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THE EFFECT OF PROBIOTIC (NEW LACTO) IN
WATER ON FEED CONSUMPTION, HEN DAY

PRODUCTION (HDP) AND FEED CONVERSION ON
QUAIL (Coturnix coturnix japonica)

Endy Setya Fitrianto1) and Edhy Sudjarwo2)
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ABSTRACT

The purpose of the research was to find out optimum
level influence and to use of probiotic New Lacto in water on
quail production performance including feed consumption, Hen
Day Production (HDP) and feed conversion. Quail was used for
research started 7 days old, as many 168 quails with each
treatment unit consisted of seven quails. The research use four
experiment with six replication in each treatment were P0
(without treatment), P1 (10 cc probiotic in a liter of water), P2
(15 cc probiotic in a liter of water) and P3 (20 cc probiotic in a
liter of water). The variable were feed consumption, Hen Day
Production (HDP) and feed conversion. Data were analisys by
analisys of variance of the Completely Randomized Design and
if between treatments showed significant effect were continued
by Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that
treatment of probiotic New Lacto in water did not significant
effect on feed consumption, Hen Day Production (HDP) and
feed conversion (P>0,05). It can be concluded that the addition
of probiotic New Lacto in water can not improve feed
consumption, Hen Day Production (HDP) and feed conversion.
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The suggested from this research on the level of probiotic New
Lacto giving a positive impact on feed consumption, Hen Day
Production (HDP) and feed conversion.

Keywoards : probiotic, quail, feed consumption, hen day
production (HDP) and feed convertion
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RINGKASAN

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan
salah satu jenis ternak unggas yang memiliki prospek yang
cukup baik untuk dikembangkan. Burung puyuh banyak
dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya karena produksi
telurnya dapat mencapai 250-300 butir/ekor/tahun. Manajemen
pemeliharaan yang baik merupakan salah satu faktor
keberhasilan dalam budidaya puyuh tersebut. Manajemen
pemeliharaan diantaranya meliputi bibit, perkandangan, pakan
dan pencegahan penyakit. Untuk memenuhi tuntutan tersebut,
maka peternak biasa menggunakan antibiotik berupa obat-
obatan yang bersifat kimiawi dan akan menyisakan resistensi
pada burung puyuh. Untuk meminimalisir resistensi dari
antibiotik maka digantikan dengan antibiotik alami berupa
probiotik New Lacto. Probiotik New Lacto merupakan
organisme dalam media pembawa yang efisiensi konversi
pakan sehingga memudahkan dalam proses penyerapan zat

mailto:endikendoth3@gmail.com
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nutrisi yang menguntungkan ternak karena menciptakan kondisi
yang optimum untuk pencernaan pakan.

Penelitian ini dilaksanakan di kandang milik Bapak
Samsul yang berlokasi di Desa Ampeldento, RT.18 / RW.06,
Dusun Bunder, Kecamatan Karang Ploso, Kota Batu. Probiotik
New Lacto diproduksi oleh PT. Ambagiri Nusantara. Analisis
proksimat dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Brawijaya dan Analisis Mikrobiologi dilaksanakan di
Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya,
Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah level
probiotik New Lacto pada air minum terhadap performa
produksi yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production
(HDP) serta konversi pakan pada burung puyuh. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber
informasi kepada peternak bahwa penambahan probiotik New
Lacto dapat memberikan pengaruh performa produksi pada
burung puyuh (Coturnix coturnix japonica).

Materi penelitian menggunakan 168 ekor burung puyuh
betina jenis Coturnix coturnix japonica yang berumur 7 hari.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan.
Setiap ulangan menggunakan 7 ekor puyuh. Perlakuan yang
digunakan adalah P0 (perlakuan kontrol), P1 (penambahan
probiotik 10 cc pada 1 liter air), P2 (penambahan probiotik 15
cc pada 1 liter air) dan P3 (penambahan 20 cc pada 1 liter air)
diberikan secara adlibitum dan tetap terkontrol. Variabel yang
dikur yaitu konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP) dan
konversi pakan. Analisis data yang digunakan adalah Analisys
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of Variance (ANOVA), dan jika terjadi perbedaan pengaruh
perlakuan dilanjutkan dengan uji Duncan’s.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambahan
probiotik tidak meningkatkan angka konsumsi pakan, Hen Day
Production (HDP) serta tidak menurunkan konversi pakan.
Nilai rataan konsumsi pakan pada P0 (20,42 ± 0,46) g/ekor/hari,
P1 (20,85 ± 1,09) g/ekor/hari, P2 (21,13 ± 0,88) g/ekor/hari dan
P3 (21,64 ± 0,31) g/ekor/hari. Nilai rataan Hen Day Production
yaitu P0 (42,78 ± 1,75)%, P1 (43,89 ± 1,78)%, P2 (43,57 ±
1,48)% dan P3 (42,62 ± 1,70)%. Nilai rataan konversi pakan
yaitu P0 (4,74 ± 0,19), P1 (4,61 ± 0,19), P2 (4,65 ± 0,29) dan
P3 (4,75 ± 0,10).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan
penambahan menggunakan level pemberian 10cc, 15cc dan
20cc probiotik New Lacto ke dalam air minum 1 liter pada
burung puyuh tidak meningkatkan angka konsumsi pakan, Hen
Day Production (HDP) serta tidak menurunkan konversi pakan.
Disarankan pada penelitian selanjutnya masih perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang tingkat level penambahan
probiotik New Lacto dalam air minum pada burung puyuh,
sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi pakan, Hen Day
Production (HDP) serta menurunkan angka konversi pakan
pada burung puyuh.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan usaha peternakan unggas di Indonesia

relatif lebih maju jika dibandingkan dengan usaha
peternakan lainnya. Kondisi tersebut terlihat dari kontribusi
peternakan unggas dalam menyumbangkan protein hewani
berupa daging dan telur terutama dalam kebutuhan makanan.
Salah satu peternakan unggas yang diusahakan oleh
masyarakat indonesia adalah peternakan burung puyuh.
Burung puyuh merupakan ternak yang digunakan sebagai
komoditi penghasil telur yang baik dan memiliki produksi
telur yang sangat tinggi. Data Dirjen Peternakan Kesehatan
Hewan (2015) menunjukkan penurunan penurunan konsumsi
telur burung puyuh/kapita/tahun yaitu pada tahun 2012
sebesar 3,963 kg, tahun 2013 sebesar 3,389 kg dan pada
tahun 2014 sebesar 3,754 kg. Sedangkan produksi telur
burung puyuh mengalami peningkatan selama tiga tahun
berturut-turut yaitu pada tahun 2013 sebesar 18,9 ton, pada
tahun 2014 sebesar 20,7 ton dan pada tahun 2015 sebesar
20,8 ton. Siklus hidup burung puyuh menyebabkan unggas
ini cepat berproduksi, yaitu saat berumur 42-49 hari. Tetapi
produksi yang baik pada ternak unggas dapat dilihat dari
pakan yang diberikan pada ternak, karena kualitas pakan
yang diberikan akan tergambarkan pada produksi yang
dihasilkan.

Pakan merupakan salah satu faktor produksi dalam
pemeliharaan burung puyuh selain bibit dan manajemen
pemeliharaan. Kelngkapan nutrisi dalam pakan berpengaruh
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terhadap penampilan dan produksi burung puyuh, karena
setelah kebutuhan hidup pokok terpenuhi, nutrisi akan
dimetabolismekan untuk produksi telur. Pakan merupakan
porsi terbesar sebesar 60-70% dalam usaha peternakan
unggas sehinga pakan yang diberikan harus disesuaikan
dalam kebutuhan nutrisi ternak serta tujuan pemeliharaan.
Pakan yang diberikan selama ini umumnya merupakan pakan
jadi dari pabrik, hal ini dikarenakan lebih praktis daripada
menyusun formulasi pakan sendiri, selain itu kondisi saat ini
bahan baku pakan sulit dicari di pasaran dan pada akhirnya
harus dilakukan program impor bahan baku pakan ke
Indonesia. Jika porsi pakan dalam usaha peternakan sebesar
60-70% maka peternak sepertinya sedikit terbebani dalam
biaya pakan.

Untuk menanggulangi hal yang demikian, biasanya
peternak menggunakan antibiotik agar dapat menekan
jumlah pemberian pakan dan dapat menambah tampilan dan
produksi pada ternak burung puyuh. Akan tetapi apabila
penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan menyebabkan
timbulnya resistensi terhadap antibiotik yang diberikan.
Resistensi merupakan kemampuan mikroorganisme untuk
menahan efek dari antibiotik, hal ini dapat menimbulkan
efek jika ternak diberikan antibiotik namun bakteri tetap
hidup akan dapat membahayakan ternak. Pemberian
antibiotik yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang
lama akan semakin meningkatkan terjadinya resistensi
bakteri. Oleh karena itu perlu adanya antibiotik yang bersifat
alami.

Salah satu pengganti antibiotik yang bersifat alami
dan dapat meminimalisir resistensi dari antibiotik dengan
menggunaan probiotik New Lacto. Probiotik New Lacto
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merupakan organisme dalam media pembawa yang efisiensi
konversi pakan sehingga memudahkan dalam proses
penyerapan zat nutrisi menguntungkan ternak karena
menciptakan kondisi yang optimum untuk pencernaan pakan
dan meningkatkan ternak (Ahmadi, Iskandar dan Kurniawati,
2012). Probiotik mempunyai banyak keunggulan jika
diberikan sesuai dosis dan takaran yang dianjurkan.
Beberapa keunggulan penambahan probiotik pada ternak
adalah menambah konsumsi pakan, menambah Hen Day
Production (HDP) dan menambah konversi pakan pada
ternak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti
melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan
probiotik New Lacto ke dalam air minum terhadap konsumsi
pakan, Hen Day Production (HDP) dan konversi pakan pada
burung puyuh

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

bagaimana peningkatan level probiotik New Lacto ke dalam
air minum berpengaruh terhadap konsumsi pakan, Hen Day
Production (HDP) dan konversi pakan pada burung puyuh.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan

jumlah penambahan level pemberian probiotik New Lacto ke
dalam air minum untuk meningkatkan konsumsi pakan, Hen
Day Production (HDP) dan konversi pakan burung puyuh
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1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman

bagi peternak dalam penambahan level pemberian probiotik
New Lacto untuk meningkatkan produksi burung puyuh.

1.5 Kerangka Pikir
Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica)

merupakan salah satu jenis ternak unggas yang memiliki
prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Burung puyuh
banyak dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya karena
produksi telurnya dapat mencapai 250-300 butir/ekor/tahun
(Subekti, 2005). Manajemen pemeliharaan yang baik
merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya
puyuh tersebut. Manajemen pemeliharaan diantaranya
meliputi bibit, perkandangan, pakan dan pencegahan penyakit.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka peternak biasa
menggunakan antibiotik berupa obat-obatan yang bersifat
kimiawi dan akan menyisakan retensi pada burung puyuh.

Penggunaan antibiotik dalam usaha peternakan hampir
tidak dapat dihindari, maka dari itu feed additive alami
(probiotik) sebagai pengganti antibiotik yang sudah dilarang
penggunaannya terutama oleh Negara Eropa, sedangkan di
Indonesia sendiri masih banyak peternak yang menggunakan
antibiotik sebagai cara efektif untuk meningkatkan
produktivitas ternak. Pelarangan penggunaan antibiotik
tersebut berkaitan dengan efek negatif antibiotik yaitu
terjadinya resistensi bakteri patogen yang membahayakan
pada ternak (Nurhayati, Wirawati dan Putri, 2011).Antibiotik
merupakan substrat yang bisa menghentikan atau bahkan
mebunuh pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat
fungsi penting dari sel bakteri. Antibiotik dapat melawan
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infeksi bakteri, tetapi tidak dapat mengobati segala jenis
penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa dan
jamur. Antibiotik menurut bahannya dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu antibiotik secara sintetis dan antibiotik secara alami.
Antibiotik yang terdapat dalam obat-obatan merupakan
antibiotik sintetis yang mengandung Tetrasiklin dan
Fluoroquinolones, sehingga diperlukan antibiotik alami yang
tidak menghambat sistem kerja organ tubuh ternak. Salah satu
pengganti antibiotik yang bersifat alami dan dapat
meminimalisir resistensi dari antibiotik dengan menggunaan
probiotik. Probiotik merupakan organisme dalam media
pembawa yang efisiensi konversi pakan sehingga
memudahkan dalam proses penyerapan zat nutrisi
menguntungkan ternak karena menciptakan kondisi yang
optimum untuk pencernaan pakan dan meningkatkan ternak
(Ahmadi, Iskandar dan Kurniawati, 2012).

Dalam penelitian sebelumnya tentang pemberian
probiotik adalah probiotik dapat memperbaiki performa pada
ternak. Peranan bakteri Lactobacillus sp. menurut Samadi
(2002) dalam Arief (2008) adalah mampu menyeimbangkan
mikroba saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan
daya cerna ternak dengan cara mengubah karbohidrat menjadi
asam laktat yang dapat menurunkan pH, sehingga dapat
merangsang produksi enzim endogenous untuk meningkatkan
penyerapan nutrisi, konsumsi pakan, pertumbuhan dan
menghalangi organisme patogen.
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1.6 Hipotesis

Hipotesis dengan penambahan probiotik New Lacto
pada air minum burung puyuh akan mempengaruhi konsumsi
pakan, Hen Day Production (HDP) dan konversi pakan pada
biring puyuh.
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BAB 1 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Burung Puyuh
Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang

telah mengalami domestikasi. Puyuh terdiri dari beberapa jenis
diantaranya adalah puyuh Japonica (Coturnix coturnix
japonica). Jenis puyuh ini yang paling popular diternakkan
oleh masyarakat sebagai penghasil telur dan daging (dwiguna)
(Subekti dan Hastuti, 2013). Puyuh termasuk dalam klasifikasi
bangsa burung dengan ciri-ciri ukuran tubuh yang relatif kecil
tidak dapat terbang. Gemuk membulat dan berkaki pendek.
Selain itu burung puyuh memiliki ciri-ciri ukuran tubuh relatif
kecil, memiliki bulu berwarna coklat, tidak dapat terbang dan
berkaki pendek. Burung puyuh jantan berbulu coklat pada
bagian leher dan dada sedangkan burung puyuh betina bulu
pada bagian leher dan dada berwarna lebih cerah.

Burung puyuh pertama kali ditemukan di Jepang pada
tahun 1920. Keuntungan dari burung puyuh di dibandingkan
unggas lainnya adalah, pertumbuhannya yang cepat, dewasa
kelamin dini, tingkat produksi telur yang tinggi, interval
generasi pendek, masa inkubasi singkat, dan ketahanan tinggi
terhadap penyakit (Chimezie, Fayeye, Toye, Ayorinde and
Ayeni, 2017). Menurut Pappas (2002), klasifikasi zoologi
burung puyuh adalah sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub phylum : Vertebrata
Class : Aves
Ordo : Galliformes
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Famili : Phasianidae
Sub Famili : Phasianidae
Genus : Coturnix
Species : Coturnix coturnix japonica

Anggorodi (1995) menyatakan bahwa burung puyuh
merupakan salah satu aneka ternak unggas yang berpotensi
tinggi sebagai penghasil telur dan disamping itu dapat dipanen
dagingnya. Burung ouyuh mempunyai beberapa keunggulan
antara lain lebih resisten terhadap penyakit dibandingkan ayam.

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu
fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase
pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase yaitu starter (0-3 minggu),
grower (3-5 minggu) dan fase produksi (diatas 5 minggu)
(Rizal, 2006). Fase tersebut berdasarkan produksinya. Pada
fase produksi, semakin lama burung puyuh semakin
mengalami peningkatan. Setelah mencapai puncak produksi
maka telur yang dihasilkan akan mengalami penurunan yang
disebabkan oleh menurunnya fungsi organ reproduksi pada
burung puyuh itu sendiri. Menurut Istiamuji (2011) produksi
burung puyuh sebesar 250-300 butir/tahun, tapi ada beberapa
faktor lain yang bisa membuat naik turunnya produksi telur,
diantaranya bahan pakan yang digunakan, suhu dan
kelembaban di lingkungan tersebut dan kesehatan puyuh itu
sendiri.

Periode pertumbuhan puyuh dibagi menjadi tiga fase,
yaitu periode starter (0-3 minggu), periode grower (3-5
minggu) dan periode layer (>6 minggu). Burung puyuh betina
akan mulai bertelur pada umur 42 hari dengan puncak
produksi pada umur 5 bulan dengan presentase 76%. Burung
puyuh akan mengalami penurunan produktivitas mulai pada
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umur 14 bulan dengan presentase bertelur <50% dan akan
sama sekali tidak bertelur saat umur 2,5 tahun atau 30 bulan
(Setiyantri, 2003).

2.2 Pakan Burung Puyuh
Pakan adalah campuran bahan pakan yang

mengandung nutrisi yang tepat untuk ternak tertentu. Pakan
yang baik yaitu pakan yang palatebel atau disukai oleh ternak,
kandungan nutrisi yang sesuai, mudah diterima, tidak rusak
selama penyimpanan, menghasilkan bobot badan yang
maksimal dan harga terjangkau (Jahan, Azaduzzaman and
Sarkar, 2006). Pakan merupakan kebutuhan utama yang
digunakan untuk kehidupan pokok dan produksi. Kebutuhan
pakan mencapai 70% dari keseluruhan total biaya produksi.
Beberapa peternak cenderung lebih memilih pakan jadi
daripada pakan dengan hasil formulasi sendiri dikarenakan
bahan pakan yang semakin sulit diperoleh, maka tidak heran
jika kebanyakan peternak sering mengeluhkan biaya pakan,
apalagi 70% dari seluruh biaya pada usaha peternakan terletak
pada pakan.

Pakan yang biasa digunakan oleh peternak adalah
pakan jadi dari pabrik yang biasa tersedia di poultry shop.
Menurut Tillman (1998) pakan jadi adalah makanan yang
cukup gizi untuk ternak tertentu, di dalam tingkat fisiologi
tertentu, dibentuk atau dicampur untuk diberikan sebagai satu-
satunya makanan dan mampu merawat hidup pokok atau
produksi (atau keduanya) tanpa tambahan atau substansi lain.
Pakan jadi dibuat dengan pelletting atau proses aglomerasi
(penggabungan) beberapa bahan bakan melalui proses
mekanik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nutrisi,
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palatabilitas, efisiensi pakan serta memudahkan pemberian
pakan pada ternak.

Pakan puyuh dipengaruhi oleh fase pertumbuhan yang
berbeda-beda (Zahra, Sunarti, dan Suprijatna, 2012). Semua
kebutuhan nutrisi puyuh harus dapat dipenuhi dari pakan yang
diberikan karena akan berpengaruh terhadap performa
produksinya. Taraf protein yang terkandung dalam pakan
untuk puyuh pada fase pertumbuhan adalah 24-25%.

Pakan pada burung puyuh periode layer selain
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok juga digunakan
sebagai pembentuk telur. Kandungan protein pada pakan
sangat menentukan kecukupan protein yang dikonsumsi.
Konsumsi pakan dipengaruhi oleh tingkat energi yang
terkandung dalam pakan. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh
temperatur lingkungan dan kandungan energi pakan. Apabila
temperatur tinggi maka burung puyuh akan mengonsumsi
pakan lebih sedikit dibandingkan dengan temperatur rendah
makan burung puyuh akan mengonsumsi lebih banyak pakan
(Suprijatna, Kismiati dan Furi, 2008).

2.3 Probiotik
Probiotik adalah makanan tambahan berupa sel-sel

mikroba hidup, yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi
hewan inang yang mengkonsumsinya melalui penyeimbangan
flora mikroba intestinalnya (Supriatna, 2016). Probiotik baik
digunakan pada ternak sebagai pengganti antibiotik yang
mempunyai efek samping berupa retensi bahan kimia pada
saluran pencernaan jika penggunaan pada ternak berkelanjutan.

Penggunaan probiotik mulai dari awal pemeliharaan
menjadi solusi internal untuk menghasilkan pertumbuhan dan
efisiensi pakan yang optimal, mengurangi biaya produksi dan
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pada akhirnya dapat mengurangi beban lingkungan karena
akumulasi limbah diperairan (Iribarren, Daga, Moreira and
Feijoo, 2012). Lactobacillus sp., Actinomycetes sp.,
Streptomycetes sp., merupakan senyawa-senyawa yang
terkandung dalam probiotik yang dapat mendesak
pertumbuhan dan rasio pada konversi pakan (Putri, Zahidah
dan Kiki, 2012). Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme
non patogen, yang jika dikonsumsi memberikan pengaruh
positif terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya. Syarat
probiotik adalah tidak patogen, toleran terhadap asam dan
garam empedu, mempunyai kemampuan bertahan pada proses
pengawetan dan dapat bertahan pada penyimpanannnya serta
memiliki kemampuan memberi efek kesehatan yang sudah
terbukti (Shortt, 1999). Dosis penambahan probiotik juga
harus diperhatikan agar tidak melampaui batas pemberian
yang dianjurkan, karena pemberian probiotik juga ada batasan
penggunaannya. Jika pemberian probiotik sesuai dengan dosis
yang dianjurkan maka akan dapat meningkatkan keberadaan
jumlah bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan
hidup di dalamnya. Selanjutnya bakteri tersebut di dalam
saluran pencernaan akan mensekresikan enzim-enzim
pencernaan seperti protease dan amilase (Irianto, 2003).

2.4 Konsumsi Pakan
Konsumsi pakan yaitu jumlah pakan yang diberikan

ke ternak dikurangi dengan jumlah sisa pakan yang tercecer.
Konsumsi pakan dipengaruhi oleh laju pencernaan pakam dan
tergantung pada bobot badan ternak dan kualitas pakan itu
sendiri (Arora, 1983). Konsumsi ransum akan tergantung
kepada temperatur lingkungan dan kandungan energi ransum.
Pada periode pertumbuhan kandungan energi 2800 kkal telah
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memadai, sementara kandungan protein ransum disesuaikan
dengan kebutuhan atau tingkat konsumsi. Setiap minggu
jumlah pakan burung puyuh akan semakin meningkat sesuai
dengan bertambahnya umur. Konsumsi ransum naik setiap
pertambahan umurnya sehingga bobot badan pada burung
puyuh juga akan mengalami kenaikan dari fase starter ke fase
grower. Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi makanan
untuk memperoleh energi, sehingga jumlah makanan yang
dimakan tiap harinya cenderung berhubungan erat dengan
kadar energinya.

Selain jumlah pakan yang dikonsumsi meningkat,
protein yang masuk dalam tubuh burung puyuh juga
meningkat setiap minggunya sehingga bobot badan akan
semakin bertambah, pemberian antibiotik alami tidak
berpengaru nyata terhadap konsumsi pakan. Konsumsi pakan
pada burung puyuh dipengaruhi oleh bobot badan, ukuran
tubuh, tahapan produksi, keadaan energi dan suhu lingkungan
sekitar (North and Bell, 1992)

Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan
rendah salah satunya adalah puyuh cenderung memilih-milih
pakan dan akan menyesuaikan konsumsinya untuk
mendapatkan energi yang cukup. Burung puyuh yang sedang
produksi cenderung memilih pakan yang berbutir (crumble)
dibandingkan dengan pakan yang berbentuk tepung (mash)
(Dewi dan Setyohadi, 2010). Konsumsi pakan akan
mempengaruhi konsumsi protein pada ternak. Apabila protein
yang dikonsumsi sedikit maka akan mempengaruhi produksi
pada ternak tersebut dan produksi akan menurun sehingga
perlu adanya pakan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi pada
pakan puyuh tersebut (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo,
Prawirokusumo dan Lebdosukojo, 1998).
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2.5 Hen Day Production (HDP)
Produktivitas telur adalah komposisi jumlah telur yang

dihasilkan oleh ternak setiap harinya. Menentukan produksi
telur pada unggas dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu Hen
Day Production dan Hen House Production. Hen House
Production adalah jumlah telur yang dihasilkan dari
sekelompok unggas dalam periode tertentu yang dihitung
dalam komposisi (Djulardi, Muis dan Latif, 2006). HDP atau
Hen Day Production adalah komposisi produksi telur dalam
jangka waktu tertentu yang didasarkan pada jumlah ternak
yang hidup dalam jangka waktu tersebut. Konsumsi pakan
mempengaruhi penampilan produksi unggas karena pakan
yang dikonsumsi unggas digunakan untuk memenuhi
kebutuhan kehidupan pokok serta proses produksi (Anggorodi,
1995).

Rata-rata burung puyuh akan mulai bertelur
permulaan masa bertelur, produksi telurnya sedikit dan akan
cepat meningkat sesuai bertambahnya umur (Tetty, 2002).
Ukuran telur saat pertama kali bertelur akan berukuran kecil.
Ukuran telur akan mulai membesar sesuai pertambahan umur
dan akan mencapai ukuran yang stabil. Burung puyuh yang
awal bertelur terlalu muda akan menghasilkan telur lebih kecil
dibandingkan dengan telur yang dihasilkan oleh burung puyuh
yang lambat bertelur pertama kalinya (Nugroho dan Mayun,
1986). North and Bell (1990) menyatakan bahwa produksi
telur ditentukan dari strain unggas, umur pertama kali bertelur,
lingkungan, konsumsi pakan dan kandungan protein pada
pakan, selain itu jumlah telur yang dihasilkan selama fase
produksi sangat ditentukan oleh perlakuan yang diberikan
pada fase starter dan grower khususnya imbangan gizi pakan
yang diberikan. Produksi telur diperhitungkan dengan
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mencatat jumlah telur yang ada pada saat itu dibagi dengan
jumlah burung puyuh betina yang ada pada saat yang sama
dikalikan 100%. Tujuannya pengukuran produksi telur yang
dihasilkan setiap hari oleh sekelompok puyuh pada umur
tertentu sehingga dapat dibandingkan dengan produksi
sebelumnya. (Suprijatna, Kismiati, dan Furi, 2008)

2.6 Konversi Pakan
Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot badan
atau berat telur (Zainudin dan Syahruddin, 2013). Konversi
pakan dapat digunakan untuk mengukur koefisien pakan,
semakin rendah angka konversi pakan berarti efisiensi
penggunaan pakan semakin tinggi dan sebaliknya semakin
angka konversi pakan berarti tingkat efisiensi pakan semakin
rendah (Triyanto, 2007).

Herwintono dan Kurniawati (2001) menyatakan
bahwa angka konversi pakan menunjukkan tingkat efisiensi
penggunaan pakan. Konversi pakan adalah perbandingan
jumlah pakan yang dikonsumsi pada satu minggu dengan
pertambahan bobot badan pada minggu itu.
Nasution (2009) menyatakan bahwa rataan konversi pakan
pada burung puyuh sebesar 3,13. Sedangkan menurut Ferket
dan Pelicia (2006) melaporkan bahwa konversi pakan burung
puyuh pada awal produksi rata-rata sebesar 2,77 – 3,06.

Blakely dan Blade (1992) bahwa baik tidaknya
konversi pakan ditentukan oleh keseimbangan nutrient dalam
pakan yang diperlukan ternak. Angka konversi pakan
menunjukkan tingkat penggunaan pakan oleh ternak. Nilai
konversi pakan sendiri berhubungan erat dengan biaya
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produksi, khususnya biaya pakan, karena semakin tinggi
konversi pakan maka biaya pakan akan meningkat.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi konversi
pakan adalah genetik, mutu pakan, jenis air minum, jenis
kelamin, temperatur dan lingkungan. Konversi pakan
sebaiknya digunakan sebagai pegangan produksi, karena
melibatkan bobot badan ternak (Suprijatna, 2005). Sedangkan
dari faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penurunan
efisien penggunaan pakan adalah suhu yang nyaman, penyakit
dan penyediaan pakan atau air minumyang kurang tersedia,
dimana suhu kandang yang tinggi akan menurunkan konsumsi
pakan dan mengurangi aktivitas serta pertumbuhan sehingga
akan meningkatkan konversi.
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BAB III
MATERI DANMETODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakasanakan di kandang Bapak Samsul
yang terletak di Desa Ampeldento, RT.18 / RW.06, Dusun
Bunder, Kecamatan Karang Ploso, Kota Batu. Probiotik New
Lacto diproduksi oleh PT. Ambagiri Nusantara. Analisis
Proksimat dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Universitas Brawijaya
dan analisis Mikrobiologi dilaksanakan di Laboratorium
Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian
dilaksanakan selama 8 Minggu, yaitu dimulai pada tanggal 5
Februari sampai dengan tanggal 16 April 2018.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Burung Puyuh
Penelitian ini menggunakan burung puyuh (Coturnix

coturnix japonica) sebanyak 168 ekor yang berumur 7 hari
berjenis kelamin betina. Burung puyuh diperoleh dari daerah
Pare, Kabupaten Kediri

3.2.2 Probiotik
Probiotik New Lacto diproduksi oleh PT. Ambagiri

Nusantara dengan komposisinya diantara lain air, ekstrak sari
tumbuhan, ekstrak polar, molasses, dan bahan tambahan lain
yang bermanfaat bagi pertumbuhan ternak dan unggas.
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Cara pencampurannya yaitu probiotik dimasukkan ke dalam
air 1 liter dengan komposisi 10 cc dalam 1 liter air untuk P1,
15 cc dalam 1 liter air untuk P2, dan 20 cc dalam 1 liter air
untuk P3. Cara pemberian dilakukan secara adlibitum dan
tetap kontrol.
Tabel 1. Hasil Analisis Uji Mikrobiologi Probiotik New Lacto

Sumber: Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya (2018)

3.2.3 Pakan
Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan

puyuh fase layer yang berbentuk fine crumble. Pakan ini
diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia. Kandungan
nutrisi pada pakan dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kandungan nutrisi pakan puyuh petelur PT. Japfa
Comfeed Indonesia Tbk.

Sumber: Label pakan PT. Japfa Comfeed Indonesia (2018)

3.2.4 Air Minum
Untuk air minum diberi perlakuan secara adlibitum

dan tetap terkontrol

3.2.5Kandang Penelitian
Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah

kandang baterry. Kandang yang digunakan bertipe battery
berjumlah 6 flock, yang dibagi menjadi 4 bagian yang masing-
masing berukuran 50 × 30 × 25, tiap flock diisi 7 ekor burung
puyuh. Tiap flock dilengkapi dengan tempat pakan, tempat
minum, penampung ekskreta, dan penampung telur. Peralatan
lain yang digunakan adalah lampu penerangan, timbangan
digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian satu gram, timbangan
digital kapasitas 200 g dengan ketelitian 0,1 g (digunakan
untuk menimbang sisa pakan dan telur), spoit, thermometer
dan alat pembersih kandang.
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Gambar 2. Tata letak pengacakan kandang sesuai dengan
perlakuan pada penelitian

3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode percobaan yang dirancang dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan
adalah 4 perlakuan dan 6 kali ulangan dengan masing-masing
ulangan sebanyak 7 ekor. Perlakuan yang dilakukan adalah
komposisi jus cacing dalam setiap sekatnya. Perlakuan yang
diberikan kepada burung puyuh adalah :

P0 = Probiotik 0 cc dengan air 1 liter

P1 = Probiotik 10 cc dengan air 1 liter

P2 = Probiotik 15 cc dengan air 1 liter

P3 = Probiotik 20 cc dengan air 1 liter

3.4 Prosedur Penelitian
3.4.1 Persiapan Penelitian

a. Tahap Persiapan Kandang
Persiapan kandang meliputi perakitan kandang,

pembersihan kandang dengan sapu, kemudian mensterilkan
kandang dengan menggunakan air yang dicampur dengan
desinvektan dengan tujuan membebaskan kandang dan
peralatan dari bibit penyakit. Pemasangan sekat kandang
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menjadi 24 unit. Setiap unit diberi tempat pakan dan minum
perlakuan. Sekat diberi tanda untuk membedakan antar
perlakuan dan ulangan.
3.4.2 Pelaksanaan Penelitian
a. Tahap adaptasi ternak
Burung puyuh yang digunakan berumur 7 hari.

Adaptasi pakan dan minum pada burung puyuh dilakukan
selama 7 hari dan penelitian dilakukan mulai umur 14 hari.
Pakan dan air minum diberikan secara bertahap disesuaikan
dengan perlakuan, bahan pakan yang digunakan berbentuk fine
crumble.

b. Pemberian Pakan dan Minum
Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum setiap

harinya. Pemberian pakan dan air perlakuan dilakukan pada
pukul 07.00 WIB.
3.4.3 Pengambilan Data

Pengambilan data dimulai pada ternak yang telah
produksi telur 10% - 70%.

3.5 Variabel Pengamatan
3.5.1 Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan
kepada ternak dikurangi dengan sisa pakan yang tercecer
(Achmanu, Muharlien dan Salaby, 2011). Pengambilan data
konsumsi pakan burung puyuh burung puyuh dilakukan
selama hari. Rumus perhitungan konsumsi pakan sebagai
berikut:

Konsumsi Pakan = Pakan Pemberian – Sisa Pakan
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3.5.2 HDP (Hen Day Production)
Hen Day Production adalah jumlah telur yang

dihasilkan oleh kelompok unggas dalam periode tertentu
berdasarkan jumlah unggas aktual yang hidup pada periode
tertentu dan dihitung dalam jumlah persen (Sudrajat, Kardaya,
Dihansih dan Puteri, 2014). Rumus menghitung HDP (Hen
Day Production) adalah sebgai berikut:

HDP = �����l �㨸���
�����l ݈������

× 100%

3.5.3 Konversi Pakan

Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan
yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot badan
ataupun berat telur (Zainudin dan Syahrudin, 2013). Rumus
untuk menghitung konversi pakan adalah sebagai berikut:

Konversi Pakan = �����l ����� ���� ݈������݈�
����㨸��

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 6 ulangan
sehingga didapatkan 24 unit percobaan yang setiap unitnya
berisi 7 ekor burung puyuh. Data yang diperoleh dari
penelitian ini dianalisis menggunakan analisis ragam dari
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Apabila
terdapat perbedaan pengaruh maka dilanjutkan dengan uji
jarak berganda Duncan’s (Abede, Daniels, and McKean, 2000).
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Model matematik dari analisis ragam adalah:

Yij= µ + τi + ϵij

Keterangan: Yij = nilai yang diamati
µ = nilai tengah umum
τi = pengaruh pada perlakuan i
ϵij = pengaruh acak (kesalahan

percobaan) pada perlakuan ke
probiotik dan ulangan yang
diamati

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

Uji jarak berganda duncan’s:

�� =
√KTG
r

Keterangan: SE = Standart error
KTG = Kuadrat Tengah Galat
r = Banyaknya ulangan
T = Banyaknya perlakuan
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3.7 Batasan Istilah

1. Burung Puyuh : Burung puyuh merupakan
salah satu jenis ternak unggas yang
telah mengalami domestikasi.
Puyuh terdiri dari beberapa jenis
diantaranya adalah puyuh Japonica
(Coturnix coturnix japonica)

2. Probiotik : Kultur tunggal atau campuran
dari mikroorganisme hidup yang
apabila diberikan ke manusia atau
hewan akan berpengaruh baik,
karena akan menekan pertumbuhan
bakteri patogen / bakteri jahat.

3. Konsumsi Pakan : Jumlah pakan yang diberikan
kepada ternak dikurangi dengan
sisa pakan dan pakan yang tercecer.

4. Hen Day Production : Jumlah telur yang dihasilkan
kelompok unggas dalam periode
tertentu berdasarkan jumlah unggas
aktual yang hidup dalam periode
tersebut dan dihitung dalam jumlah
persen (%).

5. Konversi Pakan : Hubungan antara jumlah
pakan yang dibutuhkan untuk
menghasilkan satu satuan bobot
badan atau berat telur.
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BAB 2 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil pengamatan dan analisis statistik
penambahan probiotik New Lacto terhadap konsumsi pakan,
Hen Day Production (HDP) dan konversi pakan pada burung
puyuh (Coturnix coturnix japonica) diperlihatkan pada
Lampiran 3, dan rataan hasil disajikan pada Tabel 3 sebagai
berikut.

Tabel 3. Hasil rataan konsumsi pakan, Hen Day Production
(HDP) dan konversi pakan pada burung puyuh
(Coturnix coturnix japonica)

Keterangan: Berdasarkan analisis ragam semua variabel yang
diteliti menunjukkan perbedaan pengaruh yang
tidak nyata (P>0,05)

4.1 Pengaruh penambahan probiotik New Lacto terhadap
konsumsi pakan burung puyuh (Coturnix coturnix
japonica)

Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada
Lampiran 3 diketahui bahwa pengaruh penambahan probiotik
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New Lacto pada air minum tidak meningkatkan angka
konsumsi pakan pada burung puyuh. Hal ini diduga karena
probiotik New Lacto dalam membantu penyerapan nutrisi
makanan tidak menunjukkan kemampuannya secara optimal di
dalam saluran pencernaan. Menurut Setiawan (2006) probiotik
berperan dalam penyerapan nutrisi pada usus karena probiotik
New Lacto mengandung bakteri non patogen yang dapat
mempertahankan villi usus. Villi usus yang semakin panjang
dan lebar akan menyebabkan penyerapan nutrisi semakin
optimal sehingga mempercepat pengosongan lambung dan
berakibat pada peningkatan konsumsi pakan. Arief (2008)
menyatakan bahwa peranan bakteri mampu menyeimbangkan
mikroba saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan
daya cerna pada ternak.

Berdasarkan dari rataan tingkat konsumsi pakan pada
burung puyuh diketahui tidak berbeda nyata, namun ada
kecenderungan konsumsi pakan tertinggi diperoleh pada
perlakuan P3. Konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan P3
yaitu sebesar 21,64 ± 0,31 g/ekor/hari. Hal ini diduga karena
pada P3 memiliki level probiotik yang tinggi sehingga
semakin tinggi pula enzim pencernaan yang dihasilkan oleh
bakteri non patogen pada probiotik tersebut. Apabila enzim
pencernaan semakin tinggi pakan nutrisi pakan akan mudah
diserap dan mengakibatkan peningkatan konsumsi pakan.
Selain itu konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain ukuran tubuh ternak, sifat genetik, suhu lingkungan.
Apabila suhu tinggi maka konsumsi pakan pada burung puyuh
akan rendah, dan sebaliknya jika suhu rendah maka konsumsi
pakan pada burung puyuh akan meningkat. Menurut Dewi dan
Setyohadi (2010) faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi
pakan salah satunya adalah puyuh cenderung memilih-milih
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pakan dan akan menyesuaikan konsumsinya untuk
mendapatkan energi yang cukup. Burung puyuh yang sedang
produksi cenderung memilih pakan yang berbutir (crumble)
dibandingkan dengan pakan yang berbentuk tepung (mash).
Menurut Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo
dan Lebdosukojo (1998) apabila protein yang dikonsumsi
sedikit maka akan mempengaruhi produksi pada ternak
tersebut dan produksi akan menurun sehingga perlu adanya
pakan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi pada pakan puyuh
tersebut.

Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa setiap
perlakuan seperti penambahan probiotik pada air minum P0
(tanpa penambahan), P1 (penambahan 10cc), P2 (penambahan
15cc) dan P3 (penambahan 20cc) tidak dapat meningkatkan
konsumsi pakan yang dibuktikan dengan hasil rataan yang
dapat dilihat pada Tabel 3. Hanya saja diduga dengan
penambahan probiotik tersebut dapat menghambat bakteri
patogen yang berada pada usus sehingga penyerapan dapat
terserap sempurna.

4.2 Pengaruh penambahan probiotik New Lacto terhadap
Hen Day Production (HDP) pada burung puyuh
(Coturnix coturnix japonica)

Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada
Lampiran 4 diketahui bahwa pengaruh penambahan probiotik
New Lacto pada air minum tidak meningkatkan angka Hen
Day Production (HDP) pada burung puyuh. Hal ini sesuai
dengan penjelasan Dionysius, Sudjarwo dan Muharlien (2016)
bahwa produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan,
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kandungan protein pakan, umur pertama bertelur dan jenis
burung puyuh.

Apabila dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa rataan
Hen Day Production (HDP) yang paling tinggi terdapat pada
P1 dengan penambahan probiotik 10cc yang ditambahkan
dengan 1 liter air. Hal ini diduga karena konsumsi pakan pada
burung puyuh rendah, maka dari itu Hen Day Production
(HDP) juga rendah. Menurut Samudra, Anam dan Samik
(2016) produksi telur juga dipengaruhi banyak faktor diantara
lain genetik (jenis, dan variasi individu), umur, kepadatan
kandang, temperatur, kesehatan dan tingkat stress sedangkan
menurut Pakan yang dikonsumsi akan digunakan untuk hidup
pokok dan produksi telur.

Menurut Tetty (2002) menyatakan bahwa rata-rata
burung puyuh akan mulai bertelur dengan jumlah produksi
telurnya sedikit dan akan cepat meningkat sesuai
bertambahnya umur. Nugroho dan Mayun (1986) menyatakan
bahwa jika ukuran telur akan mulai membesar sesuai
pertambahan umur dan akan mencapai ukuran yang stabil.
Burung puyuh yang awal bertelur terlalu muda akan
menghasilkan telur lebih kecil dibandingkan dengan telur yang
dihasilkan oleh burung puyuh yang lambat bertelur pertama
kalinya.

Hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini yaitu
dengan penambahan probiotik pada P0 (perlakuan kontrol), P1
(dengan penambahan probiotik 10cc), P2 (dengan penambahan
probiotik 15cc) dan P3 (dengan penambahan probiotik 20cc).
Penambahan probiotik pada perlakuan tersebut tidak
memberikan dampak yang signifikan yang dibuktikan dengan
tidak meningkatkan produksi.
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4.3 Pengaruh penambahan probiotik New Lacto terhadap
konversi pakan burung puyuh (Coturnix coturnix
japonica)

Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada
Lampiran 5 diketahui bahwa pengaruh penambahan probiotik
New Lacto pada air minum tidak menurunkan angka konversi
pakan pada burung puyuh. Hal ini diduga disebabkan oleh
konsumsi pakan dan Hen Day Production (HDP) juga rendah.
Menurut Suprijatna (2005) bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, mutu pakan,
jenis air minum, jenis kelamin, temperatur dan lingkungan.
Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penurunan
efisien penggunaan pakan adalah suhu yang nyaman, penyakit
dan penyediaan pakan atau air minumyang kurang tersedia,
dimana suhu kandang yang tinggi akan menurunkan konsumsi
pakan dan mengurangi aktivitas serta pertumbuhan sehingga
akan meningkatkan konversi. Konversi pakan sebaiknya
digunakan sebagai pegangan produksi, karena melibatkan
bobot badan ternak. Periode produksi telur pada burung puyuh
berkaitan dengan konsumsi pakan dan bobot telur yang
dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai rataan
konversi pakan pada penelitian tersebut puyuh masih dalam
tahap awal produksi dan belum sampai pada puncsk produksi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Zaibudin dan Syahruddin
(2013) angka konversi pakan dapat menunjukkan tingkat
efisiensi penggunaan bahan pakan. Semakin besar angka
konversi pakan maka penggunaan bahan pakan menjadi
kurang maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai konversi pakan yang terbaik pada perlakuan kontrol (P1)
yang menunjukkan angka konversi sebesar 4,61±019. Angka
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konversi pakan yang rendah menunjukkan bahwa pakan
tersebut memiliki efisiensi yang tinggi, karena semakin tinggi
nilai konversi pakan maka nilai efisiensinya semakin baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penambahan probiotik New Lacto pada air minum
tidak meningkatkan konsumsi pakan, Hen Day Production
serta tidak menurunkan konversi pakan pada burung puyuh.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level
pemberian probiotik pada air minum ke ternak dengan
memperhatikan kualitas air minum yang akan digunakan
sebagai media pencampuran probiotik.
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