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ABSTRACT 

 

       The research was aimed to determine the effect and get the optimal level of use of the 

candlenut meal in feed on reproductive performances of quail which include age at first laying, 

HDP (Hen Day Production), feed intake, laying interval (hours) and number of ovum. This study 

used 120 layer quails of 30 days of age. Basal feed used was complete feed produced by PT. 

Charoen Phokpand Indonesia (BP104). Treatments given were P0 (basal feed without given of 

candlenut meal), P1 (basal feed + 1% of candlenut meal, P2 (basal feed + 2% of candlenut meal), 

P3 (basal feed + 3% of candlenut meal). Each treatment was repeated 6 times. The variables 

observed were age at first laying, laying interval (hours), feed intake, HDP (Hen Day Production) 

and number of ovum. Data were performed to analysis of variance (ANOVA) of the Completely 

Randomized Design (CRD) and Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result of research 

showed that use of candlenut meal in feed up to the level of 3 % did not significantly influence 

(P>0,05) on the values of age at first laying and laying interval (hours), but significantly 

influence (P<0,01) on the values of feed intake, HDP (Hen Day Production) and significantly 

influenced (P<0,05) on the values number of ovum. The use of candlenut meal up to the level 3 

% gave the best result than the other treatments. 

 

Keywords : quail, candlenut meal, reproductive 
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RINGKASAN 

 

Kemiri merupakan bahan makanan yang termasuk dalam rempah-rempah yang banyak 

digunakan oleh masyarakat. Menurut Ketaren (2012), setiap 100 g daging biji kemiri 

mengandung energi 636 kalori, 19 g protein, 63 g lemak, 8 g karbohidrat, 80 ppm kalsium, 200 

ppm fosfor, 2 ppm besi, 0,06 mg vitamin B dan 7 g air. Asam lemak tak jenuh dalam biji kemiri 

terdiri dari 16,54% oleat; 19,96% asam linolenat dan 2,80% asam linoleat. Asam lemak palmitat 

dan stearat termasuk golongan asam lemak jenuh, sedangkan asam oleat, linoleat dan linolenat 

termasuk golongan asam lemak tidak jenuh. Kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin, 

flavonoida dan polifenol.  

Penelitian dilaksanakan selama 46 hari mulai tanggal 17 April sampai 1 Juni 2015 di 

peternakan burung puyuh milik Bapak Sumito Desa Prajekan Kecamatan Prajekan Lor, 

Kabupaten Bondowoso. Analisis proksimat pakan basal dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dan 

pengambilan data dimulai pada saat burung puyuh berumur 44 hari, pemberian perlakuan dimulai 

pada saat burung puyuh berumur 35 hari. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh level optimal penggunaan tepung 

biji kemiri dalam pakan terhadap kinerja reproduksi burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi, masukan 

penggunaan tepung biji kemiri terhadap kinerja reproduksi burung puyuh. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah burung puyuh umur 30 hari  sebanyak 

120 ekor dengan jenis Coturnix-coturnix japonica yang diperoleh dari peternakan pembibitan 

yang berlokasi di kota Pare, Kediri dengan harga Rp.7.000,-/ekor. Kandang yang digunakan yaitu 

kandang sistem battery yang terbagi menjadi 24 kotak dengan ukuran kotak 30 x 20 x 20 cm, tiap 

kotak berisi 5 ekor burung puyuh, kandang terbuat dari bambu dan kawat ram, serta dilengkapi 

dengan tempat pakan, tempat minum, serta peralatan kandang dan kebersihan. Tepung Biji 

Kemiri (TBK) yang digunakan dicampurkan dengan pakan basal; dan pakan basal yang 

digunakan dalam penelitian yaitu pakan jadi yang diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk (BP104), pakan berbentuk crumble. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 1 kali 

sehari pada pagi hari dan air minum diberikan secara ad libitum. Pakan diberikan selama 46 hari 

dengan masa adaptasi selama 1 minggu (7 hari). 
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode percobaan dengan  menggunakan 

4 perlakuan dan 6 ulangan, terdapat 24 unit percobaan, pada tiap ulangan berisi 5 ekor burung 

puyuh. Presentase penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dibagi menjadi 4 perlakuan yaitu: P0: 

Pakan basal tanpa penggunaanTBK, P1: Pakan Basal + TBK 1%, P2: Pakan Basal + TBK2%, P3: 

Pakan Basal + TBK3%. Variabel pengamatan yang diamati meliputi umur bertelur pertama, 

konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), jarak antar bertelur, dan menghitung jumlah folikel 

sel telur. Metode percobaan dengan menggunakan ANOVA desain Rancangan Acak Lengkap 

dan jika perbedaannya nyata akan diuji dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TBK tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap umur pertama bertelur dan jarak antar bertelur (jam), tetapi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan HDP (Hen Day 

Production) dan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap jumlah folikel sel telur. 

Rataan umur pertama bertelur dari yang tertinggi hingga terendah antara lain yaitu perlakuan P2 

(46,16±1,83), P1 (45,83±3,18), P3 (44,66±1,96), dan P1 (44±0,89) hari; Rataan jarak antar 

bertelur dari yang tertinggi hingga yang terendah antara lain yaitu perlakuan P2 (24,46±0,18), P1 

(24,15±0,24), P0 (24,14±0,26) dan P3 (23,94±0,17) jam; Rataan konsumsi pakan dari yang 

tertinggi hingga terendah antara lain yaitu perlakuan P3 (24,96±0,08), P1 (24,9±0,10), P2 

(24,62±0,07), dan P0 (24,81±0,29) g/ekor/hari; Rataan HDP dari yang tertinggi hingga yang 

terendah antara lain yaitu perlakuan P3 (90,59±3,26), P2 (79,99±8,47), P1 (79,52±4,92), dan P0 

(78,09±3,90) %; Rataan jumlah folikel sel telur dari yang tertinggi hingga yang terendah antara 

lain yaitu perlakuan P3 (74,66±10,76), P0 (54,83±15,88), P2 (49,5±12,44), dan P1 (46,66±21,57) 

buah. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh penggunaan TBK dalam pakan hingga level 

3%  tidak memberikan pengaruh terhadap umur pertama bertelur dan jarak antar bertelur (jam), 

tetapi dapat meningkatkan konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), dan meningkatkan 

jumlah folikel sel telur. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

penggunaan biji kemiri dengan cara pemanasan untuk menghilangkan kandungan saponin, dalam 

meningkatkan kinerja reproduksi burung puyuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 mencapai 206 juta jiwa dan telah mencapai 

241 juta jiwa pad tahun 2012 (BPS, 2012). Peningkatan pertumbuhan penduduk serta 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi bagi kesehatan memaksa 

penyediaan pangan produk peternakan harus dihasilkan dengan cepat agar dapat mengimbangi 

kebutuhan masyarakat. Disamping kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani yang semakin 

tinggi, hal ini juga dapat dilihat adanya ketidakseimbangan antara permintaan daging yang 

meningkat yaitu sekitar 6-8% tiap tahunnya dengan persediaan daging yang ada serta 

pertambahan populasi ternak yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. Pemerintah harus 

meningkatkan pembangunan subsektor pengembangan keanekaragaman ternak sumber protein 

hewani. Selain dari daging ayam, sapi, domba atau kambing, ternak lain yang berpotensi sebagai 

penghasil protein hewani adalah burung puyuh. 

Burung puyuh sebagai ternak unggas cocok diusahakan sebagai usaha sampingan atau 

usaha komersil, sebab telur dan dagingnya yang sangat popular di masyarakat, dibutuhkan 

sebagai salah satu sumber protein yang cukup tinggi serta kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk kandang. Kelebihan usaha beternak burung puyuh dibandingkan dengan beternak ayam 

petelur atau itik petelur yaitu burung puyuh lebih cepat bertelur (berumur 35-42 hari), burung 

puyuh lebih tahan terhadap penyakit, produktifitas relatif tinggi, kandungan protein telur burung 

puyuh tinggi, harga telur burung puyuh lebih stabil, tidak membutuhkan lahan yang luas untuk 

kandang, dan sistem pemeliharaannya mudah dan sederhana. Burung puyuh mampu 

menghasilkan 250 sampai 300 butir telur dalam satu tahun. Keuntungan lainnya adalah 

kemampuan tumbuh kembangbiaknya sangat cepat. Puyuh dalam waktu 41 hari, sudah mampu 

bertelur dan dalam satu tahun dapat dihasilkan 3-4 keturunan. Hal ini yang menjadi alasan burung 

puyuh dipilih sebagai hewan percobaan dalam percobaan-percobaan di laboratorium (Putri, 

2010). 

Faktor terpenting dalam pemeliharaan burung puyuh adalah pakan, karena sekitar 60-70% 

biaya produksi berupa biaya pakan. Masalah yang sering dijumpai dalam penyediaan pakan adalah 

masalah biaya pakan yang relatif mahal dan ketersediaan yang tidak tetap sepanjang tahun. Salah 

satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan pakan alternatif yang 

lebih murah serta mudah dapat akan tetapi masih mempunyai kandungan zat makanan yang 

cukup tinggi sebagai pakan ternak. 

Penampilan reproduksi puyuh dapat ditingkatkan dengan cara pemberian pakan yang 

sesuai. Faktor pakan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama zat-zat 

yang terkandung dalam bahan pakan yang diberikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan 

dalam produksi telur. Pemberian pakan yang tepat dapat meningkatkan kemampuan burung 

puyuh untuk memproduksi telur yang tinggi. Salah satu pakan alternatif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan puyuh yaitu tepung biji kemiri. 
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Resnawati (1998) menyatakan bahwa salah satu alternatif adalah dengan memanfaatkan 

bungkil biji kemiri (BBK) (Aleurites mollucana Willd.) yang merupakan hasil ikutan pembuatan 

minyak dari biji kemiri. Kandungan nutrisi minyak biji kemiri cukup tinggi, yaitu mengandung 

protein 28,02% dan energi metabolis 3.333 kkal/kg, sehingga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak. Kandungan kimia yang terdapat dalam kemiri adalah gliserida, asam 

linoleat, palmitat, stearat, miristat, asam minyak, protein, vitamin B1, dan  lemak 

Harmita (2008) menyatakan bahwa penggunaan senyawa antibiotik mengalami penurunan 

dan bahkan dibeberapa Negara telah melarang penggunaan senyawa antibiotik sebagai bahan 

tambahan dalam pakan ternak. Hal ini disebabkan oleh residu dari antibiotik dan resistensi 

bakteri. Salah satu upaya yang  akan dilakukan ialah penambahan tepung biji kemiri yang 

mengandung asam lemak essensial dan sebagai antioksidan yang mengandung flavonoid dan 

polifenol.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan 

tepung biji kemiri dalam pakan terhadap kinerja reproduksi burung puyuh yang meliputi umur 

pertama bertelur, jarak antar bertelur, konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP) dan jumlah 

folikel sel telur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan tepung biji kemiri dalam 

pakan terhadap kinerja reproduksi burung puyuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji kemiri dalam 

pakan terhadap kinerja reproduksi burung puyuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi 

lebih lanjut dalam penggunaan tepung biji kemiri terhadap kinerja reproduksi burung puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan memiliki peranan penting dalam usaha peternakan, karena untuk meningkatkan 

produktivitas ternak harus diikuti dengan penyediaan pakan yang mencukupi dan berkualitas 

baik. Pakan merupakan hal yang sangat penting karena menyerap 60-80% dari biaya produksi. 

Pakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan reproduksi ternak. 

Pakan ternak cenderung memiliki harga yang meningkat akan tetapi produksi bersifat fluktuatif 

sehingga peternak berupaya untuk efisiensi pakan. 

Tanaman kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai alternatif bahan pakan. Menurut data Departemen Pertanian Indonesia, areal pertanaman 

kemiri di Indonesia seluruhnya hingga tahun 2015 mencapai 205.532 ha. Biji kemiri (Aleurites 

mollucana willd) merupakan tanaman rempah-rempah dengan kadar lemak tinggi, yaitu sekitar 

57–69 % (berat kering). Menurut Suprijatna, dkk  (2005) asam lemak linoleat dan arakhidonat 
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tidak dapat disintesis dalam tubuh sehingga harus selalu terdapat dalam pakan (esensial). Apabila 

dalam pakan ayam defisien asam lemak linoleat esensial, menyebabkan pertumbuhan terhambat, 

akumulasi lemak di hati, dan lebih mudah terserang penyakit pernapasan. Pada penelitian yang 

dilakukan Resnawati (1998) membandingkan penampilan anak ayam lokal (mulai umur 1 hari) 

yang menerima pakan kontrol (0% BBK) dan yang mengandung BBK pada tingkat 5–20%. 

Estrada (2007) menyatakan bahwa biji kemiri memiliki kandungan minyak cukup tinggi 

yaitu sekitar 57-69%. Kemiri memiliki kandungan asam lemak tak jenuh sebanyak 91,7%, asam 

lemak tidak jenuhnya merupakan asam linoleat (C18:2), diikuti dengan asam oleat (C18:1), dan 

asam linolenat (C18:3). Biji kemiri sebagai pakan alternatif diberikan dalam jumlah yang 

terbatas, hasil penelitian Resnawati (1998), bahwa penggunaan bungkil biji kemiri dalam pakan 

ayam buras hanya dapat diberikan tidak lebih dari 5%, hal tersebut dikarenakan kandungan zat 

anti nutrisi dalam biji kemiri. 

Asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan 

dan fungsi normal semua jaringan yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Termasuk dalam jenis 

ini adalah asam alfa linoleat (omega 6) dan asam alfa linolenat (omega 3). Turunan asam lemak 

yang berasal dari asam lemak esensial adalah asam arakidonat dari asam linoleat, EPA 

(eikosapentaenoat), dan DHA (dokosaheksaenoat) dari asam linolenat. Asam lemak esensial 

merupakan prekursor sekelompok senyawa eikosanoid yang mirip hormon, yaitu prostaglandin, 

prostasiklin, tromboksan, dan leukotrien (Wahju, 2004). 

Rashid et al. (2011) melaporkan bahwa penggunaan tepung biji kemiri (candlenut meal) 

tanpa perlakuan pemanasan (unheated candlenut meal) sebanyak 2% dapat meningkatkan 

perfoman unggas yang meliputi pertambahan bobot badan dan feed intake, serta menurunkan 

nilai konversi pakan dibandingkan dengan perlakuan kontrol (pakan basal + 0% candlenut meal). 

Ditambahkan oleh hasil penelitian Rohaida et al. (2014) bahwa penambahan tepung biji kemiri 

sebanyak 2% tanpa perlakuan pemanasan dalam pakan dapat meningkatkan kadar asam lemak 

omega-3 (asam linolenat) dan asam oleat dalam daging. Ditambahkan dengan penelitian yang 

dilakukan Indi dan Zulkarnain (2012) dengan menambahkan minyak ikan lemuru yang 

mengandung asam lemak esensial dalam pakan dengan kadar perlakuan pemberian sebanyak 0%; 

1,5%; 3%; 4,5%; dan 6%. 
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Adapun skema kerangka pikir tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan burung puyuh dapat meningkatkan terhadap 

kinerja reproduksi yang meliputi: umur pertama bertelur, jarak antar bertelur, konsumsi pakan, 

HDP (Hen Day Production) dan jumlah folikel sel telur burung puyuh. 

 

Biji Kemiri Kupas 

Tepung Biji Kemiri 

Asam Lemak Tak Jenuh Antioksidan  Protein (19 g/100 g) 

 Karbohidrat (8 g/100 g) 

 Kalsium (8 mg/100 g) 

 Fosfor (200 mg/ 100 g) 

 Besi (2 mg/100 g) 

 Energi (636 kalori) 

 Kadar lemak (63,96%) 

(Ketaren, 2012) 

 

 Polifenol 

 Flavonoid 

( Ketaren, 2012) 

 

 Asam linoleat (C18:2) 

 Asam linolenat (C18:3) 

 Asam Oleat (C18:1) 

       ( Rashid et al, 2011) 

Penggunaan dalam Pakan Burung Puyuh 

Penggunaan Tepung Biji Kemiri dalam pakan sebanyak 

1%, 2% (Rashid et al, 2011 dan Rohaida et al, 2014) 

dan 3% 

 

Burung Puyuh dengan Kinerja Reproduksi yang Baik 

 Meningkatkan umur pertama bertelur burung puyuh 

 Mempercepat jarak antar bertelur burung puyuh 

 Meningkatkan konsumsi pakan burung puyuh 

 Meningkatkan HDP (Hen Day Production) burung puyuh 

 Meningkatkan jumlah sel folikel telur burung puyuh  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemiri 

Kemiri (Aleurites moluccana) merupakan tanaman yang tumbuh secara alami di hutan 

yang dapat mencapai ketinggian 40 m. Menurut data Departemen Pertanian Indonesia, areal 

pertanaman kemiri di Indonesia seluruhnya hingga tahun 2015 mencapai 205.532 ha. Tanaman 

kemiri tidak banyak membutuhkan syarat tumbuh dan dapat tumbuh di daerah beriklim kering 

dan beriklim basah. Tanaman kemiri yang pada awalnya tumbuh secara alami kemudian ditanam 

oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan sebab buah kemiri diketahui mempunyai banyak 

manfaat. Menurut Ketaren (2012), klasifikasi kemiri adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malpighiales 

Family  : Euphorbiaceace 

Genus  : Aleurites 

Spesies  : Aleurites mollucana (L.) Willd 

 

Menurut Suharto (2003 ) menyatakan bahwa kemiri (Aleurites moluccana) adalah 

tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dalam 

perdagangan antar negara dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, serta candlenut. Pohonnya 

disebut sebagai varnish tree atau kukui nut tree. Biji kemiri tergolong buah batu karena berkulit 

keras menyerupai tempurung dengan permukaan luar kasar berlekuk, berwarna coklat atau 

kehitaman. Hasil analisis proksimat terhadap biji kemiri memberikan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Biji Kemiri (per 100 g sampel) 

Zat Makanan Jumlah 

Protein (g) 

Kadar lemak (%) (sampel kering) 

Kadar lemak (%) (sampel basah) 

Energi (kalori) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B (mg) 

19 

63,97 

57,08 

636 

8 

80 

200 

2 

0,06 

Sumber: Ketaren (2012) 

 

       Biji kemiri memiliki total asam lemak sebesar 93,50g / 100g minyak, asam lemak yang 

memiliki persentase terbesar adalah asam linoleat (C18:2) sebesar 37,18% (per total asam lemak) 

atau sebesar 34,76g asam lemak / 100g minyak. Komposisi asam lemak tak jenuh dalam biji 



6 
 

kemiri yang paling dominan adalah linoleat, oleat, dan linolenat. Berdasarkan struktur asam 

lemak, biji kemiri memiliki kandungan (per total asam lemak): PUFA sebesar 72,37%, 

kandungan MUFA sebesar 19,33% dan asam lemak jenuh sebesar 7,06% (Renata, 2009). 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Tepung Biji Kemiri (% dry mater) 

Zat Makanan Jumlah 

Bahan Kering (%) 

Abu (%)  

Serat Kasar (%)  

Protein Kasar (%) 

Ether extract (%) 

NFE (%) 

GE (mg) 

Total Saponin 

94,4 ± 0,07 

1,0 ± 0,01 

4,7 ± 0,56 

23,6 ± 0,27 

65,9 ± 0,09 

4,8 ± 0,89 

32,1 ± 0,21 

8,2 ± 2,2 

Sumber: Rohaida et al (2014) 

 

Menurut Ketaren (2012) menyatakan bahwa setiap 100 g daging biji kemiri mengandung 

636 kalori, 19 g protein, 63 g lemak, 8 g karbohidrat, 80 mg kalsium, 200 mg fosfor, 2 mg besi, 

0,06 mg vitamin B, dan 7 g air. Bagian buah (biji) mengandung minyak sebesar 55–65 %, dan 

kadar minyak dalam tempurung sebesar 60 %. Asam lemak yang terkandung dalam minyak 

kemiri terdiri dari 55% asam palmitat, 6,7 % stearat, 10,5 % oleat, 48,5 % linoleat, dan 28,5 % 

linolenat. Asam lemak palmitat dan stearat termasuk golongan asam lemak jenuh, sedangkan 

asam oleat, linoleat, dan linolenat termasuk golongan asam lemak tidak jenuh. 

 

 
Gambar 2. Biji Kemiri Aleurites Moluccana (L.) Willd 

(Renata, 2009) 

 

2.2 Burung puyuh 

Burung puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang memiliki prospek yang 

cukup baik untuk dikembangkan. Coturnix-coturnix japonica banyak diternakkan untuk diambil 

telurnya karena produksi telurnya dapat mencapai 250-300 butir/ekor/tahun. Telur merupakan 

produk utama yang dihasilkan dari ternak unggas petelur seperti ayam, itik dan puyuh (Amo, 

2013). 
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Menurut Pappas (2002), klasifikasi zoologi burung puyuh adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Species : Coturnix coturnix japonica 

 

Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang tinggi, ukuran tubuhnya 

relatif kecil dan berkaki pendek. Burung puyuh merupakan burung liar yang pertama kali 

diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Burung puyuh yang dipelihara di Amerika 

disebut dengan Bob White Quail, Colinus Virgianus sedangkan di China disebut dengan Blue 

Breasted Quail, Coturnix Chinensis (Pappas, 2002). Masyarakat Jepang, China, Amerika dan 

beberapa Negara Eropa telah mengkonsumsi telur dan dagingnya karena burung puyuh bersifat 

dwiguna. Burung puyuh terus dikembangkan keseluruh penjuru dunia, sedangkan di Indonesia 

burung puyuh mulai dikenal dan diternakkan sejak tahun 1979 (Sijabat, 2007). 

Burung puyuh yang banyak diternakkan adalah Coturnix-coturnix japonica. Coturnix- 

coturnix japonica adalah burung puyuh yang telah lama didomestikasi sehingga kehilangan naluri 

untuk mengerami telurnya (Widyastuti dkk, 2014). Burung puyuh termasuk dalam family 

Phasianidae dan ordo Galliformes dengan produksi telur sebanyak 250-300 butir pertahun. 

Produksi telur yang optimum dapat ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu breeding, feeding dan 

management. 

Ciri-ciri fisik burung puyuh jantan dewasa bulu berwarna coklat muda pada bagian atas 

kerongkongan dan dada yang merata, sedangkan betina dewasa warna bulu mirip dengan jantan 

kecuali bulu pada kerongkongan dan pada dada bagian atas warna coklat muda terang dan 

terdapat totol-totol coklat tua (Widyastuti dkk, 2014). Burung puyuh mempunyai ciri -ciri 

badannya kecil, bulat dan ekornya sangat pendek. Burung puyuh memiliki warna bulu bercak-

bercak coklat. Kebutuhan pakannya sangat sedikit, sesuai dengan ukuran tubuhnya yang kecil 

yaitu 14-24 g/ekor/hari (Prayuda, 2014). 

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi 

(bertelur). Fase pertumbuhan puyuh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) fase starter (0-3 

minggu), (2) fase grower (3-5 minggu), dan (3) fase layer (>6 minggu) (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2005). Berikut ini merupakan gambar burung puyuh: 



8 
 

 
 

Gambar 3. Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

(Sa’adah, 2008) 

 

Burung puyuh merupakan salah satu aneka ternak yang mulai digemari oleh masyarakat 

karena mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Burung puyuh dapat dimanfaatkan sebagai 

penghasil daging dan telur serta kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Kandungan 

gizi daging puyuh tidak kalah dengan daging sapi maupun unggas, dimana daging burung puyuh 

mengandung 21,10% protein dan kadar lemak yang rendah yaitu 7,7%. Manfaat dan keunggulan 

lainnya yaitu kotoran burung puyuh dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak, cara 

pemeliharaannya mudah dan tidak harus mengeluarkan modal usaha yang besar apabila 

diternakkan secara intensif. Selain itu, puyuh mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap 

penyakit (Putri, 2010).  

Puyuh mencapai dewasa kelamin pada umur 6 minggu. Puyuh merupakan ternak berdarah 

panas dimana rata-rata suhu tubuh puyuh betina dewasa adalah 41,8-42,4
o
C. Suhu lingkungn 

yang optimal untuk puyuh adalah 24
o
C dan untuk anak puyuh (day old quail) adalah 35

o
C. 

Kelembaban lingkungan yang optimal untuk puyuh adalah 30-80% (Diwayani dkk, 2012). Dalam 

setahun, burung puyuh mampu menghasilkan 250-300 butir telur. Ukuran tubuhnya yang kecil 

juga menguntungkan peternak karena dapat memelihara puyuh dalam jumlah besar di lahan yang 

tidak terlalu luas. Nilai nutrisi telur dan daging burung puyuh tidak kalah dengan telur dan daging 

unggas lain sehingga menambah variasi dalam penyediaan sumber protein hewani dan 

memberikan konsumen banyak pilihan (Abdel, 2009). 

 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Burung Puyuh 

       Pakan merupakan campuran beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap 

maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat makanan 

yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya (SNI, 

2006). Kebutuhan zat makanan burung puyuh tergantung dari jenis ternak, umur, dan jenis 

kelamin. Berikut Tabel 3 menunjukkan kebutuhan zat makanan untuk burung puyuh: 
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Tabel 3. Kebutuhan Zat Makanan dalam Pakan Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

 

Zat Makanan 

 

 

 

 

Satuan 

 

Persyaratan 

Starter  

umur 0-5 minggu 

Layer  

umur 6 minggu keatas 

Energi metabolis (EM) (min) Kkal/kg 2800 2600 

Protein  % 24 20 

Lemak  % 2,80 3,96 

Serat kasar % 4,10 4,40 

Lysin % 1,40 1,10 

Methionin + cystin % 0,75 0,80 

Glysin + Serin % 1,70 0,90 

Asam linoleat mg/kg 1,0 1,0 

Calcium  % 0,80 3,75 

Phosphor % 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 : National Research Council (1994) 

       Tillman, et al (1991) menyatakan bahwa untuk pertumbuhan, produksi, reproduksi dan 

hidup pokok, hewan memerlukan zat makanan, unsur makanan tersebut adalah protein, energi, 

lemak, mineral dan air. Hal ini juga didukung oleh Sa’adah (2008) yang menyatakan bahwa 

kekurangan salah satu unsur makanan tersebut akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

menurunkan produksi. Pakan yang diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur 

kebutuhan ternak, hal ini bertujuan untuk mengefisiensi penggunaan pakan. Dalam 

mengkonsumsi pakan, ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: umur, palatabilitas 

pakan, kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas ternak, energi ransum, dan tingkat produksi 

(Minda dan Rosningsih, 2010).  
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Tabel 4. Kebutuhan Jumlah Pakan Burung Puyuh 

Umur puyuh (hari) Kebutuhan jumlah pakan (g/hari) 

0-10 2-3 

11-20 4-5 

21-30 8-10 

31-40 12-15 

41-afkir 17-20 

Sumber: Abdel (2009) 

 

Jumlah pemberian pakan berperan penting pula dalam pertumbuhan dan perkembangan 

puyuh selain mutu atau kualitas pakan yang diberikan. Kekurangan jumlah pakan yang diberikan 

akan berpengaruh pada produksi telur yang dihasilkan. Puyuh membutuhkan pakan lebih dari 

10% dari berat badannya, misalnya sampai umur 7 hari dengan berat badan sekitar 10 g, puyuh 

membutuhkan pakan seberat 2-3 g perhari (Abdel, 2009). 

 

2.4 Kinerja Reproduksi Burung Puyuh 

       Secara umum kemampuan reproduksi burung puyuh bervariasi tergantung pada spesies, 

umur, pakan, cahaya, manajemen (pengendalian penyakit, cara pemeliharaan) dan suhu. Burung 

puyuh memasuki dewasa kelamin ditandai dengan kemampuan ovulasi pertama kali. Dewasa 

kelamin dapat dipercepat dan diperlambat dengan cara pembatasan pakan dan pemberian cahaya 

(Suprijatna dkk, 2005). 

Prayuda (2014) menyatakan bahwa kemampuan produksi telur burung puyuh sangat 

dipengaruhi oleh umur burung puyuh. Burung puyuh betina mulai bertelur pada umur sekitar 42 

hari. Pada permulaan masa bertelur, produksinya akan cepat meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur. Burung puyuh mencapai puncak produksi lebih dari 80% pada minggu ke 

13, setelah berumur 26 minggu produksi telur akan menurun drastis. Hal ini didukung oleh 

(Minda dan Rosningsih, 2010) menyatakan bahwa secara garis besar yang mempengaruhi jumlah 

telur adalah faktor genetik, pakan, perkandangan, suhu, rontok bulu, penyakit dan stress. 

 

2.5 Umur Pertama Bertelur 

       Umur dewasa kelamin pada puyuh betina ditandai dengan pertama kali bertelur. 

Sedangkan untuk puyuh jantan ditandai dengan mulainya berkokok dengan suara khas. Puyuh 

betina pertama kali bertelur rata - rata umur 41 hari (Stephanie dan Purwadaria, 2013). Menurut 

Diwayanti,  dkk (2012) puyuh mencapai rata - rata dewasa kelamin pada umur enam minggu, 

tetapi ditemukan juga yang lebih lama/tua dari umur tersebut. Keadaan ini disebabkan karena 

faktor kesehatan, tata laksana, dan makanan turut mempengaruhi dewasa kelamin. 

       Nugroho dan Mayun (1986) menyatakan bahwa puyuh pertama kali bertelur berumur 42 

hari atau 6 minggu. Namun sesuai dengan pendapat Wiradimaja, dkk (2006), puyuh pertama kali 

bertelur berumur antara 35-72 hari dengan rata - rata umur 41 hari. Tidak terdapat pengaruh nyata 

terhadap bobot telur saat pertama kali bertelur yang disebabkan umur awal bertelur dan bobot 

badan saat awal bertelur yang sama pada burung puyuh. Burung puyuh (Coturnix-coturnix 
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japonica) betina merupakan unggas yang sudah banyak diternakkan karena produksi telurnya 

tinggi. Produksi telur burung puyuh dalam satu tahun berkisar antara 200-300 butir. Tinggi dan 

rendahnya produksi telur burung puyuh dipengaruhi oleh umur awal bertelur. Konsumsi pakan 

perlu diperhatikan agar umur awal bertelur tepat (Listiyowati dan Roospitasari, 2009). 

       North and Bell (1990) keadaan yang mempengaruhi lamanya dewasa kelamin dan mulai 

masuk pada tahapan bertelur ini disebabkan karena faktor makanan. Produksi telur sangat 

ditentukan oleh konsumsi pakan, kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur (Hamdan, 2005). Sa’adah (2008) menyatakan bahwa produksi telur burung 

puyuh yang tingi membutuhkan perkembangan organ- organ reproduksi yang baik, kenyamanan 

didalam dan di luar kandang, kesehatan, tata laksana rutin pemeliharan, pakan dan pemberiannya. 

Wiradimadja  (2006) menyatakan bahwa dewasa kelamin pada burung puyuh betina ditandai 

dengan pertama kali bertelur. 

 

2.6 Jarak Antar Bertelur (jam) 

       Jarak antar bertelur ialah waktu yang dibutuhkan seekor burung puyuh betina untuk 

menghasilkan satu butir telur. Sebagian besar unggas betina bertelur berurutan dengan interval 23 

– 26 jam. Apabila waktunya menjadi lebih lama (lebih dari 24 jam) maka setiap telur akan 

dikeluarkan lebih dari 1 hari. Sehingga ada masa satu hari yang kosong (Suprijatna dkk, 2005). 

Menurut Indi dan Zulkarnain (2012) menyatakan bahwa interval waktu untuk membentuk sebutir 

telur dibutuhkan waktu 24-27 jam. Semakin panjang interval antar oviposisi maka semakin 

rendah intensitas produksinya. Proses pembentukan telur disajikan pada Tabel 5 dibawah ini. 

 

Tabel 5. Proses Pembentukan Telur (Ayam) 

Bagian oviduct Yang dibentuk Waktu yang dibutuhkan 

1. Infundibulum 

2. Magnum 

3. Isthmus 

4. Uterus 

5. Vagina   

Fertilisasi / Tidak  

Albumen + Chalaza 

Inner + Outershell membran 

Egg shell 

Bloom  

15-20 menit 

2-3 jam 

1-1,25 jam 

20-20,75 jam 

Sumber : Achmanu dan Muharlien (2012) 

 

2.7 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan yang tidak 

termakan (Wahju, 2004). Menurut Scott, et al (1992) konsumsi pakan yang diberikan dikurangi 

sisa pakan atau angka yang menunjukkan rata – rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor 

ternak sesuai periode pemeliharaan. Keadaan kandang yang tidak nyaman juga akan memacu 

stress pada ternak burung puyuh, sehingga nafsu makan akan menurun yang akan berpengaruh 

terhadap tingkat konsumsi pakan, bobot telur, dan konversi pakan ternak (Achmanu, Muharlien 

dan Salaby, 2011). Tidak hanya kecukupan nutrient yang cukup penting untuk mendorong 

konsumsi dan memaksimalkan efisiensi pakan, tetapi sama pentingnya adalah pengolahan bahan 

pakan yang sesuai. Pengolahan pakan secara fisik, kimia, atau perubahan lain bahan pakan 



12 
 

sebelum pakan dikonsumsi. Pakan diproses untuk mengubah bentuk fisik atau ukuran partikel, 

untuk mengisolasi bagian spesifikasi, untuk meningkatkan palatabilitas atau kecernaan, untuk 

mengubah komposisi kandungan hara (Pond and Wilson, 2000) 

Burung puyuh membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang berbeda pada tiap 

periode. Pada periode starter minimal kandungan protein kasar 24 % dan energi termetabolis 

2900 Kkal/kg. Pada periode grower minimal kandungan protein kasar 20 % dan energi 

termetabolis 2700 Kkal/kg. Pada periode layer minimal kandungan protein kasar 22 % dan energi 

termetabolis 2900 Kkal/kg (SNI, 2006). Diwayani, dkk (2012), menyatakan bahwa untuk 

mencapai produksi yang optimum, sebaiknya puyuh pada periode bertelur diberi ransum dengan 

tingkat protein 20% sedangkan energi metabolis sebesar 2800 Kkal/kg ransum. 

Wahju (2004) menyatakan bahwa konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

cekaman antara lain penyakit, defisiensi makanan, penyakit, berdebu, terlalu padat kotor, kondisi 

lingkungan yang tidak baik, vaksinasi dan pemotongan paruh, pengobatan, suara yang ribut, 

pemindahan dan penangkapan. Konsumsi pakan puyuh pada berbagai umur tertera pada Tabel 6 

dibawah ini. 

 

Tabel 6. Konsumsi Pakan Puyuh Pada Berbagai Umur 

Umur (minggu) Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) 

0-1 3 

1-3 9 

3-5 17 

>5 20 

Sumber : Prayuda (2014) 

 

2.8 HDP (Hen Day Production) 

       Produksi telur atau hen day production (HDP) merupakan salah satu standar yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat produksi yang biasa dipakai di Indonesia. Produksi telur 

merupakan perbandingan antara  produksi telur yang diperoleh hari itu dan jumlah unggas pada 

hari itu dikalikan 100%.  

Burung puyuh akan mulai bertelur pada umur 42 hari. Pada permulaan masa bertelur, 

produksi telurnya sedikit dan akan cepat meningkat sesuai bertambahnya umur. Puyuh mencapai 

puncak produksi lebih dari 80% pada minggu ke-13 (Prayuda, 2014). Telur saat permulaan 

bertelur berukuran kecil ukuran telur membesar sesuai pertambahan umur dan akan mencapai 

besar yang stabil. Burung puyuh yang awal bertelur terlalu muda akan menghasilkan telur yang 

lebih kecil apabila dibandingkan dengan telur yang dihasilkan oleh burung puyuh yang lambat 

mulai bertelurnya (Widyastuti dkk, 2014). Menurut Sudrajat, dkk (2014) produksi telur 

ditentukan oleh produksi ovum dan produksi ovum ditentukan oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi dan proses hormonal. 

Odunsi, et al (2013) menyatakan bahwa produksi telur sangat ditentukan oleh strain 

burung, umur pertama bertelur, kematian sebelum masa bertelur, konsumsi pakan dan kandungan 

protein pakan. Pengukuran tingkat produksi telur dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
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tingkat produksi yang dihasilkan pada setiap hari, sehingga dapat dibandingkan dengan produksi 

sebelumnya. Menurut Eishu, et al (2005), dari hasil penelitiannya melaporkan bahwa pemberian 

pakan dengan kandungan protein yang berbeda, lama pencahayaan 16 jam/hari dan suhu 22,5°C 

menghasilkan produksi telur seperti dalam Tabel 7 berikut: 

 

Tabel 7. Produksi Telur Burung Puyuh Pada Level Protein yang Berbeda 

 

Level Protein 

Umur (hari) 

6-10 10-20 20-32 32-60 

--- % --- ----------------------- % -------------------- 

18 46,7 61,6 42,8 53 

20 67,9 63 62,5 63,7 

22 51,3 71,7 62,3 64,6 

24 66,5 81,7 81,1 78,7 

Sumber: Eishu, et al (2005) 

 

Hen Day Production merupakan salah satu indikasi untuk mengukur produksi telur 

dengan cara membandingkan antara produksi telur yang diperoleh dengan jumlah burung puyuh 

yang hidup pada hari ini. Burung puyuh dengan bobot badan 90–100 g akan mulai bertelur pada 

umur 35–42  hari. Produktivitas telur burung puyuh tersebut akan terus mengalami peningkatan 

secara drastis hingga mencapai puncak produksi yaitu sebesar 98,5 % pada umur 4–5 bulan dan 

perlahan turun hingga 70 % pada umur 9 bulan. Rumus perhitungan HDP menurut Srisukmawati 

dan Syahruddin (2012) adalah sebagai berikut: 

 

  HDP = 
Jumlah  telur  hari  ini  

Jumlah  puyuh  yang  ada  hari  ini
x 100 % 

 

 

2.9 Folikel Sel Telur  

Ovum berkembang sejak aves dalam fase embrional. Pada hari kesembilan masa inkubasi, 

jumlah oosit mencapai 28.000, pada hari ketujuh belas, jumlah oosit meningkat kira-kira 680.000, 

dan ketika menetas, jumlah oosit menurun menjadi 480.000. Ovari anak aves yang belum 

mencapai dewasa kelamin terdiri atas sejumlah kecil masa oosit yang berisi sekitar 2.000 oosit 

yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya 250-500 oosit yang mampu berkembang 

secara sempurna menjadi telur yang mengandung kuning telur setelah aves tersebut dewasa serta 

mengalami ovulasi sepanjang siklus hidup aves yang didomestikasi, sedangkan aves yang hidup 

bebas di alam jumlah sel telur matang serta dapat diovulasikan lebih sedikit jumlahnya (Asem et 

al, 1985). 

Ovari kiri terletak di dalam rongga abdomen sebelah kiri berdekatan dengan ginjal kiri, 

yang melekat pada dinding tubuh di bagian ligament mesovarium. Ovari terbagi menjadi dua 

bagian yaitu cortex merupakan bagian sebelah luar dan medulla merupakan bagian sebelah 

dalam. Cortex mengandung folikel yang di dalamnya terdapat sel-sel telur (ovum). Medulla berisi 
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jaringan konektif, serabut saraf, dan pembuluh darah. Secara umum, ovari menerima inervasi 

saraf simpatik yang membentuk plexsus adrenalovari. Ovari memperoleh suplai darah dari aorta 

dorsalis yang kemudin membentuk arteri gonadoadrenal (Indi dan Zulkarnain, 2012). 

Menurut Yasmin (2002) ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, 

gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau yang disebut dengan 

folikel. Biasanya bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut yang berdekatan 

dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Bagian yang terdapat pada 

ovarium ada dua, yaitu cortex pada bagian luar dan medulla pada bagian dalam. Cortex 

mengandung folikel dan pada folikel terdapat sel-sel telur. Jumlah sel telur dapat mencapai lebih 

dari 12.000 buah. Namun, sel telur yang mampu masak hanya beberapa buah saja. 

Folikel merupakan tempat disimpannya sel benih (discus germinalis) yang posisinya pada 

permukaan dipertahankan oleh latebra. Folikel dibungkus oleh suatu lapisan membran folikuler 

yang kaya akan kapiler darah, yang berguna untuk menyuplai komponen penyusun folikel 

melalui aliran darah menuju discus germinalis. Ovum juga dibungkus oleh suatu membran 

vitelina dan pada ovum masak membran vitelina dibungkus oleh membran folikel. Bagian folikel 

mempunyai suatu lapisan yang tidak mengandung pembuluh kapiler darah yang disebut stigma. 

Pada bagian stigma inilah akan terjadi perobekan selaput folikel kuning telur, sehingga telur akan 

jatuh dan masuk ke dalam ostium yang merupakan mulut dari infundibulum (Austic dan 

Neishem, 1990). Menurut Tan and Lu (1990) dan Lonergan (1994) ukuran folikel dikelompokan 

berdasarkan kriteria yaitu : 

1). Ukuran kecil : 1-2 mm 

2). Ukuran sedang : 2-6 mm 

3). Ukuran besar :> 6 mm  

 

 
Gambar 4.Organ Reproduksi Unggas Betina 

(Austic and Nesheim, 1990) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten 

Bondowoso mulai tanggal 17 April sampai 1 Juni 2015. Analisis proksimat dilaksanakan pada 

tanggal 8 April 2015 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Burung Puyuh  

Burung puyuh yang digunakan adalah jenis Coturnix-coturnix japonica yang diperoleh 

dari peternakan pembibitan Kota Pare, Kediri dengan harga Rp. 7.000,-/ekor. Materi yang 

digunakan pada penelitian adalah 120 ekor burung puyuh petelur umur 30 hari atau puyuh siap 

bertelur yang telah diberi perlakuan penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK). 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah kandang battery yang terdiri dari 24 petak dengan 

ukuran kotak (p 30cm x l 20cm x t 20cm), yang terbuat dari bambu dan kawat ram yang 

dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang terbuat dari pipa paralon. Masing-

masing petak diisi 5 ekor burung puyuh. Perlengkapan kandang yang dibutuhkan adalah 

timbangan digital dengan ketelitian 0,1 g, plastik, alat hitung, blender, alat bedah dan peralatan 

kebersihan. 

 

3.2.3 Tepung Biji Kemiri 

Biji kemiri didapatkan dari pasar didaerah Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan 

Kabupaten Bondowoso dan berasal dari varietas dengan warna putih kekuningan. Prosedur 

pembuatan Tepung Biji Kemiri ditampilkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan prosedur pembuatan Tepung Biji Kemiri 

Ditimbang biji kemiri sebanyak 1 Kg 

Di blender sampai halus dan disaring 

Diangin-anginkan/ Di keringkan 

Tepung Biji Kemiri 
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3.2.5 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan puyuh basal dari PT. Charoen Pokphand (BP104) 

yang dibeli dari poultry shop di Bondowoso dengan harga Rp 284000,-/50Kg. Pakan diberikan 

dalam bentuk butiran (crumble). Kandungan zat makanan pakan pada konsentrat tersebut 

disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kandungan Zat Makanan Pada Pakan Basal Fase Layer 

Zat makanan Konsentrat BP104 

Jumlah (%)* Jumlah(%)** 

Kadar air  13(maks) 10,42 

Protein 20,00-22,00 22,23 

Lemak (min) 3,50 (min) 6,37 

Serat (maks) 5,00 (maks) 4,66 

Abu (min) 12,00 (min) 11,78 

Kalsium (min) 3,00 (min) - 

Phospor (min) 0,60 (min) - 

Antibiotik 

Gross Energy (Kkal/kg) 

Zinc Bacitracin 

- 

- 

4142,95 

Sumber : (*)  Pakan puyuh petelur dewasa produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia. 

   (**) Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan    

         Universitas Brawijaya Malang 

 

Tabel 9. Kandungan Zat Makanan Tepung Biji Kemiri (Berdasarkan 100% Bahan Kering) 

Zat makanan Jumlah(%) 

Bahan kering 99,80 

Protein kasar 6,21 

Lemak kasar 64,92 

Serat kasar 4,61 

Abu 3,20 

Gross Energy (Kkal/kg) 7690,57 

Sumber: Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

3.2.6 Vitamin 

Vitamin yang digunakan adalah multivitamin dengan merek dagang vitastress yang 

diberikan selama 7-10 hari, medimilk diberikan pada umur 60 hari yang dicampur dengan vaksin 

Medivac ND La Sota melalui air minum. Vitamin, medimilk dan vaksin diperoleh dari poultry 

shop produksi PT. Medion. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan, terdapat 24 unit 

percobaan, setiap unit diisi 5 ekor burung puyuh. Perlakuan yang digunakan adalah: 

P0 : Pakan Basal (kontrol) 

P1 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 1 % 

P2 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 2% 

P3 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 3% 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan P0, P1, P2, dan P3 dengan ulangan sebanyak 6 

kali dan setiap ulangan diperoleh satuan percobaan sebanyak 4 x 6 = 24 unit percobaan. Berikut 

metode penelitian pada tahap pemeliharaan: 

1. Persiapan penelitian 

a. Pengacakan kandang dilakukan dengan memilih secara acak sesuai perlakuan. Teknik 

pengacakan kandang yang digunakan adalah sistem manual (lotre) dengan 

menggunakan kertas yang dipotong kecil – kecil dan diberi tulisan sesuai perlakuan 

dan ulangan kemudian kertas digulung seperti lotre dan diambil tanpa disengaja. 

Gambar 6 menyajikan denah hasil pengacakan kandang penelitian. 

 

1 

P2U1 

2  

P3U1 

3 

P0U4 
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P2U6 

5 
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P3U2 
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P3U3 
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P0U6 

10 

P1U1 

11 

P2U4 

12 

P3U6 

13 

P0U3 

14 

P2U3 

15 

P1U2 

16 

P2U2 

17 

P0U1 

18 

P0U5 

19 

P3U5 

20 

P1U6 

21 

P1U5 

22 

P2U5 

23 

P1U3 

24 

P3U4 

  

 Gambar 6. Denah pengacakan kandang perlakuan penelitian 

 

b. Tempat pakan dan minum dibersihkan dan di desinfektan sebelum burung puyuh 

dimasukkan kedalam kandang. Hal tersebut bertujuan untuk membebaskan kandang 

dan peralatan dari bibit penyakit. Puyuh yang akan dimasukkan kedalam kandang 

terlebih dahulu ditimbang. 

 

c. Adaptasi ternak 

Masa adaptasi dilakukan selama 7 hari mulai umur 35 hari dengan pakan perlakuan 

untuk menghindari stress pakan terhadap puyuh. Adaptasi dilakukan dengan 

memberikan tepung biji kemiri sedikit demi sedikit pada pakan, hingga dicapai masa 

adaptasi maksimal yaitu puyuh sudah terbiasa dengan pakan yang diberikan 
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d. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilakukan sampai burung puyuh berumur 82 hari (lama penelitian 46 hari). 

Sebelum puyuh dimasukkan kedalam kandang, bobot badan ditimbang terlebih dahulu 

agar diketahui bobot badan awal sebelum diberi perlakuan. Untuk mengurangi stress 

diberi larutan gula sesudah penimbangan. Air minum diberikan secara ad libitum 

dengan penambahan vitastress.  

 

e. Pemberian pakan 

Pakan yang akan diberikan ditimbang , pakan puyuh betina membutuhkan 22 g/hari x 

5 ekor = 110 g/kotak/hari. Pemberian pakan burung puyuh dilakukan satu kali sehari 

pada pagi hari. Ditambahkan 3 g pakan selama produksi telur yaitu 25 g/hari x 5 ekor 

= 125 g/kotak/hari. 

 

f. Pemberian Tepung Biji Kemiri (TBK) 

TBK diberikan dengan cara dicampur pada pakan sesuai dengan masing-masing 

perlakuan sampai merata kemudian diberikan kepada ternak. TBK yang dikonsumsi 

oleh puyuh ditimbang sesuai perlakuan yang disajikan pada tabel 10. 

 

Tabel 10. Level Pemberian Tepung Biji Kemiri 

Level 

pemberian 

(%) 

Konsumsi pakan 

(g/battery/hari) 

Pemberian TBK 

(g/ekor/hari) 

(
1
) (

2
) (

1
) (

2
) 

1 110 125 0.22 0.25 

2 110 125 0.44 0.50 

3 110 125 0.66 0.75 

Keterangan : (1) pakan yang diberikan 22g/ekor/hari. 

          (2) pakan yang diberikan selama produksi telur ditambahkan 3g/ekor/hari. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur adalah umur pertama bertelur, jarak antar bertelur, konsumsi pakan, 

HDP (Hen Day Production) dan jumlah folikel sel telur. Perhitungan data dilakukan sebagai 

berikut: 

 

3.4.1 Umur pertama bertelur 

Data umur pertama bertelur diperoleh dengan mencatat pada umur keberapa burung 

puyuh pada tiap kotak perlakuan untuk pertama kalinya bertelur sehingga dapat diketahui 

seberapa cepat burung puyuh tersebut mencapai dewasa kelamin pada masing - masing perlakuan 

(Diwayani dkk, 2012). 
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3.4.2 Jarak antar bertelur 

Jarak waktu yang dibutuhkan seekor burung puyuh betina untuk menghasilkan satu butir 

telur yang berikutnya, dihitung dalam jam (jarak antar bertelur). Pengambilan data jarak antar 

bertelur dengan mencatat jam berapa dalam setiap kotak perlakuan burung puyuh yang terlebih 

dahulu bertelur dalam per unit percobaan  sampai bertelur berikutnya dalam waktu 24 jam/sehari.  

 

3.4.3 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan diukur dengan cara mengurangi jumlah pakan yang diberikan dengan 

sisa pakan (g/ekor/hari). 

 

 

 

 

3.4.4 HDP (Hen Day Production) 

HDP merupakan persentase jumlah telur yang dihasilkan hari ini dibagi dengan populasi 

burung puyuh hari ini (%) Srisukmawati dan Syahruddin (2012). 

 

 

 

 

 

3.4.5 Jumlah Folikel Sel Telur 

Pengambilan data jumlah folikel sel telur dilakukan pada hari terakhir penelitian (umur 82 

hari) setelah perlakuan, kemudian menimbang berat badan dan membedah burung puyuh 

mengamati struktur makroskopis folikel telur burung puyuh dan dihitung jumlah folikel sel telur 

burung puyuh. 

 

3.5 Analisis Data 

      Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama sampai terakhir penelitian. Data yang 

didapat dari hasil lapang ditabulasi menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Setelah data 

rataan diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan ANOVA (Analysis of varian) 

dari RAL (Rancangan Acak Lengkap). Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992). Model 

matematis dari Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai berikut : 

 

Yij = μ + Ti + Eij 

 

 

 

 

 

Konsumsi Pakan = ∑ pakan yang diberikan (1 minggu) - ∑ pakan sisa (1 minggu) / 7 

HDP = 
Jumlah  telur  hari  ini  

Jumlah  puyuh  yang  ada  hari  ini
x 100 % 

 

 

0 

0 
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Keterangan: 

Yij= Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

   μ= Nilai tengah umum 

 Ti= Pengaruh perlakuan ke-i 

Eij= Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

  i = 1, 2, 3 

  j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Biji kemiri merupakan rempah-rempah yang berpotensi digunakan sebagai bahan pakan  

alternatif untuk burung puyuh. 

2. Tepung biji kemiri merupakan biji kemiri yang dihaluskan menjadi bentuk tepung. 

3. Burung puyuh fase layer adalah burung puyuh dewasa yang menghasilkan telur. 

4. Umur pertama bertelur adalah umur keberapa burung puyuh pada tiap perlakuan untuk 

pertama kalinya bertelur dalam satuan hari. 

5. Jarak antar bertelur merupakan waktu yang dibutuhkan seekor burung puyuh betina untuk 

menghasilkan satu butir telur, dihitung dalam jam. Untuk memperoleh data dengan 

melihat pada kotak perlakuan tiap percobaan yang lebih dahulu bertelur pada satu kotak 

unit percobaan. 

6. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa 

pakan atau angka yang menunjukkkan rata – rata jumlah pakan yang dikonsumsi seekor 

puyuh. 

7. HDP (Hen Day Production) merupakan perbandingan jumlah produksi telur dengan 

burung puyuh produksi selama seminggu (%). 

8. Folikel sel telur merupakan sel reproduksi (gamet) yang dihasilkan dari ovarium pada 

ternak unggas betina yang diamati secara makroskopis pada akhir penelitian umur 82 hari. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

       Data hasil penelitian pengaruh penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam pakan 

terhadap umur pertama bertelur, jarak antar bertelur, konsumsi pakan, Hen Day Production dan 

jumlah folikel sel telur burung puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 11 berikut. 

 

Tabel 11. Pengaruh Penggunaan Tepung Biji Kemiri Dalam Pakan Terhadap Kinerja Reproduksi    

                Burung Puyuh 

Variable yang Diamati Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Umur Pertama Bertelur (hari) 44±0,89 45,83±3,18 46,16 ±1,83 44,66±1,96 

Jarak Antar Bertelur (jam) 24,14±0,26 24,15±0,24 24,46±0,18 23,94±0,17 

Konsumsi Pakan  

(g/ekor/hari) ** 

24,81 ± 0,29
a
 24,9±0,10

 ab
 24,62± 0,07

a
 25,96±0,08

b
 

HDP (%)** 78,09±3,90
a
 79,52±4,92

a
 79,99 ±8,47

a
 90,59±3,26

b
 

Jumlah Folikel Sel Telur 

(buah) * 

54,83±15,88
a
 46,66±21,57

a
 49,5±12,44

a
 74,66±10,76

b
 

Keterangan: (*)  Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan  yang nyata  

                            (P<0,05). 

       (**) Superskrip yang berbeda pada baris  yang sama menunjukkan perbedaan  yang  sangat   

               nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Umur Pertama Bertelur  

Hasil analisis statistik menunjukkan penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam pakan 

burung puyuh tidak memberikan berpengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap umur pertama 

bertelur. Rataan umur pertama bertelur pada Tabel 11 terlihat bahwa dari yang tertinggi hingga 

terendah antara lain yaitu perlakuan P2 (46,16±1,83), P1 (45,83±3,18), P3 (44,66±1,96) dan P0 

(44±0,89) hari. 

Secara numerik umur pertama bertelur yang tercepat didapatkan pada perlakuan P0 

dengan rataan umur pertama bertelur 44 hari dengan tanpa penggunaan TBK. Hal ini dikarenakan 

masa adaptasi untuk pemberian perlakuan hanya 7 hari sehingga pakan yang diberikan dengan 

cara pembatasan dan diberikan satu kali sehari pada sore hari tidak merangsang organ-organ 

reproduksi dalam proses pembentukan telur. Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi 

pakan, kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses pembentukan telur, selain itu 

faktor kesehatan, tata laksana dan makanan juga mempengaruhi umur pertama bertelur (Triyanto, 

2007). Puyuh akan mencapai dewasa kelamin pada umur 6 minggu dan akan segera memulai 

periode bertelur (Cowell, 1997). Wiradimadja, dkk (2006) menyatakan untuk mendukung 

produksi telur yang tinggi, membutuhkan perkembangan organ-organ reproduksi yang baik 

(organ-organ dalam yang berfungsi langsung mupun tak langsung dalam membentuk dan 

membuat telur) dan tinggi rendahnya produksi telur pada burung puyuh juga`difaktori antara lain 
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kenyamanan baik dalam maupun luar kandang, menjaga kesehetan burung puyuh, tatalaksana 

rutin pemeliharan, pakan dan pemberinnya. Suprijatna, dkk (2005) menambahkan bahwa umur 

pertama bertelur pada puyuh lebih lama disebabkan oleh laju pertumbuhan yang terhambat 

karena menurunnya sintesis protein akibat cekaman panas.  

Dewasa kelamin pada burung puyuh betina ditandai dengan pertama kali bertelur, burung 

puyuh pertama bertelur berumur 35-72 hari dengan rataan umur 41 hari Wiradimaja, dkk (2006). 

North and Bell (1990), berpendapat bahwa keadaan yang mempengaruhi lamanya dewasa 

kelamin dan mulai masuk pada tahapan bertelur ini disebabkan karena faktor makanan.  

Menurut Varghese (2007) puyuh mulai bertelur pada umur 35 hari pada kondisi yang 

baik. Dewasa tubuh pada puyuh terjadi sebelum dewasa kelamin, tercapainya dewasa tubuh ini 

dipengaruhi oleh kualitas pakan. Pakan yang mengandung protein tinggi akan mampu 

mempercepat dewasa tubuh. Fungsi protein sebagai zat pembangun jaringan tubuh secara 

langsung akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh terutama organ 

reproduksinya. Setelah semua organ reproduksi mencapai pertumbuhan maksimal, maka saat 

itulah dikatakan ternak telah mengalami dewasa tubuh, lalu menuju dewasa kelamin. Dewasa 

kelamin ini tercapai setelah kondisi organ reproduksi telah siap secara fisiologisnya, sudah 

mampu memproduksi hormon reproduksi dan telah mampu memproduksi sel telur sebagai bakal 

telur. Berdasarkan pendapat Suprijatna, dkk (2005) untuk mencapai dewasa kelamin (sexual 

maturity) diperlukan berat badan tertentu, terutama kadar protein tubuh, dan bukan kadar lemak 

tubuh.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Jarak Antar Bertelur (jam) 

Hasil analisis statistik menunjukkan penggunaan Tepung Biji Kemiri dalam pakan burung 

puyuh tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap jarak antar bertelur (jam). 

Rataan jarak antar bertelur (jam) pada Tabel 11 terlihat bahwa dari yang tertinggi hingga 

terendah antara lain yaitu perlakuan P2 (24,46±0,18), P1 (24,15±0,24), P0 (24,14±0,26) dan P3 

(23,94±0,17) jam. 

Jarak waktu yang dibutuhkan seekor burung puyuh betina untuk menghasilkan satu butir 

telur dengan telur yang berikutnya dihitung dalam jam (jarak antar bertelur). Secara numerik 

jarak antar bertelur (jam) yang tercepat didapatkan pada perlakuan P3 dengan rata – rata jarak 

antar bertelur 23,94 jam dengan penggunaan TBK  sebanyak 3%. Jarak antar bertelur (jam) pada 

penelitian ini menunjukkan tidak berbeda nyata dengan kisaran 23,94 sampai 24,46 jam. Hal ini 

disebabkan adanya kandungan saponin yang menghambat penyerapan zat makanan, sehingga 

didalam organ reproduksi kurang optimal dalam proses pembentukan telur. Tepung biji kemiri 

mengandung zat aktif saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat berfungsi sebagai anti 

mikroba di dalam organ reproduksi, tetapi mungkin efek saponin lebih dominan. Menurut 

Sinurat, dkk (2003) menyatakan bahwa salah satu mekanisme kerja bioaktif dalam meningkatkan 

kinerja reproduksi pada unggas adalah dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen didalam saluran pencernaan, atau dapat juga dikatakan sebagai anti bakteri. Rataan jarak 

antar bertelur pada penelitian ini masih dalam kisaran hasil penelitian Suprijatna, dkk (2005) 
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yaitu berkisar antara 23-26 jam. Bila jarak antar bertelur lewat dari 24 jam, maka telur akan 

dikeluarkan pada hari berikutnya.  

Menurut Achmanu dan Muharlien, (2012) perjalanan sebutir telur dalam alat reproduksi 

betina membutuhkan waktu 25 jam. Nuryadi (2000) menyatakan bahwa perjalanan telur 

sepanjang oviduct pada semua unggas adalah serupa. Perkembangan telur memerlukan waktu 

selama kira-kira 15 menit dalam infundibulum. Dalam magnum mempunyai laju pergerakan 2 

mm per menit, sehingga total memerlukan waktu kira-kira 2 atau 3 jam. Dalam isthmus 

memerlukan waktu 60-90 menit dan kira-kira 20 jam dalam uterus, sehingga total perjalanan telur 

dalam oviduk adalah kira-kira 26 jam, sedang dalam vagina hanya beberapa detik saja. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Hasil analisis statistik menunjukkan penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) konsumsi pakan. Rataan konsumsi 

pakan pada Tabel 11 terlihat bahwa dari yang tertinggi hingga terendah antara lain yaitu 

perlakuan P3 (25,96±0,08), P1 (24,9±0,10), P0 (24,81±0,29) dan P2 (24,62±0,07) g/ekor/hari.  

Secara numerik konsumsi pakan yang tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 dengan 

rataan konsumsi pakan 25,96 g/ekor/hari dengan penggunaan TBK sebanyak 3%. Hal ini 

disebabkan karena pengaruh kandungan zat aktif biji kemiri yaitu polifenol. Kandungan polifenol 

dalam biji kemiri dapat berfungsi sebagai antioksidan dan anti bakteri yang dapat menstabilkan 

radikal bebas. Weiss and Hogan (2007) menyatakan bahwa penggunaan bahan yang memiliki 

kandungan antioksidan pada ternak dapat mengurangi efek radikal bebas seperti meningkatkan 

konsumsi pakan. Hal ini dikarenakan radikal bebas dapat menyebabkan oxidative stress pada 

ternak sehingga dapat menurunkan konsumsi pakan. Oxidative stress adalah kondisi tidak 

seimbangnya jumlah radikal bebas dan antioksidan yang ada di dalam tubuh dimana jumlah 

radikal bebas lebih tinggi daripada jumlah antioksidan sehingga dapat memicu terjadinya 

kerusakan sel dan menurunkan daya tahan tubuh (Nurliyana et al, 2010). 

Kasiyati, dkk (2010) unggas mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

metabolis sehingga kadar energi metabolis yang terkandung di dalam pakan akan mempengaruhi 

konsumsi pakan. Ditambahkan oleh pendapat Tillman, et al (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. 

Menurut Ketaren (2012) Tepung Biji Kemiri (TBK) sebagai feed supplement (pakan 

tambahan) dengan kandungan Gross Energy dan Lemak kasar yang lebih tinggi dari pakan basal, 

(Gross Energy pada TBK sebesar 7690,57 Kkal/kg), sedangkan kandungan Gross Energy pada 

pakan basal sebesar 4142,95 Kkal/kg. Begitu juga dengan kandungan Lemak kasar pada TBK 

sbesar 64,92% sedangkan kandungan Lemak kasar pada pakan basal sbesar 6,37%. Tepung Biji 

Kemiri (TBK) ini mengandung asam lemak tak jenuh yaitu apha-linolenic acid (ALA) atau asam 

linolenat, linoleic acid (LA) atau asam linoleat, dan oleic acid (OC) atau asam oleat.  
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4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap HDP (Hen Day Production) 

Hasil analisis statistik menunjukkan penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi telur (HDP). 

Rataan HDP pada Tabel 11 terlihat bahwa dari yang tertinggi hingga terendah antara lain yaitu 

perlakuan P3 (90,59±3,26), P2 (79,99±8,47), P1 (79,52±4,92) dan P0 (78,09±3,90) %. 

Secara numerik persentase HDP yang tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 dengan rata 

– rata HDP 90,59%, dengan penggunaan TBK  sebanyak 3%. Hal ini dapat disebabkan karena 

pengaruh konsumsi pakan dan kandungan zat makanan dalam pakan dan tepung biji kemiri 

(TBK). Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah kandungan zat makanan dalam 

pakan (Djulardi, 2006). Idris (2002) menyatakan bahwa tingkat konsumsi protein dan energi 

secara fisiologis akan berpengaruh terhadap HDP yang dihasilkan. Widyastuti, dkk (2014) 

menyatakan bahwa produksi ternak dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi, semakin 

rendah konsumsi pakan maka produksi telur juga akan menurun begitu juga sebaliknya. 

Ditambahkan oleh Bakrie, dkk (2011) bahwa produksi telur dipengaruhi oleh konsumsi energi 

dan protein oleh ternak. Djulardi (2006) menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

produksi telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan dalam pakan. 

Peningkatan kandungan protein dalam pakan dapat meningkatkan bobot telur dan produksi telur.  

Menurut Suhatri, dkk (2014) biji kemiri mengandung asam lemak yang tidak dapat 

disintesis dalam tubuh sehingga harus selalu terdapat dalam pakan (esensial). Kandungan asam 

lemak dalam biji kemiri antara lain apha-linolenic acid (ALA), linoleic acid (LA), danoleic acid 

(OC). Apabila dalam pakan unggas defisien asam lemak linoleat esensial, menyebabkan 

pertumbuhan terhambat, akumulasi lemak di hati, dan lebih muda terserang penyakit pernapasan. 

Lemak juga merupakan sumber energi utama khususnya supply energi dari karbohidrat tidak 

mencukupi, seperti dengan menambahkan minyak kedelai, minyak jagung. Akan tetapi fungsi 

utama lemak adalah sumber asam lemak esensial, asam linoleat dan linolenat yang dibutuhkan 

oleh tubuh. (Widodo, 2010). Darmawan, Wiryawan dan Sumiati (2013) menyatakan bahwa 

penggunaan asam lemak omega 3 dan omega 6 meningkatkan produksi telur, menghasilkan 

performa produksi paling baik dan tidak menurunkan kualitas telur. 

Zahra, dkk (2012) menyatakan bahwa produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur 

pertama bertelur, konsumsi pakan dan kandungan protein pakan, sedangkan menurut Setyawan 

(2006) ditentukan oleh produksi ovum yang dipengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi dan 

proses hormonal. Menurut Mirnawati, dkk (1997) pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan 

untuk hidup pokok dan kemudian untuk pertumbuhan dilanjutkan untuk produksi dan sebagian 

dikeluarkan sebagai sisa metabolisme tubuh. Kemampuan berproduksi mulai awal produksi akan 

terus mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai puncak produksi (top production 

98,5%) pada umur 4 - 5 bulan dan perlahan-lahan menurun hingga 70% pada umur 9 bulan. 

Prayuda (2014) menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi bobot telur adalah temperatur 

lingkungan dan konsumsi pakan. Kenaikan suhu lingkungan menurunkan ukuran telur dan 

kualitas kerabang telur. Ukuran dan bobot albumen, sekitar 22 – 25 % dari bobot telur merupakan 

kuning telur. 
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4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Jumlah Folikel Sel Telur 

Hasil analisis statistik menunjukkan penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam pakan 

burung puyuh memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap jumlah folikel sel telur. 

Rataan jumlah folikel sel telur pada Tabel 11 terlihat bahwa dari yang tertinggi hingga terendah 

antara lain yaitu perlakuan P3 (74,66±10,76), P0 (54.83±15,88), P2 (49.5±12,44) dan P1 

(46.66±21,57) buah. 

Secara numerik jumlah folikel sel telur yang tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 

dengan rata – rata jumlah sel telur 74,66 dengan penggunaan TBK  sebanyak 3%. Hal ini 

disebabkan  karena tepung biji kemiri (TBK) yang digunakan dalam pakan burung puyuh 

mengandung asam lemak esensial yaitu asam linoleat, asam linolenat, dan asam oleat yang dapat 

merangsang organ reproduksi untuk mensekresikan hormon LH dan FSH dalam pembentukan 

folikel sel telur. Menurut Setianto (2005) asam linoleat akan mengontrol protein dan lipida yang 

diperlukan untuk perkembangan folikel dan secara langsung mengontrol ukuran telur, sehingga 

bentuk telur menjadi besar. 

Lesson dan Summer (1991) produksi telur juga dipengaruhi oleh asam linoleat dan 

metionin. Didukung oleh pendapat March dan McMillan (1990) yang menyatakan bahwa asam 

lemak linoleat tersebut mempengaruhi produksit telur karena diperlukan sebagai penyusun 

komplek lipoprotein kemudian disintesis di hati, distimulasi hormon estrogen dan ditransfer 

untuk pembentukkan folikel dan secara langsung mengontrol bobot telur yang akan dihasilkan. 

Asam lemak esensial merupakan salah satu zat makanan yang penting untuk unggas 

karena asam lemak ini berhubungan dengan integritas pada struktur membran mitokondria dan 

terdapat dalam konsentrasi tinggi pada organ-organ reproduksi (Tranggono, 2001). Peningkatan 

produksi dan reproduksi ayam lokal sangat tergantung dari pakan yang diberikan terutama asam 

lemak essensial, asam lemak berikatan rangkap tinggi bertanggung jawab terhadap permeabilitas 

dan aktivasi membran untuk mengikat enzim dan mengatur proliferasi sel, komponen asam 

empedu dan penyusun hormon steroid termasuk didalamnya hormon reproduksi. Asam lemak tak 

jenuh dapat meningkatkan physical characteristic, emulsi lemak, rate of passage pakan dan extra 

calory effect di saluran pencernaan. Manfaat lainnya adalah bahwa asam lemak omega-3 akan 

dimetabolisme menghasilkan aikosanoid seperti prostaglandin (Wahju, 2004). Menurut Indi dan 

Zulkarnain (2012) menyatakan bahwa omega-3 dalam minyak dapat merangsang produksi 

hormon-hormon yang berfungsi sebagai anti agregator, yaitu anti penggumpalan darah pada 

arteri, disamping itu hormon-hormon tersebut diperlukan bagi perkembangan folikel. 

Pencahayaan pada burung puyuh pada saat penelitian dilakukan selama 14-16 jam/hari 

dengan menggunakan 2 lampu dimana tiap lampu menggunakan daya sebesar 20 watt. Pada 

periode layer cahaya berperan dalam pematangan dan pelontaran ovum yang mempengaruhi 

produksi telur. Cahaya yang diterima oleh mata unggas akan dilanjutkan ke bagian otak yang 

disebut hypotalamus. Hypotalamus ini berperan sebagai pengatur fungsi organ-organ tubuh yang 

menggerakkan aktivitas-aktivitas hidup seperti makan, minum, tingkah laku seksual serta sekresi 

kelenjar anterior pituitary. Menurut Widyastuti, dkk (2014) setelah cahaya diterima oleh 

hypothalamus maka akan merangsang anterior pituitary untuk mensekresikan hormon LH 

(Luteinizing Hormone) dan FSH (Follicle Stimulating Hormone) serta gonadotropin. Setelah 
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mencapai dewasa kelamin, LH (Luteinizing Hormone) merangsang pelontaran ovum. Hormon 

FSH merangsang folikel dalam ovarium sehingga tumbuh dan berkembang dengan cepat serta 

menghasilkan hormon estrogen, progesteron dan androgen, dan berperan dalam proses 

pematangan ovum. Produksi ovum yang optimal akan menyebabkan produksi telur juga akan 

optimal. Ditambahkan oleh Yasmin (2002) hormon estrogen berfungsi untuk merangsang 

perkembangan oviduk, sedangkan progesteron dan androgen penting untuk merangsang oviduk 

dalam pembentukan albumen telur. Kecukupan cahaya akan mempengaruhi produksi hormon dan 

selanjutnya akan menentukan produksi ovum dan berpengaruh terhadap produksi telur.  

Olanrewaju, et al (2006) menyatakan bahwa pemberian cahaya pada unggas ditujukan 

agar unggas mendapatkan kesempatan untuk makan, minum serta aktivitas lainnya, selain itu 

cahaya juga penting dalam proses reproduksi. Pemberian cahaya secara terus-menerus selama 24 

jam perhari dapat mengganggu kenyamanan, mengurangi kesempatan untuk istirahat, 

mengkibatkan stres serta mengganggu kesehatan. Pencahayaan yang dilakukan pada saat 

penelitian sudah sesuai dengan pedapat Prayuda (2014) bahwa pemberian cahaya 16 jam per hari 

dan tingkat protein pakan 22,8% selama periode pertumbuhan telah menghasilkan kinerja yang 

optimal selama periode pertumbuhan maupun periode bertelur. 

FSH berpengaruh terhadap perkembangan folikel pada ovarium sehingga mempunyai 

ukuran yang tertentu. Pada saat perkembangan ovum FSH merangsang ovarium untuk 

mensekresikan estrogen yang akan mempengaruhi perkembangan pematangan oviduk untuk 

dapat mensekresikan kalsium, protein, lemak, vitamin, dan substansi lain dari dalam darah untuk 

pembentukan komponen telur. Hasil sekresi komponen telur tersebut akan mengakibatkan 

terjadinya perkembangan telur pada oviduk, sehingga dihasilkan telur utuh di dalam oviduk 

setelah didahului proses ovulasi. Ovum akan berkembang terus sehingga terjadi pematangan 

ovum. Proses pematangan ovum disebabkan adanya LH. Setelah ovum masak maka selaput 

folikel akan pecah dan ovum jatuh ke dalam mulut infundibulum (peristiwa ovulasi), proses 

ovulasi ini juga disebabkan peranan LH. Aliran FSH yang diterima oleh ovarium menyebabkan 

folikel-folikel ovari tumbuh dan berkembang Asem et al. (1985). Suprijatna, dkk (2005) proses 

pembentukan komponen telur di dalam oviduk berlangsung dengan adanya hormon estrogen, 

juga terjadi pembentukan granula albumen oleh stimulasi dari hormon androgen dan progresteron 

sampai tercapai telur sempurna. Setelah telur sempurna, maka pituitaria pars posterior akan 

mensekresikan oksitosin yang merangsang oviduk sehingga terjadi ovoposition dan merangsang 

uterus untuk mengeluarkan telur pada proses peneluran. 

Pembentukan dan pertumbuhan telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam 

ovarium. Bila calon kuning telur ini telah siap diovulasikan maka akan mendekati garis halus 

yang disebut garis tipis stigma, yang akan pecah dan kuning telur yang masak akan keluar dan 

ditangkap oleh infundibulum. Di dalam infundibulum akan berdiam selama 1/4 jam dan bertemu 

dengan sel kelamin jantan jika tersedia. Jika kuning telur akan masuk ke bagian magnum, maka 

kuning telur yang telah diselaputi oleh putih telur kemudian akan melanjutkan perjalanan ke 

istmus yang selanjutnya dilengkapi selaput telur. Perjalanan dilanjutkan ke uterus dan telur 

berdiam selama 20 jam serta dibagian ini terbentuk kerabang yang membungkus isi telur 

(Sa’adah, 2008). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh penggunaan Tepung Biji Kemiri (TBK) dalam 

pakan hingga level 3% tidak meningkatkan umur pertama bertelur dan jarak antar bertelur (jam), 

tetapi mampu meningkatkan konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production) dan jumlah folikel sel 

telur.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan biji 

kemiri dengan cara pemanasan untuk menghilangkan kandungan saponin, dalam meningkatkan 

kinerja reproduksi burung puyuh. 
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Lampiran 1. Data Koefisien Keragaman Bobot Badan Burung Puyuh 

Puyuh ke- Bobot Puyuh 
Simpangan 

(Xi – X) 

Kuadrat Simpangan 

∑(Xi – X)
2
 

1 119 0.25 0.06 

2 115 -3.75 14.06 

3 120 1.25 1.56 

4 122 3.25 10.56 

5 119 0.25 0.06 

6 118 -0.75 0.56 

7 120 1.25 1.56 

8 122 3.25 10.56 

9 123 4.25 18.06 

10 119 0.25 0.06 

11 118 -0.75 0.56 

12 124 5.25 27.56 

13 120 1.25 1.56 

14 117 -1.75 3.06 

15 112 -6.75 45.56 

16 120 1.25 1.56 

17 120 1.25 1.56 

18 122 3.25 10.56 

19 123 4.25 18.06 

20 122 3.25 10.56 

21 120 1.25 1.56 

22 118 -0.75 0.56 

23 119 0.25 0.06 

24 119 0.25 0.06 

25 118 -0.75 0.56 

26 120 1.25 1.56 

27 122 3.25 10.56 

28 121 2.25 5.06 

29 119 0.25 0.06 

30 124 5.25 27.56 

31 124 5.25 27.56 

32 120 1.25 1.56 

33 120 1.25 1.56 

34 119 0.25 0.06 

35 119 0.25 0.06 

36 118 -0.75 0.56 

37 125 6.25 39.06 

38 120 1.25 1.56 

39 126 7.25 52.56 
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40 120 1.25 1.56 

41 119 0.25 0.06 

42 116 -2.75 7.56 

43 115 -3.75 14.06 

44 122 3.25 10.56 

45 124 5.25 27.56 

46 114 -4.75 22.56 

47 115 -3.75 14.06 

48 117 -1.75 3.06 

49 119 0.25 0.06 

50 116 -2.75 7.56 

51 118 -0.75 0.56 

52 119 0.25 0.06 

53 120 1.25 1.56 

54 121 2.25 5.06 

55 120 1.25 1.56 

56 121 2.25 5.06 

57 123 4.25 18.06 

58 124 5.25 27.56 

59 120 1.25 1.56 

60 122 3.25 10.56 

61 122 3.25 10.56 

62 121 2.25 5.06 

63 119 0.25 0.06 

64 118 -0.75 0.56 

65 111 -7.75 60.06 

66 115 -3.75 14.06 

67 115 -3.75 14.06 

68 116 -2.75 7.56 

69 120 1.25 1.56 

70 121 2.25 5.06 

71 122 3.25 10.56 

72 126 7.25 52.56 

73 124 5.25 27.56 

74 124 5.25 27.56 

75 123 4.25 18.06 

76 120 1.25 1.56 

77 112 -6.75 45.56 

78 115 -3.75 14.06 

79 125 6.25 39.06 

80 122 3.25 10.56 

81 120 1.25 1.56 

82 123 4.25 18.06 
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83 123 4.25 18.06 

84 101 -17.75 315.06 

85 105 -13.75 189.06 

86 109 -9.75 95.06 

87 120 1.25 1.56 

88 125 6.25 39.06 

89 122 3.25 10.56 

90 116 -2.75 7.56 

91 116 -2.75 7.56 

92 125 6.25 39.06 

93 126 7.25 52.56 

94 106 -12.75 162.56 

95 110 -8.75 76.56 

96 112 -6.75 45.56 

97 107 -11.75 138.06 

98 108 -10.75 115.56 

99 108 -10.75 115.56 

100 105 -13.75 189.06 

101 122 3.25 10.56 

102 120 1.25 1.56 

103 121 2.25 5.06 

104 125 6.25 39.06 

105 122 3.25 10.56 

106 124 5.25 27.56 

107 118 -0.75 0.56 

108 115 -3.75 14.06 

109 112 -6.75 45.56 

110 118 -0.75 0.56 

111 120 1.25 1.56 

112 123 4.25 18.06 

113 125 6.25 39.06 

114 100 -18.75 351.56 

115 118 -0.75 0.56 

116 115 -3.75 14.06 

117 112 -6.75 45.56 

118 120 1.25 1.56 

119 125 6.25 39.06 

120 126 7.25 52.56 

Jumlah 14250 

 

3252.5 

Rataan 118.75 

 

27.10 
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Sd  =
1-n

) - Xi( 2 

 

= 
119

5,3252

 

= 5,23 

Koefisien keragaman bobot badan burung puyuh (KK) 

KK = 
𝑠𝑑

Ẋ
 x 100 % 

 = 
5,23

118,75
 x 100 % 

 = 4,40% 

Kesimpulan : Burung Puyuh yang digunakan dalam penelitian seragam karena memiliki 

                            Koefisien keragaman kurang dari 10 %. 
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Lampiran 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Umur Pertama Bertelur 

Perlakuan 

 

Ulangan  Total 

 

Rataan 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 45 44 45 43 44 43 264 44±0,89 

P1 46 45 52 44 43 45 275 45,83±3,18 

P2 48 48 46 43 46 46 277 46,16±1,83 

P3 44 44 44 47 47 42 268 44,66±1,96 

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 

= (1084)
2
 / (4x6) 

= 48960,66 

 

JKTotal = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (45
2
 + 44

2
 + ……………, + 42

2
) – 48960,66 

  = 49070 – 148960,66 

= 109,34 

JKPerlakuan = 

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

  = (264
2
 + 275

2
 + 277

2
 + 268

2
) / 6 – FK 

  = 293874/ 6 – 48960,66 

  = 48979 – 48960,66 

= 18,34 

 

JKGalat = JKTotal- JKPerlakuan 

  = 109,34 – 18,34 

  = 91 

 

KT Perlakuan= JKPerlakuan/ db Perlakuan 

= 18,34 / 3 

= 6,11 

 

KT Galat  = JKGalat / db Galat 

= 91 / 20 

= 4,55 

 



39 
 

F Hitung =  KT Perlakuan/ KT Galat 

= 6,11 / 4,55 

= 1,34 

 

Tabel Analisa Ragam 

 

 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

F 

hitung 

F tabel 

(0,05) (0,01) 

Perlakuan 3 18,34 6,11 1,34 3,10 4,94 

Galat 20 91 4,55    

Total 23 109,34     

 

Kesimpulan : F hitung< F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan dengan 

penggunaan tepung biji kemiri tidak memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap umur pertama bertelur burung puyuh. 
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Lampiran 3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Jarak Antar Bertelur (Jam) 

Perlakuan 

 

Ulangan  Total 

 

Rataan 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 24,34 24,03 24,21 23,74 24,07 24,49 144,88 24,14±0,26 

P1 24,23 24,35 23,98 23,85 24,05 24,49 144,95 24,15±0,24 

P2 24,42 24,59 24,47 24,71 24,17 24,43 146,79 24,46±0,18 

P3 23,74 23,82 23,88 24,19 24,1 23,96 143,69 23,94±0,17 

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 

= (580,31)
2
 / (4x6) 

= 14031,65 

 

JKTotal = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (24,34
2
 + 24,03

2
 + ……………, + 23,96

2
) – 14031,65 

  = 14036,42 – 14031,65 

= 4,77 

 

JKPerlakuan = 

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

  = (144,83
2
 + 145,19

2
 + 145,91

2
 + 142,89

2
) / 6 – FK 

  = 83763,14/ 6 – 13959,69 

  = 13960,52 – 13959,69 

= 0,83 

 

JKGalat = JKTotal- JKPerlakuan 

  = 4,77 – 0,83 

  = 3,94 

 

KT Perlakuan= JKPerlakuan/ db Perlakuan 

= 0,83 / 3 

= 0,27 

 

KT Galat  = JKGalat / db Galat 

= 3,94 / 20 

= 0,19 
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F Hitung =  KT Perlakuan/ KT Galat 

= 0,27 / 0,19 

= 1,42 

 

Tabel Analisa Ragam 

 

 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

F  

hitung 

F tabel 

(0,05) (0,01) 

Perlakuan 3 0,83 0,27 1,42 3,10 4,94 

Galat 20 3,94 0,19    

Total 23 4,77     

 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan dengan 

penggunaan tepung biji kemiri tidak memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap jarak antar bertelur burung puyuh. 
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Lampiran 4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) 

 

Perlakuan 

Ulangan  

Total 

 

Rataan U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 25 24.42 24.45 25 25 25 148.87 24.81±0.29 

P1 24.8 24.8 24.8 25 25 25 149.4 24.9±0.10 

P2 24.5 24.6 24.6 24.65 24.7 24.7 147.75 24.62±0.07 

P3 25 24.8 25 25 25 25 149.8 25.96±0.08 

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 

= (595,82)
2
 / (4x6) 

= 14791,72 

 

JKTotal = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (25
2
 + 24,42

2
 + ……………, + 25

2
) – 14791,72 

  = 14792,67 – 14791,72 

= 0,95 

 

JKPerlakuan = 

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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  = (148,87
2
 + 149,4

2
 + 147,75

2
 + 149,8

2
) / 6 – FK 

  = 88752,73/ 6 – 14791,72 

  = 14792,12– 14831,47 

= 0,4 

 

JKGalat = JKTotal- JKPerlakuan 

  = 0,95 – 0,4 

  = 0,55 

 

KT Perlakuan= JKPerlakuan/ db Perlakuan 

= 0,4/ 3 

= 0,13 

 

KT Galat  = JKGalat / db Galat 

= 0,55/ 20 

= 0,02 
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F Hitung =  KT Perlakuan/ KT Galat 

= 0,13/ 0,02 

= 6,5 

 

Tabel Analisa Ragam 

 

 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

F 

Hitung 

F tabel 

(0,05) (0,01) 

Perlakuan 3 0,4 0,13 6,5 3,10 4,94 

Galat 20 0,55 0,02    

Total 23 0,95     

 

Kesimpulan : F hitung> F tabel 1%, menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan dengan 

penggunaan tepung biji kemiri memberikan pengaruh sangat nyata (P < 0,01) 

terhadap konsumsi pakan burung puyuh. 

 

Uji Duncan 

 

Sx =  
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

=  
0,02

6
 

=  0,003 

= 0,05 

 

LSR = Sx X SSR 

SSR didapat dari tabel Duncan 

Db galat 20 Banyaknya rataan perlakuan 

(0,01) 2 3 4 

SSR 4,024 4,197 4,312 

LSR 0,20 0,21 0,22 

 

Perlakuan Rataan  Selisih  Notasi 

P2 24.62    a 

P0 24.81 0,19   a 

P1 24,9 0,09 0,28  ab 

P3 24,96 0,06 0,15 0,34 b 
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Lampiran 5. Pengaruh Perlakuan Terhadap HDP (Hen Day Production)  

 

Perlakuan 

Ulangan  

Total 

 

Rataan U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 82,86 74,28 77,14 77,14 74,28 82,86 468,56 78,09±3,90 

P1 80 88,57 74,28 77,14 80 77,14 477,13 79,52±4,92 

P2 85,71 71,43 71,43 88,57 74,28 88,57 479,99 79,99±8,47 

P3 94,28 88,57 88,57 91,43 86,43 94,28 543,56 96,59±3,26 

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 

= (1969,24)
2
 / (4x6) 

= 161579,42 

 

JKTotal = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (82,86
2
 + 74,28

2
 + ……………, + 94,28

2
) – 161579,42 

  =162785,78– 161579,42 

= 1206,36 

 

JKPerlakuan = 

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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  = (468,56
2
 + 477,13

2
 + 479,99

2
 + 543,56

2
) / 6 – FK 

  = 973055,01/ 6 – 161579,42 

  = 162175,83– 161579,42 

= 596,41 

 

JKGalat = JKTotal- JKPerlakuan 

  = 1206,36 – 596,41 

  = 609,95 

 

KT Perlakuan= JKPerlakuan/ db Perlakuan 

= 596,41/ 3 

= 198,80 

 

KT Galat  = JKGalat / db Galat 

= 609,95/ 20 

= 30,49 
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F Hitung =  KT Perlakuan/ KT Galat 

= 198,80/ 30,49 

= 6,52 

 

Tabel Analisa Ragam 

 

 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

F 

Hitung 

F tabel 

(0,05) (0,01) 

Perlakuan 3 596,41 198,80 6,52 3,10 4,94 

Galat 20 609,95 30,49    

Total 23 1206,36     

 

Kesimpulan : F hitung> F tabel 1%, menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan dengan 

penggunaan tepung biji kemiri memberikan pengaruh sangat nyata (P < 0,01)   

terhadap HDP burung puyuh. 

 

Uji Duncan 

 

Sx =  
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

=  
30,49

6
 

=  5,08 

= 2,25  

 

LSR = Sx X SSR 

SSR didapat dari tabel Duncan 

Db galat 20 Banyaknya rataan perlakuan 

(0,01) 2 3 4 

SSR 4,024 4,197 4,312 

LSR 9,05 9,44 9,70 

 

Perlakuan Rataan  Selisih  Notasi 

P0 78,09    A 

P1 79,52 1,43   A 

P2 79,99 0,47 1,9  A 

P3 96,59 16,6 17,07 18,5 B 
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Lampiran 6. Pengaruh Perlakuan Terhadap  Jumlah Folikel Sel Telur 

Perlakuan 

 

Ulangan  Total 

 

Rataan 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 43 79 36 67 55 49 329 54.83±15,88 

P1 32 80 29 48 64 27 280 46.66±21,57 

P2 55 45 38 46 41 72 297 49.5±12,44 

P3 56 83 78 86 70 75 448 74,66±10,76 

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 

= (1354)
2
 / (4x6) 

= 76388,17 

 

JKTotal = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (43
2
 + 79

2
 + ……………, + 75

2
) – 76388,17 

  = 84200 – 76388,17 

= 7811,83 

 

JKPerlakuan = 

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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  = (329
2
 + 280

2
 + 297

2
 + 448

2
) / 6 – FK 

  = 475554/ 6 – 76388,17 

  = 79259 – 76388,17 

= 2870,83 

JKGalat = JKTotal- JKPerlakuan 

  = 7811,83– 2870,83 

  = 4941 

 

KT Perlakuan= JKPerlakuan/ db Perlakuan 

= 2870,83/ 3 

= 956,94 

 

KT Galat  = JKGalat / db Galat 

= 4941/ 20 

= 247,05 
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F Hitung =  KT Perlakuan/ KT Galat 

= 956,94/ 247,05 

= 3,87 

 

Tabel Analisa Ragam 

 

 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

F  

hitung 

F tabel 

(0,05) (0,01) 

Perlakuan 3 2870,83 956,94 3,87 3,09 4,938 

Galat 20 4941 247,05    

Total 23 7811,83     

 

Kesimpulan : F hitung> F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan pada pakan dengan 

penggunaan tepung biji kemiri memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap jumlah sel telur burung puyuh. 

 

Uji Duncan 

 

Sx =  
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

=  
247,05

6
 

=  41,17 

= 6,42 

 

LSR = Sx X SSR 

SSR didapat dari tabel Duncan 

 

Db galat 20 

(0,05) 

Banyaknya rataan perlakuan 

2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 

LSR 18,94 19,90 20,48 

 

Perlakuan Rataan  Selisih  Notasi 

P1 46,66    a 

P2 49,5 2,84   a 

P0 54,83 5,33 8,17  a 

P3 74,66 19,83 25,16 28 b 

 


