
PENGARUH PERSENTASE KOMPOSISI BAHAN LITTER TERHADAP KONSUMSI 

PAKAN, KONVERSI PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT BADAN, DAN UMUR PERTAMA 

KALI BERTELUR PADA BURUNG PUYUH 

(Coturnix coturnix japonica) 

 

Meiana Syntia Ningwati , Edhy Sudjarwo dan V.M. Ani Nurgiartiningsih 

Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

Malang 

 

ABSTRAK 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase komposisi bahan litter terhadap 

performa produksi burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). Materi yang digunakan yaitu 192 ekor 

burung puyuh betina (15 hari) dengan rata-rata bobot badan 44,93±3,79 g. Metode yang digunakan 

yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah yang terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. 

Perlakuan tersebut adalah P1=100% sekam, P2=50% sekam+50% pasir, P3=33,3%sekam+33,3% 

pasir+33,3% kapur dan P4=25% sekam+25% pasir+25% kapur+25% jerami. Variabel yang diukur 

adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama bertelur burung 

puyuh. Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa persentase komposisi 

bahan litter memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan dan umur pertama bertelur pada burung puyuh. Hasil konsumsi pakan yaitu 

P1(49,22±3,82) g/ekor/hari, P2(49,54±4,10) g/ekor/hari, P3(52,69±3,14) g/ekor/hari dan 

P4(50,38±4,16) g/ekor/hari. Hasil pertambahan bobot badan yaitu P1(108,06±5,76) g/ekor, 

P2(111,48±7,52) g/ekor, P3(110,15±2,93) g/ekor dan P4(104,60±3,06) g/ekor. Hasil konversi pakan 

yaitu P1(3,19±0,28 ), P2(3,13±0,39), P3(3,35±0,15) dan P4(3,37 ± 0,28). Hasil umur pertama bertelur 

burung puyuh yaitu P1(45±2,14) hari, P2(43±1,83) hari, P3(45±1,72) hari dan P4(44±1,63) hari. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perbedaan persentase komposisi bahan litter tidak 

mempengaruhi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama bertelur 

burung puyuh. 
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THE EFFECT OF LITTER MATERIAL COMPOSITION PERCENTAGE ON FEED 

CONSUMPTION, WEIGHT GAIN, FEED CONVERSION AND FIRST LAYING AGE IN 

QUAIL (Coturnix coturnix japonica) 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the effect of litter  material composition 

percentage on performance production in quail (Coturnix coturnix japonica). The materials used in 

this research were 192 female Local quails (15 days) with average initial body weight of 44.93±3.79 

g. The variabels measured were feed consumption, weight gain, feed conversion, and first laying age. 

The method used in the research was Completely Randomize Design (CRD) by one way classification 

with 4 treatments and 6 replicates. The treatments were P1=100% husk, P2=50% husk+50% sand, 

P3=33,3% husk+33,3% sand+33,3% lime dan P4=25% husk+25% sand+25% lime+25% dried rice 

stalks. Data were collected from age of 15 days to 48 days. The data were analized using ANOVA 

(analysis of variants) and followed by Duncan Multiple Range Test. Based on statistical analysis 

showed that litter material composition percentage were not significantly different (P>0.05) on feed 

consumption, weight gain, feed conversion, and first laying age in quail. Feed consumption were 

P1(49.22±3.82) g/quail/day, P2(49.54±4.10) g/quail/day, P3(52.69±3.14) g/quail/day and 

P4(50.38±4.16) g/quail/day. Weight gain were P1(108.06±5.76) g/quail, P2(111.48±7.52) g/quail, 

P3(110.15±2.93) g/quail and P4(104.60±3.06) g/quail. Feed conversion were P1(3.19±0.28 ), 

P2(3.13±0.39), P3(3.35±0.15) and P4(3.37±0.28). First laying age were P1(45±2.14) days, 



P2(43±1.83) days, P3(45±1.72) days dan P4(44±1.63) days. The conclusion of research is that litter 

material composition percentage were not influence on feed consumption, weight gain, feed 

conversion, and first laying age in quail. 
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PENDAHULUAN 

 Burung puyuh merupakan salah satu 

komoditi ternak yang dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan 

dari produk peternakan dan mempunyai siklus 

produksi cepat. Kelebihan burung puyuh 

dibandingkan dengan unggas lainnya yaitu 

mampu berproduksi mulai umur 41 hari, berat 

telur puyuh 10 g (hampir 7% dari  bobot 

badannya), harga telur per kg lebih tinggi dan 

stabil, memiliki kemampuan produksi sekitar 

300 butir telur per tahun, daging puyuh dapat 

dikonsumsi setelah masa produksi, 

memerlukan modal sedikit dan area kandang 

yang kecil untuk usaha dan pemeliharaan yang 

mudah (Maknun, dkk 2014).  

Faktor penting dalam upaya 

peningkatan produktivitas burung puyuh 

adalah menciptakan kenyamanan ternak 

dengan sistem perkandangan salah satunya 

dengan penggunaan tipe lantai litter. Litter 

merupakan alas kandang pemeliharaan unggas 

dengan lantai kandang ditutup oleh bahan 

penutup lantai seperti sekam padi, jerami, pasir 

dan kapur. Keuntungan dari penggunaan lantai 

litter adalah biaya relatif rendah, kehangatan 

merata, mudah dibersihkan dan pijakan kaki 

lebih nyaman. Kekurangannya adalah 

penyebaran penyakit mudah dan pengawasan 

lewat kotoran sulit diamati.  

Bahan litter yang paling banyak 

digunakan adalah sekam. Alasan penggunaan 

sekam padi ini adalah dapat menyerap air 

dengan baik, mempunyai kepadatan yang baik 

dan memberi kehangatan dalam kandang 

(Muharlien, dkk 2011). Selain sekam padi, 

sebagian besar peternak menggunakan jerami 

padi sebagai alas kandang. Keunggulan jerami 

sebagai litter yaitu murah, mudah didapat, 

ringan (low density), tidak berdebu, aman 

(tidak beracun) dan kontinyu keberadaannya 

(Nova, dkk  2012). Campuran pasir dan kapur 

juga dapat digunakan sebagai alas kandang. 

Keunggulan pasir sebagai bahan litter yaitu 

dapat mendukung optimalisasi fungsi litter, 

seperti tidak menggumpal dengan penggunaan 

dalam jangka waktu yang lama (Ritz, 2002). 

Sedangkan kapur ditambahkan dengan tujuan 

untuk meredam amonia dari feses dan 

membunuh bibit penyakit (Darjono, dkk 

2002). Berdasarkan uraian diatas perlu 

dipelajari pengaruh persentase komposisi 

bahan litter terhadap konsumsi pakan, 

konversi pakan, pertambahan bobot badan dan 

umur pertama bertelur pada burung puyuh.  

 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan 

puyuh  Jalan Purwantoro RT 02 RW 02, Desa 

Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu 

selama 4 minggu. Materi penelitian 

menggunakan 192 ekor burung puyuh betina 

berumur 15 hari dengan rata-rata bobot badan 

44,93±3,79 g dengan koefisien keragaman 

8,43%. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola searah yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 6 ulangan. Tiap ulangan terdiri 

dari 8 ekor burung puyuh. Perlakuan yang 

diberikan adalah : 

a. P1 : 100% sekam 

b. P2 : 50% sekam + 50% pasir 

c. P3 : 33,3% sekam + 33,3%  pasir 

+ 33,3% kapur 

d. P4 : 25% sekam + 25% pasir + 

25% kapur + 25% jerami 

Pemberian pakan dan minum secara ad 

libitum. Variabel yang diamati yaitu konsumsi 

pakan, konversi pakan, pertambahan bobot 

badan dan umur pertama bertelur pada burung 

puyuh.  

 Data dianalisis dengan ANOVA, jika 

terdapat perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01), maka 



dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi 

Pakan 

  Rataan konsumsi pakan burung puyuh 

pada masing-masing perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Rataan konsumsi pakan burung puyuh 

selama penelitian 

Perlakuan Konsumsi Pakan 

(g/ekor/4 minggu) 

P1 344,52 ± 26,76 

P2 346,79 ± 28,70
 
 

P3 368,84 ± 21,99
 
 

P4 352,67 ± 29,14
 
 

 

Hasil analisis statistik pada Tabel 1. 

menunjukkan bahwa perbedaan persentase 

komposisi bahan litter yang digunakan 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan, hal ini 

disebabkan oleh dua faktor, pertama yaitu 

kondisi lingkungan yang tidak berbeda, kedua 

yaitu penggunaan pakan komersil yang sama.  

Kondisi lingkungan didalam kandang 

memberikan dampak yang tidak berbeda 

disebabkan oleh perbedaan persentase 

komposisi bahan litter memberikan 

kenyamanan yang sama. Masing–masing 

perlakuan juga mempunyai kemampuan daya 

serap yang relatif sama menurut Setiawan 

(2013) bahwa sekam mempunyai kandungan 

air yang kecil yaitu 9,02% sehingga 

mempunyai daya serap tertinggi yang berkisar 

70 – 80 %. Rondonuwu, dkk (2013) 

menambahkan bahwa pasir mempunyai 

kemampuan penyerapan baik yaitu lebih dari 

50%. Puspasari, dkk (2007) juga menjelaskan 

bahwa bahan material seperti kapur 

merupakan senyawa sederhana yang 

mempunyai kapasitas menyerap substansi 

organik (CH4, C2H5OH, C2H6), anorganik 

(fosfor, potassium, tembaga, seng, cobalt dan 

kalsium) dan partikel koloid (gelatin). 

Kemampuan fisis kapur dalam menyerap air 

yaitu 200ml/24 jam, artinya semakin lama 

kapur digunakan maka penyerapannya 

semakin baik. Amni, dkk (2015) 

menambahkan bahwa nilai daya serap jerami 

berkisar antara 20-30%.  

Penggunaan pakan komersial sebagai 

bahan pakan menyebabkan konsumsi pakan 

burung puyuh relatif sama. Hal ini karena 

kandungan energi dalam pakan mempengaruhi 

jumlah konsumsi pakan seperti yang 

dijelaskan oleh Setiawan (2006) bahwa tingkat 

konsumsi pakan burung puyuh dipengaruhi 

oleh tingkat energi dan palatabilitas pakan 

pada burung puyuh. Tingkat konsumsi pakan 

burung puyuh sebesar 109,69-135,59 

g/ekor/minggu. Kandungan energi 

metabolisme pakan sebesar 3100,85 kkal/kg 

dengan protein kasar pakan sebesar 23,34% 

sesuai dengan Badan Standardisasi Nasional 

(2006) yaitu burung puyuh petelur 

membutuhkan pakan dengan kandungan energi 

metabolisme minimal sebesar 2900 Kkal/kg, 

protein kasar minimal 22%, lemak 3,96%, 

serat kasar maksimal 6%, kalsium 3,25-4%, 

dan fosfor minimal 0,60%.  

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

Rataan pertambahan bobot badan 

burung puyuh pada masing-masing perlakuan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rataan pertambahan bobot badan 

burung puyuh selama penelitian 

Perlakuan PBB (g/ekor/4 minggu) 

P1 108,06 ± 5,76
 
 

P2 111,48 ± 7,52
 
 

P3 110,15 ± 2,93
 
 

P4 104,60 ± 3,06
 
 

 

Kondisi lingkungan didalam kandang 

memberikan dampak yang tidak berbeda 

disebabkan oleh perbedaan persentase 

komposisi bahan litter memberikan 

kenyamanan yang sama. Hal ini karena 

masing-masing perlakuan  mempunyai 

kemampuan daya serap yang relatif sama 

menurut Setiawan (2013) bahwa sekam 



mempunyai kandungan air yang kecil yaitu 

9,02% sehingga mempunyai daya serap 

terbesar yang berkisar 70 – 80 %. Rondonuwu, 

dkk (2013) menambahkan bahwa pasir 

mempunyai kemampuan penyerapan baik 

yaitu lebih dari 50%. Puspasari, dkk (2007) 

juga menjelaskan bahwa bahan material 

seperti kapur merupakan senyawa sederhana 

yang mempunyai kapasitas menyerap 

substansi organik (CH4, C2H5OH, C2H6), 

anorganik (fosfor, potassium, tembaga, seng, 

cobalt dan kalsium) dan partikel koloid 

(gelatin). Kemampuan fisis kapur dalam 

menyerap air yaitu 200ml/24 jam, artinya 

semakin lama kapur digunakan maka 

penyerapannya semakin baik. Amni, dkk 

(2015) menambahkan bahwa nilai daya serap 

jerami berkisar antara 20-30%. Kondisi yang 

nyaman tersebut menyebabkan tidak adanya 

persaingan dalam mengkonsumsi pakan 

sehingga burung puyuh dengan nyaman 

mengubah zat pakan menjadi energi untuk 

pertumbuhan. Sainsbury (2001) menyatakan 

bahwa bobot badan dapat digunakan untuk 

menilai respon ternak terhadap berbagai jenis 

pakan, lingkungan, dan tata laksana yang 

diterapkan. Menurut Kartasudjana dan Nayoan 

(2000) laju pertumbuhan unggas dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu genetik, konsumsi 

pakan dan kandungan nutrisi dalam pakan 

serta manajemen yang digunakan.  

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi 

Pakan 

Rataan konversi pakan burung puyuh 

pada masing-masing perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rataan konversi pakan burung puyuh 

selama penelitian 

Perlakuan Konversi Pakan (FCR) 

P1 3,19 ± 0,28
 
 

P2 3,13 ± 0,39
 
 

P3 3,35 ± 0,15
 
 

P4 3,37 ± 0,28
 
 

 

Konversi pakan yang tidak berbeda 

berhubungan erat dengan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan. Konsumsi pakan 

yang dimakan oleh burung puyuh tidak nyata 

pada masing–masing perlakuan dan 

pertambahan bobot badan menunjukkan hal 

yang sama, tidak berbeda nyata pada masing – 

masing perlakuan. Konversi pakan dari hasil 

penelitian adalah 3,19, 3,13, 3,35 dan 3,37 

yang menunjukkan bahwa konversi pakan 

sudah memenuhi standar karena nilai konversi 

pakan didapatkan dari nilai konsumsi pakan 

dibagi dengan pertambahan bobot badan, dari 

hasil konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan yang sudah memenuhi standar dan 

memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 

maka nilai konversi pakan juga memberikan 

hasil yang tidak berbeda nyata. Konversi 

pakan 3,19 artinya untuk menghasilkan 1 kg 

bobot badan dibutuhkan 3,19 kg pakan. 

Menurut Asiyah, dkk (2013) konversi pakan 

yang ideal pada burung puyuh yaitu berkisar 

antara 3,61-4,71 yang menunjukan efisiensi 

dalam penggunaan pakan. Parson (2009) 

menjelaskan bahwa konversi pakan dapat 

dijadikan indikator dalam menentukan tingkat 

efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak puyuh 

yang menunjukkan semakin rendah nilai 

konversi pakan maka semakin tinggi tingkat 

efisiensi penggunaan pakan dan sebaliknya. 

Semakin baik mutu pakan maka semakin 

rendah pula konversi pakannya. Kualitas mutu 

pakan ditentukan dengan keseimbangan zat-zat 

pakan sesuai dengan kebutuhan burung puyuh. 

Panjaitan, dkk (2012) menyatakan bahwa 

tingkat konversi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti mutu pakan, tata cara 

pemberian pakan, kesehatan ternak yang 

berkaitan dengan konsumsi pakan, bentuk fisik 

pakan, bobot badan, lingkungan tempat 

pemeliharaan, strain dan jenis kelamin. 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Umur 

Pertama Kali Bertelur 

Rataan umur pertama bertelur burung 

puyuh pada masing-masing perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

 



Tabel 4. Rataan umur pertama bertelur burung 

puyuh selama penelitian 

Perlakuan Umur Pertama Bertelur 

(hari) 

P1 45 ± 2,14
 
 

P2 43 ± 1,83
 
 

P3 45 ± 1,72
 
 

P4 44 ± 1,63
 
 

 

Hal ini karena kondisi lingkungan 

yang tidak berbeda pada setiap perlakuan dan 

pemberian pakan yang sama. Kondisi 

lingkungan didalam kandang yang tidak 

berbeda akan memberikan kenyamanan yang 

sama ditinjau dari masing – masing perlakuan 

mempunyai kemampuan daya serap yang 

relatif sama menurut Setiawan (2013) bahwa 

sekam mempunyai kandungan air yang kecil 

yaitu 9,02% sehingga mempunyai daya serap 

terbesar yang berkisar 70 – 80 %. Rondonuwu, 

dkk (2013) menambahkan bahwa pasir 

mempunyai kemampuan penyerapan baik 

yaitu lebih dari 50%. Puspasari, dkk (2007) 

juga menjelaskan bahwa bahan material 

seperti kapur merupakan senyawa sederhana 

yang mempunyai kapasitas menyerap 

substansi organik (CH4, C2H5OH, C2H6), 

anorganik (fosfor, potassium, tembaga, seng, 

cobalt dan kalsium) dan partikel koloid 

(gelatin).  Kemampuan fisis kapur dalam 

menyerap air yaitu 200ml/24 jam, artinya 

semakin lama kapur digunakan maka 

penyerapannya semakin baik. Amni, dkk 

(2015) menambahkan bahwa nilai daya serap 

jerami berkisar antara 20-30%. 

Pemberian pakan yang sama 

menyebabkan burung puyuh bertelur pertama 

kali pada umur 47 hari. Hal ini didukung oleh 

penjelasan Putra (2013) yang menyatakan 

bahwa umur dewasa kelamin pada burung 

puyuh betina ditandai dengan pertama kali 

bertelur, sedangkan untuk jantan ditandai 

dengan mulainya berkokok dengan suara khas. 

Burung puyuh pertama kali bertelur umur 

antara 35-72 hari dengan rataan umur 41 hari. 

Rachmat, dkk (2007) menerangkan bahwa 

burung puyuh mencapai rataan dewasa 

kelamin pada umur enam minggu, tetapi 

ditemukan juga yang lebih tua dari umur 

tersebut. Keadaan ini disebabkan karena faktor 

kesehatan, tatalaksana dan pakan turut 

mempengaruhi dewasa kelamin. Faktor lain 

yang berpengaruh adalah genetik, 

pencahayaan dan berat badan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Persentase komposisi bahan litter 

tidak mempengaruhi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan 

umur pertama bertelur burung puyuh.  

 

Saran 

 Peternak dapat memilih persentase 

komposisi bahan litter yang sesuai dengan 

target produksi yang diinginkan. Disarankan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai persentase komposisi bahan litter 

yang lebih signifikan. 
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