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The purpose of this research was conducted to know the effect of the replacement 

time’s of commercial feed to mixed feed on production performance’s of a male quail in grower 

phase. The material used 168 male quails (14 days old) and maintained for 28 days. The method 

used in this experiment within 4 treatments and 6 replications. The treatment consisted of (P0) 

full of commercial feed, (P1) 21 days in commercial feed then based concentrat feed until 42 

days, (P2) 28 days in commercial feed then based concentrat feed until 42 days and (P3) 35 

days in commercial feed then based concentrat feed until 42 days. The variables measured 

were: feed consumption, weight gain, feed convertion ratio and Income Over Feed Cost 

(IOFC). Data collected to Microsoft Excel, then analyzed using ANOVA of completely 

randomized design (CRD). Differences between means were analyzed by Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). The result showed that the  replacement time’s of commercial feed to 

mixed feed on performance’s of a male quail in grower phase were highly significant (P<0.01). 

It can be concluded that the best repacement feed in 5 weeks to increasses of IOFC male quail. 
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PENDAHULUAN 

Kesadaran pangan masyarakat 

Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi, dari menu 

pangan yang seadanya hingga lebih 

mementingkan kualitas pangan. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa keinginan masyarakat untuk 

meningkatkan gaya hidup memang suatu 

keharusan. Pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan kualitas pangan masyarakat yang 

cepat perlu pula diimbangi dengan persediaan 

kebutuhan pangan yang mencukupi. Tidak 

hanya dari sektor pertanian melainkan dari 

sektor peternakan sebagai salah satu pemasok 

sumber protein hewani juga harus ditingkatkan. 

Unggas sebagai salah satu komoditi 

ternak yang memiliki populasi dan 

penyumbang protein hewani paling besar 

banyak dipilih oleh masyarakat karena unggas 

memiliki interval generasi yang relatif pendek 

jika dibanding dengan ternak ruminansia, selain 

itu masa panen unggas juga singkat mejadikan 

kelompok maupun perorangan 

memanfaatkannya sebagai usaha dibidang 

peternakan. Burung puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica) merupakan unggas yang cukup 

dikenal masyarakat, selain penghasil gizi yang 

cukup baik, unggas ini memiliki interval 

generasi yang cepat jika dibanding dengan 

unggas lain. Usia burung puyuh yang cukup 



singkat sangat cocok untuk dikembangkan 

sebagai penyokong protein hewani. 

Pemeliharaan ternak puyuh juga tidak terlalu 

sulit, selain itu kandang yang diperlukan untuk 

ternak ini tidak terlalu luas sehingga banyak 

masyarakat yang mengaplikasikan ternak ini 

sebagai usaha sambilan disamping pekerjaan 

tetapnya. 

Daging puyuh dapat dimanfaatkan pula 

seperti halnya ayam pedaging, umumnya puyuh 

peternak memanfaatkan daging puyuh pada 

saat usia afkir untuk betina namun tidak 

menutup kemungkinan pemanfaatan ini 

dilakukan sejak dini terutama puyuh jantan. 

Daging puyuh pada saat ini tidak kalah kualitas 

bila dibandingkan dengan ternak lainya. 

Daging puyuh mengandung 21,1 % protein dan 

lemak yang rendah yaitu 7,70% (Listyowati dan 

Roospitasari, 2004). 

Keberhasilan suatu usaha peternakan 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu bibit, pakan 

dan tata laksana yang baik, dari ketiga hal 

tersebut pakanlah yang merupakan faktor yang 

terpenting karena 70% biaya produksi 

digunakan untuk pakan . Salah satu aspek 

manajemen yang perlu mendapat perhatian 

adalah pemberian pakan. Cara pemberian 

pakan ini dapat dilakukan dengan mengatur 

jumlah pakan yang diberikan dan menentukan 

sistem pemberian pakan (Rasyaf, 2004). Sistem 

pemberian yang diatur dengan cara subtisusi 

pakan komersial dengan pakan campuran 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pakan 

pada puyuh jantan yang akhirnya akan 

mengurangi biaya pakan. 

 Salah satu sistem pemberian pakan yang 

banyak dilakukan adalah dengan 

mensubtitusikan antara pakan komersial 

dengan pakan campuran, namun dengan adanya 

penggantian pakan akan terjadi stres yang 

mengakibatkan penurunan produktivitas 

karenya adanya proses adaptasi (Iskandar, dkk, 

2000). Umur unggas diduga mempengaruhi 

respon adaptasi pada perubahan sehingga perlu 

dikaji lebih dalam waktu yang tepat untuk 

melakukan perubahan jenis pakan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh penggantian pakan 

komersial ke pakan campuran terhadap 

penampilan produksi burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica) jantan fase grower. 

 

MATERI DAN METODE 

Materi Penelitian 

Burung Puyuh 

Penelitian ini menggunakan 168 ekor 

puyuh jantan umur 14 hari. Rata-rata bobot 

badan umur 14 hari yaitu 17,4 ± 1,53 g/ekor 

dengan koefisien keragaman sebesar 8,814%.  

Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 24 petak yang terbuat 

dari bambu, berukuran 30 × 30 × 20 cm. 

Masing-masing petak terdiri dari 7 ekor puyuh 

jantan. Kandang berada didalam ruang agar 

terhindar dari cuaca ekstrim, serta dilengkapi 

dengan tempat pakan dan minum yang terpisah.  

Pakan 

 Pakan yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan dua jenis. Pakan yang 

pertama adalah pakan komersial yang 

diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed BR 1 dalam 

bentuk crumble dengan harga Rp 7.000,-/kg.  

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pakan Komersial 

BR 1 PT. Japfa Comfeed 

Sumber: Label Pakan komersial BR 1 PT Japfa 

Comfeed 

Zat makanan Prosentase 

Protein Kasar (%) 21,0-22,0 

Lemak (%) 4,0-8,0 

Serat Kasar (%) 3,0-5,0 

Abu (%) 5,0-7,0 

Kalsium (%) 0,9-1,2 

Phospor (%) 0,7-0,9 

ME 2950-3050 



Pakan kedua konsentrat yang 

diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed dicampur 

dengan bahan pakan jagung dan bekatul dengan 

komposisi Konsentrat 55 %, Jagung 35 % dan 

bekatul 10 % dicampur hingga homogen. 

Jumlah harga pakan campuran adalah Rp 

6.300,-/kg. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pakan Campuran 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Blitar 

pada tanggal 21 Mei - 3 Juli 2016. Pengambilan 

data dimulai puyuh umur 14-42 hari. Pengujian 

pakan pemberian dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah percobaan lapang 

dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan pakan ke ternak 

dibagi berdasarkan umur sebagai berikut: 

P0 : Pakan komersial 

P1 : minggu 0-3 pakan komersial, minggu 

4-6 pakan campuran 

P2 : minggu 0-4 pakan komersial, minggu 

5-6 pakan campuran 

P3  : minggu 0-5 pakan komersial, minggu 

6 pakan campuran 

Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan 6 ulangan, 

sehigga terdapat 24 kelompok percobaan. 

Setiap 1 unit percobaan terdapat 7 ekor puyuh 

jantan dan setiap perlakuan diulang 6 kali. 

Penelitian dilaksanakan sampai puyuh berumur 

42 hari, sebelum puyuh diletakkan di kandang 

dilakukan penimbangan bobot badan terlebih 

dahulu untuk mengetahui bobot badan awal 

sebelum dilakukan penelitian. 

 

VARIABEL PENGAMATAN 

1. Konsumsi Pakan 

Banyaknya pakan yang diberikan 

dikurangi sisa pakan. Konsumsi pakan dihitung 

berdasarkan konsumsi pakan puyuh jantan 

(g/ekor/minggu) selama penelitian. 

2. Pertambahan Bobot Badan (g) 

Perhitungan pertambahan bobot badan 

(PBB) dilakukan sekali seminggu dengan 

mencari selisih bobot badang pada saat akhir 

tertentu dengan bobot semula  

3. Konversi Pakan 

Konversi pakan atau Feed Convertion 

Ratio (FCR). Konversi pakan diperoleh dengan 

menghitung perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan. 

4. Income Over Feed Cost (IOFC) 

Pendapatan yang diperoleh dari berat 

badan ternak (bobot akhir dikalikan dengan 

harga ternak/kg) dikurangi dengan biaya pakan 

(total konsumsi dikali harga pakan). Besar 

IOFC dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

 

ANALISIS DATA 

Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini ditabulasi dengan program Microsoft Exel, 

dan dianalisis menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan 6 ulangan, apabila 

hasil penelitian menunjukkan perbedaan 

terhadap perlakuan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

Zat Makanan Jumlah 

ME 2925 
PK (%) 22,78 

LK (%) 6,08 
SK (%) 3,44 
Ca (%) 5,67 
P (%) 0,79 



Saleh, dkk (2006) menyatakan bahwa model 

matematika Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

Yij  = hasil pengamatan pada perlakuan ke-i 

dan ulangan-j 

µ = nilai rata-rata (mean) harapan 

α = pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij = pengaruh galat perlakuan ke-i dan     

ulangan-j 

  i   = 0,1,2,3 

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

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi 

Pakan 

 Rataan konsumsi pakan puyuh jantan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. 

Rata-rata konsumsi puyuh jantan secara 

berurutan dari terendah adalah P1 292,73 ± 

5,30;  P2 300,46 ± 1,84; P3 313,87 ± 4,11 dan 

319,90 ± 1,91 g/ekor/bulan. Data menunjukan 

konsumsi pakan tertinggi adalah P0 (kontrol) 

dan yang terendah adalah P1 dimana pergantian 

pakan dilakukan pada umur 3 minggu. 

 Hasil analisis statistik menunjukan 

perlakuan penggantian pakan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap 

konsumsi pakan puyuh jantan. Konsumsi pakan 

unggas dipengaruhi oleh warna, rasa, 

kandungan nutrisi dan bentuk. Pakan komersial 

dan pakan campuran terjadi perbedaan warna 

dan rasa sehingga konsumsi pakan setelah 

dilakukan penggantian pakan menurun. 

Perbedaan jenis pakan menyebabkan 

penurunan konsumsi pakan terlebih lagi usia 

puyuh pada P1 dan P2 masih termasuk fase 

awal grower. Iskandar, dkk (2000) menjelaskan 

bahwa pergantian pakan komplit ke pakan 

bebas pilih menyebabkan penurunan konsumsi 

dan produktivitas ayam. 

Perlakuan tiga tidak terjadi perbedaan 

yang nyata karena pada umur 5 minggu keatas 

kebutuhan karbohidrat unggas lebih banyak 

menyebabkan konsumsi pakan tinggi, sehingga 

pada umur ini stres karena perbedaan jenis 

pakan tidak terlalu mencolok dibanding dengan 

P2 dan P1. Umur puyuh yang semakin 

mendekati dewasa akan menyebabkan proses 

adaptasi puyuh semakin membaik pula dengan 

perubahan-perubahan, sehigga dengan 

perubahan pakan diusia ini tidak terlalu 

berpengaruh dengan konsumsi pakan.  

 

Pengaruh Perlakuan terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

Hasil analisis menunjukan kombinasi 

antara pakan campuran dengan pakan 

komersial memberikan pengaruh yang sangat 

nyata, secara berurutan dari angka yang 

terbesar adalah P0 93,03 ± 3,51; P3 89,58 ± 

2,10; P2 80,27 ± 1,27; P1 75,95 ± 1,48 

g/ekor/bulan. Data tersebut menunjukan 

perbedaan yang signifikan pada P1 dan P2 

namun pada P3 tidak menunjukan perbedaan 

yang nyata atau signifikan dengan perlakuan 

kontrol. Pertambahan bobot badan puyuh 

mengalami puncak pada awal fase grower dan 

akan menurun pada akhir fase grower. 

Penelitian ini, pergantian pakan P1 dilakukan 

Perlakuan 
Konsumsi Pakan 

(g/ekor/ bulan) 

P0 319,90 ± 1,91 

P1 292,73 ± 5,30 

P2 300,46 ± 1,84 

P3 313,87 ± 4,11 Perlakuan 
Pertambahan Bobot 

Badan (g/ekor/ bulan) 

P0 93,03 ± 3,51 

P1 75,95 ± 1,48 

P2 80,27 ± 1,27 

P3 89,58 ± 2,10 

Yij = µ + α + ∑ij 

 



pada awal fase grower sehingga terjadi stres 

dan pertumbuhan tidak maksimal, begitu pula 

pada P2 pergantian pakan dilakukan pada 

pertengahan fase grower dan pada fase ini 

pertambahan bobot badan masih berada pada 

puncak dan pada P3 pergantian pakan 

dilakukan pada akhir fase grower sehingga 

stres karena pergantian pakan tidak terlalu 

mempengaruhi pertambahan bobot badan 

karena pertambahan bobot badan sudah 

melewati masa puncak. Rizal (2012) 

menjelaskan bahwa pada umur 0-4 minggu 

puyuh mengalami pertambahan bobot badan 

puncak sedang pada umur 5-7 minggu puyuh 

pakan yang dikosumsi puyuh digunakan untuk 

perkembangan organ reproduksi. Dwi dan 

Ramon (2011) menambahkan perubahan 

komposisi pakan broiler pada umur 20 hari 

keatas tidak memberikan pengaruh yang besar 

dikarenakan pada usia ini broiler telah 

memasuki usia finisher yang memiliki adaptasi 

lebih baik. 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi 

oleh nutrisi yang dikandung pakan. Pakan pada 

penelitian ini terdapat dua jenis yaitu pakan 

komersial dan pakan campuran, pada pakan 

komersial kandungan nutrisi sudah sesuai 

dengan kebutuhan sedang pakan campuran 

kebutuhan yang disesuakan adalah nutrisi 

makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein 

kasar sedang kebutuhan asam amino seperti 

lisin, metionin belum disesuaikan dengan 

kebutuhan puyuh sehingga pertumbuhan bobot 

badan tidak maksimal. Konsumsi pakan 

memiliki hubungan yang sebanding dengan 

pertambahan bobot badan, semakin tinggi 

konsumsi pakan maka nutrisi yang masuk 

dalam tubuh puyuh akan semakin banyak dan 

pakan yang diubah menjadi daging akan 

semakin banyak pula. Menurut Ulya, dkk 

(2015) konsumsi pakan erat hubungannya 

dengan pertumbuhan, semakin banyak pakan 

yang dikonsumsi maka semakin besar PBB 

yang dihasilkan. 

 

Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi 

Pakan 

Rataan konversi pakan puyuh jantan 

selama penelitian dimulai dari angka tertinggi 

adalah P1 3,86 ± 0,12 ; P2 3,74 ± 0,06 ; P3 3,51 

± 0,11 dan P0 3,44 ± 0,14. Data menunjukan 

konversi pakan tertinggi terdapat pada P0 

(kontrol) kemudian diikuti P3 yang tidak 

memiliki perbedaan yang nyata. 

Hasil analisis menunjukan P1 memiliki 

konversi pakan yang terendah dikarenakan 

konsumsi pakan pada P1 relatif normal sedang 

pertambahan bobot badan yang rendah 

sehingga menghasilkan angka konversi pakan 

yang tinggi. Perlakuan kontrol memiliki 

pertambahan bobot badan lebih tinggi daripada 

P1, P2 dan P3 sehingga perlakuan kontrol 

memiliki angka konversi pakan yang paling 

rendah. Penggantian pakan komersial ke pakan 

campuran pada umur dini dapat membuat nilai 

konversi pakan tinggi atau pakan yang kurang 

efisien, hal ini dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan yang tidak diimbangi dengan 

pertambahan bobot badan sehingga membuat 

nilai konversi pakan tinggi. Dewi dan Setiohadi 

(2010) menyatakan bahwa konversi pakan 

merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan pertambahaan bobot badan, 

sehingga jika kedua peubah tersebut tidak 

berbeda nyata maka konversi pakan akan 

mengikutinya. Ferket dan Gernat (2006) 

menambahkan konversi pakan dapat digunakan 

Perlakuan Konversi Pakan 

P0 3,44 ± 0,14 

P1 3,86 ± 0,12 

P2 3,74 ± 0,06 

P3 3,51 ± 0,11 



sebagai ukuran efisiensi pakan suatu ternak 

unggas. 

 

Pengaruh Perlakuan terhadap IOFC 

(Income Over Feed Cost) pada Puyuh Jantan 

Selama penelitian ada dua jenis pakan 

yaitu pakan campuran dengan harga Rp 6.300,-

/kg dan pakan komersial dengan harga Rp 

7.000,-/kg. Rataan IOFC puyuh jantan selama 

pemeliharaan 4 minggu dari angka terkecil 

adalah P0 Rp. 1760,69 ± 13,35  P1 Rp. 1785,58 

± 17,71 ; P2 Rp. 1781,36 ± 12,05 ; P3 Rp. 

1877,86 ± 27,78 rataan dan IOFC terbesar 

terdapat pada P3 dimana penggantian pakan 

dilakukan pada minggu ke lima pemeliharaan. 

Hasil analisis statistik menunjukan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang 

nyata (0,05<P<0,01) terhadap IOFC puyuh 

jantan. Adannya perbedaan dalam IOFC 

disebabkan penggantian pakan komersial 

dengan pakan campuran yang memiliki jumlah 

harga lebih murah. Faktor yang mempengaruhi 

dalam penelitian ini terdapat dua yaitu harga 

pakan pengganti yang lebih murah dan 

konsumsi pakan. Pakan yang lebih murah akan 

menurunkan biaya produksi pula, dalam 

penelitian ini penggantian pakan memberikan 

perbedaan pada biaya produksi yang lebih 

murah utamanya pada p1 yang dilakukan 

penggantian sejak umur 22 hari namun bobot 

badan tidak memenuhi pasar sehingga harga 

jual berkurang dan menurunkan IOFC pula.  

Menurut Irham (2012), tinggi 

rendahnya nilai IOFC disebabkan adanya 

selisih yang semakin besar atau kecil pada 

penjualan puyuh jantan dengan biaya pakan 

yang harus dikeluarkan selama periode 

pemeliharaan. Besarnya nilai IOFC puyuh 

jantan sangat dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan, harga penjualan, biaya pakan selama 

pemeliharaan dan biaya pembelian DOQ.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Secara keseluruhan penggantian pakan 

komersial ke pakan campuran dapat 

menurunkan konsumsi pakan, PBB, konversi 

pakan. Penggantian pakan pada usia 5 minggu 

tidak memberikan perbedaan signifikan pada 

konsumsi pakan, PBB dan konversi pakan, 

namun dapat meningkatkan IOFC puyuh jantan 

fase grower. 

Saran 

 Penggntian pakan komersial ke pakan 

campuran disarankan pada usia 5 minggu. Perlu 

dilakukan penelitian lebih dengan waktu 

penggantian yang lebih rapat sehingga dapat 

diketahui umur penggantian pakan komersial 

ke pakan campuran pada puyuh jantan yang 

paling efektif. 
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