentu. Rumus konversi pakan sebagai berikut: 

Konsumsi pakan (g/ekor) : Bobot badan  (g/ekor) 

4. BobotKarkas. 

Bobot karkas yaitu berat potong dikurangi dengan 

bobot darah, bobot bulu, bobot kepala, bobot kaki, dan 

bobot jeroan. 

5. PersentaseKarkas. 

Persentase karkas yaitu bobot karkas dibagi dengan 

bobot potong dikali 100 %. 

 

3.5. Analisis Data. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangakan 

diolah dengan menggunakan software Microsoft excel. Data 

rata-rata setelah diperoleh dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 
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Lengkap (RAL), apabila terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s Model dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut: 

Yij = u +µi +€ij 

Keterangan : 

Yij= Nilai pengamatan dan perlakuan ke-I ulangan ke-j. 

U = Nilai tengah umum. 

µi = Pengaruh perlakuan ke-i. 

€ij= Kesalahan (galat percobaan pada perlakuan ke-I ulangan 

ke-j. 

i = 1,2,3,4,5. 

j = 1,2,3,4,5. 

 

3.6. BatasanIstilah. 

Penelitian ini menggunakan batasan istilah adalah sebagai 

berikut: 

1. Tepung wortel adalah salahsatu produk olahan wortel 

(bentuk kecil, tidak laku dijual, tanah yang menempel 

pada kulit wortel, bentuk yang tidak normal). 

2. Burung puyuh jantan adalah jenis burung puyuh 

Cortunix cortunix japonica yang dipelihara pada umur 

pemeliharaan 32 sampai 60 hari. 

3. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan.  

4. PBB adalah selisih bobot badan ternak yang 

dihasilkan yaitu bobot badan awal pemeliharaan 

dikurangi bobot badan akhir pemeliharaan. 

5. Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dibandingkan 
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dengan bobot badan yang dihasilkan dalam waktu 

tertentu.  

6. Bobot karkas yaitu berat potong dikurangi dengan 

bobot darah, bobot bulu, bobot kepala, bobot kaki, dan 

bobot jeroan. 

7. Persentase karkas yaitu bobot karkas dibagi dengan 

bobot potong dikali 100 %. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara lengkap data yang diperoleh selama penelitian 

untuk masing – masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Jumlah Konsumsi, Pertambahan Bobot badan 

(PBB), Konversi Pakan, Bobot Karkas dan 

Persentase Karkas selama penelitianburung puyuh 

jantanumur 32-60 hari. 

 Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(g/ekor) 

Konversi Pakan Bobot Karkas 

(g/ekor) 

Persentase 

Karkas (%) 

P0 563,06± 23,9 37,94 ±3,7 14,99± 1,9 96,8 ± 3,4 72,03 ± 2,4 

P1 551,12 ± 22,7 37,06 ± 2,5  14,95  ± 1,5 97,4± 5,9 72,74 ± 1,7 

P2 551,44 ± 28,1 40,62  ± 3,6 13,62 ± 0,7 97,2  ± 6,7 72,4 ± 3,2 

P3 546,14 ± 30,9 37,82 ± 4,1 14,58 ± 1,8 96,6 ± 4,1 72,09 ± 1,4 

P4 555,16  ± 32,8 36,96± 5,8 15,19 ± 1,3  100,4 ± 9,7 74,61± 6,6 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata konsumsi pakan dari nilai tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P0 (563,06 ± 23,9 g), perlakuan 

P4 (555,16 ± 32,8 g), perlakuan P2 (551,44± 28,1 g), 

perlakuan P1 (551,12 ± 22,7g), perlakuan P3 (546,14 ± 30,9 

g). Hasil analisa statistik pada Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini diduga disebabkan 

oleh kandungan zat makanan dalam pakan dan jumlah 

pemberian tepung wortel yang relatif tidak berbeda sehingga 

menyebabkan kandungan beta karoten dalam tepung wortel 

tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan pada setiap perlakuan. Pemberian tepung wortel dalam 
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pakan sebesar 0,25% 0,5% 0,75% dan 1%. Hasil ini sesuai 

dengan pendapat dari Sikder, et all (1998), pemberian tepung 

wortel dalam pakan ayam petelur tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap konsumsi pakan, akan tetapi pemberian 

tepung wortel dengan level tertinggi 8% cenderung 

menurunkan konsumsi pakan. 

Data statistik menunjukkan dengan adanya pemberian 

tepung wortel memberikan pengaruh tidak nyata, namun 

secara deskriptif diperoleh rataan tertinggi yaitu pada 

perlakuan perlakuan P0 (563,06 ± 23,9 g) tanpa pemberian 

tepung wortel dan yang terendah adalah perlakuan P3 (546,14 

± 30,9g) dengan pemberian 0,75 %. Wortel mengandung 

beberapa jumlah karoten, namun yang paling dominan adalah 

αβɤ  karoten, dari ketiga jenis karoten tersebut 90 % adalah 

termasuk dalam β-karoten.Kandungan karoten dalam tepung 

limbah wortel berturut – turut adalah 0,528 µg, 1,056 µg, 1,58 

µg, dan 2,112 4µg.  

Hasil data pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemanfaatan tepung wortel kurang mampu dimanfaatkan oleh 

ternak sehingga diperoleh hasil bahwa pada pemberian tepung 

wortel menurunkan konsumsi pakan dibandingkan pada 

perlakuan tanpa memberikan tepung wortel, padahal tepung 

wortel mengandung beta karoten sebagai antioksidan alami, 

berfungsi sebagai pencegah radikal bebas.Radikal bebas yang 

meningkat dapat menyebabkan kemampuan pertahanan tubuh 

berkurang, sehingga pemicu timbulnya stress pada ternak yang 

berdampak pada penurunan konsumsi pakan. Hasil kandungan 

beta karoten yang telah dijelaskan diatas berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewansyah (2010) 

yang menjelaskan bahwa suplementasi vitamin A sama ras 

4500 I.U dalam pakan belum mampu memperbaiki produksi 
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telur, konversi pakan, berat telur, ketebalan kerabang telur dan 

nilai Haugh Unit. Menurunnya konsumsi pakan diduga karena 

kandungan SK yang tinggi dalam tepung wortel, sehingga 

dalam sistem pencernaan kurang mampu mencerna pakan 

yang dikonsumsi oleh burung puyuh, walaupun ada beta 

karoten yang terkandunga dalam tepung wortel tersebut. 

Anggorodi (1995) menjelaskan bahwa semua hewan 

membutuhkan vitamin A. Vitamin A terdapat dalam tanaman 

bukan sebagai vitamin A melainkan sebagai prekursornya 

yaitu karoten atau yang biasa dikenal dengan nama provitamin 

A, tubuh mengubahnya menjadi vitamin aktif. Konversi 

provitamin A ke vitamin A terjadi di mukosa usus halus. 

Vitamin A larut dalam lemak, penyerapan dipermudah oleh 

penyerapan lemak yang berjalan bersamaan dengan defisiensi 

yang dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. 

Kandungan beta karoten dalam wortel penelitian ini digunakan 

sebagai feed additive pakan yang berperan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh, produktivitas, effisiensi 

pakan, kualitas karkas daging ayam lebih baik (perlemakan 

abdomen berkurang), aroma daging dan telur tidak amis 

(Zainuddin, 2002).   

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan Bobot 

Badan (PBB). 

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tepung 

wortel nilai rataan PBB dari yang tertinggi sampai terendah 

perlakuan P2 ( 40,62± 3,6 g), perlakuan P0 (37,94 ± 3,7g), 

perlakuan P3 (37,82 ± 4,1 g), perlakuan P1 (37,06 ± 2,5 g), 

perlakuan P4 (36,96 ± 5,1 g). Hasil analisa statistik pada 

Lampiran 6 menunjukkan bahwa tepung wortel sebagai feed 

additive pakan memberikan perbedaan pengaruh tidak nyata 
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(P<0,05) terhadap PBB burung puyuh jantan umur 32 hari 

sampai 60 hari. Hal ini disebabkan oleh konsumsi pakan yang 

diperoleh pada Lampiran 3 juga menunjukkan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05) pada burung puyuh jantan, sehingga 

berdampak pada pertambambahan bobot badan yang 

dihasilkan oleh ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Zahra 

(1996) menyatakan bahwa tingkat konsumsi pakan erat 

hubungannya dengan pertumbuhan, semakain banyak pakan 

yang dikonsumsi maka semakin tinggi PBB yang 

dihasilkan.PBB dihitung dengan mengurangkan bobot badan 

awal yaitu burung puyuh jantan berumur 32 hari dengan bobot 

badan akhir yaitu burung puyuh berumur 60 hari. 

Kisaran rataan PBB burung puyuh jantan umur 32 hari 

sampai 65 hari diperoleh data  PBB tertinggi pada perlakuan 

P2 (penambahan tepung wortel 0,5 %) yaitu 40,62 ± 3,6 g 

sedangkan paling rendah terdapat pada perlakuan P4 

(penambahan tepung wortel 1%) yaitu 36,96 ± 5,1 g.  Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun pada penambahan tepung 

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

namun dapat memberikan data bahwa pada pemberian tepung 

wortel dengan penambahan mencapai 0,5% mampu 

meningkatkan PBB secara maksimal, hal ini terlihat pada 

pemaparan Tabel 5 yang menunjukkan bahwa kurva PBB dari 

perlakuan P0 sampai perlakuan P2 mengalami peningkatan 

sedangkan pada perlakuan P2 sampai perlakuan P4 mengalami 

penurunan. Penurunan ini diartikan bahwa pemberian tepung 

wortel terbaik sebagai feed additive adalah 0,5% untuk 

meningkatkan pertambahan bobot badan, pemberian lebih dari 

0,5% mampu menurunkan pertambahan bobot badan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konsumsi 

tinggi belum tentu mendapatkan PBB yang tinggi pula, hal ini 
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mungkin disebabkan oleh penyerapan zat makanan yang 

terkandung dalam pakan serta fungsi antioksidan yang 

terkandung dalam tepung wortel kurang dicerna secara optimal 

oleh tubuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Rifqi (2008) 

bahwa pertambahan bobot badan akan menggambarkan 

kemampuan ternak dalam mengubah pakan yang dikonsumsi 

menjadi daging, apabila ternak yang mengkonsumsi pakan 

dalam jumlah besar namun pertambahan bobot badannya tidak 

tinggi, maka dapat diduga bahwa penyerapan makanan dalam 

saluran pencernaan ternak tidak berlangsung secara sempurna, 

hal ini disebabkan oleh kondisi fisik ternak, jenis kelamin 

ternak, suhu dan kualitas pakan yang dikonsumsi. 

Rafian (2003) menjelaskan bahwa ternak yang 

mengkonsumsi pakan dengan kandungan zat-zat makanan 

yang sama akan memperlihatkan PBB yang hampir sama pula. 

Menurut Anggorodi (1995), konsumsi pakan yang tinggi 

menyebabkan jumlah zat-zat makanan yang masuk dalam 

tubuh ternak digunakan untuk memenuhi hidup pokok dan 

untuk pertumbuhan yang dicirikan dengan PBB tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah konsumsi pakan akan 

menentukan laju pertumbuhan. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan. 

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan 

nilai tertinggi sampai terendah pada penambahan tepung 

wortel terhadap konversi pakan adalah perlakuan P4 (15,19 ± 

1,3), perlakuan P0 (14,99 ± 1,9 ), perlakuan P1 (14,95 ± 1,5), 

perlakuan P3 (14,58 ± 1,8), perlakuan P2(13,62± 0,7). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis statistik 

(Lampiran 7) menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel 

sebagai feed additive pakan memberikan perbedaan pengaruh 
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tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Nilai konversi 

pakan tertinggi dari penelitian ini yaitu pada perlakuan P4 

(15,19± 1,3) penambahan tepung wortel1% sedangkan yang 

terendah yaitu pada perlakuan P2 (13,62 ± 0,7) pemberian 

0,5% tepung wortel. Nilai konversi pakan ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Saleh dkk (2005) 

menjelaskan bahwa angka konversi pakan untuk burung puyuh 

umur 1 sampai 42 hari adalah 3,65 sampai 4,29. Tingginya 

angka konversi pakan ini mengartikan bahwa pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak kurang mampu dimanfaatkan dengan 

baik oleh burung puyuh sehingga dengan rata rata 14 gr pakan 

basal mampu menghasilkan 1 g bobot badan.Tingginya nilai 

konversi pakan ini disebabkan oleh konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan dari burung puyuh.Semakin banyak 

pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu satuan 

produksi maka semakin buruk pakan tersebut.Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Nuraini (2009), tinggi rendahnya nilai 

konversi pakan sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan harian ternak. Nilai konversi yang 

tinggi yang dihasilkan ini diduga karena penyerapan nutrisi 

pakan yang kurang maksimal serta suhu lingkungan yang 

mungkin tidak sesuai dengan keadaan ternak sehingga ternak 

mengalami stress akibatnya pertambahan bobot badan menjadi 

tidak maksimal. 

Nilai konversi pakan diperoleh dari pembagian 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan dari burung 

puyuh. Semakin banyak pakan yang dikonsumsi untuk 

menghasilkan satu satuan produksi maka semakin buruk pakan 

tersebut dan semakin sedikit pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan produksi maka semakin baik pakan 

tersebut.Hal ini sesuai dengan pendapat dari Nuraini (2009), 
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tinggi rendahnya nilai konversi pakan sangat dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan harian ternak. 

Menurut Ferket dan Gernat (2006), konversi pakan 

adalah salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat 

efisiensi penggunaan pakan, semakin rendah angka konversi 

pakan berarti semakin baik efisiensi penggunaan pakannya. 

Hasil konversi pakan ini dipengaruhi oleh nilai konsumsi dan 

PBB yang dihasilkan. Menurut Kamal (1994), nilai konversi 

pakan merupakan nilai dari hasil perbandingan antara nilai 

konsumsi pakan dan  nilai pertambahan bobot badan.  

 

4.5. Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Karkas. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata bobot karkas dari nilai terendah sampai tertinggi berturut-

turut yaitu  perlakuan P3 (96,6 ± 4,1), perlakuan  P0 (96,8 ± 

3,4 g), perlakuan P2 (97,2 ± 6,7 g), perlakuan P1 (97,4 ± 5,9 

g), perlakuan P4(100,4 ± 9,7 g). Hasil analisis statistik pada 

Lampiran 9.menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel 

sebagai feed additive pakan memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05), namun data bobot karkas pada Tabel 5. 

menunjukkan angka yang cenderung meningkat yaitu dengan 

pemberian 1% tepung wortel menghasilkan bobot karkas 

tertinggi yaitu perlakuan P4(100,4 ± 9,7 g). Hal ini disebabkan 

kandungan beta karoten yang terkandung dalam pakan mampu 

memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan dan 

membatu dalam proses pembentukan daging, selain itu bobot 

karkas cenderung meningkat  mengindikasikan bahwa 

penambahan tepung wortel cenderung mengurangi 

pemanfaatan bahan makanan untuk pertumbuhan bulu, kaki, 

kepala dan organ dalam dimana bagian –bagian tersebut 
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dihilangkan serta meningkatkan pemanfaatan bahan makanan 

untuk mendapatkan karkas. Hasil ini didukung oleh pendapat 

dari (Yuanita, dkk. 2009), penambahan ABM (ampas buah 

merah) sebesar 1,5% yang mengandung karotenoid 

0,0541ppm mampu memberikan nilai bobot karkas ayam lebih 

baik yaitu 1252,9 ±47,3 dibandingkan dengan tanpa 

penambahan ABM 1192,6 ± 124,9. 

Nilai bobot karkas tertinggi dari penambahan tepung 

wortel sebagai feed additive pakan yaitu perlakuan P4(100,4 ± 

9,7) sedangkan yang terendah yaitu perlakuan P3(96,6 ± 4,1). 

Tinggi bobot karkas ditunjang oleh bobot hidup akhir sebagai 

akibat pertambahan bobot hidup ternak (Wahju, 2004). Kurang 

tercernanya pakan dalam tubuh untuk menjadi bobot badan 

dimungkinkan karena kandungan zat makanan yang 

terkandung dalam pakan tidak mengasilkan bobot badan, 

melainkan pada pembentukan tulang dan bulu, sehingga 

apabila pada penimbangan bobot karkas akan mengurangi nilai 

bobot karkas itu sendiri. Karkas unggas terdiri atas otot, 

tulang, lemak dan kulit. Komponen karkas unggas selain 

tulang dan sebagian jaringan ikat merupakan komponen yang 

dapat dimakan. 

 

4.6. Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Karkas. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata persentase karkas dari nilai tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P4 (74,61 ± 2,4), perlakuan P1 

(72,74 ± 1,7), perlakuan P2 (72,4 ± 3,2), perlakuan P3 (72,09 

± 1,4) dan perlakuan P0 (72,03 ± 2,4). Hasil analisa statistik 

persentase karkas (Lampiran 10) menunjukkan bahwa 

pemberian tepung wortel sebagai feed additive tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan oleh 
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pertambahan bobot badan dan bobot karkas yang dihasilkan 

dalam analisa statistik juga berpengaruh tidak nyata (P>0,05), 

sehingga menghasilkan persentase karkas yang tidak berbeda 

nyata juga, selain itu kandungan zat makanan yang terkandung 

dalam pakan tidak juah berbeda antar perlakuan yaitu 

perlakuan P0= pakan basal tanpa tepung wortel, perlakuan 

P1= pakan basal + 0,25% tepung wortel, perlakuan P2= pakan 

basal + 0,5% tepung wortel, perlakuan P3= pakan basal + 

0,75% tepung wortel dan perlakuan P4= pakan basal + 1% 

tepung wortel, sehingga mengakibatkan persentase karkas 

kurang optimal menunjukkan hasil signifikan berbeda antar 

perlakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mahfudz,dkk 

(2009), pemberian pakan dengan kandungan yang relatif sama 

menyebabkan pertumbuhan jaringan -jaringan tubuh akan 

sama, jaringan – jaringan tubuh sama menyebabkan bobot dan 

persentase karkas sama . 

Data statistik menunjukkan dengan adanya 

penambahan tepung wortel memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05), namun secara diskriptif diperoleh rata-rata tertinggi 

yaitu perlakuan P0 (138,93 ± 4,7 %) tanpa penambahan tepung 

wortel, sedangkan yang terendah adalah perlakuan P4(134,8 ± 

10,8 %) dengan penambahan tepung wortel 1%. Hasil 

persentase ini sama dengan nilai rata-rata bobot karkas yang 

dijelaskan pada Tabel 5. Persamaan ini dipegaruhi oleh bobot 

karkas yang menjadi pembagi untuk mendapatkan nilai 

persentase karkas. Persentase karkas diperoleh dari 

perbandingan antara bobot karkas dibandingkan dengan bobot 

hidup dikalikan 100 % (Jull, 1977). 

Menurut Mu’in (2002), persentase karkas burung 

puyuh mencapai 60% dari bobot hidupnya, apabila persentase 

karkas yang dihasilkan rendah maka disebabkan oleh 
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dilakukan pengulitan sehingga jaringan kulit mengurangi 

bobot karkas. Persentase karkas ditentukan oleh besar kecilnya 

tubuh yang terbuang seperti kepala, leher, kaki, viscera, bulu 

dan darah.Selain itu umur juga termasuk dalam faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas (Jull, 1977). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan. 

Penambahan tepung wortel sebagai feed additive 

dalam pakan burung puyuh jantan belum mampu 

meningkatkan penampilan produksi yang meliputi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, bobot karkas serta 

persentase karkas. Penambahan tepung wortel sebagai feed 

additive sebesar 0,5 % memberikan konversi pakan 

terbaikyaitu 13,62. 

 

5.2. Saran. 

Disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan penambahan tepung wortel sebagai feed additive pakan 

pada burung puyuh jantan dengan umur 1 sampai 30 hari, 

dengan penambahan tepung wortel lebih dari 1 % sebagai 

bahan pakan. 
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Lampiran1.Suhu dan Kelembaban Selama Penelitian 

Tanggal Suhu Kelembapan 

 Pagi Sore Pagi Sore 

2 April 2015 30 34 78 79 

3 29 33 81 80 

4 29 37 83 81 

5 28 34 80 83 

6 27 34 79 85 

7 29 33 82 92 

8 28 35 78 86 

9 28 34 80 85 

10 28 36 81 75 

11 29 33 82 78 

12 27 35 78 82 

13 26 32 80 82 

14 29 31 82 80 

15 28 32 80 78 

16 29 33 76 82 

17 27 32 78 80 

18 28 33 80 80 

19 29 34 79 81 

20 27 32 92 79 

21 26 33 80 78 

22 26 34 82 80 

23 25 31 92 82 

24 29 34 92 80 

25 30 35 92 82 

26 31 33 92 80 

27 27 34 82 78 

28 29 33 78 92 

29 28 34 82 92 

30 31 33 78 92 
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LAMPIRAN 2 

Koefisein Keragaman Burung Puyuh Umur  32 hari. 

 

No BobotBadan 

(32 hari) 
X- ̅ (X- ̅)

2
 

1 72 -25,064 628,2041 

2 106 8,936 79,8521 

3 92 -5,846774 34,18477 

4 79 -18,064 326,3081 

5 110 12,936 167,3401 

    

6 109 11,936 142,4681 

7 104 6,936 48,1081 

8 85 -12,064 145,5401 

9 104 6,936 48,1081 

10 111 13,936 194,2121 

    

11 100 2,936 8,620096 

12 101 3,936 15,4921 

13 99 1,936 3,748096 

14 106 8,936 79,8521 

15 94 -3,064 9,388096 

    

16 112 14,936 223,0841 

17 103 5,936 35,2361 

18 99 1,936 3,748096 

19 105 7,936 62,9801 

20 97 -0,064 0,004096 

    

21 97 -0,0064 0,004096 

22 98 0,936 0,876096 
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23 106 8,936 79,8521 

24 84 -13,064 170,6681 

25 89 -8,064 65,0281 

    

26 95 -2,064 4,260096 

27 100 2,936 8,620096 

28 101 3,936 15,4921 

29 71 -26,064 679,3321 

30 88 -9,064 82,1561 

    

31 95 -2,064 4,260096 

32 100 2,936 8,620096 

33 103 5,936 35,2361 

34 67 -30,064 903,8441 

35 86 -11,064 122,4121 

    

36 87 -10,064 101,2841 

37 96 -1,064 1,132096 

38 109 11,936 142,4681 

39 98 0,936 0,876096 

40 88 -9,064 82,1561 

    

41 95 -2,064 4,260096 

42 95 -2,064 4,260096 

43 105 7,936 62,9801 

44 102 4,936 24,3641 

45 98 0,936 0,876096 

    

46 90 -7,064 49,9001 

47 107 9,936 98,7241 

48 96 -1,064 1,132096 

49 94 -3,064 9,388096 
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50 102 4,936 21,3641 

    

51 100 2,936 8,620096 

52 62 -35,064 1229,484 

53 88 -9,064 82,1561 

54 95 -2,064 4,260096 

55 92 -5,064 25,6441 

    

56 108 10,936 119,5961 

57 100 2,936 8,620096 

58 103 5,936 35,2361 

59 90 -7,064 49,9001 

60 84 -13,064 170,6681 

    

61 90 -7,064 49,9001 

62 77 -20,064 402,5641 

63 100 2,936 8,620096 

64 100 2,936 8,620096 

65 88 -9,064 82,1561 

    

66 95 -2,064 4,260096 

67 89 -8,064 65,0281 

68 111 13,936 194,2121 

69 98 0,936 0,876096 

70 92 -5,064 25,6441 

    

71 99 1,936 3,748096 

72 103 5,936 35,2361 

73 103 5,936 35,2361 

74 90 -7,064 49,9001 

75 102 4,936 24,3641 
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76 98 0,936 0,876096 

77 110 12,936 167,3401 

78 89 -8,064 65,0281 

79 88 -9,064 82,1561 

80 99 1,936 3,748096 

    

81 110 12,936 167,3401 

82 85 -14,064 197,7961 

83 85 -12,064 145,5401 

84 80 -17,064 291,1801 

85 119 21,936 481,1881 

    

86 103 5,936 35,2361 

87 106 8,936 79,8521 

88 87 -10,064 101,2841 

89 106 8,936 79,8521 

90 107 9,936 89,7241 

    

91 98 0,936 98,7241 

92 116 18,936 358,5721 

93 100 2,936 8,620096 

94 106 8,936 79,8521 

95 104 6,936 48,1081 

    

96 102 4,936 24,3641 

97 108 10,936 119,5961 

98 114 16,936 286,8281 

99 95 -2,064 4,260096 

100 89 -8,064 65,0281 

    

101 91 -6,064 36,7721 

102 102 4,936 24,3641 
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103 99 1,936 3,748096 

104 94 -3,064 9,388096 

105 90 -7,064 49,9001 

    

106 110 12,936 167,3401 

107 99 1,936 3,748096 

108 91 -6,064 36,7721 

109 103 5,936 35,2361 

110 96 -1,064 1,132096 

    

111 96 -1,064 1,132096 

112 87 -10,064 101,2841 

113 111 13,936 194,2121 

114 102 4,936 24,3641 

115 100 2,936 8,620096 

    

116 99 1,936 3,748096 

117 107 9,936 98,7241 

118 94 -3,064 9,388096 

119 95 -2,064 4,260096 

120 102 4,936 24,3641 

    

121 95 -2,064 4,260096 

122 88 -9,064 82,1561 

123 100 2,936 8,620096 

124 87 10,064 101,2841 

125 104 6,936 48,1081 

Jumlah 12133   

Rata-rata 97,064   

Sd 9,8917526   
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Standar Deviasi Rata-rata 

Sd =SD = √
∑    ̅  

   
 

      = 

√
                                                                          

    
 

      = √
          

  
 

      = √         

      = 20,26 

 

Koefisien Keragaman (KK) = Sd Rata-rata   X 100%                                                        

Rata-rata 

=  9,8917526  X 100% 

    97,8467 

= 7,91344% 

Kesimpulan: Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
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Lampiran 3. Konsumsi Pakan Burung Puyuh Jantan (32 hari-

60hari) (g/ekor). 
 

Perlakuan Ulangan KonsumsiPakan Jumlah 

  Minggu 1 Minggu 2 Minggu3 Minggu 

4 

 

 U1 126 140.2 143 135 544.2 

 U2 129 127.8 135 139 530.8 

P0 U3 141,2 154.8 146 135.2 577.2 

 U4 146,2 153.8 137.5 142.4 579.9 

 U5 144 151.2 146 142 583.2 

 U1 138.6 134.2 119.6 145.6 583 

 U2 124 133.6 141.2 138.2 537 

P1 U3 140.4 152.8 149 132.4 574.6 

 U4 144.2 162.8 136 133.8 576.8 

 U5 130 132 132.4 134.8 529.2 

 U1 148.4 156.8 137.8 126 569 

 U2 147.6 146 135.6 126 555.2 

P2 U3 144.2 146.2 135.6 140.4 566.4 

 U4 133 124 123.6 121.4 502 

 U5 144.4 142 144 134.2 564.6 

 U1 134.4 129 118 116.2 497.6 

 U2 137.6 152.2 151.4 139.6 580.8 

P3 U3 134.4 144.8 139.8 141.2 560.2 

 U4 135 141.6 141.6 134.4 552.6 

 U5 134.5 140.2 135 129.8 539.5 

 U1 138.8 145.6 122.4 142 548.8 

 U2 146 149.6 141.6 131 568.2 

P4 U3 141 130 131.6 133.2 535.8 

 U4 138 122.6 126.2 132 518.8 

 U5 155.8 161.2 151.2 136 604.2 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Burung Puyuh 

(32-60hari) (g/ekor). 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-
rata 

Sd 

 U1 U2 U3 U4 U5    

P0 544.2 530.8 577.2 579.9 583.2 2815.3 563.06 23.90 

P1 538 537 574.6 576.8 529.2 2755.6 551.12 22.70 
P2 569 555.2 566.4 502 564.6 2757.2 551.44 28.12 

P3 497.6 580.8 560.2 552.6 539.5 2730.7 546.14 30.98 

P4 548.8 568.2 535.8 518.8 604.2 2775.8 555.16 32.83 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑    

 ∑        
 

   
 

   = 
∑    

 ∑        
 

     
 

   = 
         

  
 

= 7655846 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑    
 ∑           

  

    = ∑    
 ∑                

  

  = (544.2
2
 + 530.8

2
 + 577.2

2
 + 

579.9
2
+ 583.2

2
 + ….+ 

518.8
2
 + 604.2

2
) – 7655846 

 =  16456.13 

JK Perlakuan  = 
∑    

  ∑         
 

 
 – FK 

  =
∑    

  ∑         
 

 
 – 7655846 
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Lanjutanlampiran 4. 

= 
                                         

 
 – 7655846 

  =790.79 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

  = 16456.13 – 790.79 

 = 15665.34 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan  = 
            

            
 

     = 
      

 
 

     =197.69 

KT Galat  = 
        

        
 

  = 
        

  
 

  = 783,27 

Fhitung  = 
            

         
 

  = 
      

      
 

  =0,25 
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Lanjutanlampiran 4. 

Tabel Analisis Ragam Konsumsi Pakan Burung Puyuh Jantan 

(32-60hari). 

 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT F 

hitung 

F tabel 

     F 

0,05 

% 

F 

0,01 

% 

Perlakuan 4 790.79 197.69 0,25 2,87 4,30 

Galat 20 15665.34 783,26    

Total 24 16456.13     

Kesimpulan : F hitung <F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan 

burung puyuh jantan. 
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Lampiran5.Bobot Badan Burung Puyuh Jantan Umur 32-60 hari 

(g/ekor/minggu). 

 
Perlakuan Ulangan  BobotBadan 

  Bobot Badan Awal 

(sebelum penelitian) 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 

4 

 U1 91,8 125 127 133,2 134,8 
 U2 102,6 131,6 135,8 139,4 141,7 

P0 U3 100 126,4 130,4 138,5 139,2 

 U4 103,2 122,6 127,4 131,2 136,7 
 U5 94,8 116 121,8 127 129,7 

 U1 91 111 123,8 128,6 131 

 U2 90,2 114,4 118,4 122 126 
P1 U3 95,6 117,2 122,6 129 130,5 

 U4 99 120,2 126,4 130,5 134 

 U5 97,8 122,6 127,8 134,6 137,4 
 U1 87,4 111 120 125,2 128,2 

 U2 97 119,4 125,6 137 137,5 

P2 U3 91 115,2 117,8 133,8 136,7 
 U4 97 119,6 128,2 129,6 132,3 

 U5 99,4 123,8 132 137,8 140,2 

 U1 96,8 121 127 134,2 136,2 
 U2 95,8 120,8 130 137,4 138,6 

P3 U3 101,8 127 130,2 135,2 138 

 U4 104,8 128,2 131 135,2 136,6 
 U5 101,6 123,4 132,2 138 140,5 

 U1 95,2 118,2 120,2 128,4 131,6 

 U2 99,8 125,8 129 129,7 135,2 
P4 U3 99,2 119,6 128,4 132,8 134 

 U4 99,4 120,4 127,2 128,6 130,8 

 U5 94,8 123,4 128,2 137,4 141,6 
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Lampiran6.Petambahan bobot Badan (PBB) Burung Puyuh 

Jantan Umur (32-60 hari) (g/ekor). 

 

Pelakuan Ulangan PBB selamapenelitian Sd 

 U1 43 3,791 

 U2 39,1  

P0 U3 39,2  

 U4 33,5  

 U5 34,9  

 U1 40 2,52 

 U2 35,8  

P1 U3 34,9  

 U4 35  

 U5 39,6  

 U1 40,8 3,68 

 U2 40,5  

P2 U3 45,7  

 U4 35,3  

 U5 40,8  

 U1 39,4 4,10 

 U2 42,8  

P3 U3 36,2  

 U4 31,8  

 U5 38,9  

 U1 36,4 5,81 

 U2 35,4  

P4 U3 34,8  

 U4 31,4  

 U5 46,8  

 

 

 



61 
 

Lampiran7.Analisis Statistik PBB (g/ekor). 

 
Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-

rata 

Std 

 U1 U2 U3 U4 U5    

P0 43 39,1 39,2 33,5 33,5 189,7 37,94 3,79 

P1 40 35,8 34,9 35 34,9 185,3 37,06 2,52 

P2 40,8 40,5 45,7 35,3 45,7 203,1 40,62 3,68 

P3 39,4 42,8 36,2 31,8 36,2 189,1 37,82 4,10 

P4 39,4 35,4 34,8 31,4 34,8 184,8 36,96 5,81 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑    

 ∑        
 

   
 

   = 
∑    

 ∑        
 

     
 

   = 
      

  
 

= 36252,16 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = ∑    
 ∑           

  

       = ∑    
 ∑                 

  

 = (432 + 39,12 + 39,22 + 33,52+ 
34,92 + ….+ 31,4

2
 + 46,8

2
) – 

         

     =  383,92 

JK Perlakuan = 
∑    

  ∑         
 

 
 – FK 

  =
∑    

  ∑         
 

 
 –          
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Lanjutanlampiran 7. 

= 
                                  

 
 –         

  = 44,168 

JK Galat = JK total – JK perlakuan 

= 383,92–44,168 

= 339,752 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
            

            
 

     = 
      

 
 

     =  11,042 

KT Galat = 
        

        
 

  = 
       

  
 

  =16,9876 

Fhitung = 
            

         
 

  = 
      

       
 

  =0,650 
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Tabel Analisis Ragam PBB Burung Puyuh Jantan (32-60hari). 

 

SumberKeragaman Db JK KT F 

hitung 

F hitung 

     F 

0,05 

% 

F 

0,01 

% 

Perlakuan 4 44,168 11,042 0,650 2,87 4,30 

Galat 20 339,752 16,9876    

Total 24 383,92     

Kesimpulan : F hitung< F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

tidak nyata (P<0,05) terhadap PBB burung 

puyuh jantan. 
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Lampiran8.Analisis Statistik Konversi Pakan Burung Puyuh 

Jantan (32 – 60 hari). 

 
Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-

rata 
Std 

 U1 U2 U3 U4 U5    

P0 12,65 13,57 14,72 17,31 16,71 74,97 14,99 1,99 

P1 13,45 15 16,46 16,48 13,36 74,75 14,95 1,53 

P2 13,94 13,70 12,39 14,22 13,83 68,10 13,62 0,71 

P3 12,62 13,57 15,47 17,37 13,86 72,92 14,58 1,86 

P4 15,07 16,05 15,39 16,52 12,91 75,95 15,19 1,39 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑    

 ∑        
 

   
 

   = 
∑    

 ∑        
 

     
 

   = 
        

  
 

= 5379,349 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑    
 ∑           

  

    = ∑    
 ∑                 

  

  = (12,652 + 13,572 + 

14,722 + 17,312+ 

16,712 + ….+16,52
2
 + 

12,91
2
) – 5379,349 

 =  56,83 

 

 



65 
 

Lanjutan lampiran 8. 

JK Perlakuan = 
∑    

  ∑         
 

 
 – FK 

  =
∑    

  ∑         
 

 
 – 5379,349 

= 
                                  

 
 – 

5379,349 

  = 7,81 

JK Galat           = JK total – JK perlakuan 

                          =56,83 –7,81 

                          = 49,019 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
            

            
 

     = 
    

 
 

     = 1,95 

KT Galat = 
        

        
 

  = 
      

  
 

  =2,450 
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Lanjutan lampiran 8. 

Fhitung = 
            

         
 

  = 
     

     
=0,797 

Tabel Analisis Ragam Konversi Pakan Burung Puyuh Jantan 

(32-60hari). 

 
SumberKeragaman Db JK KT F 

hitung 

F tabel 

     F 

0,05 

% 

F 

0,01 

% 

Perlakuan 4 7,81      0,797 2,87 4,30 

Galat 20 49,019 2,45    

Total 24 56,836     

Kesimpulan : F hitung< F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

tidak nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan 

burung puyuh jantan. 
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Lampiran9.Bobot Karkas BurungPuyuh Umur (32 – 60 

hari)(g/ekor). 

Perlakuan Ulangan Karkas 

  Bobot Hidup (g/ekor) Bobot Karkas (g/ekor) Persentase 

karkas 

(%) 

 U1 136 99 137,37 

 U2 134 92 145,65 

P0 U3 139 101 137,62 

 U4 134 95 141,05 

 U5 129 97 132,98 

 U1 128 91 140,65 

 U2 131 93 140,86 

P1 U3 136 100 136 

 U4 141 106 133,01 

 U5 133 97 137,11 

 U1 128 90 142,22 

 U2 134 91 147,25 

P2 U3 142 104 136,53 

 U4 129 97 132,98 

 U5 138 104 132,69 

 U1 129 93 138,70 

 U2 131 96 136,45 

P3 U3 140 103 135,92 

 U4 140 98 142,85 

 U5 130 93 139,78 

 U1 133 97 137,11 

 U2 141 101 139,60 

P4 U3 141 101 139,60 

 U4 125 88 142,045 

 U5 133 115 115,65 
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Lampiran10.Bobot Karkas Burung Puyuh (32 – 60 hari) 

(g/ekor). 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-

rata 

Std 

 U1 U2 U3 U4 U5    

P0 99 92 101 95 97 484 96,8 3,49 

P1 91 93 100 106 97 487 97,4 5,94 

P2 90 91 104 97 104 486 97,2 6,76 

P3 93 96 103 98 93 483 96,6 4,15 

P4 97 101 101 88 115 502 100,4 9,73 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑    

 ∑        
 

   
 

   = 
∑    

 ∑        
 

     
 

   = 
        

  
 

= 238.534 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑    
 ∑           

  

    = ∑    
 ∑                   

  

 = (99
2
 + 92

2
 + 101

2
 + 95

2
+ 

97
2
 + ….+ 88

2
 + 115

2
) – 

238.534 

 =  869,44 

JK Perlakuan = 
∑    

  ∑         
 

 
 – FK 

  =
∑    

  ∑         
 

 
 – 4.808,036 

 



69 
 

LanjutanLampiran 10 

= 
                             

 
 – 238.534 

  = 48,24 

JK Galat = JK total – JK perlakuan 

                = 869,44 - 48,24 

                = 821,2 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
            

            
 

    

  = 
     

 
=  12,06     

KT Galat = 
        

        
 

  = 
     

  
 

  = 41,06 

Fhitung = 
            

         
 

  = 
     

     
 

  =0,2937 
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Lanjutanlampiran 10. 

Tabel Analisis Ragam Bobot Karkas Burung Puyuh (32 – 60 hari). 

 

SumberKeragaman Db JK KT F 

hitung 

F tabel 

     F 

0,05 

% 

F 

0,01 

% 

Perlakuan 4 48,24 12,06 0,2937 2,87 4,30 

Galat 20 821,2 41,06    

Total 24 869,44     

Kesimpulan : F hitung< F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

tidak nyata (P<0,05) terhadap bobot karkas 

burung puyuh jantan. 
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Lampiran 11.Persentase Karkas Burung Puyuh (32 – 60 hari) 

(%). 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-
rata 

Std 

 U1 U2 U3 U4 U5    

P0 72,79 68,65 72,66 70,89 75,19 360,18 72,036 2,43 

P1 71,09 70,99 73,52 75,17 72,93 363,7 72,74 1,75 
P2 70,31 67,91 73,23 75,19 75,36 362 72,4 3,23 

P3 72,09 73,28 73,57 70 71,53 360,47 72,094 1,43 

P4 72,93 71,63 71,63 70,4 86,46 373,05 74,61 6,68 

Faktor Koreksi (FK)  = 
∑    

 ∑        
 

   
 

   = 
∑    

 ∑        
 

     
 

   = 
       

  
 

= 132408,7 

Jumlah Kuadrat (JK) Total  = ∑    
 ∑           

  

    = ∑    
 ∑                 

  

 = (72,792 + 68,652 + 72,662 
+ 70,892+ 75,192 + 

….+70,4
2
 + 86,46

2
) – 

132408,7 

 =  287,3938 

JK Perlakuan = 
∑    

  ∑         
 

 
 – FK 

  =
∑    

  ∑         
 

 
 – 132408,7 
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Lanjutan lampiran 11 

= 
                                   

 
 – 132408,7 

      = 22,59476 

JK Galat           = JK total – JK perlakuan 

                          =287,3938- 22,59476 

                          = 264,799 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
            

            
 

     = 
        

 
 

     =  5,64869 

KT Galat = 
        

        
 

  = 
       

  
 

  = 13,23995 

Fhitung = 
            

         
 

  = 
       

        
 

  =0,342664 
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Lanjutan lampiran 11 

Tabel Analisis Ragam Persentase Karkas Burung Puyuh (32 – 

60 hari) 

 
SumberKeragaman Db JK KT F hitung F tabel 

     F 0,05 

% 

F 0,01 

% 

Perlakuan 4 22,59476 5,64869 0,342664 2,87 4,30 

Galat 20 264,799 13,23995    

Total 24 287,3938     

Kesimpulan : F hitung< F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

tidak nyata (P<0,05) terhadap persentase 

karkas burung puyuh jantan. 

 

 

 


