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ABSTRACT 

 

      This experiment was aimed to evaluate the effect of fasting 

duration and difference drinking water for improving 

production performance on quail. The materials used in this 

experiment were 240 female quails (Coturnix coturnix 

japonica) at the age of 1 week, but data were collected at the 

age of 47 days to 69 days. The variables measured were feed 

intake, hen day egg production (HDP), and feed conversion 

ratio. This experiment was analyzed by factorial completely 

randomized design (3x2) consist of 2 factors were fasting 

duration and difference water drinking, six combination 

treatments and four replications with ten quails in each unit. 

Fasting treatment were A1 (12 hours), A2 (24 hours), A3 (48 

hours) and water drinking treatment were B1 (water), B2 (sugar 

water). Data analyzed showed significant differences 

mailto:fitriatridyanap@gmail.com
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contiuned by Duncan’s Multiple Range Test. The research 

results showed that the interaction of fasting duration and 

difference drinking water not significantly influenced (P>0,05) 

on feed intake hen day egg production (HDP) and feed 

conversion. However, fasting duration treatment significantly 

influenced (P<0,05) on feed intake and feed conversion. The 

best treatment in this research was with fasting duration 

treatment during 24 hours balanced with the addition of sugar 

water on drinking water. 

. 

 

Keywords: fasting duration, difference drinking water, quail 
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 September – 5 

Desember 2014 di Peternakan Burung Puyuh milik bapak 

Iskandar di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

pemuasaan pakan dan perbedaan pemberian air terhadap 

konsumsi, hen day egg production (HDP) dan konversi pakan 

pada puyuh umur satu minggu. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbanagn 

dalam tatalaksana pemberian pakan yang meliputi lama 

pemuasaan dan pemberian air yang meliputi perbedaan 

pemberian air terhadap peningkatan performa dari burung 

puyuh. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

burung puyuh betina berumur satu minggu yang diproduksi 

PT. Peksi Gunaraharja Sleman Yogyakarta sebanyak 240 ekor 
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dengan jenis Coturnix coturnix japonica. Tetapi pengambilan 

data dilakukan pada burung puyuh umur 47 hari hingga umur 

69 hari. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan menggunakan dua 

faktor yaitu lama pemuasaan dan pemberian air yang berbeda. 

Faktor pemuasaan dari tiga taraf yaitu 12 jam, 24 jam dan 48 

jam, sedangkan untuk faktor pemberian air minum yang 

berbeda yaitu tidak adanya penambahan air gula dan dengan 

penambahan air gula pada air minum yang diberikan. Variabel 

yang diamati terdiri dari konsumsi pakan, hen day egg 

production (HDP) dan konversi pakan. Analisa data 

menggunakan analisa keragaman, jika terjadi perbedaan 

pengaruh perlakuan dilanjutkan dengan Uji Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lama 

pemuasaan dan perbedaan pemberian air minum pada burung 

puyuh tidak berbeda nyata (P>0,05) pada konsumsi, hen day 

egg production (HDP) dan konversi pakan. Lama pemuasaan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi 

pakan dan konversi pakan dengan konversi pakan terendah 

yaitu 2,40±0,06 terdapat pada perlakuan pemuasaan 24 jam 

dan konsumsi pakan terendah 21,46±0,70 terdapat pada 

perlakuan pemuasaan 12 jam, sedangkan pemberian air minum 

tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) pada konsumsi 

pakan, hen day egg production maupun konversi pakan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan kombinasi 

yaitu lama pemuasaan dan pemberian perbedaan air minum 

terhadap konsumsi pakan, hen day egg production (HDP) 

maupun konversi pakan. Saran yang dapat diberikan adalah 

untuk meningkatkan produktifitas burung puyuh sebaiknya 
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dilakukan lama pemuasaan selama 24 jam yang diimbangi 

dengan penambahan air gula pada air minum.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah dalam pembangunan subsektor peternakan 

telah bertekad akan mengembangkan aneka ternak, seperti 

burung puyuh, kelinci, lebah madu, dan sebagainya. Ternak 

puyuh merupakan salah satu alternatif penunjang peningkatan 

protein hewani untuk mencukupi kebutuhan protein hewani di 

masyarakat, karena telur puyuh mempunyai nilai kandungan 

gizi yang tinggi, tidak kalah dengan telur unggas lainnya. 

Salah satu keuntungan ternak puyuh adalah produksi telurnya 

yang tinggi (250-300 butir/tahun) (Djulardi, Muis dan Latif, 

2006). Disamping itu puyuh mempunyai interval generasi 

yang pendek, tingkat kesuburan yang tinggi, luasan kandang 

yang kecil dan kebutuhan makanan yang relatif sedikit. 

Pemeliharaan ternak puyuh yang dilakukan secara 

intensif akan memperoleh hasil yang optimal. Pemeliharaan 

yang intensif membutuhkan biaya pakan yang tinggi untuk 

mendapatkan produksi yang optimal. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi produksi dalam pemeliharaan puyuh yaitu 

pakan, karena pakan merupakan kebutuhan dasar ternak. 

Kelengkapan kebutuhan nutrisi dalam pakan berpengaruh 

terhadap performa dan produksi burung puyuh. Hal ini karena 

setelah kebutuhan hidup pokok terpenuhi, nutrisi akan 

dimetabolisme untuk produksi telur. 

Program pembatasan pemberian pakan melalui metode 

pemuasaan telah banyak diterapkan di industri ayam broiler 

maupun ayam petelur namun belum banyak di cobakan pada 

usaha ternak puyuh. Waktu yang tersedia untuk 
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mengkonsumsi pakan sangat terbatas, sehingga ayam akan 

berusaha makan dengan cepat untuk menghadapi saat puasa 

sekaligus memenuhi kebutuhan pokoknya (Nitsan, 

Dunnington and Siegel, 1994). Pengaruh pembatasan pakan 

lebih nampak pada ayam muda dibandingkan ayam yang lebih 

tua (Barash, Nitsan and Nir, 2003). 

Chritsmas, Harm, and Jugalera (1995) menyatakan bahwa 

pemuasaan selama 4 hari mampu memproduksi telur dan 

bobot badan (9,8 gram) yang sebanding dengan program 

pemuasaan selama 10 hari. Kim (2000) melaporkan bahwa 

pemuasaan pada puyuh umur 35 hari dapat berpengaruh 

terhadap presentase karkas dan non karkas. Gubali, Harimurti, 

dan Yuwanto (2001), Holt (1992) dan Maxwell, Robertson, 

Pace, and Corquodale (1990) menyatakan bahwa terjadi 

penurunan bobot badan, namun berakibat positif terhadap 

organ reproduksi dan produksi telur. Pada saat pemuasaan 

terjadi penurunan bobot badan, pengecilan hati dan 

keterlambatan perkembangan ovarium dan oviduct. Tubuh dan 

organ reproduksi akan mengalami penyegaran kembali setelah 

melewati masa recovery karena kebutuhan zat-zat nutrisi 

untuk pembentukan jaringan dan kebutuhan produksi yang 

hilang saat di puasakan telah di penuhi saat tidak di puasakan. 

Proses pemuasaan memungkinkan terjadinya penurunan 

energi dan stress akibat dipuasakan sehingga membuat kondisi 

puyuh menjadi lemas. Menurut Nitsan et al. (1994) 

kebanyakan peternak memberikan air gula pada ayamnya, 

ketika mulai masuk kandang maupun periode pemeliharaan 

tertentu, dimana kondisi ayam sedang stres baik itu 

dikarenakan pengaruh cekaman suhu, vaksinasi dan lain 

sebagainya. Pemberian air gula dimaksudkan untuk menyuplai 

energi dan nutrisi lain yang berfungsi untuk menambah 
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stamina ayam. Menurut Ariyanti, Bayu dan Budiono (2013) 

kandungan nutrisi gula meliputi: 363 Energi (kkal); 76,0 

Protein (g); 10 Lemak (g); 76 Kalsium (mg); 37 Fosfor (mg); 

37 Zat Besi (mg). 

Tujuan penambahan gula pada air minum adalah untuk 

menambah nutrisi/sumber energi dalam ransum pada air 

minum agar mudah diserap, mengatasi dehidrasi, menambah 

berat badan dan mencegah kematian. Kandungan nutrisi air 

gula berupa sukrosa dan glukosa mampu menyuplai sumber 

energi dan nutrisi lain berfungsi untuk menambah stamina 

ayam. Alasan penambahan gula pada air minum adalah:  

1. Air gula jawa dimaksudkan untuk menyuplai energi 

mudah diserap untuk DOC.  

2. Kandungan nutrisi air gula berupa sukrosa dan glukosa 

mampu menyuplai sumber energi dan nutrisi lain 

berfungsi untuk menambah stamina ayam kampung 

3. Menambah nutrisi belum tersedia pada ransum ayam 

(Irawan, 2007). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji lebih 

lanjut tentang pengaruh lama pemuasaan pakan dan perbedaan 

pemberian air minum terhadap konsumsi pakan, hen day egg 

production (HDP) dan konversi pakan pada burung puyuh 

umur 47 hari-69 hari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah lama pemuasaan pakan pada puyuh umur satu 

minggu berpengaruh terhadap konsumsi pakan, hen day 

egg production (HDP), konversi pakan? 
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2. Apakah perbedaan pemberian air minum pada puyuh 

dapat berpengaruh terhadap konsumsi umur, hen day 

egg production (HDP), konversi pakan? 

3. Apakah ada interaksi antara lama pemuasaan pakan 

dan perbedaan pemberian air terhadap konsumsi 

pakan, hen day egg production (HDP), konversi 

pakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui apakah lama pemuasaan pakan 

pada puyuh umur satu minggu berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, hen day egg production (HDP), 

konversi pakan. 

2. Untuk mengetahui apakah perbedaan pemberian air 

minum pada puyuh dapat berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, hen day egg production (HDP), 

konversi pakan. 

3. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara lama 

pemuasaan pakan dan perbedaan pemberian air 

terhadap konsumsi pakan, hen day egg  production 

(HDP), konversi pakan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

tentang: 

1. Bagi mahasiswa, sebagai sumbangan pemikiran, 

bahan informasi dan kajian ilmiah tentang 

pemuasaan pakan dan pemberian air gula pada 

burung puyuh. 
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2. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi kepada 

masyarakat dan peternak tentang pemuasaan pakan 

dan pemberian air gula serta pengaruhnya terhadap 

penampilan produksi pada burung puyuh. 

3. Bagi instansi swasta, sebagai input informasi bagi 

instansi yang bergerak dibidang peternakan dalam 

pengembangan usaha khususnya usaha peternakan 

burung puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pemeliharaan burung puyuh dapat menggunakan modal 

yang relatif kecil dibandingkan dengan berternak jenis unggas 

lainnya karena tidak membutuhkan lahan yang luas, kebutuhan 

pakan sedikit serta cara pemeliharaan yang cukup mudah, 

produksi telur burung puyuh bisa mencapai 250-300 

butir/tahun dengan berat rata-rata 10 gram/butir, disamping 

produksi telurnya burung puyuh juga dimanfaatkan dagingnya. 

Keunggulan lain dari burung puyuh yaitu cara pemeliharaanya 

yang mudah, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap 

penyakit dan dapat diternakkan bersama hewan lain (Djulardi, 

Muis dan Latif, 2006). 

Dalam pemeliharaan secara intensif membutuhkan biaya 

pakan yang tinggi agar didapatkan hasil yang optimal dalam 

pemeliharaan ternak puyuh. Pakan merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi produksi puyuh. Karena pakan 

merupakan kebutuhan dasar ternak. Kelengkapan kebutuhan 

nutrisi mikro dan makro dalam pakan berpengaruh terhadap 

performa dan produksi burung puyuh. Hal ini karena setelah 

kebutuhan hidup pokok terpenuhi, nutrisi akan 

dimetabolismekan untuk produksi telur.  
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Pakan merupakan hal yang sangat penting karena 

menyerap 60-80% dari biaya produksi. Pakan digunkakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

reproduksi ternak (Anggorodi, 1985 dan Kim, 2000). Harga 

pakan ternak cenderung meningkat akan tetapi produksi 

bersifat fluktuatif sehingga peternak berupaya untuk efisiensi 

pakan. Satu diantara cara menekan biaya pakan adalah dengan 

program pembatasan pakan melalui pemuasaan di awal 

pertumbuhan puyuh. 

Menurut pendapat Ozkan, Plavink and  Yahnav, (2006) 

pemberian pakan pada ternak puyuh yang dilakukan secara 

tidak terbatas (ad libitum) akan menyebabkan konsumsi pakan 

berlebih dan mengakibatkan kelebihan energi yang akan 

dikonversikan menjadi timbunan lemak dalam tubuh. 

Tingginya deposit lemak dalam tubuh  ini akan menyebabkan 

masa kelamin dini, dengan kondisi organ reproduksi belum 

siap untuk mendukung produksi telur yang optimum. Hasil 

penelitian Gubali dkk., (2001) menunjukkan bahwa kelebihan 

konsumsi pakan selama masa pertumbuhan organ reproduksi 

mengakibatkan pembentukan folikel ovari yang besar (large 

yellow ovarian follicles = LYF) dalam jumlah banyak dan 

mengakibatkan peningkatan jumlah telur yang gagal terbentuk. 

Program pembatasan pakan dengan cara pemuasaan 

merupakan salah satu strategi yang banyak diajukan sebagai 

metode yang dapat mengurangi dampak akibat konsumsi 

pakan yang berlebihan pada sistem pemberian pakan secara ad 

libitum.  

Program pembatasan pemberian pakan melalui metode 

pemuasaan telah banyak diterapkan di industri ayam broiler 

maupun ayam petelur namun belum banyak diterapkan pada 

peternakan puyuh petelur, sehingga perlu dilakukan suatu 



7 

 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pembatasan pakan 

terhadap penampilan dan produksi puyuh. Waktu yang 

tersedia untuk mengkonsumsi pakan sangat terbatas, sehingga 

ayam akan berusaha makan dengan cepat untuk menghadapi 

saat puasa sekaligus memenuhi kebutuhan pokoknya (Nitsan 

et al., 1994). Pengaruh pembatasan pakan lebih nampak pada 

ayam muda dibandingkan ayam yang lebih tua, karena pada 

ayam muda nutrisi yang tercerna digunakan dalam proses 

pertumbuhan sedangkan untuk ayam yang lebih tua digunakan 

hanya untuk bertelur saja (Barash et al. 2003). 

Hassan et al. (2003) mengevaluasi performans reproduksi 

burung puyuh yang diberi perlakuan pembatasan ransum 

antara umur 2-5 minggu tanpa mengganggu parameter 

reproduksi pada umur 6-13 minggu. Penelitian ini dapat 

dilaporkan bahwa waktu makan yang diberikan pukul 06.00-

14.00 dapat menurunkan bobot badan, produksi telur dan 

waktu peneluran dibandingkan dengan yang diberi pakan 

antara pukul 14.00-02.00. Hal ini dikarenakan tubuh dan organ 

reproduksi akan mengalami penyegaran kembali setelah 

melewati masa recovery karena kebutuhan zat-zat nutrisi 

untuk pembentukan jaringan dan butuhan produksi yang 

hilang saat di puasakan telah dipenuhi saat tidak di puasakan. 

Terjadinya penurunan energi dan stres mungkin akibat 

dari pemuasaan sehingga membuat kondisi ternak menjadi 

lemas. Menurut Nitsan, Dunnington and Siegel (1994) 

pemberian air gula ketika ayam mulai masuk kandang maupun 

pada periode pemeliharaan tertentu dilakukan oleh 

kebanyakkan peternak, dimana kondisi ayam sedang stres 

yang dikarenakan pengaruh cekaman suhu, vaksinasi dan lain 

sebagainya. Tujuan pemberian air gula tersebut untuk 

menyuplai sumber energi dan nutrisi lain yang berfungsi untuk 
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menambah stamina ayam. Ditambahkan dari hasil penelitian 

Scott, Neshim, and Young (1992) menyatakan bahwa 

pemberian air gula 1% dapat meningkatkan performa ayam 

dengan memberikan tetes molases sebagai pengganti gula, 

rempah-rempah, dan berbagai mikroba non phatogen pada air 

minum ayam jantan dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

bobot badan disertai penimbunan lemak yang meningkat. 

Diagram kerangka pikir dapat di lihat pada gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Skema kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lama pemuasaan pakan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, hen day egg production (HDP), 

konversi pakan. 

2. Perbedaan pemberian air berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, hen day egg production (HDP), 

konversi pakan. 

3. Terdapat interaksi antara lama pemuasaan pakan dan 

perbedaan pemberian air berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, hen day egg production (HDP), 

konversi pakan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemuasaan  

Pemberian pakan pada ternak secara ad libitum (tidak 

terbatas) dapat mengakibatkan konsumsi pakan berlebih dan 

dapat menyebabkan kelebihan energi yang akan dikonversikan 

menjadi timbunan lemak dalam tubuh. Dampak tingginya 

deposit timbunan lemak dalam tubuh dapat menyebabkan 

dewasa kelamin dini, padahal kondisi alat reproduksinya 

belum siap untuk mendukung produksi telur yang optimum. 

Menurut Hocking, et al (1987) menunjukkan bahwa kelebihan 

konsumsi pakan selama masa pertumbuhan organ reproduksi 

mengakibatkan pembentukan folikel ovari yang besar (large 

yellow ovarian follicles = LYF) dalam jumlah banyak dan 

mengakibatkan peningkatan jumlah telur yang gagal terbentuk. 

Ditambahkan Nani (2010), menyatakan perlakuan pembatasan 

pakan pada masa dara merupakan pilihan yang lazim ditempuh 

agar organ reproduksi betina dapat berkembang secara 

sempurna sekaligus dapat menghemat pakan. 

Penelitian berbagai bentuk pembatasan pakan pada ayam 

dara, itik dara maupun kalkun telah banyak dilakukan dan 

hasil penelitian pada umumnya memperlihatkan keterlambatan 

waktu pertama bertelur, namun bobot telur yang dihasilkan 

lebih tinggi dan masa bertelur unggas lebih lama (Ensminger, 

1992). Penelitian tentang pembatasan pakan pada burung 

puyuh masih jarang dilakukan. Menurut Hassan, Mady, Sabri 

and Mubarak (2003) mengevaluasi performa reproduksi 

burung puyuh yang diberi perlakuan pembatasan pakan 

berselang selama 3 minggu yaitu mulai umur 1 minggu sampai 

dengan 4 minggu memberikan pengaruh sangat nyata. Hal ini 
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dikarenakan puyuh yang mendapat perlakuan cukup berat 

yaitu dipuasakan 2 hari sekali, 3 hari sekali dan 4 hari sekali 

yang berakibat pada feed intake yang digunakan untuk 

pertumbuhan proporsinya sangat kecil, sehingga terjadi 

perombakan energi seperti glikogen, lemak dan jaringan yang 

menyebabkan puyuh kelihatan lebih kecil dan kurus. 

Disimpulkan bahwa pemberian perlakuan pembatasan pakan 

dari umur 1-5 minggu tidak mengganggu parameter reproduksi 

pada umur 6-13 minggu. Nani (2010) bahwa waktu makan 

yang diberikan pada pukul 06.00-14.00 menurunkan bobot 

badan, produksi telur dan waktu peneluran pada burung puyuh 

dibandingkan dengan burung puyuh yang diberi makan antara 

pukul 14.00-22.00. Menurut Gubali dkk., (2001) 

menambahkan bahwa puyuh yang dipuasakan untuk tujuan 

induced molting alat reproduksinya mengecil dan mengkerut, 

putih dan pucat serta memendek akibat menurunya kadar 

hormon estrogen dan progesteron, setelah pemulihan makan 

bobot organ reproduksi berkembang sesuai dengan 

peningkatan bobot badannya. Hurwitz dan Plavnik (1989) 

menambahkan dalam peroduksi ayam petelur dengan sistem 

pemberian pakan secara terbatas tidak menghasilkan 

perbedaan secara nyata dengan produksi telur yang dihasilkan 

dengan pemberian pakan secara ad libitum. 

 

2.1 Air Minum 

Air merupakan ikatan kimia yang terdiri dari 2 atom 

hidrogen dan 1 atom oksigen (H2O), ia dapat berbentuk gas, 

cair maupun padat. Air sering dianggap murni hanya terdiri 

dari H2O, namun pada kenyataannya tidak pernah dijumpai air 

yang sedemikian murni. Menurut Ariyanti dkk., (2013) 

komposisi air di dalam tubuh berkisar antara 50-70% dari 
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seluruh berat badan. Manfaat air putih untuk kesehatan 

memang sangat banyak. Air putih dapat digunakan untuk 

mengobati berbagai penyakit berbahaya atau mencegah 

terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Perlu diketahui 

tubuh kita terdiri lebih dari 70% cairan yang mana kebutuhan 

akan cairan sangat tinggi. Cairan ini dapat didapatkan dengan 

mengkonsumsi air putih yang cukup. 

Air gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang 

menjadi sumber energi dan sumber perdagangan utama. 

Bentuk kristal sukrosa padat yang paling banyak 

diperdagangkan. Gula digunakan untuk mengubah rasa 

menjadi manis pada makanan maupun minuman. Gula 

sederhana seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa 

dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energi yang 

akan digunakan oleh sel. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari 

nira tebu, bit gula atau aren. Meskipun demikian terdapat 

sumber-sumber gula minor lainnya seperti kelapa. Sumber 

pemanis lainnya seperti umbi dahlia, anggir atau jagung juga 

menghasilkan semacam pemanis/gula namun bukan tersusun 

dari sukrosa. Proses untuk menghasilkan gula mencangkup 

tahap ekstrasi (pemerasan) diikuti dengan pemurnian melalui 

distilasi (penyulingan). 

 

2.2 Burung Puyuh 

Puyuh termasuk dalam klasifikasi bangsa burung dengan 

ciri-ciri ukuran tubuh yang relatif kecil tidak dapat terbang, 

gemuk membulat dan berkaki pendek. Selain itu burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) merupakan salah satu jenis 

puyuh yang bisa diternakkan  dan dapat dimanfaatkan telur 

dan dagingnya (dwiguna) (Djulardi, Muis dan Latif, 2006). 

Burung puyuh memiliki ciri-ciri ukuran tubuh relatif kecil, 
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memiliki bulu berwarna coklat, burung tidak dapat terbang dan 

berkaki pendek, serta mampu memproduksi telur mencapai 

250-300 butir/tahun dengan berat rata-rata 10 g/butir. Rata-

rata sexing pada burung puyuh dilakukan ketika umur 1 hari 

berdasarkan warna bulunya. Burung puyuh jantan berbulu 

coklat pada bagian leher dan dada, sedangkan pada betina bulu 

pada bagian leher dan dada berwarna lebih cerah. 

Klasifikasi burung puyuh sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Phylum   : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Class   : Aves 

Family   : Phasianidae 

Sub family  : Phasianidae 

Genus   : Cortunix 

Species   : Coturnix coturnix japonica 

Kasiyati, Kusumorini, Maheswari, dan Manalu (2012) 

menambahakan bahwa burung puyuh jantan mencapai dewasa 

kelamin pada umur 5-6 minggu dengan bobot badan 100-140g. 

Burung puyuh betina mulai bertelur pada umur 35 hari dan 

mempunyai produksi telur sekitar 200-300 butir per tahun. 

Burung puyuh juga dapat dimanfaatkan daging dan 

kotorannya. Keunggulan lain dari burung puyuh adalah cara 

pemeliharaan yang mudah dapat diternakkan dengan hewan 

lain dan mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang tinggi 

(Hassan dkk., 2003). 

Anggorodi (1995) menyatakan burung puyuh merupakan 

salah satu aneka ternak unggas yang berpotensi tinggi sebagai 

penghasil telur di samping itu juga dapat dipanen dagingnya, 

mempunyai beberapa keunggulan antara lain lebih resisten 

terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam. Produksi telur 
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pertama pada umur 42 hari, jumlah produksi telur 200-300 

butir, rataan bobot telur 10 g, dalam waktu yang sama puyuh 

mampu menghasilkan 297 butir/tahun yang berarti lebih 

banyak bila dibandingkan dengan unggas lainnya baik ayam 

maupun itik. 

Periode pertumbuhan puyuh dibagi menjadi tiga, yaitu (1) 

periode starter (0-3minggu), (2) periode grower (3-5 minggu) 

dan periode layer (>6 minggu). Burung puyuh betina akan 

mulai bertelur pada umur 41 hari dengan puncak produksi 

pada umur 5 bulan dengan presentase 76%. Burung puyuh 

mengalami penurunan produktifitas mulai umur 14 bulan 

dengan presentase bertelur <50% dan akan sama sekali 

berhenti bertelur saat umur 2,5 tahun atau 30 bulan (Setiyantri, 

2003). 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

Kebutuhan nutrisi ternak unggas dibedakan sesuai dengan 

jenis unggas, bangsa unggas, fase produksi dan jenis kelamin. 

Kebutuhan nutrisi tersebut meliputi protein, energi, asam 

amino, mineral dan vitamin. Kebutuhan nutrisi burung puyuh 

dibedakan menjadi tiga kelompok umur yaitu starter, grower 

dan layer. Kebutuhan nutrisi dalam pakan burung puyuh pada 

grower dan layer untuk daerah tropis seperti Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan nutrisi burung puyuh (Coturnix coturnix 

japonica) untuk daerah tropis 

Nutrisi 
Starter – Grower 

(Umur 0-6 Minggu) 

Layer (Umur 6 

Minggu keatas) 

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 

Protein (%) 24 20 

Lemak (%) 2,80 3,96 

Serat kasar (%) 4,10 4,40 

Lysin (%) 1,40 1,10 

Methionin + cystine (%) 0,75 0,80 

Glysin + Serine (%) 1,70 0,90 

Vit A (IU/kg) 13000 6000 

Vit D3 A (IU/kg) 1800 1750 

Vit E (ICU/kg 40 40 

Vit K 1 (mg/kg) 1,0 1,0 

Riboflavin (mg/kg) 4,0 4,0 

Thiamin (mg/kg) 3,0 4,0 

Asam Pantothenat (mg/kg) 40 15,0 

Choline (mg/kg) 3500 2000 

Niacine (mg/kg) 60 30 

Pyrodoxin (mg/kg) 4,50 4,0 

Biotin (mg/kg) 0,2 0,15 

Folacin (mg/kg) 1,0 1,0 

Vit B 12 (mg/kg) 0,003 0,003 

Asam Linoleat (%) 1,0 1,0 

Calcium (%) 0,80 3,75 

Phospor (%) 0,75 1,00 

Magnesium (mg/kg) 150 500 

Mangan (mg/kg) 120 80 

Kalium (mg/kg) 0,28 1,00 

Besi (mg/kg) 40 60 

Tembaga (mg/kg) 4 6 

Iodium (mg/kg) 0,3 0,3 

Chlorine (mg/kg) 0,15 0,15 

Zinc (mg/kg) 120 100 

Selenium (mg/kg) 1,0 1,0 

Natrium (mg/kg) 0,35 0,35 

Sumber: NRC (2007) 
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Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu 

fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase 

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

grower (3-5 minggu) dan fase layer (umur diatas 5 minggu). 

Anak burung puyuh yang berumur 0-3 minggu membutuhkan 

protein 25% dan energi metabolisme 2900 kkal/kg. Pada umur 

3-5 minggu kadar protein dikurangi menjadi 20% dan energi 

metabolisme 2600 kkal/kg. Burung puyuh lebih dari 5 minggu 

kebutuhan energi dan protein sama dengan kebutuhan energi 

pada protein umur 3-5 minggu (Djulardi, Muis dan Latif, 

2006). Anggorodi (1995) menambahkan kebutuhan protein, 

asam amino lisin, metionin dan metionin-sistin akan menurun 

dengan bertambahnya umur burung puyuh. Kebutuhan energi 

tetap dan kebutuhan Ca dan P akan meningkat ketika burung 

puyuh mulai bertelur karena Ca dibutuhkan lebih banyak 

untuk memenuhi kebutuhan Ca pada pembentukan kerabang 

telur. 

 

2.4 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan burung puyuh dipengaruhi oleh 

beberapa hal diantaranya adalah umur, palatabilitas pakan, 

kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas ternak, energi pakan 

dan tingkat produksi. Tingkat energi dalam pakan menentukan 

jumlah pakan yang dikonsumsi digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan (Adams, 2000). 

Zahra dkk., (2012) menyatakan bahwa kebutuhan protein 

burung puyuh dewasa adalah 20-25% dan kebutuhan energi 

metabolisme adalah 2200-3400 kkal/kg. Burung puyuh yang 

memperoleh pakan dengan kandungan protein 20% mampu 

menunjukkan produksi telur dan bobot telur yang tinggi 

dengan konversi pakan yang lebih rendah dibandingkan 
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burung puyuh yang memperoleh protein 18%. Konsumsi 

protein yang rendah mengakibatkan laju produksi yang 

rendah. Gillespie (1992) menyatakan bahwa rataan konsumsi 

pakan burung puyuh selama periode pertumbuhan berkisar 

antara 19,92-21,69 g/ekor/hari, ditambahkan Ensminger 

(1992) bahwa konsumsi pakan puyuh umur 9-12 minggu 

berkisar antara 14-24  g/hari sedangkan konsumsi energinya 

sebesar 49,74-54,61 Kkal/ekor/hari dan konsumsi protein 

berkisar 6,78-5,80 g/ekor/hari. Produksi telur burung puyuh 

berkisar antara 14-22 % dengan bobot telur puyuh berkisar 

antara 9,58-9,76 g/butir. Konversi pakan puyuh berkisar antara 

1,98-2,29 yang ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan umur 

burung puyuh 

Umur burung puyuh Jumlah pakan yang diberikan 

(g/ekor/hari) 

1 hari - 1 minggu 2 

1 minggu - 2 minggu 4 

2 minggu - 4 minggu 8 

4 minggu - 5 minggu 13 

5 minggu - 6 minggu 15 

> 6 minggu 17 – 19 

Sumber : Sagala, 2006 

 

2.5 Produksi Telur atau HDP (Hen day egg production) 

 North dan Bell (1992) menyatakan bahwa produksi telur 

ditentukan oleh strain unggas, umur pertama kali bertelur, 

lingkungan, konsumsi pakan dan kandungan protein pakan, 

selain itu jumlah telur yang dihasilkan selama fase produksi 

sangat ditentukan oleh perlakuan yang diberikan pada fase 
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starter dan grower khususnya imbangan gizi pakan yang 

diberikan. Kusumorini dkk., (2012) menyatakan burung puyuh 

betina akan mulai bertelur pada umur 35-40 hari. Produksi 

telur pada permulaan masa bertelur sedikit dan semakin 

meningkat sesuai dengan pertambahan umur burung puyuh. 

Telur yang dihasilkan pada mulanya berukuran kecil dan 

semakin membesar sesuai dengan pertambahan umur sampai 

mencapai ukuran yang stabil. 

Suprijatna (2009) menyatakan bahwa produksi telur 

diperhitungkan dengan mencatat jumlah telur yang ada pada 

saat itu dibagi dengan jumlah burung puyuh betina yang ada 

pada saat yang sama dikali 100%. Tujuannya pengukuran 

produksi telur adalah untuk mengetahui jumlah produksi telur 

yang dihasilkan setiap hari oleh sekelompok puyuh pada umur 

tertentu sehingga dapat dibandingkan dengan produksi 

sebelumnya. 

 

2.6 Bobot Telur 

 Kusumasari dkk., (2013) mengemukakakan bahwa 

besarnya telur dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk sifat 

genetik, tingkat dewasa kelamin, umur, obat-obatan dan 

makanan sehari-hari. Faktor pakan yang merupakan faktor 

terpenting dalam mempengaruhi besar telur adalah protein dan 

asam amino yang cukup dalam pakan karena jika burung 

puyuh diberikan pakan dengan tingkat protein yang rendah 

dapat menyebabkan pembentukan kuning telur yang kecil 

sehingga telur yang dihasilkan kecil, disamping pakan yang 

berkualitas baik, air minum juga turut berpengaruh terhadap 

ukuran besar telur, dimana pada ayam kekurangan air minum 

akan mempengaruhi reproduksinya. 
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Triyanto (2007) menyatakan bahwa telur dihasilkan dari 

induk ayam yang baru bertelur atau induk muda lebih kecil 

dibandingkan dengan telur yang dihasilkan dari induk yang 

lebih tua. Besar dan berat telur dapat dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan dimana telur itu di tempatkan dan berat maksimum 

dapat dicapai pada suhu 29°C. Mardiansyah (2013) 

menyatakan bahwa pada penelitiannya burung  puyuh umur 2-

5 minggu dapat menghasilkan bobot telur burung puyuh rata-

rata 10,99 g. Menurut Nasution (2009) telur burung puyuh 

memiliki bobot sekitar 10 g atau sekitar 8% dari bobot badan 

induk. 

 

2.7 Konversi Pakan 

Konversi pakan untuk produksi telur merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi (g) dalam 

waktu tertentu dengan produksi telur (butir) yang dihasilkan 

dalam waktu tertentu. Nilai konversi pakan dapat digunakan 

untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan, semakin 

rendah nilai konversi pakan maka efisiensi penggunaan pakan 

semakin tinggi. Konversi pakan ayam dipengaruhi oleh pakan 

yang diberikan, penyakit, manajemen pemeliharaan dan 

bangsa ayam (Ensminger, 1992, dan Tillman dkk., 1991). 

Nasution (2009) menyatakan bahwa rataan konversi 

pakan pada burung puyuh sebesar 3,13. Menurut Ferket (2006) 

melaporkan bahwa konversi pakan burung puyuh pada awal 

produksi sebesar 2,77-3,06. Menurut Achmanu, Muharlien dan 

Salaby (2011) menambahkan burung puyuh yang dipelihara 

biasanya diberikan pakan secara ad libitum. Bentuk pakan 

yang terbaik untuk burung puyuh adalah small-crumbel, 

terutama pada periode awal burung puyuh  ataupun  ayam. 

Peternak harus mempunyai catatan produksi. Tanpa catatan 
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produksi, nilai konversi pakan tidak  akan dapat diperoleh. 

Semakin rendahnysa angka konversi pakan, hal tersebut 

menggambarkan bahwa semakin baik kualitas pakan. 

Ditambahkan Blakely dan Blade (1992) bahwa baik tidaknya 

kualitas pakan ditentukan oleh keseimbangan nutrient dalam 

pakan yang diperlukan ternak. Angka konversi pakan 

menunjukkan tingkat penggunaan pakan dimana jika angka 

konversi semakin kecil maka dapat dikatakan penggunaan 

pakan secara efisien. Nilai konversi pakan berhubungan 

dengan biaya produksi, khususnya biaya pakan, karena 

semakin tinggi konversi pakan biaya pakan akan meningkat. 

Perbandingan hasil dengan pakan atau konversi pakan adalah 

sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konversi pakan = 
 Pakan yang di konsumsi  (g/ekor)

Bobot telur (g/butir) 
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BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan burung puyuh 

milik Bapak Iskandar di Desa Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan 

dari tanggal 30 September 2014 sampai 5 Desember 2014. 

Pengambilan data dimulai pada tanggal 15 November 2014 

sampai 5 Desember 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Burung puyuh betina yang digunakan adalah jenis 

Coturnix coturnix japonica sebanyak 240 ekor. Pada 

perlakuan pemuasaan digunakan puyuh berumur 1 

minggu, sedangkan pada perlakuan perbedaan pemberian 

air minum dilakukan sejak puyuh berumur 1 minggu 

hingga puyuh umur 69 hari. Tetapi pengambilan data 

pada penelitian ini pada puyuh umur 47 hari, dengan 

pertimbangan bahwa pada umur tersebut puyuh sudah 

bertelur secara keseluruhan (disemua kandang). Burung 

puyuh ini merupakan produksi PT. Peksi Gunaraharja 

Sleman Yogyakarta. 

2. Pakan yang digunakan sebagai pakan basal adalah 

Konsentrat puyuh komersil yang diproduksi oleh PT. 

Charoen Pokphand Indonesia (CP5104P) yang dibeli dari 

poultry shop di Karangploso dengan harga Rp 270.000/ 

50 kg (Rp. 5.000/ kg), dengan kandungan pakan yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan zat makanan pada pakan basal fase layer 

Zat makanan 
Konsentrat 

CP5104P (*) 

Konsentrat 

CP5104P (**) 

Kadar air Max 13,00% - 

Bahan kering - 86,63% 

Gross energy - 2842,18 Kkal/Kg 

Protein Min 20,00% 22,31% 

Lemak Min 3,50% 3,65% 

Serat Max 5,00% 5,50% 

Abu Min 12,00% 15,56% 

Kalsium Min 3,00% - 

Phospor Min 0,60% - 

Antibiotik - - 

Sumber: PT. Charoen Pokphand Indonesia (2014). 

Keterangan : 
(*) 

Label pakan komplit butiran puyuh petelur dewasa produksi 

PT. Charoen Pokphand Indonesia. 
(**) 

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3. Gula sebagai campuran dari air putih,dan gula yang di 

gunakan adalah merk  gulaku yang di beli dengan harga 

Rp.12.000,-/kg, dengan kandungan gula yang dapat dilihat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan gula 30 gram/1,5 % 

Zat makanan Kandungan gula 

Energi (kkal) 386 

Protein (g) 3 

Karbohidrat (g) 76 

Lemak (g) 10 

Kalsium (mg) 76 

Fosfor (mg) 37 

Besi (ma) 37 

Keterangan: Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang 

(2014). 

 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Kandang yang digunakan merupakan kandang battery 

yang terbagi menjadi 24 kotak dengan ukuran kotak 15 x 

20 x 20 cm, kandang yang digunakan terbuat dari bambu 

dengan alas kasa, dilengkapi peralatan tempat pakan dan 

minum yang terbuat dari paralon. 

2. Perlengkapan lain adalah timbangan digital kapasitas 

gram dan kilogram, thermometer, timba, dan plastik. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan percobaan lapang 

pola faktorial yang dirancang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3x2. Faktor pertama (lama 

pemuasaan) yang dibagi berdasarkan:  

A1 = dipuasakan 12 jam 

A2  = dipuasakan 24 jam 

A3 = dipuasakan 48 jam 
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Faktor kedua adalah perbedaan pemberian air minum 

meliputi: 

B1  =  pemberian air minum  = air putih 

B2 = pemberian air minum = air gula, sehingga didapatkan 6 

kombinasi perlakuan yang diulang 4 kali sehingga didapatkan 

24 plot kandang atau unit percobaan dengan masing-masing 

unit percobaan terdiri dari 10 ekor puyuh betina. Seperti 

dijelaskan pada Tabel. 5 berikut: 

 

Tabel 5. Denah kandang penelitian secara acak 

 

A1B1
(4) 

 

A2B2
(1) 

 

A3B1
(4) 

 

A3B2
(2) 

 

A3B2
(1) 

 

A3B2
(3) 

 

A1B1
(3) 

 

A1B1
(1) 

 

A1B1
(2) 

 

A1B2
(3) 

 

A3B2
(2) 

 

A2B1
(4) 

 

A2B2
(2) 

 

A1B2
(1) 

 

A1B2
(2) 

 

A3B1
(3) 

 

A2B1
(3) 

 

A2B1
(2) 

 

A2B2
(4) 

 

A2B2
(3) 

 

A1B2
(4) 

 

A3B1
(1) 

 

A3B1
(4) 

 

A2B1
(1) 

 

Adapun level perlakuan adalah sebagai berikut: 

A1B1 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 12 jam+ air putih 

A1B2 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 12 jam+ air gula 

A2B1 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 24 jam+ air putih 

A2B2 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 24 jam+ air gula 

A3B1 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 48 jam+ air putih 

A3B2 = puyuh umur 1 minggu dipuasakan 48 jam+ air gula 

 

Berikut prosedur penelitian pada tahap pemeliharaan:  

1. Persiapan penelitian 

a. Denah pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus memiliki 
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peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan 

tertentu atau objektif dalam penempatannya pada 

satuan-satuan percobaan (Suhaemi, 2011). 

Pengacakan perlakuan pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengacakan secara acak 

sesuai perlakuan, lalu ditempel pada setiap kotak. 

Teknik yang digunakan adalah sistem manual dengan 

menggunakan 24 lembar kertas untuk mengacak 

secara manual dengan menggunakan kertas kecil-kecil 

dan diberi tulisan sesuai perlakuan dan ulangan. 

Kemudian kertas digulung seperti lotere dan diambil 

tanpa sengaja. Berikut hasil pengacakan kandang pada 

Tabel 5. 

b. Kandang dan peralatan dibersihkan dengan 

menggunakan desinfektan dengan tujuan 

membebaskan kandang dan peralatan dari bibit 

penyakit. 

 

2. Pemberian pakan 

 Pakan yang akan diberikan ditimbang, pakan fase layer 

membutuhkan 22 g/ekor/hari x 10 ekor = 220 g. Jadi 

secara keseluruhan pakan perhari yaitu 220 g x 24 plot 

perlakuan = 5280 g/hari. Dasar penentuan pemberian 

pakan pada fase layer menurut Ensminger (1992) bahwa 

konsumsi pakan puyuh umur 9-12 minggu berkisar 

antara 14 - 24 g/ekor/hari.  

 Pakan diberikan 2 kali dengan proporsi 60 % pada pagi 

hari yaitu 132 g/plot/hari dan 40% pada sore hari 88 g/ 

plot/hari. 
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3. Pemberian air minum dan air minum gula 

        Air minum dan air minum gula diberikan secara ad 

libitum menurut kandang yang sudah di beri tanda 

(perlakuan dengan air gula), gula pasir (30 g gula 

dilarutkan dalam 2 liter air untuk 10 puyuh dan 

pemberian gula di rebus terlebih dahulu agar cepat larut 

setelah itu di berikan pada puyuh. 

   Pemuasaan dilakukan pada saat puyuh umur satu 

minggu, puyuh datang dilakukan penimbangan terlebih 

dahulu untuk mengetahui koefisien keragaman bobot 

badan puyuh kemudian puyuh secara keseluruhan di 

letakkan di dalam kandang yang sebelumnya sudah di 

lakukan pengacakkan. Selanjutnya puyuh yang 

mendapatkan perlakuan pemuasaan selama 2 hari yaitu 

dengan taraf perlakuan meliputi 12 jam, 24 jam dan 48 

jam. Puyuh dipuasakan langsung pada saat itu juga 

dimulai dari jam 1 siang sampai selesai batas waktunya, 

tetapi perlakuan perbedaan air minum diberikan secara 

ad libitum. Pemberian perlakuan perbedaan air minum 

dilakukan setiap hari dari puyuh umur satu minggu 

hingga masa produksi (fase layer) atau sampai 

penelitian ini berakhir, tempat pakan dan minum 

dibersihkan sebelum pakan dan air minum diberikan. 

Pengambilan data jumlah pakan yang dikonsumsi, HDP 

(hen day egg production), dan konversi pakan diukur 

setiap minggunya. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

   Variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini 

adalah penampilan produksi puyuh yang meliputi: 
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a. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan (g/ekor/hari) merupakan selisih dari 

jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau 

angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi sesuai periode pemeliharaan (Scott, Neshim, and 

Young, 1992). Rumus konsumsi pakan (g/ekor) sebagai 

berikut : 

 

 

               

b. HDP (Hen Day Egg Production) 

Produktivitas telur (%) dihitung dari rataan jumlah telur 

seluruhnya dalam satu minggu (butir) pada sejumlah puyuh 

betina yang berproduksi pada waktu tertentu (ekor) dikalikan 

100. Rumus HDP (%) sebagai berikut : 

 

 

 

 

c. Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan bobot telur yang dihasilkan 

sesuai dengan perlakuan selama penelitian. 

 

              

 

 

3.5 Analisis Data 

 Analisa data menggunakan analisa ragam (analysis of 

variance) dengan menggunakan dua faktor perlakuan untuk 

melihat pengaruh yang diberikan terhadap konsumsi pakan, 

Konversi pakan = 
 Pakan yang di konsumsi  (g/ekor)

Bobot telur (g/butir) 
 

    HDP = 
Jumlah telur hari ini 

Jumlah puyuh yang ada hari ini
x 100 % 

 

Konversi pakan = 
 Pakan yang di konsumsi  (g/ekor)

Bobot telur (g/butir) 
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hen day egg production (HDP) dan konversi pakan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial. 

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

berbeda sangat nyata (P<0,01), maka dilanjutkan dengan uji 

jarak berganda Duncan’s (Snedecor and Cochran, 1980). 

Model statistik sebagai berikut:  

Yijk = µ      + βj + (αβ)ij + Σij 

Keterangan : 

Yijk : pengamatan pada satuan pervobaan ke- k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke- i dari 

faktor A dan faktor B 

µ : nilai tengah umum 

   : pengaruh faktor A ke- i 

βj : pengaruh faktor B ke- j 

(αβ)ij : interaksi  atau pengaruh faktor A ke- i dan faktor B  

ke- j  

Σij     : pengaruh acak dari satuan percobaan ke- k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan ij 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Konsumsi pakan adalah selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa pakan. 

2. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan jumlah produksi telur. 

3. Burung puyuh yang digunakan puyuh jepang (Coturnix 

coturnix japonica) dengan warna bulu cokelat, jenis 

petelur berjenis kelamin betina berumur 41 hari. 

4. Penampilan produksi burung puyuh yang diujikan 

dalam penelitian ini meliputi konsumsi pakan, Hen Day 

egg Production, konversi pakan. 
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5. Pemberian perbedaan air minum diberikan pada puyuh 

umur satu minggu hingga puyuh umur 69 hari. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Lama Pemuasaan terhadap Konsumsi Pakan 

Puyuh      

Berdasarkan hasil penelitian rataan nilai konsumsi pakan 

selama penelitian dapat di lihat pada Tabel. 6, sedangkan 

perhitungannya dapat di lihat pada lampiran. 2. 

 

Tabel 6. Rataan nilai konsumsi pakan selama penelitian 

(g/ekor) yang dipengaruhi oleh perlakuan lama 

pemuasaan. 

Lama Pemuasaan Konsumsi Pakan (g/ekor) 

A1 21,46 ± 0,11 

A2 21,58 ± 0,09 

A3 21,66 ± 0,70 

Keterangan: Perlakuan lama pemuasaan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) 

  

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan lama 

pemuasaan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

konsumsi pakan burung puyuh. Rataan konsumsi pakan 

ditampilkan pada Tabel 6. Rataan konsumsi pakan secara 

berurutan mulai dari yang tertinggi hingga terendah adalah 

sebagai berikut:  pemberian perlakuan pemuasaan selama 48 

jam pada umur satu minggu pada perlakuan A3 (21,66 ± 0,11) 

g/ekor/hari, pemberian perlakuan pemuasaan 24 jam pada 

perlakuan A2 (21,58 ± 0,09) g/ekor/hari, diikuti oleh perlakuan 

pemuasaan 12 jam pada perlakuan A1 (21,46 ± 0,70) 

g/ekor/g/hari. Hal ini diduga karena waktu pemuasaan 

dilakukan pada puyuh umur satu minggu sehingga pemuasaan 
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yang dilakukan hanya 2 hari tersebut mempengaruhi konsumsi 

pakan pada fase layer. Menurut Gubali dkk., (2001) 

menyatakan bahwa puyuh yang dipuasakan selama 5 hari 

mengalami penurunan bobot badan karena puyuh yang 

dipuasakan paling berat dan sama sekali tidak mendapatkan 

asupan makanan saat dipuasakan, sehingga terjadi pengecilan 

hati, keterlambatan perkembangan ovarium dan oviduct. 

Sehingga secara statistik menunjukkan hasil yang sama dalam 

tiap perlakuan untuk konsumsi pakan puyuh. Pemberian pakan 

secara ad libitum akan memberikan kesempatan untuk 

mengkonsumsi pakan setiap saat sesuai dengan kebutuhannya 

sedangkan pada pembatasan pemberian pakan, kesempatan itu 

menjadi berkurang sehingga konsumsi pakan berkurang. 

Tujuan pemberian pakan secara terbatas untuk memperlambat 

umur pencapaian dewasa kelamin dan mempertahankan berat 

tubuh (Faitarone dan Pelicia, 2008). Konsumsi pakan 

berkaitan dengan nilai produksi telur dan konversi pakan. 

Efisiensi pakan harus sebanding dengan nilai produksi telur 

dan konversi pakan yang rendah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Amrullah (2004), yang menyatakan bahwa ayam 

memiliki kecenderungan untuk makan lebih banyak jika 

kesempatan untuk makan pada pemberian pakan secara ad 

libitum dan konsumsi pakan akan berkurang jika waktu 

pemberian pakan dibatasi, berkurangnya tingkat konsumsi 

pakan ini berkaitan dengan lamanya pembatasan pemberian 

pakan. 

 Hal ini didukung oleh pendapat Kenan (2008), yang 

menyatakan bahwa pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

digunakan untuk hidup pokok dan untuk produksi dan 

sebagian dikeluarkan sebagai sisa metabolisme tubuh. Faktor 

lain yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu suhu 
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lingkungan. Suhu dan kelembaban pada penelitian didapat 

rataan sebesar 26,71 ºC (pagi hari) dan 25,62 ºC (sore hari). 

Kelembaban sebesar 52,76% (pagi hari) dan 59,05% (sore 

hari) dapat dilihat pada Lampiran 1. Konsumsi pakan akan 

rendah apabila temperatur tinggi dan sebaliknya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gillespie (1992) bahwa temperatur tinggi 

berpengaruh besar terhadap konsumsi harian. Suhu ideal untuk 

puyuh berproduksi maksimal yaitu 16-24ºC. Menurut North 

dan Bell (1992), konsumsi pakan dipengaruhi oleh susunan 

pakan (komposisi kualitas pellet) dan manejemen 

(ketersediaan pakan  dan air dalam kandang, sanitasi 

lingkungan, kepadatan kandang, kontrol terhadap penyakit), 

tetapi yang paling berpengaruh untuk meningkatkan konsumsi 

pakan yaitu pengontrolan sumber stres dan penyakit. 

 

4.2 Pengaruh Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap 

Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

konsumsi pakan selama penelitian yang disajikan Tabel. 7, 

sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran 2. 

 

Tabel 7. Rataan nilai konsumsi pakan selama penelitian 

(g/ekor/hari) yang dipengaruhi oleh perlakuan 

perbedaan pemberian air minum. 

Perbedaan Pemberian Air 

minum 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

B1 21,51 ± 0,03 

B2 21,62 ± 0,17 

Keterangan:Perlakuan pemberian air minum tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) 
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 

pakan burung puyuh. Rataan konsumsi pakan ditampilkan 

pada Tabel. 7. Menunjukan rataan konsumsi pakan secara 

berurutan mulai dari yang tertinggi hingga terendah adalah 

sebagai berikut: B2 (21,62±0,17) g/ekor/hari diikuti oleh B1 

(21,51±0,03) g/ekor/hari. Hal ini dikarenakan kandungan PK 

dalam pakan BR1
 
± 22% sudah mencukupi dalam kebutuhan 

puyuh pada masa produksi dan pemberian perlakuan 

penambahan air gula tidak mempengaruhi pada konsumsi 

pakan puyuh pada masa produksi. Selain itu konsumsi pakan 

yang tidak berbeda secara signifikan disebabkan karena 

penggunaan air gula tidak mempengaruhi kandungan zat 

makanan di dalam pakan terutama kandungan energi dan 

protein sehingga konsumsi pakan pada ternak relatif sama. 

Menurut pendapat Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 

kandungan zat makanan dalam pakan yang relatif sama 

menyebabkan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan. 

Unggas mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi metabolis sehingga kadar energi metabolis yang 

terkandung di dalam pakan akan mempengaruhi konsumsi 

pakan. Ditambahkan oleh pendapat Tilman dkk., (1991), 

pakan yang memiliki kandungan energi metabolis yang tinggi 

akan menyediakan protein yang cenderung rendah dalam 

tubuh unggas diakibatkan karena rendahnya jumlah pakan 

yang dikonsumsi. Sebaliknya, apabila energi metabolis pakan 

rendah maka unggas akan mengkonsumsi pakan untuk 

mendapatkan energi lebih banyak yang berakibat pada 

konsumsi protein yang berlebihan. 

 Hal ini diduga dengan penambahan air gula dapat 

menyuplai sumber energi yang mudah diserap, namun 
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kandungan nutrisi gula tidak mampu memenuhi sumber energi 

dan nutrisi lain yang berfungsi untuk meningkatkan produksi 

telur. Pada superskrip konsumsi pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 2. bahwa perlakuan B2 (pemberian air gula) lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan B1 (tanpa penambahan 

gula), sesuai dengan pendapat North dan Bell (1992), 

menyatakan konsumsi pakan dipengaruhi oleh ukuran tubuh, 

berat badan, tahapan produksi, suhu lingkungan dan keadaan 

energi pakan. Widjiastuti dan Kartasudjana (2006), 

menyatakan bahwa konsumsi energi yang rendah pada unggas 

fase layer mengakibatkan penurunan produksi. 

      Wahju (1997) menyatakan bahwa gula mengandung 

66,18% sukrosa yang merupakan bagian dari karbohidrat yang 

fungsi utamanya sebagai penghasil energi. Ditambahakan oleh 

pendapat Freket dan Gernet (2006), faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah susunan pakan 

(komposisi kualitas pellet) dan manajemen (ketersediaan 

pakan dan air dalam kandang, sanitasi lingkungan, kepadatan 

kandang, kontrol terhadap penyakit) tetapi yang paling 

berpengaruh untuk meningkatkan konsumsi pakan yaitu 

pengontrolan sumber stres dan penyakit. 

 

4.3 Pengaruh Interaksi antara Lama Pemuasaan Pakan 

dan Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap 

Konsumsi Pakan Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

konsumsi pakan selama penelitian yang disajikan Tabel. 8, 

sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran. 2. 
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Tabel 8. Rataan nilai konsumsi pakan selama penelitian 

(g/ekor/hari) yang dipengaruhi oleh perlakuan 

interaksi. 

Interaksi Konsumsi Pakan (g/ekor) 

A1B1 21,44 ± 0,12 

A1B2 21,47 ± 0,16 

A2B1 21,56 ± 0,06 

A2B2 21,60 ± 0,17 

A3B1 21,53 ± 0,12 

A3B2 21,78 ± 0,12 

Keterangan: Interaksi antara lama pemuasaan dan perbedaan 

pemberian air minum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) 

 

Hasil analisis statistik pada Tabel 8. menunjukkan 

bahwa interaksi antara lama pemuasaan dan perbedaan 

pemberian air minum memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. Hal ini 

disebabkan karena hasil rata-rata konsumsi pakan antar 

perlakuan memiliki selisih yang tidak jauh berbeda. Perlakuan 

kombinasi lama pemuasaan pakan dan perbedaan pemberian 

air minum memberikan hasil terendah pada perlakuan lama 

pemuasaan 12 jam dan tanpa penambahan air gula pada air 

minum yaitu 21,44±0,12 g/ekor/hari, sedangkan konsumsi 

tertinggi pada perlakuan lama pemuasaan 48 jam dan dengan 

penambahan air gula yaitu 21,78±0,12 g/ekor/hari. Hal ini 

diduga karena waktu pemuasaan dilakukan pada puyuh umur 

satu minggu sehingga pemuasaan yang dilakukan tersebut 

tidak mempengaruhi konsumsi pakan pada fase layer. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Elly (2005) yang menyatakan tubuh 

dan organ reproduksi akan mengalami penyegaran kembali 
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setelah melewati masa recovery karena zat-zat nutrisi untuk 

pembentukan jaringan dan kebutuhan produksi yang hilang 

selama dipusakan telah dipenuhi saat tidak dipuasakan. Dan 

perbedaan pemberian air minum tersebut tidak mempengaruhi 

konsumsi pakan pada fase layer. Hal ini diduga dengan 

penambahan air gula dapat menyuplai sumber energi yang 

mudah diserap, namun kandungan nutrisi gula tidak mampu 

memenuhi sumber energi dan nutrisi lain yang berfungsi untuk 

meninggkatkan produksi telur selain itu jumlah pemberian 

pakan berperan penting pula dalam pertumbuhan dan 

perkembangan puyuh selain mutu atau kualitas pakan yang 

diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat North dan Bell 

(1992), menyatakan  konsumsi pakan dipengaruhi oleh ukuran 

tubuh, berat badan, tahapan produksi, suhu lingkungan dan 

keadaan energi pakan. 

4.4 Pengaruh Lama Pemuasaan terhadap Hen Day Egg 

Production (HDP) pada Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

hen day egg production (HDP) selama penelitian disajikan 

pada Tabel. 9, sedangkan perhitungan disajikan pada 

Lampiran. 3. 

 

Tabel 9. Rataaan nilai Hen Day Egg Production (HDP) (%) 

yang dipengaruhi oleh perlakuan lama pemuasaan. 

Lama Pemuasaan HDP (Hen Day Egg Production) (%) 

A1 72,74 ± 0,67 

A2 74,64 ± 20,20 

A3 70,54 ± 7,07 

Keterangan: Perlakuan lama pemuasaan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9. menunjukan 

bahwa perlakuan pemuasaan terhadap HDP (hen day egg 

production) pada perlakuan tertinggi yaitu A2 (74,64±20,20%), 

diikuti oleh perlakuan A1 (72,74±0,67%), dan terendah pada 

perlakuan A3 (70,54±7,70%). Hasil dari analisa statistik pada 

Lampiran 3. menunjukkan bahwa pemberian perlakuan lama 

pemuasaan selama 12, 24, 48 jam memberikan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap hen day egg production (HDP) pada 

puyuh. Hal ini disebabkan karena perlakuan pemuasaan 

selama 2 hari diberikan pada puyuh umur satu minggu, 

sehingga tidak mempengaruhi nilai produksi telur pada masa 

produksi. Selain itu dikarenakan nutrisi pakan yang diberikan 

pada masa grower sudah terpenuhi, sehingga secara statistik 

menunjukkan hasil yang sama dalam tiap perlakuan untuk 

konsumsi pakan puyuh. Hal ini sesuai dengan penelitian Elly 

(2005), yang menyatakan tubuh dan organ reproduksi akan 

mengalami penyegaran kembali setelah melewati masa 

recovery karena zat-zat nutrisi untuk pembentukan jaringan 

dan kebutuhan produksi yang hilang selama dipusakan telah 

dipenuhi saat tidak dipuasakan. Ditambahkan oleh Anggorodi 

(1985) bahwa pertambahan nilai produksi sangat ditentukan 

oleh konsumsi nutrien pakan, terutama kandungan proteinnya. 

Kasiyati, Kusumorini, dan Manalu (2012), menyatakan 

produksi telur burung puyuh yang optimal dapat diperoleh bila 

proses metabolisme burung puyuh berjalan dengan baik, 

tercapainya dengan faktor lingkungan dan nutrisi yang 

terpenuhi. Faktor lingkungan meliputi temperatur dan 

kelembaban. 
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 4.5 Pengaruh Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap 

Hen Day Egg Production (HDP) pada Puyuh 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

HDP (Hen Day Egg Production) selama penelitian yang 

disajikan Tabel.10, sedangkan perhitungan disajikan pada 

Lampiran 3. 

 

Tabel 10. Rataan nilai Hen Day Egg Production (HDP) selama 

penelitian (%) yang dipengaruhi oleh perlakuan 

perbedaan pemberian air minum 

Perbedaan Pemberian Air 

Minum 

Hen Day Egg Production 

(HDP) (%) 

B1 71,91 ± 3,59 

B2 73,37 ± 18,05 

Keterangan:Perlakuan pemberian air minum tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) 

 

Berdasarkan Tabel. 10. menunjukkan bahwa perlakuan 

B1 (71,91±3,59%) yaitu pemberian perlakuan tanpa air gula 

pada puyuh fase layer, lalu diikuti oleh perlakuan B2 

(73,37±18,05%) yaitu pemberian perlakuan dengan 

penambahan air gula pada puyuh fase layer. Hasil dari analisa 

statistik pada Lampiran 3. menunjukkan bahwa pemberian 

perlakuan perbedaan air minum pada masa produksi tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap hen day egg 

production (HDP) pada puyuh. Hal ini merupakan indikasi 

bahwa pemberian perlakuan perbedaan air minum, 

memberikan pengaruh yang tidak signifikan, sehingga secara 

statistik menunjukkan hasil yang setara dalam hen day egg  

production (HDP) pada puyuh. Hal ini dikarenakan kandungan 

PK dalam pakan BR1 sebesar
 

± 22% sudah mencukupi 
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kebutuhan puyuh pada masa produksi, sehingga perlakuan 

perbedaan pemberian penambahan air gula tidak 

mempengaruhi pada hen day egg production (HDP) puyuh 

pada masa produksi. Kandungan nutrisi pada air gula tidak 

mempengaruhi perkembangan organ reproduksi puyuh, 

dimana fungsi dari gula hanya untuk menyuplai energi saat 

dipuasakan, sedangkan yang sangat mempengaruhi produksi 

telur (hen day egg production) adalah faktor pakan. Menurut 

pendapat Australianingrum (2005) produksi telur sangat 

berpengaruh oleh tingkat protein dalam pakan. Hal ini 

didukung oleh North and Bell (1992), menyatakan bahwa 

produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur pertama kali 

bertelur, konsumsi pakan dan kandungan protein pakan, 

sedangkan menurut Setyawan (2006) produksi telur ditentukan 

oleh produksi ovum yang dipengaruhi jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan proses hormonal. Mardiansyah (2013) 

menyatakan bahwa produksi ternak dipengaruhi oleh jumlah 

pakan yang dikonsumsi, semakin rendah konsumsi pakan 

maka produksi telur juga akan menurun begitu juga 

sebaliknya. 

4.6 Pengaruh Interaksi antara Lama Pemuasaan Pakan 

dan Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap Hen 

Day Egg Production (HDP) pada Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

Hen Day Egg Production (HDP) selama penelitian yang 

disajikan pada Tabel. 11, sedangkan perhitungan disajikan 

pada Lampiran 3. 
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Tabel 11. Rataan nilai Hen Day Egg Production (HDP) selama 

penelitian (%) yang dipengaruhi oleh perlakuan 

interaksi 

Interaksi Hen Day Egg Production (HDP) (%) 

A1B1 72,86 ± 0,75 

A1B2 72,62 ± 2,11 

A2B1 71,07 ± 7,59 

A2B2 78,21 ± 7,97 

A3B1 71,79 ± 5,09 

A3B2 69,29 ± 5,12 

Keterangan: Interaksi antara lama pemuasaan dan perbedaan 

pemberian air minum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 11. 

menunjukkan bahwa interaksi antara lama pemuasaan pakan 

dan perbedaan pemberian air minum memberikan pengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap hen day egg production (HDP) 

pada burung puyuh. Hal ini disebabkan karena hasil rata-rata 

hen day egg production (HDP) antar perlakuan memiliki 

selisih yang tidak jauh berbeda. Perlakuan kombinasi lama 

pemuasaan pakan dan perbedaan pemberian air minum 

memberikan hasil terbaik terhadap hen day egg production 

(HDP) pada perlakuan lama pemuasaan 24 jam dengan 

penambahan air gula pada air minum yaitu 78,21±7,97%. Hal 

ini disebabkan karena perlakuan pemuasaan selama 2 hari 

diberikan pada puyuh umur satu minggu, maka kandungan zat 

makanan yang diberikan pada masa grower sudah terpenuhi 

sehingga tidak mempengaruhi nilai produksi telur pada masa 

produksi. Perbedaan pemberian air minum tersebut tidak 

mempengaruhi konsumsi pakan pada fase layer. Hal ini 
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dikarenakan kandungan nutrisi pada air gula tidak 

mempengaruhi perkembangan organ reproduksi puyuh, 

dimana fungsi dari gula hanya untuk menyimpan energi saat 

dipuasakan, sedangkan yang sangat mempengaruhi produksi 

telur (hen day egg production) adalah faktor pakan. Hal ini 

didukung oleh North and Bell (1992), menyatakan bahwa 

produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur pertama kali 

bertelur, konsumsi pakan dan kandungan protein pakan. 

4.7 Pengaruh Lama Pemuasaan terhadap Konversi Pakan 

Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

konversi pakan selama penelitian disajikan pada Tabel. 12, 

sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran. 4. 

Tabel 12. Rataaan nilai konversi pakan selama penelitian yang 

dipengaruhi oleh perlakuan lama pemuasaan 

Lama Pemuasaan Konversi Pakan 

A1 2,42 

A2 2,40 ± 0,06 

A3 2,50 ± 0,35 

Keterangan: Perlakuan lama pemuasaan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) 

        Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan 

burung puyuh. Rataan konversi pakan burung puyuh 

ditampilkan pada Tabel. 12. Rataan konversi pakan burung 

puyuh secara berurutan mulai dari tertinggi hingga terendah 

adalah sebagai berikut: A2 (2,40±0,06), A1 (2,42±0), A3 

(2,50±0,35). Hasil dari analisa statistik pada Lampiran 5. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pemberian perlakuan pemuasaan 
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memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konversi 

pakan puyuh. Hal tersebut diduga karena waktu pemuasaan 

dilakukan pada puyuh umur satu minggu sehingga pemuasaan 

yang dilakukan hanya 2 hari tersebut tidak mempengaruhi 

konsumsi pakan pada fase layer. Sehingga pemberian pakan 

dengan mutu yang baik pada masa layer akan menurunkan 

konversi pakan. Selain itu produksi telur dan bobot telur yang 

dihasilkan juga mempengaruhi konversi pakan, sehingga 

secara statistik menunjukkan hasil yang tidak sama dalam 

konversi pakan pada puyuh. Hal ini dikarenakan burung puyuh 

yang dilakukan pemuasaan mampu memanfaatkan pakan 

secara optimal dan diikuti bobot telur yang besar, daya cerna 

zat makanan menjadi tinggi atau efektif sehingga angka 

konversi pakan menjadi baik atau menurun. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Barash (2003) pemuasaan pada ayam ras 

petelur mengakibatkan terjadinya inovulasi jaringan organ 

reproduksi, namun setelah tidak dipuasakan terjadi 

peningkatan bobot badan yang nyata diikuti oleh proses 

regenerasi organ reproduksi ke arah normal. Blakely dan 

Blade (1992) menyatakan bahwa, rata-rata konversi pakan 

sebaiknya kurang dari 2. Hal ini berarti jumlah pakan yang 

dikonsumsi mampu menghasilkan sejumlah telur dan mampu 

menunjang produksi telur yang tinggi. 

 Berdasarkan Tabel 12. dapat dilihat bahwa konversi 

pakan terbaik pada perlakuan lama pemuasaan 24 jam A2 yaitu 

2,40±0,06 yang merupakan perlakuan lama pemuasaan pada 

masa starter yang berpengaruh terhadap konversi pakan 

puyuh. Semakin lama pemuasaan akan menghasilkan nilai 

konversi pakan yang tinggi, hal tersebut juga dikarenakan 

konsumsi pakan yang tinggi namun produksi telur (HDP) 

rendah. Angka konversi menunjukkan tingkat efisiensi 
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penggunaan pakan. Angka konversi kecil menunjukkan 

penggunaan pakan yang efisien dan sebaliknya. Semakin 

banyak pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu 

satuan produksi maka semakin buruk pakan tersebut. Tingkat 

konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mutu 

pakan, tata cara pemberian pakan dan kesehatan ternak yang 

berkaitan dengan konsumsi (Ensminger, 1992). 

      Nani (2010) menyatakan bahwa pemuasaan yang 

berselang hari dan malam hari (perbedaan waktu pemberian 

pakan) menyebabkan perubahan aktifitas fisiologi pencernaan 

dan berakibat proses penyerapan zat gizi dan posisinya untuk 

pertumbuhan ovarium dan proses pembentukan telur berubah 

dari semestinya sehingga waktu ovoposisi menjadi berubah. 

4.8 Pengaruh Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap 

Konversi Pakan Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

konversi pakan selama penelitian yang disajikan Tabel. 13, 

sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran 3. 

Tabel 13. Rataan nilai konversi pakan selama penelitian yang 

dipengaruhi oleh perlakuan perbedaan pemberian 

air minum 

Perbedaan Pemberian Air Minum Konversi Pakan 

B1 2,42 ± 0,07 

B2 2,46 ± 0,38 

Keterangan: Perlakuan pemberian air minum tidak  

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

 

 Berdasarkan Tabel. 13. menunjukkan bahwa perlakuan B1 

(2,42±0,07) yaitu, pemberian perlakuan tanpa penambahan air 

gula pada puyuh fase layer lalu diikuti oleh perlakuan B1 
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(2,46±0,38) yaitu pemberian perlakuan dengan penambahan 

air gula pada puyuh fase layer. Hasil dari analisa statistik pada 

Lampiran 5. menunjukkan bahwa pemberian perlakuan 

perbedaan air minum pada masa produksi tidak memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan puyuh. Hal 

ini dikarenakan air gula dapat membantu meningkatkan 

penyerapan nutrisi pakan dalam tubuh puyuh karena 

penggunaan pakan perlakuan semakin efisien. Pemberian air 

gula tidak mempengaruhi konsumsi pakan dan produksi telur 

(HDP), sehingga nilai konsumsi pakan dan HDP relatif sama. 

Nilai konsumsi pakan dan HDP yang relatif sama 

mempengaruhi nilai konversi pakan yang dihasilkan, sehingga 

konversi pakan tidak berbeda nyata. Sesuai dengan pendapat 

Achmanu dan Muharlien (2011), menjelaskan perbedaan 

konversi pakan disebabkan karena adanya perbedaan dalam 

konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. 

Selain itu puyuh sudah mendapat energi yang cukup dari 

air gula, sehingga tidak mengubah protein pakan menjadi 

energi. Menurut pendapat Australianingrum (2005) produksi 

telur sangat berpengaruh oleh tingkat protein dalam pakan. Hal 

ini didukung oleh Maxwel et al, 1990 yang menyatakan bahwa 

pemberian air gula mengakibatkan asupan karbohidrat sebagai 

sumber energi tercukupi, sehingga pada tubuh ayam tidak 

terjadi pemecahan lemak ataupun protein. Karena karbohidrat 

yang dikonsumsi tidak mencukupi untuk energi tubuh maka 

terdapat lemak didalam makanan ataupun cadangan lemak 

yang tersimpan di dalam tubuh, sehingga protein akan 

menggantikan fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi. 

Dengan demikian fungsi utama protein sebagai pembangun 

akan ditinggalkan. 



48 

 

4.9 Pengaruh Interaksi antara Lama Pemuasaan Pakan 

dan Perbedaan Pemberian Air Minum terhadap 

Konversi Pakan Puyuh 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh rataan nilai 

konversi pakan selama penelitian yang disajikan pada Tabel. 

14, sedangkan perhitungan disajikan pada Lampiran.3. 

Tabel 14. Rataan nilai konversi pakan selama penelitian yang 

dipengaruhi oleh perlakuan interaksi 

Lama Pemuasaan Konversi Pakan 

A1B1 2,42 ± 0,09 

A1B2 2,42 ± 0,06 

A2B1 2,41 ± 0,06 

A2B2 2,39 ± 0,05 

A3B1 2,44 ± 0,11 

A3B2 2,56 ± 0,11 

Keterangan: Interaksi antara lama pemuasaan dan perbedaan 

pemberian air minum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) 

      Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 14. 

menunjukkan bahwa interaksi antara lama pemuasaan pakan 

dan perbedan pemberian air minum memberikan pengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan burung puyuh. 

Hal ini disebabkan karena konversi pakan berkaitan dengan 

konsumsi pakan dan produksi telur, sedangkan interaksi antara 

lama pemuasaan dan perbedaan pemberian air minum tidak 

memberikan pengaruh sugnifikan terhadap konsumsi pakan 

dan produksi telur. Perlakuan kombinasi terbaik terhadap 

konversi pakan menghasilkan nilai konversi pakan yang 

rendah terdapat pada perlakuan pemuasaan 24 jam dengan 
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penambahan air gula pada air minum yaitu 2,39±0,05. Hal ini 

disebabkan pemuasaan yang dilakukan hanya 2 hari tersebut 

tidak mempengaruhi konsumsi pakan pada fase layer. 

Sehingga pemberian pakan dengan mutu yang baik pada masa 

layer akan menurunkan konversi pakan. Selain itu pemberian 

air gula dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi 

pakan dalam tubuh puyuh karena penggunaan pakan semakin 

efisien. Hal itu karena puyuh sudah mendapat energi yang 

cukup dari air gula, sehingga tidak mengubah protein pakan 

menjadi energi. Nilai konversi pakan dapat digunakan untuk 

mengetahui efisiensi penggunaan pakan. Konversi pakan 

dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan, penyakit, 

manajemen pemeliharaan dan bangsa puyuh (Ensminger, 

1992). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Lama pemuasaan pada puyuh umur satu minggu 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan akan tetapi cenderung meningkatkan konversi 

pakan. Perlakuan terbaik pada perlakuan lama 

pemuasaan 24 jam. 

2. Pemberian perbedaan air minum tidak berpengaruh 

nyata terhadap penampilan produksi puyuh. 

Penampilan produksi yang terbaik ditunjukkan pada 

pemberian air gula. 

3. Perlakuan interaksi/kombinasi perlakuan antara lama 

pemuasaan dan perbedaan pemberian air  minum 

tidak memberikan pengaruh terhadap semua variabel 

yang diamati. 

5.2 Saran 

      Dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk 

meningkatkan produktifitas pada burung puyuh sebaiknya 

dengan memberikan perlakuan pemuasaan pakan selama 24 

jam yang diimbangi dengan penambahan air gula pada air 

minum. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rataan suhu dan kelembaban kandang penelitian 

 

 

Tanggal 

Kandang 

Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi Sore Pagi Sore 

15-Nov-14 30 23 38 70 

16-Nov-14 30 25 44 66 

17-Nov-14 27 23 50 74 

18-Nov-14 23 24 74 70 

19-Nov-14 24 26 60 52 

20-Nov-14 27 25 40 68 

21-Nov-14 28 24 40 74 

22-Nov-14 27 29 40 52 

23-Nov-14 26 27 60 54 

24-Nov-14 28 26 46 56 

25-Nov-14 23 27 76 52 

26-Nov-14 32 30 40 54 

27-Nov-14 27 24 50 56 

28-Nov-14 26 24 50 52 

29-Nov-14 24 30 72 42 

30-Nov-14 27 26 50 72 

1-Des-14 32 23 34 60 

2-Des-14 25 26 62 42 

3-Des-14 24 24 68 72 

4-Des-14 23 24 60 60 

5-Des-14 28 28 54 42 

Jumlah 561 538 1108 1240 

Rataan  26,71 25,62 52,76 59,05 

Sd 377,80 362,31 746,17 835,06 
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Lampiran 2. Data konsumsi pakan (g/ekor/hari) 

P U 

Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) 

Total 
Rataan 

(g/ekor/hari) 
Minggu 

I 

Minggu 

II 

Minggu 

III 

A1B1 

1 21,42 21,34 21,01 63,77 21,26±0,22 

2 21,8 21,36 21,46 64,62 21,54±0,23 

3 21,63 21,56 21,28 64,47 21,49±0,19 

4 21,5 21,65 21,22 64,37 21,46±0,22 

A1B2 

1 21,2 21,55 21,48 64,23 21,41±0,19 

2 21,76 21,68 21,67 65,11 21,70±0,05 

3 21,15 21,67 21,18 64 21,33±0,29 

4 21,76 21,59 21 64,35 21,45±0,40 

A2B1 

1 21,49 21,83 21,25 64,57 21,52±0,29 

2 21,28 21,97 21,29 64,54 21,51±0,40 

3 21,14 21,8 21,72 64,66 21,55±0,36 

4 21,96 21,95 21,02 64,93 21,64±0,54 

A2B2 

1 21,87 21,19 21,17 64,23 21,41±0,40 

2 21,44 21,75 21,5 64,69 21,56±0,26 

3 21,63 21,93 21,92 65,48 21,83±0,27 

4 21,92 21,49 21,38 64,79 21,60±0,29 

A3B1 

1 21,54 21,61 21,87 65,02 21,67±0,17 

2 21,28 21,16 21,88 64,32 21,44±0,39 

3 21,34 21,86 21,06 64,26 21,42±0,41 

4 21,16 21,77 21,85 64,78 21,59±38 

A3B2 

1 21,27 21,84 21,96 65,07 21,69±0,37 

2 21,95 21,17 21,89 65,01 21,67±0,43 

3 21,81 21,82 21,97 65,6 21,87±0,09 

4 21,85 21,89 21,93 65,67 21,89±0,04 
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Lampiran 2. Data Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) (Lanjutan) 

 
 

Tabel Dwiarah  
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JK Total        = 
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JKGalat     = ABBATotal JKJKJKJK   

    = 0,5997 – 0,1636 – 0,07114 – 0,05765 

    = 0,30726 
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 Tabel Analisis Ragam 

 
Kesimpulan :  

 Tanda (*) F hitung > F tabel 5% menunjukkan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan 

puyuh, Sehingga dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 

 F hitung < F tabel 5% menunjukkan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi puyuh, Sehingga 

tidak dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 Uji Jarak Duncan terhadap Konsumsi Pakan Harian 

 Uji Jarak Duncan pada perlakuan Lama 

Pemuasaan (A): 

 
 Notasi Lama Pemuasaan 
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 Uji Jarak Duncan pada perlakuan Lama Pemuasaan 

dan Pemberian Perbedaan Air Minum 

 
 

 Notasi untuk Interaksi antara Lama Pemuasaan Pakan 

dan Perbedaan Pemberian Air Minum 
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Lampiran 3. Data Rataan Hen Day Egg Production (HDP) (%) 

P U 
Jumlah telur (butir) 

HDP (%) Minggu I Minggu II Minggu III 

A1B1 

1 40 52 58 71,43±9,17 

2 36 61 63 76,19±15,04 

3 36 44 52 62,86±8,00 

4 46 62 62 80,95±9,24 

A1B2 

1 36 53 59 70,48±11,93 

2 37 56 65 75,24±14,29 

3 31 53 70 73,33±19,55 

4 33 55 62 71,43±15,13 

A2B1 

1 37 51 60 70,48±11,59 

2 31 43 62 64,76±15,63 

3 40 42 59 67,14±10,44 

4 36 66 70 81,90±18,58 

A2B2 

 
46 60 63 80,48±9,07 

2 34 52 58 68,57±12,49 

3 36 56 68 76,19±16,17 

4 49 70 65 87,62±10,97 

A3B1 

1 34 64 52 71,43±15,10 

2 34 63 63 76,19±16,74 

3 31 50 55 64,76±12,66 

4 32 56 69 74,76±18,77 

A3B2 

1 32 52 58 67,62±13,61 

2 36 53 67 74,29±15,52 

3 32 42 58 62,86±13,11 

4 39 53 60 72,38±10,69 
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Lampiran 3. Data Rataan Hen Day Egg Production (HDP) (%) 

(Lanjutan) 

 
 Tabel Dwiarah 
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70 

 

 Tabel Analisis Ragam 

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, menunjuukan bahwa 

perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap HDP puyuh, sehingga tidak 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s 
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Lampiran 4. Data Rataan Bobot Telur (g/minggu) 

P U 
Bobot telur Total bobot 

telur (g/minggu) M 7 M 8 M 9 

A1B1 

1 352 490 519 1361 

2 300 544 554 1398 

3 348 401 467 1216 

4 382 536 538 1456 

A1B2 

1 288 463 543 1294 

2 317 530 606 1453 

3 248 490 637 1375 

4 298 495 574 1367 

A2B1 

1 331 483 565 1379 

2 248 399 587 1234 

3 322 383 531 1236 

4 326 597 624 1547 

A2B2 

1 394 557 599 1550 

2 315 483 499 1297 

3 330 497 586 1413 

4 413 662 643 1718 

A3B1 

1 298 545 479 1322 

2 306 604 596 1506 

3 217 473 499 1189 

4 256 518 641 1415 

A3B2 

1 224 444 519 1187 

2 270 460 594 1324 

3 256 403 544 1203 

4 321 478 539 1338 
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Lampiran 5. Data dan Rataan Konversi Pakan 

P U 
Konversi Pakan per minggu Rataan 

Minggu I Minggu II Minggu III 

 

A1B1 

1 2,43 2,26 2,35 2,35±0,09 

2 2,62 2,40 2,44 2,48±0,12 

3 2,24 2,37 2,37 2,32±0,08 

4 2,59 2,51 2,44 2,51±0,07 

A1B2 

1 2,65 2,47 2,33 2,48±0,16 

2 2,54 2,29 2,33 2,38±0,13 

3 2,64 2,35 1,92 2,30±0,37 

4 2,33 2,40 2,27 2,33±0,06 

A2B1 

1 2,67 2,30 2,26 2,74±0,80 

2 2,66 2,37 2,25 3,42±0,21 

3 4,92 2,39 2,41 3,24±1,45 

4 4,45 2,43 2,36 3,01±1,07 

A2B2 

1 2,55 2,28 2,23 2,35±0,17 

2 2,32 2,34 2,50 2,39±0,10 

3 2,36 2,47 2,83 2,55±0,25 

4 2,60 2,27 2,94 2,27±0,33 

A3B1 

1 2,46 2,54 2,37 2,46±0,08 

2 2,36 2,21 2,31 2,30±0,08 

3 3,05 2,31 2,32 2,56±0,42 

4 2,65 2,35 2,35 2,45±0,17 

A3B2 

1 3,04 2,56 2,45 2,68±0,31 

2 3,29 2,44 2,47 2,73±0,48 

3 2,73 2,27 2,34 2,45±0,24 

4 2,66 2,43 2,44 2,51±0,13 
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Lampiran 5. Data dan Rataan Konversi Pakan (Lanjutan) 

 
 Tabel Dwiguna 
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= 0,13 
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 Tabel Analisis Ragam 

 
Kesimpulam :  

 Tanda (*) F hitung > F tabel 5% menunjukkan pengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan puyuh, Sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

 Uji Jarak Duncan terhadap Konversi Pakan Harian 

 Uji Jarak Duncan pada perlakuan Lama Pemuasaan 

(A): 

 
 Notasi Lama Pemuasaan 
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 Uji Jarak Duncan pada perlakuan Lama Pemuasaan 

dan Pemberian Perbedaan Air Minum terhadap 

Konversi Pakan 

 
 

 Notasi untuk Interaksi antara Lama Pemuasaan 

Pakan dan Perbedaan Pemberian Air Minum 

terhadap Konversi Pakan 
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian  

  
Kandang puyuh tampak luar Kandang puyuh fase starter 

  
Kandang puyuh fase layer Gula yang digunakan dalam 

pencampuran air minum 

  
Penimbangan telur Foto konsentrat 
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