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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Sebagai 

Feed Additive Alami Terhadap Konsumsi Pakan 

Burung Puyuh  

 Hasil penelitian dari pengaruh penambahan tepung 

bawang putih pada pakan terhadap konsumsi pakan, produksi 

telur (HDP), dan konversi pakan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Konsumsi Pakan (g), Produksi Telur/HDP (%), 

Konversi Pakan  

Perlakuan 

Rata-rata 

Konsumsi HDP Konversi 

P0 20,73±0,38 60,48±5,66b 1,96±0,06 

P1 21,02±0,34 51,32±5,40a 2,01±0,07 

P2 21,11±0,31 55,23±5,13ab 1,99±0,06 

P3 21,05±0,31 55,18±3,60ab 1,98±0,07 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang  berbeda nyata 

(P˂0,05). 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan tepung bawang putih hingga level 1% 

pada pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

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

menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang putih 

sampai level 1% tidak dapat menurunkan konsumsi pakan 

burung puyuh. Perubahan palatabilitas terutama pada bau dan 

rasa yang terjadi pada pakan akibat adanya penambahan 

tepung bawang putih tidak dapat memberikan pengaruh yang 

nyata pada konsumsi pakan burung puyuh. 
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Konsumsi pakan perlakuan tertinggi terdapat pada   

P2: (21,11 ±0,31g/ekor/hari) dan rata-rata konsumsi terendah 

terdapat pada P0: (20,73±0,38 g/ekor/hari). Hal ini disebabkan 

karena  palatabilitas pakan pada setiap ternak yang diberi 

perlakuan berbeda-beda atau tidak sama. Hal ini sesuai dengan 

Anggrodi (1985) menyatakan bahwa palatabilitas menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan. 

NRC(1994) konsumsi pakan dipengaruhi oleh besarnya tubuh 

ternak, aktivitas ternak, suhu lingkungan, kualitas dan 

kuantitas pakan. Menurut Ferket and Gernet (2006) faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah susuan pakan 

(komposisi kualitas pellet) dan manajemen pemeliharaan 

(ketersediaan pakan dan air dalam kandang, sanitasi 

lingkungan, kepdatan kandang, kontrol terhadap penyakit), 

tetapi faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan 

konsumsi pakan yaitu pengontrolan sumber stres dan penyakit.  

Nilai rata-rata konsumsi pakan pada penelitian ini 

tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Triyanto (2007) 

yang memperoleh konsumsi pakan umur 6-13 minggu berkisar 

antara 20,96 g/ekor/hari sampai 23,82 g/ekor/hari. Menurut 

Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan puyuh adalah (21,05-21,23 gram/ekor/hari), sedangkan 

pakan puyuh umur 6 minggu ke atas berkisar antara (24,30-

25,18 gram/ekor/hari).  

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih 

Terhadap Produksi Telur (HDP) Burung Puyuh 

  Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung bawang putih memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap persentase 

HDP.Presentase HDP tertinggi terdapat pada P0: 
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(60,48±5,66b) dan yang terendah P1: (51,32±5,40a). Hal ini 

dikarenakan pakan kontrol yang diberikan memiliki 

kandungan protein yang baik sehingga kecernaan dari pakan 

yang diberikan tanpa perlakuan baik untuk produksi telur, 

akan tetapi persentase HDP menurun jika pakan ditambahkan 

dengan bawang putih. Hal ini disebabkan adanya kandungan 

antibakteri flavonoid yang ada pada bawang putih, sehingga 

pakan yang mendapatkan penambahan tepung bawang putih 

untuk produksi telurnya menurun, hal ini sesuai dengan 

pendapat Gulfraz (2014) flavonoid merupakan turunan 

senyawa fenol yang dapat berinteraksi dengan sel bakteri 

dengan cara adsorpsi yang dalam prosesnya melibatkan ikatan 

hidrogen. Dalam kadar yang rendah, fenol membentuk 

kompleks protein dengan ikatan yang lemah, yang akan segera 

terurai dan diikuti oleh penetrasi fenol ke dalam sel, dan 

mendenaturasi protein, selain itu pula, fenol dapat 

menghambat metabolisme serta proses kelangsungan hidup 

bakteri tersebut (Basjir, 2012).Apabila jumlah bakteri baik 

dalam usus tidak dapat hidup secara maksimal, maka proses 

penyerapan kandungan zat makanan dalam pakan tidak dapat 

diserap secara maksimal sehingga angka produktifitas ternak 

akan menurun, begitu juga dengan HDP puyuh akan menurun. 

Protein adalah senyawa yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembentukan telur. Triyanto (2007) menyatakan bahwa 

produksi telur juga sangat ditentukan oleh kandungan protein 

pakan dan faktor hormonal dalam proses pembentukan telur. 

North and Bell (1990), menambahkan bahwa produksi telur 

sangat ditentukan oleh strain burung, umur pertama bertelur, 

kematian sebelum masa bertelur, dan kandungan protein 

pakan. 
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  Nilai presentase HDP (Tabel 7) pada penelitian ini 

tidak jauh berbeda dibandingkan dengan penelitian Handarini 

(2008) bahwa produksi telur puyuh umur 6-16 minggu 

berkisar antara 38,86%-47,94%. Pada hasil penelitian Triyanto 

(2007) produksi telur puyuh umur 6-13 minggu mencapai 

52%-72,22%. Produksi telur yang berbeda disebabkan oeleh 

adanya perbedaan perlakuan yang diberikan, lama 

pencahayaan, komposisi pakan, dan lama pemeliharaan. 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih       

Terhadap Konversi Pakan Burung Puyuh 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan tepung bawang putih memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konversi pakan, hal tersebut dikarenakan pakan yang diberikan 

memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dibuktikan pada 

rataan konversi pakan yaitu P0: (1,96±0,06), P1: (2,01±0,07),           

P2: (1,99±0,06), dan P3: (1,98±0,07). Namun nilai konversi 

pakan cenderung menurun apabila konsentrasi penambahan 

tepung bawang putih ditingkatkan. Hal ini sesuai Bakri (2011) 

bahwa konversi pakan sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan 

yang diberikan kepada ternak. Secara genetis puyuh 

mempunyai kemampuan mengonversi pakan menjadi produk 

yang relatif sama, namun dengan syarat pakan yang diberikan 

juga mempunyai kualitas yang sama baiknya. Hasil dari 

penelitian Siti, Fihrami dan Parwanto (2013) menujukkan 

bahwa penggunaan tepung bawang putih dalam pakan ayam 

pedaging hingga level 0,25% menghasilkan angka konversi 

pakan yang baik karena mendekati angka konversi pakan 

tanpa penggunaan tepung bawang putih dalam ransum. Hal ini 

berarti jumlah pakan yang dikonsumsi mampu menghasilkan 
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sejumlah telur dan mampu menunjang produksi telur yang 

tinggi.  

 Menurut Gillespie (1998), menambahkan bahwa 

konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu latar 

belakang strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang, additive 

yang digunakan dalam pakan dan manajemen pemeliharaan. 

Faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap konversi 

pakan adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air 

minum yang terbatas, manajemen pemeliharaan, kualitas 

pakan, kepadatan kandang, dan penyakit. Bobot telur yang 

signifikan juga berpengaruh terhadap nilai konversi pakan 

selama penelitian. Konversi pakan burung puyuh petelur 

merupakan perbandingan antara berat pakan yang dikonsumsi 

dengan berat telur yang dihaslkan pada waktu tertentu. Rataan 

angka konversi terendah pada P0: (1,96±0,06). Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi pada P0 yang baik, sehingga 

pakan yang dikonsumsi menjadi lebih efisien. 
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