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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Limbah merupakan hasil samping dari pemanfaatan 

suatu produk yang dianggap sebagai sampah dan dapat 

mencemari lingkungan. Dewasa ini limbah sudah banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan produk 

pangan, pakan maupun sandang. Pemanfaatan limbah 

sebagai pakan alternatif dalam pemenuhan nutrisi untuk 

ternak sudah banyak di lakukan. Kebanyakan peternak 

mengolah limbah dari pertanian yang kemudian di olah 

dengan cara fermentasi untuk memperbaiki kandungan 

nutrisi dari limbah, selain limbah dari pertanian, masih 

banyak lagi limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak, salah satunya adalah biji durian. 

Buah durian merupakan buah yang tersedia sepanjang 

tahun dan semua bagian dari buah durian bisa 

dimanfaatkan.  Keberadaan buah durian semakin tahun 

mengalami peningkatan.  Menurut Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) (2013) Indonesia merupakan Negara yang 

mempunyai potensi yang besar dalam produksi buah 

durian. Tahun 2007 – 2011 produksi buah durian terus 

mengalami peningkatan yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Tahun 2007 tercatat produksi durian 594.842 

ton/tahun. tahun 2008 meningkat menjadi 682.323 

ton/tahun.  Penurunan produksi durian  terjadi pada tahun 

2010 yaitu menjadi 492.139 ton/tahun akan tetapi pada 

tahun 2012 produksi kembali meningkat yaitu 834.011 
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ton/tahun. Bagian buah durian yang dimanfaatkan oleh 

konsumen hanya daging duriannya saja. Persentase daging 

durian termasuk rendah yaitu 20 – 25%, hal ini berarti 

bagian kulit 60 – 75% dan biji durian 5 – 15% belum 

dimanfaatkan secara maksimal (Djaeni dan 

Prasetyaningrum, 2010). 

Biji durian merupakan bahan yang cukup potensial 

jika dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak karena 

kandungan karbohidratnya yang tinggi yang bisa 

meningkatkan produksi ternak. Hal ini dapat diketahui dari 

komposisi nutrisi dan gizi yang terkandung dalam biji 

durian yaitu mengandung 30% karbohidrat; 9,97% protein; 

kalsium 0,27%; fosfor 0,9% (Jhonprimen, Turnip, dan 

Dahlan, 2012). Dewasa ini pemanfaatan biji durian 

sebagai pakan ternak belum banyak dilakukan. Hal ini 

dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai potensi 

dari biji durian.  

Burung puyuh (Cortunix cortunix japonica) 

merupakan salah satu jenis unggas yang mudah untuk 

dibudidayakan. Burung puyuh juga mempunyai 

keunggulan yaitu mampu menghasilkan produksi telur 

yang tinggi dan masa pemeliharaan yang relatif singkat. 

Produksi telur burung puyuh mencapai 250 – 300 butir 

telur/tahun dengan rata – rata 10 g/hari selain telur, daging 

burung puyuh juga dimanfaatkan. Telur burung puyuh 

mengandung protein yang tinggi dengan kandungan lemak 

yang rendah jika dibandingkan dengan telur dari unggas 

lainnya yaitu mengandung protein 13,1% dengan lemak 

yang rendah yaitu 11,1%, kandungan nutrisi daging puyuh 

tidak berbeda dengan daging unggas lainnya, yaitu 
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mengandung air 73,2%; protein 22,5%; lemak 2,5% dan 

abu 0,94% serta daging puyuh juga mengandung asam 

lemak omega yang lengkap, yaitu omega 3; omega 6; dan 

omega 9 (Kasiyati, Nastiti, Hera, dan Manalu, 2010). 

Informasi mengenai potensi kandungan nutrisi biji 

durian yang bagus untuk pakan ternak belum diketahui 

oleh masyarakat sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji durian 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan 

(PBB) dan persentase karkas pada burung puyuh, sehingga 

bisa dijadikan bahan informasi untuk memanfaatkan biji 

durian agar mempunyai nilai ekonomis dan dapat 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi burung 

puyuh yang berpengaruh pada produktifitas serta dapat 

membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan 

daging dan telur di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini 

diantaranya: 

a. Bagaimana pengaruh penambahan tepung biji durian 

pada pakan terhadap tingkat konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan (PBB) dan persentase 

karkas pada burung puyuh? 

b. Berapa konsentrasi terbaik pemberian tepung biji 

durian dalam pakan yang memberikan pengaruh pada 

burung puyuh? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui bagaimana pengaruh penambahan tepung 

biji durian pada pakan terhadap tingkat konsumsi 

pakan pada burung puyuh 

b. Mengetahui pengaruh penambahan tepung biji durian 

pada pakan terhadap PBB burung puyuh 

c. Mengetahui bagaimana pengaruh penambahan tepung 

biji durian pada pakan terhadap persentase karkas 

burung puyuh 

d. Mengetahui konsentrasi terbaik pemberian tepung biji 

durian dalam pakan burung puyuh 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai sumber informasi untuk peternak dan yang 

membutuhkannya dalam pengolahan biji durian sebagai 

pakan alternatif untuk burung puyuh sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas serta mengurangi biaya untuk 

pembelian pakan dalam pembudidayaan burung puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir 

Burung puyuh merupakan salah satu ternak unggas 

yang berpotensi tinggi untuk diternakkan karena 

kemampuan produksinya yang cepat dan manajemen 

pemeliharaan yang lebih mudah dibandingkan ternak 

unggas lainnya. Selain telur yang dihasilkan, daging 

burung puyuh juga bisa dikonsumsi. Untuk meningkatkan 

produktifitas puyuh, kualitas dan kuantitas pakan sangat 
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perlu untuk diperhatikan. Pakan merupakan salah satu 

unsur yang bisa menentukan tinggi rendahnya 

produktifitas puyuh. Hampir 80% biaya terbesar untuk 

pemeliharaan puyuh dihabiskan untuk pakan. Pakan yang 

diberikan harus mencukupi nilai gizi yang dibutuhkan oleh 

unggas seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, 

vitamin, mineral dan kalsium. 

 Biji durian yang merupakan limbah dari buah durian 

adalah salah satu bahan limbah yang masih bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan 

karbohidrat dan proteinnya yang tinggi. Biji durian yang 

dalam mentah tidak boleh langsung dimakan karena 

terdapat zat anti nutrisi yaitu mycotoxin. Agar dapat 

dikonsumsi oleh unggas, maka biji durian harus diproses 

terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menghilangkan 

mycotoxin dalam biji durian. Menurut Jhonprimen, dkk 

(2012) menyatakan bahwa biji durian mempunyai 

kandungan nutrisi yang sangat potensial untuk dijadikan 

sebagai sumber gizi yaitu mengandung 30% karbohidrat; 

9,79% protein; kalsium 0,27% dan 0,9% fosfor, sedangkan 

Menurut Mat dan Roslan (2009) tepung durian memiliki 

kadar air 6,6%; protein 7,6%; lemak 0,4%; serat kasar 

4,8% dan kadar abu 3,8%. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Suhaidi (2004) 

yaitu penggunaan tepung biji durian sebagai pakan 

alternatif pada ayam broiler yang ditambahkan pada 

ransum basal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang nyata terhadap konsumsi pakan, 

PBB dan konversi pakan. Penambahan 10% tepung biji 

durian menunjukkan formula ransum terbaik ditinjau dari 
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kestabilan konsumsi pakan, PBB, dan konversi pakan pada 

ayam broiler. Kerangka piker disajikan pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

Burung puyuh 

Pakan Alternatif 

Persentase 

karkas 

Tepung Biji Durian mengandung  

EM = 2642,5 Kkal/kg, PK = 6,85% 

(Hasil analisis laboratorium 

Fakultas Peternakan) 

Meningkatkan produktifitas 

PBB 

Limbah  Tidak di manfaatkan 

 Sedikit yang 

memanfaatkan 

  Biji durian   

30% karbohidrat; 9,79 protein; 

0,9 fosfor  

(Jhonprimen, dkk, 2012) 

 

Manajemen 

pemeliharaan mudah 

Produksi telur tinggi 

Pemberian 10% tepung 

biji durian dalam pakan 

menunjukkan nilai  

yang lebih stabil 

terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan 

bobot badan dan 

konversi pakan broiler 

(Suhaidi, 2004) 

Konsumsi 

pakan 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan tepung biji durian dalam pakan buruh 

puyuh (Cortunix cortunix japonica) dapat meningkatkan 

konsumsi pakan, Pertambahan Bobot Badan, dan 

persentase karkas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biji Durian (Durio zibethinus murr) 

  Durian (Durio zibethinus murr) merupakan salah satu 

buah yang sangat popular dan banyak peminatnya di 

Indonesia. Buah yang memiliki julukan The king of  fruits 

termasuk dalam famili Bombacaceae yang banyak 

ditemukan di daerah tropis. Tiap rongga buah memiliki 2 – 

6 biji atau lebih (Shofiya, Anwar, dan Afrishanti, 2011). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) menunjukkan, 

produksi buah durian terbanyak menurut provinsi per 

tahun adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 

produksi 128.803 ton, kemudian diikuti Jawa Barat dan 

Jawa Timur yang mempunyai tingkat produksi masing-

masing 91.097 ton dan 65.019 ton, sementara total 

produksi buah durian di Indonesia adalah 682.323 ton. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2013) menunjukkan 

produksi buah durian setiap tahun mengalami peningkatan 

mulai tahun 2007 – 2012 yaitu tahun 2007 produksi durian 

594.842 ton/tahun, 2008 meningkat menjadi 682.323 

ton/tahun, 797.798 ton/tahun pada tahun 2009. Tahun 

2010 produksi durian di nusantara mengalami penurunan 

yaitu 492.139 ton/tahun, akan tetapi penurunan ini tidak 

lama, karena pada tahun 2011 produksi durian kembali 

meningkat menjadi 883.969 ton/tahun, angka ini tetap 

stabil pada tahun 2012 yaitu 834.011 ton/tahun. bagian 

durian terdiri dari 3 bagian yaitu daging durian (20 – 

25%), biji durian (5 – 15%)  dan kulit durian (60 – 75%). 

Secara fisik biji durian mempunyai warna putih kekuning 
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– kuningan dan mempunyai bentuk bulat lonjong seperti 

telur. Biji durian yang masak mempunyai kandungan 

nutrisi yaitu 51,1% kadar air; 46,2% karbohidrat; 2,5% 

protein; dan 0,2% lemak (Djaeni dan Prasetyaningrum, 

2010). 

 

2.2 Tepung Biji Durian 

Proses pengubahan biji durian menjadi tepung akan 

mempermudah dalam pemanfaatan biji durian. Pembuatan 

tepung biji durian dilakukan melalui beberapa proses yaitu 

pencucian biji durian kemudian di memarkan, pengeringan 

biji durian di bawah sinar matahari dan di lanjutkan 

dengan proses penepungan (Nurfiana, Mukaromah, Citra, 

dan Putra, 2009). Biji durian yang dibuat menjadi tepung 

akan menghasilkan tepung yang berwarna putih 

kekuningan. Tepung biji durian mengandung amilopektin 

yang sama seperti tepung beras ketan yang akan lengket 

jika pemberian sedikit air (Hutapea, 2010). Pada proses 

pembuatan tepung, seluruh komponen yang terkandung 

dipertahankan kecuali kadar air. Tekhnologi tepung 

merupakan salah satu alternatif pengolahan bahan pangan 

setengah jadi yang dianjurkan untuk membuat bahan lebih 

awet, mudah dalam pemakaian, dan diperkaya zat gizi 

(difortifikasi). Menurut Sunarjono (1999) dalam Hutapea 

(2010) proses pengolahan biji durian dapat dilakukan 

dengan cara diblansing, direndam dalam air kapur, 

selanjutnya diiris tipis, dijemur kemudian ditumbuk 

sampai halus. 

Tepung biji durian mengandung kadar air 10,1%; 

protein 2,16%; kadar lemak 0,11% dan serat kasar 
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sebanyak 1,08% (Winarti dan Yudi, 2006). Menurut 

penelitian Mat dan Roslan (2009) tepung durian memiliki 

kadar air 6,6%; protein 7,6%; lemak 0,4%; serat kasar 

4,8% dan kadar abu 3,8%. Menurut Nuriana (2010) tepung 

durian merupakan tepung yang mengandung gizi yang 

cukup tinggi, yaitu mengadung 12,96% karbohidrat; 

protein 14,17%; lemak 8,49%; serat 18,59%; kadar air 

6,60%. Tepung biji durian mengandung abu 96,46%; 

karbohidrat 45,7%; protein 2,55% dan lemak 0,6% 

(Shofiya dkk, 2010). 

 

2.3 Burung Puyuh (Cortunix cortunix japonica) 

Puyuh Jepang (Cortunix cortunix japonica) telah 

dikenal sejak abad ke-12 Masehi di Jepang. Awal tahun 

1920 mulai dilakukan pemeliharaan secara intensif pada 

burung puyuh untuk di ambil produksinya dan dilakukan 

seleksi pada telur untuk pembibitan. Pada tahun 1930 – 

1950 burung puyuh telah sukses dikenalkan di Negara 

Eropa, Amerika dan Timur Tengah untuk di ambil telur 

dan dagingnya (Ashok, et al. 2012). 

Puyuh Jepang (Cortunix cortunix japonica) dalam 

system klasifikasi termasuk dalam kingdom Animalia, 

filum Chordate, class Aves, ordo Gallivormes, subordo 

Phasianoidea, family Phasianidae, sub-family 

Phasianinae, genus Cortunix, spesies Cortunix cortunix 

japonica (Pappas, 2002). Puyuh Jepang banyak sekali 

dibudidayakan untuk diambil produksi telur dan 

dagingnya. Kualitas produksi burung puyuh Jepang yang 

bagus diindikasikan dengan waktu interval generasi yang 

pendek, konsumsi pakan yang rendah, kemampuan 
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reproduksi yang tinggi, biaya pembibitan rendah dan tahan 

terhadap penyakit (Adedeji et al., 2014). Jumlah populasi 

burung puyuh saat ini mencapai 25 juta ekor, denan 

pemeliharaan terbanyak berada di Jawa Tengah (60,4%); 

Jawa Timur (23,1%) dan wilayah Sumatera Barat (11,7%) 

(Ditjenak, 2010). 

Ciri – ciri burung puyuh Jepang adalah mempunyai 

badan kecil, berbentuk bulat dengan ekor yang sangat 

pendek. Burung puyuh mempunyai bulu bercak – bercak 

coklat dan membutuhkan jumlah pakan yang sedikit sesuai 

ukuran tubuhnya yaitu sekitar 14–24 g/ekor/hari. Burung 

puyuh mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, 

mencapai dewasa kelamin dalam waktu yang singkat 

sekitar 6 minggu serta lama menetas yang singkat yaitu 

16–17 hari. Burung puyuh yang baru berumur 1 hari 

disebut day old quail (DOQ). DOQ mempunyai berat 8–10 

g dan berbulu jarum halus. DOQ yang sehat mempunyai 

bulu yang berwarna kuning, gerakan lincah, besarnya 

seragam dan aktif dalam makan dan minum (Mufti, 1997) 

Burung puyuh mampu menghasilkan 3–4 generasi 

dalam waktu 1 tahun karena kemampuan reproduksinya 

yang tinggi. Bobot badan burung puyuh betina dewasa 

mencapai 143 g/ekor. Berat rata – rata telur burung puyuh 

adalah 10 g/butir (Randal dan Bolla, 2008). Puyuh betina 

mampu bertelur saat berumur sekitar 41 hari. Pada fase 

produksi burung puyuh mampu menghasilkan 250–300 

butir/tahun yaitu dalam periode bertelur sekitar ±12 bulan 

(Listyowati dan Roospitasari, 2005). Menurut Sihombing, 

Avivah, dan Prastowo (2006) bobot telur puyuh berkisar 

antara 7,93–9,78 g/butir. Telur burung puyuh Jepang 
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berwarna coklat lurik dan sering tertutup zat berwarna biru 

dan berisi kapur, beratnya 7-8 g (7-8 % dari berat badan 

induk) dengan masa mengeram 17-18 hari atau kisaran 

16,5 - 20 hari (Randall dan Bolla, 2008).  

Telur burung puyuh mempunyai kandungan protein 

dan lemak lebih baik dibandingkan pada telur unggas 

lainnya yaitu mempunyai kandungan protein 13,1%, 

lemak 11,1%; karbohidrat 1,0% dan abu 1,1%.  

Kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah 

sangat baik jika digunakan untuk diet kolestrol karena 

dapat mengurangi terjadinya penimbunan lemak 

(Murtidjo, 1996). Secara umum komposisi kandungan 

telur puyuh adalah 47,4% albumin; 31,9% kuning telur 

(yolk) serta 20,7% cangkang dan selaput tipis (Listyowati 

dan Roospitasari, 2005). Daging puyuh juga dimanfaatkan 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kandungan gizi 

daging burung puyuh yaitu mengadung 73,25 air; 22,5 

protein; 2,5% lemak; dan abu 0,94%. Daging puyuh juga 

mengandung asam lemak omega yang lengkap yaitu 

omega 3; 6 dan omega 9 serta EPA dan DHA (Anugerah, 

2009). 

 

2.4 Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

  Salah satu faktor terpenting dalam pemeliharaan 

burung puyuh untuk meningkatkan produktifitasnya 

adalah pakan. Hampir 80% biaya yang dikeluarkan 

digunakan untuk pembelian pakan. Ransum yang 

diberikan ke burung puyuh bisa dalam beberapa bentuk 

yaitu pellet, tepung dan remah – remah, akan tetapi 

pemberian ransum terbaik dalam bentuk tepung 
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(Listyowati dan Roospitasari, 2005). Puyuh membutuhkan 

beberapa unsur nutrisi untuk kebutuhan hidupnya, unsur – 

unsur tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan air. Kekurangan salah satu nutrisi yang 

dibutuhkan oleh burung puyuh dapat menyebabkan 

gangguan pada kesehatan dan dapat menurunkan 

produktifitas burung puyuh. Menurut SNI (2006) 

mengenai persyaratan mutu pakan untuk puyuh starter 

ditunjukkan pada Tabel. 1 yaitu: 

      Tabel 1. Persyaratan mutu pakan untuk puyuh layer 

No Parameter satuan Persyaratan 

1 Kadar air % Maks. 14,0 

2 Protein kasar % Min. 17,0 

3 Lemak kasar % Maks. 7,0 

4 Serat kasar % Maks. 7,0 

5 Abu  % Maks. 14,0 

6 Kalsium (Ca) % 2,50 – 3,50 

7 Fosfor (P) total % 0,60 – 1,00 

8 Fosfor tersedia % Min. 0,40 

9 Energy metabolis Kkal/Kg Min. 2700 

10 Total alfatoksin 
 

Maks. 40,0 

11 Asam amino 

-lisin 

-metionin 

-lisin+sistin 

 

% 

% 

% 

 

Min. 0,90 

Min. 0,40 

Min. 0,60 

      Sumber: SNI (2006) 

Burung puyuh membutuhkan pakan dengan 

kandungan nutrisi yang berbeda pada setiap fase atau 

periode. Fase pemeliharaan burung puyuh dibagi menjadi 

2 yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi. Fase 
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pertumbuhan dibedakan menjadi 2 yaitu fase starter yaitu 

umur 0 – 3 minggu dan fase grower umur 3 – 5 minggu 

serta fase produksi pada umur diatas 5 minggu. Burung 

puyuh pada fase starter membutuhkan pakan dengan 

kandungan protein 25% dengan energi metabolis 2900 

kkal/kg. Fase grower kandungan protein dan energi 

metabolis dalam pakan diturunkan menjadi 20% dan 2600 

kkal/kg. Kandungan protein dan energi metabolis pakan 

burung puyuh pada fase produksi sama seperti pakan 

untuk burung puyuh pada fase grower (Listyowati dan 

Roospitasari, 2005). Kebutuhan pakan burung puyuh 

disesuaikan dengan ukuran tubuhnya, burung puyuh yang 

mempunyai ukuran tubuh kecil konsumsi pakannya 14 – 

24 g/ekor/hari (Sunarno, 2004). 

 

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi burung puyuh pada setiap fase 

Sumber: SNI (2006) 

 

Kandungan gizi  Fase 

starter 

Fase 

grower 

Fase layer 

Kadar Air (%) 10-14 10-14 10-14 

Protein (%) 19-24 17-24 17-20 

Energi (kkal 

EM/Kg 

2800-2900 2600-2900 2700-2900 

Lisin (%) 1.1-1.3 0.8 – 1.3 0.9 – 1.0 

Metionin (%) 0.4-0.5 0.35- 0.5 0.4 -0.45 

Metionin+Sistin 

(%) 

0.6 ≥5 ≥0.6 

Ca (%) 0.9 – 1.2 0.9 -1.2 2.5 -3.5 

P Tersedia (%) 0.3-0.4  0.3 – 0.4 0.35 – 0.4 

P Total (%) 0.6- 1.0 0.6 -1.0 0.6 -1.0 
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Burung puyuh umur 6 minggu membutuhkan pakan 

17 – 20 g/ekor/hari. Konsumsi pakan unggas dipengaruhi 

oleh jenis, struktur dan kandungan nutrisi pada pakan serta 

lingkungan dan pencahayaan. Menurut SNI (2006) burung 

puyuh membutuhkan ransum dengan kandungan protein 

minimal 22%; lemak 3,96%; serta kasar minimal 6%; 

kalsium 3,25%; phosphor 0,60%; dan kandungan energi 

minimal 2900 Kkal/kg. Pada ternak unggas ada faktor 

pembatas konsumsi pakan yaitu kapasitas tembolok dan 

kebutuhan energi sehingga unggas akan berhenti konsumsi 

pakan setelah kebutuhan energi untuk metabolisme dalam 

tubuh terpenuhi (Triyanto, 2007). Menurut NRC (1994) 

imbangan energi di dalam zat makanan dalam pakan akan 

mempengaruhi tingkat konsumsi.  

Tabel 3. Jumlah konsumsi ransum yang diberikan perhari 

menurut umur burung puyuh 

Umur burung puyuh Jumlah ransum/ekor (g) 

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 

Diatas 6 minggu 17-19 

         Sumber: Listiyowati dan Roospitasari (2005) 

 

2.4.1 Karbohidrat 

Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh ternak untuk 

memenuhi kebutuhan energi dalam proses produksi. 

Energi digunakan untuk gerakan otot sintesis jaringan – 

jaringan baru, dan aktifitas kerja, serta memelihara 

temperatur tubuh. Bahan pakan yang sering digunakan 
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dalam penyusunan ransum untuk memenuhi kebutuhan 

energi adalah jagung, dedak padi, minyak kelapa, dan 

minyak wijen. Bahan yang sering digunakan sebagai 

pakan adalah jagung karena kandungan patinya yang 

tinggi (Wirya, 2010). Ransum yang berenergi tinggi, 

biasanya mengandung minyak ikan, lemak hewan atau 

lemak nabati yang dapat menaikkan angka kematian, akan 

tetapi hal tersebut dapat dihindari dengan cara menaikkan 

kadar kholin, vitamin B12, dan vitamin pada ransum. 

Kelebihan karbohidrat dalam pakan untuk puyuh 

muda dirubah dalam bentuk protein, sedangkan pada 

puyuh dewasa karbohidrat akan dirubah menjadi lemak 

(Sa’adah, 2008). Kebutuhan energi pada setiap fase puyuh 

berbeda. Fase starter kebutuhan energi (0 – 3 minggu) 

kebutuhan energi sebesar 2900 kkal/Kg, sedangkan pada 

fase grower (3 – 5 minggu) kebutuhan energi menurun 

menjadi 2600 kkal/Kg. pada fase layer kebutuhan energi 

burung puyuh sama seperti pada fase grower yaitu 2600 

kkal/Kg (Listyowati dan Roospitasari, 2005). 

 

2.4.2 Protein 

Protein dibutuhkan oleh burung puyuh pada saat 

periode pertumbuhan. Fungsi protein adalah sebagai 

materi penyusun semua jaringan tubuh yang terbentuk, 

seperti pembentukan otot, sel darah, dan tulang, Selain itu, 

protein juga berfungsi sebagai bahan pembuatan telur dan 

sperma. Pakan yang mengandung banyak protein adalah 

bungkil kedelai, tepung ikan, bungkil kacang tanah, 

tepung hati, dan tepung cacing. Kekurangan kandungan 

protein pada ransum dapat berpengaruh buruk pada 
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performa burung puyuh termasuk tingkat produktifitas 

burung puyuh dan dapat menyebabkan kematian (Wirya, 

2010). Protein merupakan salah satu nutrisi dalam pakan 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan didalam 

tubuh ternak, seperti daging, kulit, bulu, dan paruh 

(Wahju, 2007). 

Kebutuhan protein burung puyuh pada setiap fase 

berbeda, pada anak burung puyuh (DOQ) yang berumur 0 

– 3 minggu membutuhkan asupan protein sebesar 25% dan 

pada umur 3 – 5 minggu kandungan protein dalam ransum 

dikurangi menjadi 20%, hal ini dikarenakan pada umur 3 – 

5 minggu burung puyuh lebih membutuhkan pakan yang 

mengandung energi untuk produksi telur  (Listyowati dan 

Roospitasari, 2005). Kebutuhan protein burung puyuh 

pada fase starter sebesar 22 – 24% dalam pakan sedangkan 

pada fase grower kebutuhan protein dalam pakan menurun 

menjadi 20 – 22%. Pemberian protein dibawah kebutuhan 

burung puyuh dikhawatirkan dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi 

(Panjaitan, 2012). 

 

2.4.3 Lemak 

Lemak berfungsi untuk mempermudah penyerapan 

vitamin A, D, E, K dan kalsium (Ca) dalam tubuh ternak. 

Selain itu lemak juga berfungsi untuk membantu 

penyerapan karoten dalam proses pencernaan dan 

menambah efisiensi penggunaan energi. Sumber lemak 

dalam pakan dapat diperoleh dari bahan pakan yang 

mempunyai kadar lemak tinggi seperti minyak ikan, 

minyak kedelai, dan minyak jagung (Sa’adah, 2008). 
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2.5 Performa Burung Puyuh 

2.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan ukuran untuk 

mengetahui jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

setiap ekor per hari (Fajri, 2012). Konsumsi pakan puyuh 

setiap ekor per hari dapat diketahui dengan menghitung 

jumlah pakan pemberian dikurangi dengan pakan sisa 

kebutuhan energi pada burung puyuh sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan produktifitas (Afria, 2013). 

Pemberian pakan dengan kandungan energi yang rendah 

dapat menurunkan produktifitas puyuh (Widjastuti dan 

Kartasudjana, 2006). Menurut North dan Bell (1990) 

pakan pada unggas diperlukan untuk body maintenance, 

pertumbuhan, pertumbuhan bulu dan produksi telur. 

Konsumsi pakan dihitung dari jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi dengan pakan yang tersisa. 

Kebutuhan nutrisi burung puyuh lebih tinggi 

dibandingkan kebutuhan nutrisi pada ayam. Burung 

puyuh umur 6 minggu membutuhkan pakan 17 – 20 

g/ekor/hari. Konsumsi pakan pada unggas dipengaruhi 

oleh jenis, struktur dan kandungan nutrisi pakan serta 

kondisi lingkungan dan pencahayaan. 

Menurut Setiawan (2006) pakan yang diberikan 

pada ternak harus disesuaikan dengan umur ternak. Hal 

ini bertujuan untuk mengefisiensikan pemberian pakan. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan 

adalah umur, palatabilitas, kesehatan ternak, aktifitas 

ternak, dan tingkat produksi. Burung puyuh 

membutuhkan konsumsi energi sebesar 50,55% 
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Kkal/ekor/hari dengan kandungan protein kasar 3,49% 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok yang digunakan 

untuk pertumbuhan dan produksi telur (Widjastuti dan 

Kartasudjana, 2006). Menurut Sabella (2002) konsumsi 

pakan puyuh umur 7 – 10 minggu adalah 127 – 143 g. 

Konsumsi pakan burung puyuh pada masa awal produksi 

masih rendah, hal ini dikarenakan produksi telur yang 

masih sedikit sehingga tidak membutuhkan energi yang 

cukup banyak (Akbarillah, Kususiyah, Kaharuddin, dan 

Hidayat, 2008). Konsumsi pakan burung puyuh pada 

umur 1 hari – 5 minggu sebesar 245 g/ekor (Listyowati 

dan Roospitasari, 2005). Menurut Nuraini (2012) 

konsumsi pakan pada puyuh dipengaruhi oleh tingkat 

palatabilitas ransum.  

 

2.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

indikator yang menentukan kualitas pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak. Pakan yang diberikan harus 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak karena 

untuk menunjang pertambahan bobot badan (Yamin, 

2002). Pada fase pertumbuhan nutrisi dari pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk pertambahan 

bobot badan dan pertumbuhan sel – sel tubuh ternak 

(Soeparno, 2005). 

Pada fase layer produksi telur ditentukan oleh 

pertambahan bobot badan burung puyuh. Peranan bobot 

badan selama masa pertumbuhan adalah tercapainya 

bobot badan optimal sebelum masa produksi (Negara, 

Sudjarwo, dan Prayogi, 2011).  
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2.5.3  Persentase Karkas  

Karkas merupakan bagian dari tubuh unggas 

tanpa darah, bulu, kepala, kaki, dan organ dalam. Karkas 

terdiri dari atas beberapa komponen yaitu otot, tulang, 

dan lemak (Muchtadi, 2010). Menurut Yoga (2012) 

karkas adalah bagian tubuh unggas tanpa bulu, kepala, 

jerohan, leher, kaki, ginjal dan paru – paru. Persentase 

karkas dipengaruhi oleh bobot hidup dan bobot karkas 

puyuh (Dewi, 2007). Karaoglu dan Durdag (2005) 

menambahkan bahwa bobot karkas tergantung pada jenis 

puyuh, kualitas DOQ, manajemen pemeliharaan puyuh, 

kualitas dan kuantitas pakan, kesehatan puyuh, besarnya 

tubuh puyuh. Menurut Soeparno (1998) komposisi karkas 

puyuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetik, 

jenis kelamin, umur, berat tubuh, dan nutrient serta 

metode pemotongan. Semakin tinggi bobot potong, maka 

semakin tinggi pula bobot karkas. Karkas terdiri dari 

daging, tulang dan lemak. Menurut Setiawan (2006) 

bobot badan puyuh betina lebih besar dibanding bobot 

badan puyuh jantan dan mulai terlihat pada umur 7 

minggu.  

Persentase karkas diperoleh dari perbandingan 

bobot hidup puyuh dan bobot karkas dikalikan 100% 

(Jull, 1977). Menurut Dewi (2007) jika bobot hidup dan 

bobot karkas tidak berbeda nyata maka persentase karkas 

juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pula. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi karkas adalah 

kandungan nutrisi pakan. Kadar lemak karkas lebih tinggi 

jika diberikan pakan yang berenergi tinggi dan protein 

merupakan salah satu nutrient yang mempengaruhi bobot 
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karkas. Puyuh yang diberikan pakan dengan kandungan 

protein 24% menunjukkan bobot akhir yang lebih tinggi 

dibanding pemberian pakan dengan 20% kandungan 

protein (Andriana, 1998). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data di lapang berlangsung pada tanggal 

23 Desember 2014 sampai 10 Februari 2015 di Desa 

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

dan dilakukan analisis kandungan nutrisi pakan di 

Laboratorium Nutrisi Dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Burung puyuh yang digunakan dalam percobaan 

adalah burung puyuh dari jenis Cortunix cortunix 

japonica umur 68 hari sebanyak 120 ekor. Burung 

puyuh diperoleh dari Desa Ampeldento Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang dengan harga Rp 

6000/ekor. 

3.2.2 Kandang yang digunakan selama penelitian adalah 

kandang battery yang terbagi menjadi 24 kotak 

dengan masing-masing kotak mempunyai ukuran 25 x 

30 x 40 cm. kandang terbuat dari bambu dan diberi 

alas kasa serta dilengkapi dengan tempat pakan dan 

minum yang terbuat dari paralon. Perlengkapan lain 

yang digunakan dalam penelitian adalah timbangan 

electronic kitchen scale, ember, plastik, dan peralatan 

kebersihan.   

3.2.3 Pakan yang digunakan selam penelitian adalah pakan 

konsentrat yang di produksi oleh PT. Japfa Comfeed.  
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Pakan dibeli dari poultry shop dengan harga Rp 6000,-

/kg 

Tabel 4. Kandungan nutrisi konsentrat dan tepung biji durian 

Sumber: (*) Label pakan komplit PT. Japfa Comfeed 

  (*) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi Dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

Tabel 5. Kandungan nutrisi pakan perlakuan 

Keterangan : (*) PB = Pakan Basal;TBD = Tepung Biji Durian 

 

3.2.4 Tepung biji durian dibuat dengan cara biji durian yang 

diperoleh dari toko buah di Dinoyo Malang, Sidoarjo, 

dan Jombang di cuci dan di iris tipis kemudian di 

Zat makanan  Konsentrat(*) Tepung biji 

durian(**) 

Air Maks. 12% - 

Protein kasar 19 – 21% 6,85% 

Lemak kasar 3 – 7% 0,75% 

Serat kasar Maks. 6% 4,63% 

Abu Maks. 13% 3,46% 

Kalsium 2,5 – 3,0% 0.92% 

Phosphor 0,6 – 0,9% 0,89% 

Energi bruto - 3775 Kkal/kg 

Perlakua

n 

Penambahan 

(*) 

Kandungan Zat Makanan 

Bahan 

kering 

(%) 

Abu 

(%) 

Protein 

kasar 

(%) 

Serat 

kasar 

(%) 

Lemak 

kasar 

(%) 

ME 

(Kkal/kg) 

P0 100% PB 86,86 11,10 21,44 5,76 5,49 2790,63 

P1 PB+5% TBD 86,86 11,18 20,80 5,75 5,03 2729,32 

P2 PB+10% TBD 86,92 10,17 20,18 5,75 4,83 2495,43 

P3 PB+15% TBD 86,69 9,53 19,86 5,72 4,34 2294,06 
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keringkan dengan sinar matahari ±24-48 jam serta 

dilakukan penggilingan tanpa diayak. Proses 

pembuatan tepung biji durian disajikan pada gambar 2.  

 

 Proses Pembuatan Tepung Biji Durian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan tepung biji durian 

 

 

 

 

 

 

 

Biji durian segar 

Dari toko buah Dinoyo, Sidoarjo, dan Jombang 

Giling hingga menjadi tepung 

Keringkan di bawah sinar matahari ±24 - 48 jam 

Iris tipis 

Cuci biji durian untuk menghilangkan sisa 

daging durian yang menempel 
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 Proses Pencampuran Pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses pencampuran pakan 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode percobaan dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan adalah 4 

perlakuan dan 6 kali ulangan dengan setiap ulangan terdiri 

dari 5 ekor burung puyuh umur 68 hari. Perlakuan yang 

dilakukan adalah penambahan tepung biji durian dalam 

konsentrat burung puyuh.  

Perlakuan yang diberikan adalah: 

P0 = pakan basal (tanpa tepung biji durian) 

P1 = pakan basal + 50 g/kg tepung biji durian (5%) 

P2 = pakan basal + 100 g/kg tepung biji durian (10%) 

P3 = pakan basal + 150 g/kg tepung biji durian (15%) 

 

 

 

1 kg pakan konsentrat 

Di campur tepung biji durian 

Po : 0% 

P1 : 5% 

P2 : 10% 

P3 : 15% Di aduk hingga homogen 

Di berikan ke ternak pagi hari 
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Tabel 6. Kebutuhan pakan selama penelitian dihitung per 

minggu  

Perlakuan ∑ burung puyuh 

(Ekor/perlakuan) 

Proporsi 

penambahan 

tepung biji 

durian 

(%) 

∑ 

pemberian 

pakan 

(g/minggu) 

∑ tepung 

biji durian 

(g/minggu) 

P0 30 0 5670 0 

P1 30 5 5670 350 

P2 30 10 5670 700 

P3 30 15 5670 1050 

Total 120 30 22680 2100 

 

Denah pengacakan kandang sesuai perlakuan dan ulangan 

adalah sebagai berikut:  

 

1 

(P0U1) 

2 

(P1U1) 

3 

(P2U1) 

4 

(P3U1) 

5 

(P1U2) 

6 

(P2U2) 

7 

(P3U2) 

8 

(P0U2) 

9 

(P2U3) 

10 

(P3U3) 

11 

(P0U3) 

12 

(P1U3) 

13 

(P3U4) 

14 

(P0U4) 

15 

(P1U4) 

16 

(P2U4) 

17 

(P0U5) 

18 

(P1U5) 

19 

(P2U5) 

20 

(P3U5) 

21 

(P1U6) 

22 

(P2U6) 

23 

(P3U6) 

24 

(P0U6) 

Gambar 4. Denah Pengacakan Kandang 

 

3.4 Variabel yang diamati 

a. Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan dihitung dari jumlah pakan 

pemberian dikurangi dengan sisa pakan. 

Konsumsi pakan = ∑pakan pemberian – pakan 

tercecer  
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b. Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Pertambahan bobot badan diukur setiap minggu, yaitu 

dengan menghitung selisih bobot akhir minggu dengan 

bobot awal minggu. 

PBB = Bobot Akhir – Bobot Awal 

c. Persentase Karkas  

Persentase karkas dihitung dari bobot karkas dibagi 

bobot akhir (sebelum dipotong) dikalikan 100% 

(Mahfudz, 2009). 

Bobot karkas = Bobot karkas  x100% 

 Bobot hidup 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan 6 kali ulangan. Apabila terdapat perbedaan 

pengaruh maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan’s. 

Model matematik dari analisis ragam adalah 

Yij =  + i + ij 

Keterangan: Yij =  Nilai yang dimati 

                       = Nilai tengah umum 

                     i   = Pengaruh penambahan tepung biji durian 

                        ij  = Pengaruh acak (kesalahan percobaan) pada 

perlakuan ke I dan ulangan ke j 

          i    = 1, 2, 3,     

         j    = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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3.6 Batasan Istilah 

a. Karkas adalah bagian tubuh unggas tanpa darah, bulu, 

kepala, kaki, dan organ dalam. 

b. Persentase karkas adalah perbandingan antara bobot 

karkas dan bobot hidup akhir di kali 100% (Mahfudz, 

2009). 

c. PBB adalah pertambahan bobot badan pada ternak 

dengan menghitung selisih bobot akhir dengan bobot 

awal. 

d. Konsumsi pakan adalah selisih pemberian pakan 

dengan sisa pakan. 

e. Tepung biji durian merupakan hasil pengolahan biji 

durian yang melalui beberapa proses yaitu pencucian, 

pengirisan biji durian, pengeringan di bawah sinar 

matahari dan dilanjutkan proses penepungan (Nurfiana 

dkk, 2009). 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung biji 

durian dalam pakan terhadap penampilan burung puyuh dapat 

dilihat pada tabel 7: 

Tabel 7. Hasil analisis terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan persentase karkas 

Perlakuan Variabel pengamatan 

 Konsumsi pakan 

(g/ekor/hari) 

Pertambahan 

bobot badan 

(g/ekor) 

Persentase 

karkas 

(g/ekor) 

 P0        (0%) 26,48±0,05
c 

61,65±0,71
b 

57,13±0,59 

 P1        (5%) 25,96±0,08
b 

60,76±0,79
a 

56,51±1,19 

 P2       (10%) 25,33±0,08
a 

56,75±0,78
a 

53,50±0,75 

 P3        (15%) 25,16±0,07
a 

55,09±0,41
a 

53,37±0,48 

Keterangan : notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya pengaruh perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian Terhadap 

Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan tepung biji durian pada pakan burung puyuh 

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

konsumsi pakan. Semakin tinggi penambahan tepung biji 

durian, maka tingkat konsumsi pakan akan semakin menurun. 

Rataan konsumsi paling tinggi selama penelitian dengan 

perlakuan adalah P0 dan P1 dengan persentase penambahan 

tepung biji durian sebanyak 5% yaitu 26,48±0,05 dan 
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25,96±0,08, diikuti perlakuan P2 dengan persentase tepung biji 

durian 10% dengan rataan konsumsi 25,33±0,08 dan rataan 

konsumsi paling rendah yaitu pada perlakuan P3 dengan 

penambahan tepung biji durian sebanyak 15% pada pakan 

dengan rataan 25,16±0,07. 

Pada perlakuan P3 penambahan tepung biji durian 

sebanyak 15% menurunkan tingkat konsumsi pakan. Hal ini 

dikarenakan menurunnya tingkat palatabilitas yang disebabkan 

oleh kandungan nutrisi pakan.  Dari hasil analisis 

laboratorium, pakan perlakuan yang diberikan untuk puyuh 

mempunyai nilai energi metabolis dan protein kasar yang 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan SNI (2006) yang 

menyatakan bahwa kandungan energi metabolis untuk puyuh 

petelur adalah sebesar 2900 Kkal/kg dan kandungan protein 

kasar sebesar 22%, sedangkan kandungan energi metabolis 

dan protein kasar pada pakan perlakuan berturut – turut adalah 

P0 = 2790 Kkal/kg; P1 = 2495 Kkal/kg; P2 = 2729 Kkal/kg; P3 

= 2294 Kkal/kg dan kandungan protein P0 = 21,44%; P1 = 

20,80%; P2 = 20,18%; P3 = 19,86. Menurut penelitian Wahyu 

(2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan protein 

dalam pakan maka dapat meningkatkan konsumsi pakan pada 

burung puyuh, hal ini dibuktikan dengan penambahan 12% 

tepung darah dalam pakan maka pakan akan lebih banyak 

mengandung asam amino tryptopan  dan glysin yang dapat 

melengkapi kandungan asam amino dalam pakan, sehingga 

palatabilitas pakan dapat meningkat dan konsumsi pakan juga 

akan meningkat.  

Selain kandungan nutrisi yang dapat menurunkan 

konsumsi pakan, bentuk pakan yang bertepung juga 

mempengaruhi konsumsi pakan. Menurut Setiawan (2006) 
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faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah umur, 

bentuk pakan, kesehatan ternak dan palatabilitas. Didukung 

oleh penelitian dari Suhaidi (2004) yang menyatakan bahwa 

pemberian tepung durian dengan persentase yang banyak 

dapat menurunkan konsumsi pakan pada ayam broiler akrena 

bentuk pakan yang bertepung. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian Terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung biji durian pada pakan puyuh memberikan pengaruh 

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

puyuh. Pertambahan bobot badan tertinggi terjadi pada puyuh 

tanpa penambahan tepung biji durian dalam pakan yaitu 

dengan rataan 61,65±0,71, diikuti dengan P1 yaitu dengan 

penambahan tepung biji durian sebanyak 5% diperoleh rataan 

petambahan bobot badan  60,76±0,79, penambahan tepung biji 

durian dengan persentase 10% menunjukkan rataan bobot 

badan lebih rendah dibandingkan P0 dan P1 yaitu 56,75±0,78, 

sedangkan penambahan 15% tepung biji durian pada 

perlakuan P3 menunjukkan rataan bobot badan paling rendah 

yaitu 55,09±0,41, hal ini dikarenakan semakin tinggi 

persentase penambahan tepung biji durian maka konsumsi 

pakan puyuh akan semakin menurun sehingga pertambahan 

bobot badan tidak dapat meningkat secara maksimal. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Suhaidi (2004) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi persentase 

penambahan tepung biji durian pada pakan maka pertambahan 

bobot badan akan semakin menurun pada ayam broiler. 

Kartadisastra (1997) menambahkan bahwa bobot tubuh ternak 
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berbanding lurus dengan konsumsi pakan, dimana semakin 

tinggi bobot tubuhnya, semakin tinggi pula konsumsinya 

terhadap pakan. 

Kandungan nutrisi dalam pakan perlakuan terutama 

pada perlakuan P3 mempunyai persentase protein dan energi 

metabolis yang rendah yaitu 19,86% dan 2294,06 Kkal/kg 

sehingga puyuh tidak dapat mencukupi asupan nutrisi untuk 

pertambahan bobot badan selain itu pada fase layer nutrisi 

yang diserap dari pakan lebih banyak digunakan untuk 

produksi telur. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Negara, 

Sudjarwo, dan Prayogi (2011) yang menyatakan bahwa 

Setelah fase grower yaitu fase layer produksi telur ditentukan 

oleh pertambahan bobot badan burung puyuh. Peranan bobot 

badan selama masa pertumbuhan adalah tercapainya bobot 

badan optimal sebelum masa produksi.  Menurut Soeparno 

(1998) setelah memasuki periode bertelur bobot badan puyuh 

tidak akan bertambah pesat seperti pada fase grower. 

Pertumbuhan seekor ternak mula – mula terjadi dengan laju 

yang sangat lambat, kemudian cepat dan selanjutnya melambat 

dan berhenti setelah mencapai kedewasaan. Di dukung oleh 

penelitian Srisukmawati dan Syahruddin (2012) pada umur 69 

hari pertambahan bobot badan puyuh tidak akan terjadi secara 

optimal, hal ini dikarenakan proses pembentukan tulang, 

daging, dan otot serta perkembangn organ reproduksi telah 

sempurna sehingga pertambahan bobot badan akan melambat. 

Puyuh petelur yang mulai masuk pada fase produksi 

cenderung mempertahankan bobot badannya, karena 

kebutuhan zat-zat nutrisi sebagian besar dibutuhkan untuk 

produksi telur selain dari kebutuhan pokok. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Durian Terhadap 

Persentase Karkas 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung biji durian memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase karkas pada burung puyuh. 

Menurut Andriana (1998) Salah satu faktor yang 

mempengaruhi karkas adalah kandungan nutrisi pakan. Kadar 

lemak karkas lebih tinggi jika diberikan pakan yang berenergi 

tinggi dan protein merupakan salah satu nutrien yang 

mempengaruhi bobot karkas. Puyuh yang diberikan pakan 

dengan kandungan protein 24% menunjukkan bobot akhir 

yang lebih tinggi dibanding pemberian pakan dengan 20% 

kandungan protein. Persentase karkas juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah bobot hidup ternak. 

Menurut Karaoglu dan Durdag (2005) bobot karkas tergantung 

pada jenis puyuh, kualitas DOQ, manajemen pemeliharaan 

puyuh, kualitas dan kuantitas pakan, kesehatan puyuh, 

besarnya tubuh puyuh. Menurut Septinova, Kartini, 

Purwaningsih, dan Riyaningsih (2009) menyatakan puyuh 

yang mempuyai bobot hidup besar belum tentu mempunyai 

persentase karkas yang besar pula, karena masih terdapat 

pengaruh dari strain, pakan, dan umur pemotongan ternak.  

Fase layer nutrisi yang diperoleh dari pakan lebih 

banyak digunakan untuk produksi telur. Proses pembentukan 

daging dan sel – sel tubuh terjadi pada fase grower sehingga 

pada fase layer karkas yang dihasilkan lebih kecil 

dibandingkan pada fase grower. Hal ini sesuai dengan 

penelitian dari Soeparno (1998) fase pertumbuhan (grower) 

nutrisi dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan 

untuk pertambahan bobot badan dan pertumbuhan sel – sel 
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tubuh ternak. Zat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan 

jaringan untuk pembentukan karkas adalah protein dalam 

pakan. Persentase karkas dikatakan baik jika persentase karkas 

60-70% dari bobot hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan 15% tepung biji durian dalam pakan 

burung puyuh dapat menurunkan konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan persentase karkas. Hasil terbaik 

ditunjukkan dengan Penambahan 5% tepung biji durian dalam 

pakan. 

5.2 Saran 

a. Pengumpulan biji durian dilakukan pada 1 tempat dan 

dengan jenis durian yang sama. 

b. Pemberian pakan harus dalam bentuk pakan yang 

sama. 

c. Penggunaan puyuh sebagai obyek penelitian 

menggunakan puyuh pedaging atau menggunakan puyuh 

fase grower. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Pengamatan Konsumsi Pakan 

Perlakuan Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

P0 25,97 26,58 26,42 26,69 26,57 26,62 158,86 26,48±0,05 

P1 26,13 25,53 25,49 26,03 26,47 26,11 155,76 25,96±0,08 

P2 24,96 25,81 25,04 25,01 25,55 25,62 152,00 25,33±0,08 

P3 24,71 25,51 25,50 25,13 25,27 24,86 150,99 25,16±0,07 

Total 101,77 103,43 102,46 102,87 103,87 103,21 617,62  

 

FK =  

= (617.62)
2
/6 x 4 

= 15893,9 

JKtotal =   

=(25,97
2
+26,58

2
+26,42

2
+26,69

2
+26,57

2
+26,62

2
,,,+24,

86
2
) – 15893,9 

= 15902,71 – 15893,9    = 8,82 

JKPerlakuan =  

= (158,86
2
+155,76

2
+152,00

2
+150,99

2
)/6 – 15893,9 

= 6,53 

 JKgalat = JKtotal – JKperlakuan 

= 8,82- 6,53 



48 

 

= 2,29 

 KTperlakuan = JKperlakuan / db perlakuan 

= 6,53 

     3 

= 2,17 

 KTgalat = JKgalat / dbgalat 

= 2,29 

    20 

= 0,11 

 F hitung = KTperlakuan / KTgalat  

= 2,17 

   0,11 

= 18,97    

SK db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan  3 6,53 2,17 18,97
(**) 

3,1 4,94 

Galat  20 2,29 0,11    

Total  23 8,82     

Kesimpulan : perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

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

 Uji Duncan’s 

SE =   

=  

= 0,14 x 4,2 = 0,58 
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 P3 P4 P5 

JND 1% 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 0,58 0,60 2,55 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 25,164 a 

P2 25,334 a 

P1 25,960 b 

P0 26,477 c 
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Lampiran 2. Hasil Pengamatan Pertambahan Bobot 

Badan 

Perlakuan Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

P0 55,5 60,5 63,1 65,7 62,8 62,3 369,9 61,65±0,7 

P1 55,6 59,97 67,5 60,32 61,05 60,1 364,54 60,76±0,79 

P2 51 58,82 60,2 52,9 59,2 58,4 340,52 56,75±0,78 

P3 52,2 54,2 57,3 57,4 53,92 55,52 330,54 55,09±0,41 

Total 214,3 233,49 248,1 236,32 236,97 236,32 1405,5  

 

 FK =   

= (1405,5)
2
 / 6x4 

=1975430/24 

=82309,59 

 JKtotal =  

=(55,5
2
+60,5

2
+63,1

2
+65,7

2
+62,8

2
+62,3

2
+55,6

2
+59.97

2

+67,5
2
……+55,52

2
) – 82309,59 

= 404,5712 

 JKPerlakuan =  

= (369,9
2
+364,54

2
+340,52

2
+330,54

2
) - 82309,59 

=178,0702 
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 JKgalat = JKtotal – JKperlakuan 

=404,5712 – 178,0702 

=226,5011 

 KTperlakuan = JKperlakuan / db perlakuan 

= 178,0702 

          3 

=59,35673 

 KTgalat = JKgalat / dbgalat 

= 226,5011 

        20 

= 11,32505 

 F hitung = KTperlakuan / KTgalat 

= 59,35673 

   11,32505 

= 5,24 

SK db JK KT F 

hitung 

F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan  3 21,38 59,37 5,24
(**) 

3,1 4,94 

Galat  20 47,01 11,32    

Total  23 68,39     

Kesimpulan : perlakuan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P < 0,01) terhadap pertambahan bobot badan puyuh 
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 Uji Duncan’s 

SE =  

=  

= 1,37 x 4,22 

= 5,79 

 P3 P4 P5 

JND 1% 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 5,79 5,9 6,0 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 55,09 a 

P2 56,75 a 

P1 60,76 a 

P0 61,65 b 
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Lampiran 3. Hasil Pengamatan Persentase Karkas 

Perlakuan Ulangan Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

P0 58,68 56,77 52,94 60,56 54,65 59,18 342,79 57,13±0,59 

P1 56,25 58,12 54,68 65,49 57,05 47,44 339,04 56,51±1,19 

P2 56,05 56,55 55,26 49,22 55,55 48,39 321,03 53,50±0,75 

P3 51,43 53,29 56,55 54,35 50 54,60 320,23 53,37±0,48 

Total 222,41 224,74 219,44 229,62 217,26 209,62 1323,09  

 

FK =   

= (1323.09)
2 
/ 6 x 4 

=72940.59 

JKtotal =  

= (58.68
2
+56.77

2
+52.94

2
+60.56

2
+54.65

2
+59.18

2
....+48.39

2
) - 

72940.59 

= 73317.27 – 72940.59 

= 376.67 

JKPerlakuan =  

= 342.79
2
+320.23

2
+339.04

2
+321.03

2 
/ 6 – 72940.59 

= 69.85 
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JKgalat = JKtotal – JKperlakuan 

= 376.67 - 69.85 

= 306.83 

KTperlakuan = JKperlakuan / db perlakuan 

= 69,85 

      3 

= 23.28 

KTgalat = JKgalat / dbgalat 

= 306,83 

      20 

= 15.34 

F hitung = KTperlakuan / KTgalat 

= 23,28 

   15,34 

= 1.52 

SK db JK KT F 

hitung 

F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan  3 69,85 23,28 1,52
 

3,1 4,94 

Galat  20 305,83 15,34    

Total  23 375,67     

Kesimpulan : perlakuan memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas. 


