
PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG 

LIMBAH PENETASAN DALAM PAKAN 

AYAM ARAB (Gallus turcicus) TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN, HDP (Hen Day 

Production) DAN KONVERSI PAKAN 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Citra Anggraeni 

NIM. 155050100111236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG 

LIMBAH PENETASAN DALAM PAKAN 

AYAM ARAB (Gallus turcicus)  TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN, HDP (Hen Day 

Production) DAN KONVERSI PAKAN 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Citra Anggraeni 

NIM. 155050100111236 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

RIWAYAT PENULIS 

Penulis dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 25 Mei 

1997, bernama lengkap Citra Anggraeni sebagai putri pertama 

dari dua bersaudara anak pasangan Bapak Bahruto dan Ibu 

Rini Darmawati. Pada tahun 2003, penulis masuk Sekolah 

Dasar di SDN Petamanan dan lulus pada tahun 2009. Tahun 

2009, penulis masuk di SMPN 1 Pasuruan dan lulus pada 

tahun 2012. Tahun 2012, penulis masuk SMAN 1 Pasuruan 

dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan kuliah dan diterima di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya melalui jalur SBMPTN ( Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) dan masuk dalam 

peminatan produksi ternak. 

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya penulis mengikuti kegiatan organisasi 

yang ada di Fakultas Peternakan maupun diluar kampus. Pada 

tahun 2016, penulis menjadi anggota BEM (Badan Eksekutif 

Mahasiswa) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dalam 

Kementrian Luar Negeri. Diluar kampus penulis tergabung 

dalam GEMMPA (Gerakan Mahasiswa Malang Pasuruan) 

sebagai anggota. Selain itu, penulis memiliki pengalaman 

dalam kegiatan kepanitiaan. Sebagai bendahara dalam 

kegiatan Study Excursie yang diadakan oleh BEM Fakultas 

Peternakan. Panitia Dekan Cup tahun 2016 dalam Divisi 

Transkoper. Penulis juga menjadi panitia dalam rangkaian 

acara Raja Brawijaya 2017 dan masuk kedalam Divisi 

Kesehatan. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapang 

di CV. Milkindo Berka Abadi dengan laporan yang berjudul “ 

Tatalaksana Pengolahan dan Pembuatan GMP serta HACCP 

Susu Pasteurisasi di CV. Milkindo Berka Abadi”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, 

kesehatan dan rezeki sehingga penulis mampu untuk 

menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penambahan Tepung Limbah Penetasan dalam Pakan Ayam 

Arab (Gallus turcicus) terhadap Konsumsi Pakan, Hen Day 

Production (HDP) dan Konversi Pakan”. Berbagai kendala 

ataupun kesulitan yang dihadapi penulis selama melakukan 

dan mengerjakan skripsi dianggap sebagai suatu pengalaman 

dan pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk kedepannya 

dalam mengembangkan ilmu yang penulis dapat dari 

Universitas Brawijaya 

 Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan skripsi sesuai 

dengan persyaratan di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Bahruto dan Ibu Rini Darmawati selaku orang tua 

yang telah memberikan memberikan dukungaan baik 

secara moril maupun materil. Dan adik saya Wilujeng 

Fitri Liani atas motovasi, doa, dan semangat agar saya 

dapat menyelesaikan skripsi. 

2. Bapak Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, MS selaku Dosen 

Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, 

bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU selaku 

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang yang telah membantu kelancaran proses studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

4. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., IPM selaku Ketua Jurusan 

Peternakan yang telah memberikan kelancaran dalam 

proses studi dan penyusunan skripsi. 

5. Dr. Agus Susilo, S.Pt., MP., IPM selaku Ketua Program 

Studi Peternakan yang telah banyak memberikan 

pembinaan dalam kelancaran proses studi. 

6. Bapak Husni selaku pemilik peternakan ayam arab yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian 

skripsi. 

7. Sahabatku Rekyan Puspitasari, yang selalu mendengarkan 

keluh kesah dan memberikan semangat yang luar biasa 

dan selalu memotivasi untuk mengerjakan skripsi. 

8. Teman- teman satu tim penelitian Alan Riza Fauzi dan 

Meka Bagus Darwanto yang telah bekerja sama dengan 

sangat baik dari persiapan awal penelitian hingga akhir. 

9. Teman seperjuanganku Cholidah Islamiyah Z.Z yang 

telah memberikan semangat dalam mengerjaan skripsi. 

10. Teman seperjuangan Fitra Dewi, Ilma Tri Sukma Dewi, 

Diana Budiutami dan Anita Hauli, yang setia memberikan 

semangat dan motovasi. 

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini 

merupakan sebuah proses pembelajaran yang harus dijalani 

dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran sebagai proses belajar sangat diperlukan untuk 

membangun agar diwaktu yang akan datang penulis dapat 

lebih baik lagi. Selain itu, seoga Skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca. 

   Malang,   Maret 2019 

     

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

THE EFFECT ADDITION POULTRY HATCHERY 

WASTE POWDER OF FEED ARABIC CHICKEN(Gallus 

turcicus) ON FEED COMSUMPTION, HDP (HEN DAY 

PRODUCTION) AND FEED CONVERSION 

 

Citra Anggraeni
1)

 dan Edhy Sudjarwo
2) 

1)
Student of Animal Production Departement, Animal Science 

Faculty, Brawijaya University  
2) 

Lecturer of Animal Produttion Departement, Animal Science 

Faculty, Brawijaya University 

E-mail : citraanggraeni105@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was find out of effect of 

addition poultry hatchery waste powder of feed arabic layer 

chicken(Gallus turcicus) on feed comsumption, HDP (Hen 

Day Production) and feed conversion. This research was 

conducted in Desember 2018- Januari 2019 at Mr. Husni 

arabic layer chicken farm in Kendalsari street number 43. The 

materials used for this research were 72 female arabic layer 

chicken aged 6 month. The treatment use were hatchery waste 

meal dose of 1 kilogram feed including P0= complete feed 

without hatchery waste meal 0 gram (0%), P1 = complete feed 

added with hachery waste meal 30 gram (3%), P2 = complete 

feed added with hachery waste meal 45 gram (4,5%), P3 = 

complete feed added with hachery waste meal 60 gram (6%). 

The experimental design used was Completely Randomized 

Design (CRD) with 4 treatments and 6 replications. And 
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analysis data with analysis of variance (ANOVA), if there was 

significant it would be tested by Duncan’s multiple range test. 

The result of experiment showed that hatchery waste meal 

gives very significant difference (P<0,01) on feed 

consumption and feed conversion. But on hen day production 

gives significant difference (P<0,05). 

 

Keywords: hatchery waste meal, arabic layer chicken, feed 

consumption, hen day production, feed 

conversion ratio. 
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RINGKASAN 

 

Limbah penetasan merupakan limbah yang terdiri dari 

embrio mati, telur infertil dan kulit telur. Limbah penetasan 

yang akan dimanfaatkan untuk pakan ternak harus diolah 

terlebih dahulu menjadi tepung. Tepung limbah penetasan 

yang ditambahkan dalam pakan basal dapat meningkatkan 

kandungan protein, kalsium dan fosfor pada pakan. 

Kandungan protein kasar dalam limbah penetasan cukup tinggi 

yaitu sebesar 42,26%, kalsium 10,97% dan phosphor 0,66%. 

Sehingga perlu dilakukan penelitian karena limbah penetasan 

memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk dimanfaatkan 

sebagai pakan ayam arab. 

Penelitian dilaksanakan di peternakan ayam arab milik 

Bapak Husni yang terletak di Jl. Kendalsari Gg.5, Kota 

Malang selama 1 bulan yaitu tanggal 10 Desember 2018 

hingga 6 Januari 2019. Analisis proksimat dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung limbah penetesan terhadap konsumsi 

pakan, Hen Day Production (HDP) dan konversi pakan. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan tepung limbah penetasan terhadap konsumsi 

pakan, Hen Day Production (HDP) dan konversi pakan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 72 ekor 

ayam arab dengan jenis kelamin betina dengan umur 6 bulan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 

perlakuan yang setiap perlakuan dilakukan pengulangan 

sebanyak 6 kali. Setiap ulangan dalam perlakuan  berisi 3 ekor 

ayam arab. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian yaitu 

P0 (pakan basal tanpa penambahan tepung limbah penetasan), 

P1 (pakan basal + 3% tepung limbah penetasan, P2 (pakan 

basal + 4,5% tepung limbah penetasan, dan P3 (pakan basal + 

6% tepung limbah penetasan). Data penelitian yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dan apabila hasil terdapat perbedaan pengaruh nyata maupun 

sangat nyata maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung limbah penetasan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan 

konversi pakan. Dengan nilai rataan konsumsi pakan 

(g/ekor/minggu) yaitu P0 (574,54±43,58), P1 (529,84±48,70), 

P2 (503,05±47,80) dan P3 (478,76±20,62). Nilai rataan 

konversi pakan P0 (2,16±0,02), P1 (2,15±0,02), P2 

(2,12±0,01) dan P3 (2,16±0,02). Selain itu, penambahan 

tepung limbah penetasan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap HDP (Hen Day Production) 
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dengan nilai rataan P0 (39,76±0,64), P1 (40,11±0,44), P2 

(40,63±0,28), P3 (39,39±0,83). Dari hasil uji jarak Duncan 

diketahui perlakuan terbaik terhadap konsumsi pakan dan 

HDP (Hen Day Production) pada penambahan tepung limbah 

penetasan dengan persentase 4,5%. Perlakuan terbaik terhadap 

konvesi pakan yaitu pada persentase 3%. 

Penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan 

ayam arab dengan persentase 3%, 4,5% dan 6% 

mempengaruhi variabel yang diteliti. Penambahan tepung 

limbah penetasan dalam pakan dapat menurunkan konsumsi 

pakan, meningkatkan produksi telur (Hen Day Production), 

dan menurunkan konversi pakan. Faktor yang mempengaruhi 

penurunan konsumsi pakan dan peningkatan produksi telur 

karena kandungan energi metabolis serta protein yang terdapat 

dalam tepung limbah penetasan. Semakin menurun konversi 

pakan menunjukkan semakin efisien pula pakan yang 

dikonsumsi. Namun, perhitungan secara ekonomis masih 

menunjukkan belum adanya keuntungan dari penggunaan 

tepung limbah penetasan untuk pakan. Sehingga 

penggunaannya belum disarankan untuk diaplikasikan oleh 

peternak. 

Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya 

penelitian tentang proses pembuatan tepung limbah penetasan 

yang lebih sederhana dan mudah, sehingga dapat menurunkan 

biaya dari pembuatan tepung limbah penetasan yang cukup 

tinggi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia peternakan di Indonesia saat ini mulai 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dan 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 

berbagai skala usaha. Perkembangan usaha peternakan 

disebakan karena adanya pertambahan jumlah penduduk 

yang terus bertambah setiap tahunnya, mulai 

meningkatnya taraf hidup masyarakat, perubahan selera 

konsumen, dan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya 

khususnya pada protein hewani. Salah satu sumber 

protein hewani yang dikonsumsi masyarakat yaitu telur. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan 

konsumsi telur. Konsmsi telur pada tahun 2015 sebesar 

1,94 kg/kapita/minggu, tahun 2016 sebesar 1,98 

kg/kapita/minggu dan tahun 2017 sebesar 2,1 kg/kapita 

per seminggu (Anonymous, 2017). Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan lagi ayam petelur di Indonesia selain ayam 

ras.  

Ayam petelur yang dikembangkan di Indonesia 

antara lain ayam buras, ayam kampung, dan ayam arab. 

Ayam petelur yang dikembangkan di Indonesia dipilih 

ayam petelur yang memiliki produktifitas tinggi, mudah 

beradaptasi dengan lingkungan, dan tidak mudah terkena 

penyakit. Ayam Arab merupakan ayam keturunan ayam 

Brakel Kriel – Silver dari Belgia. Ayam arab merupakan 

salah satu ayam yang termasuk dalam tipe ayam kecil. 

Sifat kualitatif dari ayam arab ini adalah memiliki warna 
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bulu putih keperakan dari kepala hingga leher dan semua 

warna bulu nya hitam putih pada badan, shank berwarna 

biru. Ayam arab banyak dikembangkan di Indonesia 

karena memiliki produksi telur yang tinggi hampir sama 

dengan ayam buras. Telur yang dihasilkan dapat 

mencapai 190-250 butir per tahun dengan berat telur 30-

35 g. Selain itu, telur ayam arab hampir mirip dengan 

telur ayam kampung. Sifat mengeram ayam arab hampir 

tidak ada, sehingga waktu bertelur lebih panjang dan 

produksi telur yang dihasilkan juga semakin tinggi. Ayam 

arab dapat memanfaatkan pakan walaupun dengan 

kualitas yang rendah. Namun untuk mencapai 

produktivitas yang optimal diperlukan pakan yang 

berkualitas tinggi. 

Pakan adalah sesuatu yang diberikan kepada ternak 

baik satu kali atau bebarapa kali yang dapat dicerna, 

bermanfaat, mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh 

ternak, serta tidak membahayakan kehidupan ternak. 

Bahan pakan tidak boleh mengandung anti nutrisi yang 

dapat menurunkan produktivitas ternak. Pakan merupakan 

komponen biaya yang cukup tinggi, karena 60-70% biaya 

yang dikeluarkan oleh peternak berasal dari pembelian 

pakan. Ketersedian bahan pakan yang ada di Indonesia 

tidak mencukupi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perlu 

dicari alternatif pakan agar kebutuhan pakan dapat 

terpenuhi dan nutrisi ternak tetap tercukupi. Salah satunya 

dengan pemanfaatan limbah penetasan untuk alternatif 

pakan ternak dan juga dapat menekan biaya pakan tanpa 

menurunkan produktivitas ternak. 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh suatu 

proses yang keberadaannya tidak dikehendaki dan apabila 
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tidak diolah akan menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Limbah penetasan adalah sisa hasil penetasan telur yang 

terdiri dari DOC mati, telur infertil, kerabang telur, 

embrio yang mati, telur yang terlambat menetas, unggas 

yang mati dan cairan kental dari telur. Limbah penetasan 

dihasilkan setiap hari dengan jumlah yang cukup banyak 

oleh perusahaan penetasan. Limbah penetasaan biasanya 

hanya dibakar, dikubur dan dibuang ke tempat 

pembuangan akhir. Hal tersebut dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan baik tanah, air dan udara. 

Pembakaran limbah penetasan dapat mencemari 

lingkungan karena hasil pembakarannya akan 

menghasilkan gas metan yang lebih berbahaya 

dibandingkan dengan pemanasan global. Telur infertil 

yang diperoleh telah diseleksi dan dipisahkan dari mesin 

tetas pada hari ke-10 penetasan. Embrio di dalam telur 

yang mengalami kematian dini disebabkan karena faktor 

penyimpanan telur tetas yang kurang baik dan disimpan 

dalam waktu yang terlalu lama, sehingga mikroba masuk 

ke dalam telur dan merusak isi telur serta proses fumigasi 

terlalu lama atau dosis fumigasi yang terlalu tinggi yang 

menyebabkan embrio telur mati dini. Kerabang telur 

diperoleh dari telur yang sudah menetas. Limbah 

penetasan memiliki kandungan nutrisi yang masih 

tergolong tinggi. Kandungan nutrisi yang ada yaitu 

protein, kalsium dan energi. Telur infertil mengandung 

protein yang cukup baik ditambah  dengan adanya embrio 

yang mengalami kematian dini, sehingga kandungan 

proteinnya cukup tinggi. Kerabang telur mengandung 

kalsium yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan. Pemanfaatan limbah penetasan sebagai bahan 
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pakan, perlu dilakukan manipulasi teknologi pembuatan 

pakan yang bersifat meningkatkan pertumbuhan 

produktivitas, kesehatan dan produk ternak yang 

dihasilkan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. 

Pengolahan yang dilakukan dengan pembuatan tepung 

limbah penetasan. Pengolahan limbah penetasan 

dilakukan dengan berbagai proses diantaranya perebusan, 

pemanasan, pengeringan, dan penggilingan. Tepung 

limbah penetasan yang dihasilkan mengandung GE 3987 

Kkal/Kg, bahan kering 83,2%, protein kasar 24,31%, 

kalsium 25,62%, phospor 1,47% dan abu 37,05%. 

Keunggulan tepung limbah penetasan sebagai bahan 

tambahan pakan dapat memberikan produksi telur yang 

lebih tinggi, efisiensi pakan yang baik, menambah bobot 

telur dan dapat megurangi biaya pakan.  

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa 

masih terdapat adanya kandungan nutrisi dalam limbah 

penetasan yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai 

bahan pakan. Selain itu, pengolahan limbah penetasan 

sebagai bahan pakan diperlukan unuk mengurangi 

pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah 

penetasan. Sehingga pemanfaatan dari tepung limbah 

penetasan dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif 

juga dapat mengurangi pencemaran lingkunga. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan ayam 

arab (Gallus turcicus) terhadap konsumsi pakan, HDP 

(Hen Day Production), dan konversi pakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pengaruh penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan ayam arab (Gallus turcicus) 

terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), 

dan konversi pakan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah dapat mengetahui pengaruh penambahan tepung 

limbah penetasan dalam pakan ayam arab (Gallus 

turcicus) terhadap konsumsi pakan, Hen Day Producition 

(HDP), dan konversi pakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini 

nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk melakukan penelitian dalam 

megembangkan ilmu pengetahuan tentang 

penggunaan tepung limbah penetasan sebagai bahan 

pakan dalam bidang akademisi. Bagi peternak, 

sebagai sumber informasi mengenai bahan alternatif 

yang dapat digunakan untuk bahan pakan dan dapat 

diterapkan secara langsung pada ternaknya.  

 

1.5 Kerangka Berpikir 

Ayam arab (Gallus turcicus) merupakan ayam 

keturunan ayam Brakel Kriel- Silver dan  termasuk ayam 

lokal dari Belgia. Ayam arab adalah salah satu jenis ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

buras yang sudah mampu beradaptasi di Indonesia dan 

mampu berproduksi dengan baik meskipun dengan 

kualitas pakan yang rendah. Ayam arab merupakan salah 

satu jenis ayam petelur yang unggul, produktivitasnya 

hampir menyerupai ayam ras. Waktu pengeraman yang 

hampir tidak ada, sehingga lama bertelur menjadi lebih 

panjang. Namun, pemeliharaannya diperlukan manajemen 

pemeliharan, pakan, serta bibit yang baik. 

Manajemen pemeliharaan ayam sangat beragam, 

berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. 

Hal tersebut karena perbedaan kondisi geografis. 

Manajemen pemeliharaan yang dilakukan terdiri dari 

pemeliharaan ayam secara intensif, kondisi kandang, 

menghilangkan sifat mengeram, menghilangkan sifat 

agresif, spesialisasi usaha. Perbaikan manajemen 

pemeliharaan dengan lebih baik maka akan menyebabkan 

peningkatan produksi telur. Karena manajemen 

pemeliharaan yang kurang baik dapat menyebabkan 

penurunan produksi yang cukup signifikan.   

Pakan merupakan salah satu yang harus 

diperhatikan dalam pemeliharaan ternak. Harga pakan 

yang tinggi, serta berkompetisi dengan manusia 

menyebabkan pakan susah untuk diperoleh. Selain itu 

biaya pakan mencapai 70-80% dari biaya operasional 

lainya. Sehingga perlu dicari adanya pakan-pakan 

alternatif yang juga memiliki kualitas yang baik, yang 

ketersediaannya melimpah, kontinyu dan tidak 

berkompetisi dengan manusia. 

Produksi ayam petelur dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain bibit, ransum, manajemen pemiliharaan, 

suhu dan kelembaban lingkungan. Tinggi rendahnya 
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produksi telur bergantung pada genetik bibit yang 

digunakan. Potensi produksi ayam dengan genetik yang 

unggul dapat menghasilkan produktivitas tinggi pada 

masa pemeliharaan apabila juga didukung oleh 

manajemen yang optimum, ransum yang berkualitas 

tinggi, upaya pencegahan penyakit, dan kondisi 

lingkungan yang ideal.   

Limbah penetasan adalah sisa hasil proses 

penetasan yang terditi dari telur infertil, telur dengan 

embrio mati dan DOC afkir. Setiap 1.000 butir telur yang 

ditetaskan dalam mesin tetas dengan kelembaban 55-60% 

diperkiraan akan dihasilkan limbah peternakan sebanyak 

23 kg. Limbah penetasan terdiri dari kerabang kosong, 

telur in fertil, embrio mati, unggas yang terlambat 

menetas dan cairan kental dar telur. Limbah penetasan 

merupakan semua sisa proses penetasan telur parent stock 

di perusahaan penetasan dalam bentuk padat, cair dan gas 

yang telah dipisahkan dari DOC (Day Old Chick) yang 

normal dan ditetaskan. Limbah padat  yang dihasilkan 

berupa telur infertile, embrio mati, DOC yang cacat dan 

mati, kerabang telur, dan lain sebagainya. 

Limbah penetasan dapat dijadikan sebagai pakan 

alternatif karena masih memiliki kandungan nutrisi yang 

cukup baik. Cara pengolahan limbah penetasan yang tepat 

untuk memanfaatkan limbah penetasan berupa telur 

infertil, embrio mati, kulit telur dan DOC yang cacat yaitu 

dengan mengolahnya menjadi tepung sebagai bahan 

pakan sumber protein dan mineral untuk pakan ternak. 

Pengolahan bahan mentah limbah penetasan dikeringkan 

pada suhu 100°C dalam waktu 5-8 jam. Proses ini tidak 

dilakukan penambahan air. Proses pengolahan tersebut 
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menghasilkan kandungan 3987 kkal/kg GE, 83,2% bahan 

kering, protein kasar 24,31%, kalsium 25,62%, fosfor 

1,7% dan abu 37,05%. Abiola et al., 2012 juga 

menjelaskan bahwa kandungan nutrisi tepung limbah 

penetasan berdasarkan analisa proksimat yaitu kadar air 

sebesar 4,85%, Abu 18,12%, ether extract 23,94%, 

protein kasar 42, 26%, serat kasar sebesar 1%, gross 

energy sebesar (GE) 20, 24, kalsium 10,97%, phospor 

0,66% dan Ca : P sebesar 16,6 : 1. 

Berdasarkan uraian diatas, tepung limbah penetasan 

memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pakan alternatif 

yang juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

ternak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian penambahan 

tepung limbah penetasan pada pakan terhadap konsumsi 

pakan, Hen Day Production (HDP), dan konversi pakan 

ayam arab (Gallus turcicus).  Skema kerangka pikir 

penelitian ini terdapat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan 

ayam arab (Gallus turcicus) diduga dapat menurunkan 

konsumsi pakan, meningkatkan Hen Day Production, dan 

menurunkan konversi pakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Odunsi, Akinwuni and Falana 

(2013) menjelaskan bahwa penggunaan tepung limbah 

penetasan sebagai substitusi tepung ikan dalam pakan 

burung puyuh menunjukkan adanya peningkatan HDP 

(Hen Day Production), penggunaan pakan yang lebih 

efisien, mengurangi biaya pakan, dan menghasilkan berat 

telur yang lebih berat, namun tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan burung puyuh. Mahmud (2015) juga 

menyatakan peningkatan produksi telur secara maksimal 

terjadi pada pakan dengan penambahan tepung limbah 

penetasan 4%. Persentase tepung limbah penetasan 12% 

akan menyebabkan penurunan produksi telur. Namun, 

tidak menyebabkan pengaruh terhadap eggmass dan 

konversi pakan. Tepung limbah penatasan ini mampu 

dijadikan sebagai substitusi tepung ikan dalam pakan 

burung puyuh. Hal tersebut sesuai dengan Noor (2017) 

bahwa penggunaan tepung limbah penetasan dapat 

mengurangi penggunaan tepung ikan pada ransum. Selain 

itu, penggunaan tepung limbah penetasan pada ransum 

ayam broiler dapat meningkatkan konsumsi kalsium pada 

level 12% dan meningkatkan massa kalsium daging pada 

level 12%. Hal tersebut juga sesuai dengan Doni (2016) 

bahwa penggunaan tepung limbah penetasan dalam pakan 

burung puyuh dapat menurunkan konsumsi ransum, 

pertambahan bobot badan, meningkatkan bobot telur dan 

bobot cangkang burung puyuh. Semakin tinggi level 

pemberian tepung limbah penetasan maka pengaruh yang 
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diberikan akan semakin berpengaruh nyata. Jaya (2016) 

menambahkan penggantian tepung ikan dengan tepung 

limbah penetasan dalam pakan itik lokal jantan (Anas 

plathyrynchos) sebanyak 8% tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan harian 

(PBBH), konversi ransum dan ratio efesiensi protein 

(REP).  

Maknun, Kismiati dan Mangisah (2015) 

menjelaskan bahwa perlakuan tepung limbah penetasan 

telur burung buyuh dalam pakan burung puyuh dengan 

level pemberian 0%, 9%, 12% dan 15% menyebabkan 

peningkatan konsumsi serta massa telur yang dihasilkan. 

Namun berbanding terbalik dengan produksi telur dan 

konversi pakan, pakan yang dikonsumsi mengalami 

penggunaan yang kurang efisien. Hasil penelitian 

Sungkowo (2016) menjelaskan bahwa penggunaan tepung 

limbah penetasan pada pakan ayam broiler dengan 

persentase tepung limbah penetasan sebanyak 12% dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan protein ransum. 

Penunggunaan protein ransum secara efisien dapat 

menyebabkan menurunnya konsumsi pakan, karena 

kebutuhan nutrisi telah terpenuhi dan dapat meningkatkan 

produktivitas ayam. Namun, pada penggunaan limbah 

penetasan 12% tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kecernaan protein dan massa protein daging. 

Mubtadiah (2016) juga mengungkapkan bahwa tepung 

limbah penetasan dapat digunakan dalam pakan hingga 

level 12%. Penambahan hingga level 12% pada ayam 

broiler mampu meningkatkan pertambahan bobot badan 

dan mampu memperbaiki nilai konversi ransum ayam 
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broiler, sehingga pakan yang digunakan lebih efisien 

untuk menghasilkan pertambahan bobot badan.  

Aghdam, Shahriar, Nazer, Doolgarisharaf and 

Monirifar (2008) dalam hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa penambahan limbah penetasan dengan persentase 

2% dan 4% tidak memberikan pengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan ayam pedaging. Namun, pada 

penambahan dengan persentase tepung limbah penetasan 

6% dan 8% memberikan pengaruh pada pertambahan 

bobot badan ayam pedaging. Hasil penelitian juga 

menunjukkan penambahan tepung limbah penetasan 

dalam pakan tidak mempengaruhi konversi pakan ayam 

pedaging umur 3-6 minggu dengan semua persentase 

penambahan tepung limbah penetasan. Al, El dan Marfet 

(2010) menyatakan bahwa penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan ayam petelur dengan level tepung 

limbah penetasan hingga 10% tidak dapat meningkatkan 

produksi telur, meningkatkan kualitas telur, 

perkembangan orgam dalam dan metabolisme lemak. 

Tepung limbah penetasan dalam pakan ayam petelur umur 

25-41 tidak mempengaruhi produktifitas telur, kualitas 

telur, perkembangan organ dalam dan metabolisme 

lemak. Pengolahan tepung limbah penetasan menjadi 

bahan pakan memiliki kontribusi penting dalam 

menurunkan pencemaran lingkungan akibat limbah 

penetasan. 

 

2.2 Ayam Arab  

Ayam arab (Gallus turcicus) merupakan salah satu 

ayam lokal yang berasal dari wilayah Eropa. Ayam lokal 

ini termasuk jenis ayam petelur yang unggul. Ayam lokal 
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unggul di Eropa dikenal dengan beberapa jenis 

bergantung pada negara tempat ayam lokal ini 

berkembang.  Di Eropa, ayam ini sudah dikenal sejak 

abad ke 12-M yang dikenal dengan nama latin Gallus 

turcicus atau ayam turki yang menandakan asal ras ayam 

ini kemungkinan berasal dari wilayah Anotalia 

(Anonymous, 2019). Bresse di Prancis, Hamburg di 

Jerman, Mesian di Belanda, dan Breakels di Belgia. Ayam 

braekels adalah jenis ayam lokal yang dikenal di 

Indonesia yang memiliki nama latin Gallus turcicus. 

Ayam keturunan ayam braekels bersifat gesit, aktif, dan 

daya tubuh yang kuat. Pejantannya memiliki daya seksual 

yang tinggi (Diwyanto dan Prijono, 2007). 

Klasifikasi Ayam arab adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Sub Filum  : Vertebrata  

Kelas    : Aves  

Famili   : Phasianidae  

Sub Famili : Phasianinae  

Genus   : Gallus  

Spesies   : Gallus turcicus 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Ayam Arab breakels silver 
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Ayam arab adalah salah satu ayam petelur yang 

unggul. Ayam arab ini juga merupakan salah satu jenis 

ayam buras yang belum dipatenkan. Ciri-ciri ayam arab 

berwarna putih mengkilap sepanjang leher, bulu 

punggung berwaran putih dengan berbintik hitam, bulu 

sayap hitam dan bergaris putih, warna bulu ekor dominan 

hitam bercampur dengan putih, memiliki jengger kecil 

yang berwarna merah dan warna mata hitam dengan 

terdapat lingkaran kuning pada matanya. Jenis ayam 

petelur ini merupakan salah satu jenis ayam petelur yang 

cukup potensial karena produksi telurnya tinggi dan 

menyerupai produktifitas ayam ras petelur (Indra, 

Achmanu dan Nurgiatiningsih., 2013). Pemeliharaan 

ayam arab secara intensif dapat mencapai produksi telur 

sebesar 190-250 butir per tahun dengan berat telur 42,3 g. 

Ayam arab memiliki banyak kenggulan lain dibandingkan 

dengan ayam buras lainnya. Ayam arab hampir tidak 

memiliki waktu mengeram sehingga waktu bertelurnya 

lama. Ayam arab jantan memiliki libido seksualitas yang 

lebih tinggi, sehingga mudah dikawinkan dengan ayam-

ayam lain karena dapat 3 kali kawin dalam waktu 15 

menit. Jenis ayam petelur unggul ini dapat dijadikan 

untuk perbaikan genetik ayam buras. Di Indonesia ayam 

arab mulai masuk dan berkembang pada tahun 90-an. 

Terdapat dua jenis ayam arab yang banyak dikembangkan 

yaitu ayam arab silver dan ayam arab merah (Golden 

Red). Ayam arab (Silver) memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 

tubuh berwarna putih di leher dan totol-totol hitam di 

badan. Sedangkan ayam arab merah (Golden red) 

memiliki ciri-ciri yaitu memiliki bulu berwarna kuning 

keemasan di leher dan totol-totol hitam di sayap dan paha 
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(Rozi, 2003). Di Indonesia ayam arab dijual dalam bentuk 

DOC maupun ayam arab yang sudah siap bertelur. Harga 

DOC ayam arab yaitu sebesar Rp. 6.600/ekor dan harga 

ayam pullet sebesar Rp. 125.000/ekor. Namun, 

ketersediaanya belum banyak karena belum 

dikembangkan secara besar oleh perusahaan penetasaan 

yang banyak berkembang di Indonesia. Pengembangan 

ayam arab pada saat ini hanya dilakukan oleh perusahaan 

menengah yang masih bertaraf CV, salah satunya yaitu 

CV. Kuda Hitam Perkasa yang ada di Kediri Jawa Timur.  

Ayam arab mulai berproduksi pada umur 4,5 -5,5 

bulan. Produksi ayam arab pada umur tersebut belum 

mencapai maksimal, karena ayam masih terdapat pada 

tahap belajar bertelur. Umur 8-9 bulan ayam arab berada 

pada masa puncak produksi sehingga ayam dapat 

menghasilkan produksi telur secara optimal (Indra, 

Achmanu dan Nurgiatiningsih., 2013). Produksi telur 

akan meningkat dengan tajam dan mencapai puncaknya 

pada umur 9,5 -10 bulan, namun akan mengalami 

penurunan produksi secara perlahan sampai mencapai 

65% sesudah masa produksi 15 bulan yaitu saat ayam 

umur 20,5 bulan ( Wahyu, 2004). Produktivitas telur 

ayam arab mencapai 60-70% lebih tinggi dibadingkan 

produktivitas ayam kampung yang hanya mencapai 30-

40%. Ayam arab yang sudah memiliki produktivitas 

rendah akan diafkir dan dijual sebagai ayam pedaging. 

 Pertumbuhan ayam arab dibedakan atas beberapa 

fase yaitu starter, fase grower dan fase layer. Fase starter 

terdiri dari starter I saat ayam umur 1-1,5 bulan dan fase 

starter II pada ayam umur 1,8-3 bulan. Ayam periode 

starter memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif cepat 
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dan dapat menetukan kehidupan selanjutnya. Fase starter 

adalah fase yang peka terhadap penyakit. Pemotongan 

paruh pada umur 7-10 hari bertujuan untuk mencegah 

kanibalisme pada ayam. Pakan yang diberikan pada fase 

starter memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 20-

22% (Anggordi, 1985). Fase grower umur 3-4 bulan. 

Terdapat perubahan dari ukuran tubuh ayam dan terjadi 

pertambahan bulu pada fase grower. Kematangan seksual 

atau mulai berkembangnya organ reproduksi juga terjadi 

pada fase grower. Dewasa kelamin pada ayam arab 

ditandai dengan awal pertama kali ayam bertelur (Joseph, 

Dulaney, Robinson, Renema and Zuidof., 2003).  

Pemberian pakan pada fase grower dengan kandungan 

protein yang lebih rendah.   Fase layer pada ayam dengan 

umur 4 bulan atau lebih. Fase layer ayam sudah mulai 

bertelur, dan akan terjadi peningkatan produtivitas. Pakan 

yang diberikan pada ayam arab fase ini diperlukan untuk 

tujuan produksi. kebutuhan protein untuk pakan layer 

adalah 17-18%. 

Telur ayam arab memiliki  karakteristik bentuk dan 

warna yang hampir mirip menyerupai telur ayam 

kampung (Sodak, 2011). Kuning telur ayam Arab 

memiliki volume lebih besar yaitu mencapai 53,2% dari 

bobot telur. Warna kerabang telur sangat bervariasi yakni 

putih, kekuningan, dan coklat (Natalia, Nista, Sunarto dan 

Yuni., 2005). 

Pemeliharaan ayam arab lebih mudah dibandingkan 

dengan ayam kampung. Ayam arab hampir tidak memiliki 

sifat mengerami telurnya apabila dipelihara secara intensif 

akan dapat membantu meningkatkan produktifitas. 

Pemberian ransum juga sangat penting untuk 
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diperhatikan. Ayam arab termasuk jenis ayam yang dapat 

memanfaatkan atau memiliki toleransi yang baik terhadap 

pakan yang memiliki kualitas yang rendah (Suryani, 

Suthama dan Wahyuni., 2012). 

 

2.3 Pakan  

Pakan adalah bahan pakan yang diberikan kepada 

ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya yang 

diberikan dalam sehari. Pakan terdiri dari campuran 

beberapa bahan pakan yang disebut ransum. Pakan 

digunakan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan pokok 

dan berproduksi menghasilkan daging dan telur 

(Handayani, Aulia, dan Ayu, 2013). Pakan memiliki 

persentase biaya yang cukup tinggi sebesar 70% dalam 

usaha peternakan. Pakan yang diberikan harus 

mengandung gizi yang diperlukan oleh ternak, 

diantaranya sebagai sumber energi, sumber vitamin, 

sumber mineral dan energi yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan. Kandungan nutrisi pakan yang diberikan 

harus seimbang dan mengandung zat-zat makanan yang 

diperlukan dalam perbandingan yang sesuai dengan 

kebutuhan unggas, jenis dan bangsa unggas, umur, bobot 

badan, jenis kelamin dan fase produksi. Pakan yang baik 

berasal dari campuran pakan yang baik, bersih, 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas, tidak 

terdapat jamur, murah dan bersifat palatable (Ketaren, 

2010). 

Pemberian ransum terhadap ternak harus sesuai 

dengan umur dan kebutuhan nutrisnya. Kebutuhan protein 

dan energi pada ayam harus terpenuhi dengan baik. 

Protein untuk ayam yang sedang dalam masa pertumbuan 
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digunakan untuk pertumbuhan jaringan, hidup pokok serta 

pertumbuhan bulu. Protein untuk unggas dapat diperoleh 

dari protein nabati dan protein hewani (Suprijatna, Luthfi 

dan Warsono., 2006).  Energi juga dibutuhkan oleh ayam 

untuk produksi telur, meyelenggarakan keaktifan fisik dan 

mempertahankan temperatur tubuh yang normal, sumber 

dari karbohidrat, lemak dan protein di dalam ransum. 

Ayam arab pada fase layer atau fase ayam yang masih 

belajar bertelur harus diberikan pakan dengan kandungan 

energi yang tinggi. Menurut Sarwono (2002), kebutuhan 

pakan ayam arab yang berumur 3,5 – 5,5 bulan sebanyak 

60-80 g/hari/ekor dengan kandungan protein 14-16% dan 

energi metabolis 2.400 - 2.500 kkl/kg. Ayam arab umur 

5,5 bulan ke atas kebutuhan pakannya sebesar 15-16% 

dengan energi metabolis 2.850 kkal/kg.  

Pakan ayam arab yang sedang berproduksi 

berdasarkan hasil penelitian di Indonesia akan lebih baik 

bila diberi pakan dengan kadar protein 17% dan energi 

sebesar 2850 kkal/kg (Rasyaf, 1993). Pakan ayam petelur 

umur 18 minggu sampai pertama kali bertelur 

membutuhkan energi metabolis 2850 kkal/kg dengan 

kandungan protein kasar sebesar 16%, dan serat kasar 

untuk ayam petelur maksimal yaitu sebesar 7,20 

g/ekor/hari (National Research Council (NRC), 1994). 

 

2.4 Tepung Limbah Penetasan 

Limbah adalah sisa atau hasil buangan dari suatu 

proses produksi, yang berbentuk padat, cair dan gas yang 

dapat dimanfaatkan kembali atau tidak dan dapat bernilai 

ekonomis atau tidak (Anonymous, 2013). Penggunaan 

limbah sebagai bahan pakan dapat menjadi salah satu cara 
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untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku pakan. 

Limbah yang digunakan untuk bahan pakan dapat berasal 

dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dijadikan sebagai 

sumber serat kasar, sumber energi, sumber protein dan 

sumber mineral. Pemanfaatan limbah yang berasal dari 

hewan digunakan untuk meningkatkan kadar protein yang 

ada dalam pakan karena sumber protein dari tanaman 

masih memiliki kandungan zat antinutrisi di dalamnya. 

Sumber protein hewani dapat berasal dari limbah ternak 

ruminansia maupun unggas. 

Limbah penetasan merupakan salah satu limbah 

yang berasal dari hewan yang terdiri dari embrio mati, 

telur infertil, DOC final stock yang mati maupun cacat 

dan kerabang telur (Rahmatika, Osfar dan Widodo, 2013). 

Glatz, Miao, and Rodda (2011) menyatakan bahwa 

limbah penetasan telur berbentuk padat terdiri dari 

kerabang telur, telur infertil, embrio mati, telur yang 

terlambat menetas, dan DOC mati, serta cairan kental dan 

jaringan yang membusuk. Setiap dilakukan proses 

penetasan selalu terdapat limbah yang dihasilkan baik dari 

telur yang menetas maupun tidak. Setiap 1000 butir telur 

yang ditetaskan akan menghasilkan limbah kurang lebih 

23 kg dengan kandungan air yang masih cukup tinggi 

sekitar 55-60% (Abiola Radebe, Westhuizen and 

Umesiobi., 2012). Limbah penetasan yang langsung 

dibuang ke tempat pembuakan akhir akan mengalami 

menguraian secara alami yang nantinya akan 

menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan dari 

limbah penetasan ini 21 kali lebih berbahaya dibandingan 

dengan CO2 dalam pemanasan global (Glatz, Miao and 

Rodda., 2011). Selain itu apabila limbah penetasan 
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dikubur dalam tanah maka akan menyebabkan 

pencemaran air tanah. Sehingga sangat diperlukan untuk 

dilakukan pengolahan untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan. 

Limbah penetasan merupakan salah satu pakan 

nonkonvesional yang dapat dijadikan sebagai sumber 

protein, kalsium dan fosfor dalam pakan ternak unggas 

yang harganya lebih murah. Pengolahan limbah penetasan 

sebelum dijadikan pakan yaitu dibuat menjadi tepung 

terlebih dahulu. Tepung limbah penetasan adalah hasil 

dari pengolahan dan pengeringan limbah penetasan yang 

kemudian digiling hingga menjadi tepung. Limbah 

penetasan mempunyai kandungan nutrien yang cukup 

baik, antara lain protein kasar sebesar 36,2%, lemak kasar 

sebesar 23,9%, serat kasar sebesar 0,9%, abu sebesar 

25,1%, energi metabolis (EM) sebesar 2.895,2 Kkal/kg 

(Sathiskumar dan Prabakaran, 2008), kalsium 25,62% dan 

fosfos 1,47% (Mehdipour, Shargh, Dastar and Hassani., 

2009). Abiola, Radebe, Westhuizen and Umesiobi (2012) 

juga menjelaskan bahwa kandungan nutrisi tepung limbah 

penetasan berdasarkan analisa proksimat yaitu kadar air 

sebesar 4,85%, Abu 18,12%, ether extract 23,94%, 

protein kasar 42, 26%, serat kasar sebesar 1%, gross 

energy sebesar (GE) 20, 24, kalsium 10,97%, phospor 

0,66% dan Ca : P sebesar 16,6 : 1. 

 

2.5 Konsumsi Pakan 

Konsumsi ransum adalah jumlah ransum yang 

dikonsumsi ternak untuk kebutuhan hidup pokok dan 

pertumbuhan selama periode waktu tertentu dan dapat 

dihitung setiap hari (g/ekor/hari) atau setiap minggu 
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(g/ekor/minggu) dengan menggunakan perhitungan 

jumlah pemberian ransum dikurangi dengan pakan yang 

tidak dikonsumsi (Wardiny dan Sinar, 2013). Konsumsi 

pakan adalah faktor dasar untuk hidup dan menentukan 

produksi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah 

jenis ternak, pakan yang diberikan (palatabilitas), dan 

lingkungan tempat ternak dipelihara (Rahman, 2008). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi ransum 

selain dari faktor fisologi dan nutrien adalah aktivitas 

ternak, umur dan jenis ternak (Muharlien dan Ani, 2015). 

Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan 

bagi berlangsungnya proses-proses biologis di dalam 

tubuh ternak secara normal sehingga proses pertumbuhan 

dan produksi telur berlangsung secara optimal (Suprijatna, 

Umiyanti dan Ruhyat., 2005). Semakin tinggi energi 

dalam pakan maka konsumsi pakan akan menurun. Selain 

itu, konsumsi protein juga akan mempengaruhi konsumsi 

pakan pula. Konsumsi protein akan berpengaruh terhadap 

penambahan bobot badan dan produksi telur (Utomo, 

Sudjarwo dan Hamiyanti, 2011). Saat kebutuhan energi 

ternak sudah terpenuhi, maka ternak akan berhenti makan. 

Ransum yang memiliki kandungan energi yang tinggi 

akan mengkonsumsi pakan lebih sedikit karena 

kebutuhannya sudah terpenuhi. Tabel kebutuhan nutrisi 

ayam petelur disajikan dalam Tabel. 1. Namun sebaliknya 

apabila ransum yang diberikan memiliki kandungan 

nutrisi yang rendah, meskipun ternak sudah 

mengkonsumsi pakan dengan jumlah yang lebih banyak 

tapi kebutuhan nutrisinya belum terpenuhi. Kelebihan 

energi metabolis pada pakan yang tidak diubah menjadi 

pertambahan bobot badan maupun produksi telur akan 
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diubah menjadi lemak (Widjastuti dan Kartasudjana, 

2006). Sehingga penyusunan ransum harus 

memperhatikan kandungan nutrisi pakan yanga ada di 

dalamnya. 

 

Tabel 1. Persyaratan Mutu Pakan untuk Ayam Petelur 

(Sumber : SNI 01-3927-2006) 

No. Parameter Satuan Persyaratan 

1. Kadar air % Maks. 14,0 

2. Protein kasar % Min 16,0 

3. Lemak kasar % Maks. 7,0 

4. Serat kasar % Maks. 7,0 

5. Abu % Maks. 14,0 

6. Kalsium (Ca) % 3,25 – 4,25 

7. Fosfor (P) total % 0,60 – 1,00 

8. Fosfor tersedia % Min. 0,32 

9. Total aflatoxin µg/Kg Maks 50,0 

10. Energi Metabolis 

(ME) 

Kkal/Kg Min. 2650 

11. Asam amino   

 - Lisin % Min. 0,80 

 - Metionin % Min. 0,35 

 - Metionin + 

Sistin 

% Min. 0,60 

 

Konsumsi ransum dipengaruhi oleh temperatur 

lingkungan, kesehatan, ternak, berat badan, kecepatan 

pertumbuhan, bentuk makanan, kandungan zat makanan 

dan tingkat stress yang dialami oleh ternak (Widodo, 

Setiawan, Sidiyono, Sudibya dan Indreswari., 2013). 

Semakin tinggi suhu lingkungan maka dapat menurunkan 

konsumsi pakan, sedangkan suhu rendah akan menaikan 

konsumsi pakan (Aviati, Mardiati dan Saraswati, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Oleh karena itu, suhu kandang harus disesuaikan dengan 

kondisi ternak. Menurut Sudrajat (2014) banyak 

sedikitnya konsumsi pakan juga bergantung pada besar 

kecilnya ukuran ternak, sifat genetis (breed), suhu 

kandang, performa produksi, kondisi kandang, tempat 

pakan, kondisi air minum, kualitas dan kuantitas pakan 

dan adanya penyakit. Ditambahkan oleh Anggorodi 

(1985) bahwa konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh 

kandungan serat kasar dalam ransum. Serat kasar yang 

tidak dapat dicerna akan membawa nutrien lain keluar 

bersama feses. Penurunan jumlah konsumsi pakan dapat 

disebabkan oleh tinggi kandungan serat kasar dalam 

pakan yang melebihi standar pakan yang telah 

direkomendasikan. Kandungan serat yang terlalu tinggi 

pada pakan akan menyebabkan penurunan daya cerna 

segingga nutrisi yang terserap oleh pencernaan ternak 

akan rendah pula (Sofjan dan Surisdiarto, 2003). Sarwono 

(2002) menyatakan ayam arab yang berumur 1-2 bulan 

kebutuhan ransum berkisar 25-45 g/hari/ekor dengan 

kandungan protein 18-19%dan energi metabolis 2.500 

kkal/kg; umur 2-3,5 bulan kebutuhan ransum 45-

60g/hari/ekor dengan kandungan protein 16-17% dan 

energi metabolis 2.500kkal/kg; umur 3,5-5,5 bulan 60-80 

gram/ekor/hari dengan kandungan protein 14-16% dan 

energi metabolis 2.400-2.500 kkal/kg; umur 5,5 bulan ke 

atas kandungan protein 15-16% dengan energi metabolis 

2.850 kkal/kg.  

 

2.6 Hen Day Production (HDP) 

Hen Day Production merupakan jumlah produksi 

telur yang dihasilkan oleh kelompok unggas pada periode 
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tertentu berdasarkan jumlah unggas yang hidup pada 

waktu itu, dihitung dalam jumlah persen (Sudrajat, 

Kardaya, Dihansih dan Puteri., 2014) . Hen Day 

Production merupakan salah satu variabel yang sering 

diamati dalam penelitian. Hen Day Production merupakan 

salah satu informasi penting dalam mengetahui tingkatan 

produksi telur ayam. Perhitungan HDP dimulai setelah 

ternak telah berproduksi telur sebanyak 5% dan berakhir 

setelah dibawah 45%, jadi tidak perlu menunggu sampai 

produksi 0%. HDP dapat menggambarkan kemampuan 

produksi induk. Rendahnya rataan HDP disebabkan oleh 

faktor umur ayam arab yang digunakan baru memasuki 

tahap produksi sehingga tingkat HDP rendah. Produksi 

telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, kandungan 

protein pada pakan, faktor hormanal dari ternak, dan 

proses pembentukan telur (Hambal, Isa, Nurlaiana dan 

Delima, 2015). Samudra, Anam dan Samik (2016) juga 

menyatakan bahwa genetik (jenis dan variasi individu), 

umur, siklus produksi, suhu dan kelembaban lingkungan, 

kepadatan kandang, kondisi keadaan kandang, kesehatan 

ternak, pencahayaan, tingkat stress dan penyakit juga 

mempengaruhi tinggi rendahnya produksi telur. 

Kandungan nutrisi dalam pakan sangat berpengaruh 

terhadap produksi telur terutama kandungan protein, 

kalisum dan fosfor. Kalsium dan fosfor dalam pakan akan 

digunakan untuk pembentukan cangkang. Kandungan 

kalsium dan fosfor dalam pakan rendah makan cangkang 

yang dihasilkan tidak keras dan kuat. Unsur mikro yang 

terdapat dalam pakan harus sesuai dan seimbang sesuai 

dengan kebutuhan ternak agar produksi yang dihasilkan 

dapat maksimal. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya 
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penurunan produksi telur ayam arab yakni adanya 

kanibalisme. Pengamatan terhadap tingkah laku 

kanibalisme yang terjadi berupa pematukan bulu, dan 

pematukan kloaka. Kanibalisme terjadi bisa disebabkan 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah 

hormonal. Kandungan estrogen dan progesteron dalam 

darah ayam pada awal masa produksi dapat mendorong 

munculnya kanibalisme. Kanibalisme pada ayam arab 

dapat menyebabkan kondisi tidak nyaman (stress) pada 

ayam yang dipatuk sehingga menyebabkan produksi telur 

menurun bahkan untuk kasus pematukan kloaka dapat 

menyebabkan kematian. 

Temperatur lingkungan dalam kandang dapat 

mempengaruhi jumlah produksi telur. Temperatur 

kandang yang terlalu tinggi menyebabkan turunnya 

konsumsi pakan ayam arab, dan dapat menyebabkan 

ayam stress. Penurunan konsumsi pakan yang terjadi 

berbanding lurus dengan penurunanan pada produksi 

telur, sehingga menyebabkan HDP pada hari itu rendah 

(Adeyomo, Ayorinde and Apata., 2011). Bobot badan 

ternak pada saat umur awal bertelur yang terlalu rendah 

juga dapat menyebabkan rendahnya produksi telur baik 

dari ukuran dan berat telur yang dibawah normal maupun 

penurunan jumlah produksi di puncak produksi. 

 

2.7 Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan nilai dari perbandingan 

konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan 

maupun produksi telur (Achmanu, Muharlien dan Salaby, 

2011). Konversi pakan untuk produksi telur merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi (g) 
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dengan produksi telur (butir) yang dihasilkan (Tribudi dan 

Nurfianti, 2017). Konversi pakan dapat dijadikan sebagai 

indikator keberhasilan suatu peternakan dan mengetahui 

efisiensinya jumlah pakan yang diberikan. Menurut 

Bakrie, Manshur dan Sukadana (2012) konversi 

menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan pakan, 

semakin kecil angka konversi yang diperoleh maka 

semakin efisien penggunaan pakan oleh ternak tersebut.  

Konversi pakan juga dipengaruhi faktor- faktor lain 

seperti umur ternak, jenis ternak, bangsa ternak, 

kandungan nutrisi pada pakan, suhu dan kelembaban 

lingkungan serta kondisi kesehatan ternak. Nilai konversi 

yang diperoleh semakin kecil membuktikan bahwa pakan 

yang diberikan sudah efisien. Karena konsumsi pakan 

dimanfaatkan secara optimal oleh ternak untuk 

pertamaban bobot badan maupun produksi telur. Nilai 

konversi pakan yang tinggi dapat disebabkan oleh 

tingginya suhu lingkungan yang menyebabkan ternak 

menjadi stress. Stress pada ternak yang berlangsung 

secara terus menerus makan akan mengakibatkan 

pertambahan bobot maupun produksi telur terganggu 

karena pakan yang dikonsumsi oleh ternak tidak 

mengalami metabolisme tubuh dengan baik. 

Terganggunya metabolisme tubuh akan berdampak pada 

penggunaan pakan yang tidak efisien (Utomo, Sudjarwo 

dan Hamiyanti, 2015). Faktor lingkungan selain suhu 

yang dapat mempengaruhi nilai konversi pakan antara lain 

ketersediaan pakan dan air minum yang tidak terbatas, 

faktor genetik dari ternak, manjemen pemeliharaan, 

kualitas pakan yang diberikan, kepadatan kandang dan 

penyakit (Achmanu, Muharlien dan Salaby, 2011). 
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Semakin besar angka konversi pakan yang diperoleh 

maka penggunaan bahan pakan dikatakan kurang efisien. 

Sebaliknya, semakin kecil anga konversi maka semakin 

efisien pula penggunaan pakan untuk ternak tersebut 

(Aisyah, Sunarti dan Atmomarsono, 2013). Tinggi 

rendahnya konversi pakan yang diperoleh dapat 

ditentukan oleh keseimbangan antara energi metabolis 

dengan zat nutrisi lainnya yang terkandung dalam pakan 

terutama protein dan asam-asam amino.  

Lama pencahayaan kandang juga mempengaruhi 

konversi pakan. Hal tersebut dapat ditinjau dari konsumsi 

pakan ternak. Ternak yang mendapat pencahayaan yang 

lebih lama akan memiliki kesempatan mengkonsumsi 

pakan lebih banyak dibandingkan ternak yang mendapat 

mencahayaan dengan lebih pendek. Namun, ayam akan 

tetap berhenti makan apabila kebutuhan energinya telah 

terpenuhi (Triyanto, 2007). 

Konversi pakan pada awal penelitian dan akhir 

penelitian menghasilkan nilai konversi pakan yang 

berbeda. Semakin bertambahnya umur pada ternak 

menyebabkan angka konversi pakan yang dihasilkan 

semakin tinggi. Rendahnya tingkat konversi pada pakan 

maka semakin efisien pakan yang diberikan karena pakan 

yang dikonsumsi digunakan untuk produksi telur secara 

optimal.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan lokasi 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 9 Desember 

2018 – 6 Januari 2019 di peternakan ayam arab milik 

Bapak Moh. Husni yang terletak di Jl. Kendalsari Gg.5 

No.43 RT.05 RW.10, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang. Analisis kandungan nutrisi bahan pakan 

untuk penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Arab 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ayam arab silver braekels (Gallus turcicus) 

yang berjenis kelamin betina dengan umur 6 bulan 

dengan rataan bobot badan  yaitu 1,3 kg dan 

koefisien keragamannya adalah 3,89%. Data 

keseragaman bobot badan awal disajikan dalam 

Lampiran 2. Ayam arab yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 72 ekor. 

 

3.2.2  Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kandang battery. Kandang yang 

digunakan sebanyak 24 kandang yang terbuat dari 

bambu. Alas kandang juga terbuat dari bahan 

bambu. Masing- masing unit kandang diisi 

sebanyak 3 ekor ayam arab dengan terdapat sekat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

untuk memisahkan setiap ekor ayamnya. Setiap 

kandangnya juga dilengkapi dengan tempat makan 

serta tempat minumnya. 

Luas tanah sebesar 28 x 7 m yang secara 

keseluruhan digunakan untuk kandang. Ukuran 

kotak dari kandang battery : 40x 25 x 40cm yang 

terbuat dari bambu yang disusun memanjang yang 

terdiri dari beberapa kamar yang bersebelahan dan 

disetiap kamar diisi satu ekor ayam. Sekat antara 

kamar pada setiap perlakuan sebesar 40 cm. Alas 

kandang ayam arab petelur dibuat sedikit miring 

agar memudahkan telur menggeliding ke tempat 

penampungan telur sebelum nanti dilakukan 

penimbangan.  

Peralatan lain yang digunakan pada saat 

penelitian antara lain tempat pakan, tempat minum, 

lampu penerangan, timbangan analitik, termometer, 

hygrometer, eggtray, plastik, dan peralatan sanitasi 

kandang. 

 

3.2.3  Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian 

adalah pakan jadi atau pakan lengkap yang 

diproduksi oleh PT. Panca Patriot Prima yang 

disesuaikan dengan masa produksi ternak yang 

disajikan pada Tabel 2. Pakan  diberikan sebanyak 

dua kali sehari yaitu pagi pukul 07.00 WIB dan 

sore hari pada pukul 15.00 WIB. Namun pemberian 

air minum diberikan secara ad-libitum. 
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Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pakan Basal selama 

Penelitian 

Kandungan Nutrisi Pakan
a)
 Jumlah 

Kadar Air (%) Max 12 

Protein Kasar (%) Min 16 

Lemak Kasar (%) 3 - 4 

Serat Kasar (%) 3 - 4 

Calcium (%) Min 3,2 

Phosphor (%) Min 0,4 

ME (Kcal/kg) 2860  

 

3.2.4 Tepung Limbah Penetasan 

Limbah penetasan yang digunakan berasal 

dari PT. Japfa Comfeed di Wonorejo, Kabupaten 

Pasuruan. Limbah penetasan yang diperoleh berupa 

telur yang tidak menetas namun didalamnya 

terdapat embrio dan kerabang telur. Pemanfaatan 

limbah penetasan menjadi bahan pakan dengan 

mengolahnya menjadi bentuk tepung. Prosedur 

pembuatan tepung limbah penetasan menurut Alaba 

and Ekeocha (2012) bahan baku limbah penetasan 

direndam dalam air mendidih pada 100 ºC dengan 

perbangdingan air dan limbah penetasan 2:1, 

kemudian dibiarkan dingin secara alami selama 12-

14 jam, setelah itu ditiriskan selama 10-15 menit 

dan dihancurkan, dioven dengan suhu 60 ºC selama 

24 jam dan digiling. Widowati, Edhy dan Hamiyati 

(2009) menambahkan bahwa pengolahan bahan 

mentah limbah penetasan yaitu dikeringkan dengan 

suhu 100 ºC selama 5-8 jam dan tidak ditambahkan 

air kemudian digiling menjadi tepung. Prosedur 
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pembuatan tepung limbah penetasan disajikan pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur Pembuatan Tepung Limbah 

PenetasanPembuatan tepung limbah penetasan diawali 

dengan pemisahan pada setiap bagian dari limbah 

penetasan yang bertujuan untuk memudahkan untuk 

penanganan proses selanjutnya. Yaitu proses penjemuran, 

karena setiap bagian limbah memiliki tingkat kecepatan 

pengeringan yang berbeda-beda. Selanjutnya limbah 

dijemur pada sinar matahari sambil di lakukan 

penghancuran untuk mempercepat pengeringan. 

Kemudian dilakukan pengovenan agar dihasilkan limbah 

penetasan yang benar-benar kering. Selanjutnya dilakukan 

penggilingan limbah hingga menjadi tepung. Selanjutnya 

tepung limbah penetasan dicampurkan ke dalam pakan 

Limbah penetasan dari PT. Japfa Comfeed yang 

terdiri dari telur yang tidak menetas namun terdapat 

embrio dan kerabang telur masing – masing dipisah 

 

Dijemur limbah penetasan dengan sinar matahri 

selama ± 18 jam, sambil dilakukan penghancuran 

dengan balok kayu 

 

Dikeringkan di dalam oven dengan suhu ± 60°C 

selama 24jam 

(Materia Medika Batu) 

 

Digiling 
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basal sesuai dengan konsentrasi yang telah dibuat. 

Kandungan nutrisi pakan perlakuan disajikan pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan  

Kandungan 

Nutrisi 
P1 P2 P3 

Bahan Kering (%) 92,38 92,72 92,97 

Abu* (%) 17,67 20,82 21,28 

Protein Kasar* 

(%) 

16,57 17,53 17,99 

Serat kasar* (%) 6,36 6,85 7, 28 

Lemak kasar* (%) 16,51 16,74 19,49 

Sumber : (*) Berdasarkan 100% bahan kering Hasil 

analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang sebanyak 6 ulangan dan pada setiap 

ulangan berisi 3 ekor ayam arab. Pemeliharaan ayam arab 

dilakukan pada selama 1 bulan yaitupada saat umur ayam 

arab 6 bulan. Metode pemberian pakan yaitu dengan 

mencampur dengan rata pakan basal dan tepung limbah 

penetasan sesuai dengan konsentrasi yang dibuat untuk 1 

kg pakan basal. 

Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut: 
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P0  = Pakan basal (tanpa tepung limbah   penetasan) 

P1 = Pakan basal + 3% tepung limbah penetasan  

P2 = Pakan basal + 4,5% tepung limbah penetasan 

P3 = Pakan Basal + 6% tepung limbah penetasan 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Berikut prosedur pelaksanaan penelitian dan 

pemeliharaan ayam arab hingga pengolahan data : 

 

3.4.1 Persiapan Kandang 

Persiapan kandang dimulai dengan 

pemberian nama atau kode pada kandang untuk 

setiap perlakuan dan ulangan sesuai dengan 

pengacakan letak kandang yang sudah dibuat. 

Dilakukan pemindahan ternak sesuai dengan plot 

yang telat dibuat. Pemisahan antara perlakuan satu 

dengan yang lain sebesar 40cm. Adapun denah 

pengacakan kandang sesuai dengan perlakuan dan 

ulangan disajikan pada Gambar 4.  

P2U

1 

P0U

2 

P1U

2 

P0U

6 

P1U

6 

P3U

2 

P1U

4 

P2U

5 

P1U

1 

P3U

1 

P0U

1 

P2U

6 

P2U

3 

P0U

3 

P3U

5 

P3U

4 

P0U

5 

P2U

2 

P3U

3 

P1U

5 

P1U

3 

P2U

4 

P3U

6 

P0U

4 

Gambar 4. Denah Pengacakan Kandang 
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3.4.2 Penimbangan Bobot Ayam 

Penimbangan bobot ayam dilakukuan 

sebelum masa adaptasi dilakukan. Penimbangan 

bobot ayam dilakukan untuk menyeragamkan ayam 

yang akan digunakan dalam penelitian, yang 

diharapkan data yang diperoleh lebih sesuai. 

Penimbangan bobot ayam dilakukan pada malam 

hari untuk mengurangi stress pada ayam. 

 

 

3.4.3 Persiapan Penelitian 

Persiapan peralatan yang akan digunakan 

dalam penelitian, antara lain tempat pakan, tempat 

minum, termometer, hygrometer, timbangan 

analitik, kantong plastik, eggtray, serta tepung 

limbah penetasan sebagai pakan perlakuan. 

 

3.4.4 Pemberian Pakan 

Dilakukan adaptasi ternak selama 1 minggu 

sebelum pengambilan data dilakukan terhadap 

pakan perlakuan yang akan digunakan dalam 

penelitian. Pakan yang diberikan dicampur secara 

merata dengan tepung limbah penetasan sesuai 

dengan konsentrasinya pada setiap 1kg pakan basal. 

Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari 

yaitu pagi hari pada pukul 07.00 WIB dan sore hari 

pada pukul 15.00 WIB. Pemberian pakan dilakukan 

dengan metode adlibitum terkontrol, sehingga 

pakan yang diberikan tidak dibatasi namun 

jumlahnya masih dapat terkontrol. 
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3.4.5 Pemberian Minum 

Pemberian air minum dilakukan secara 

adlibitum. Pemberian minum dilakukan pada pagi 

hari yaitu pada pukul 06.00 WIB. Selain itu, setiap 

pagi juga dilakukan pembersihan tempat minum 

sebelum air minum baru diisikan. Air minum yang 

diberikan berasal dari air PDAM tanpa adanya 

tambahan bahan lain didalamnya. 

 

3.4.6 Pengambilan Data  

Pengambilan data konsumsi dilakukan setiap 

1 minggu sekali, data HDP dilakukan setiap hari 

namun tetap diakumulasikan dalam setiap minggu 

dan pengambilan data konversi pakan dilakukan 

dengan membagi konsumsi pakan dalam satu 

minggu dibagi eggmass dalam satu minggu. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi : 

1. Konsumsi pakan 

Jumlah pakan yang diberikan kepada ternak 

dikurangi dengan sisa pakan yang tercecer 

(Achmanu dkk, 2011). Rumus menghitung 

sebagai berikut : 

 

 

 
 

2. HDP(Hen Day Production) 

HDP adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh 

kelompok unggas dalam periode tertentu 

Konsumsi Pakan (g/ekor) = Pakan yang 

diberikan – Sisa Pakan   
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berdasarkan jumlah unggasyang hidup pada 

periode tertentu, terhitung dalam jumlah persen 

(Sudrajat, Kardaya, Dihansi dan Puteri, 2014). 

Rumus menghitung HDP sebagai berikut : 

 

 

 

 

3. Konversi pakan 

Hubungan anatara jumlah pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 satuan bobot 

badan atau berat telur (Zainudin dan Syahrudin, 

2013). 

Rumus konversi pakan sebagai berikut : 

 

 

 
 

3.6 Analisis Data  

Pengumpulan data dilakukan setiap satu minggu 

sekali yaitu pada hari ke-7. Setelah data dari lapang 

diperoleh, selanjutnya data diolah menggunakan 

Microsoft Excel. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan ANOVA (Analysis of Variance). Menurut 

Mahfudz, Sarjana dan Sarengat (2010), model matematika 

yang digunakan dari rancangan tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

HDP (%) =  Jumlah telur x 100% 

Jumlah ternak 

Konversi    = Konsumsi 

Eggmass 

Yij = µ + Pi + €ij 
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Keterangan : 

 Yij   = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok 

ke-j 

µ     = Nilai tengah umum 

Pi = Pengaruh pemberian limbah penetasan ke-i 

€ij = Galat percobaan dari perlakuam ke-i kelompok 

ke-j 

Ij = perlakuan, ulangan 

 

Apabila analisis data diperoleh hasil yang berbeda 

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

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Menurut Andriani dan Mushawwir (2010) bahwa model 

statistik yang digunakan sebagai berikut : 

 

 

 
 

Keterangan : 

SE = Standart eror 

KTG = Kuadrat Tengah Galah 

R = banyaknya ulangan 

T = banyaknya perlakuan 

 

3.7 Batasan Istilah  

1. Ayam arab : ayam arab betina yang 

digunakan dalam 

penelitian dengan umur 

6 bulan. 

2.  Limbah 

penetasan 

: limbah sisa penetasan 

yang terdiri dari telur 

yang tidak menetas 

SE = 
√   
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namun terdapat embrio 

di dalamnya dan 

kerabang telur. 

3. Tepung limbah 

penetasan 

: hasil pengolahan limbah 

penetasan dan 

penggilingan hingga 

menjadi tepung limbah 

penetasan. 

4. Konsumsi pakan : jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam 

dikurangi dengan sisa 

pakan yang diberikan. 

5. HDP (Hen Day 

Production) 

: jumlah produksi telur 

pada hari itu dibagi 

dengan jumlah ayam 

yang hidup pada waktu 

itu dan dikalikan 100% 

6. Konversi pakan : Perbandingan antara 

jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam 

dengan eggmass. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh penambahan 

tepung limbah penetasan terhadap konsumsi pakan, Hen 

Day Production dan konversi pakan pada ayam arab 

(Gallus turcicus) dapat dilihat pada Tabel. 4 berikut. 

 

Tabel 4. Rataan konsumsi pakan, Hen Day Production 

dan konversi pakan terhadap penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan 

Pakan 

Perlakuan 

Variabel 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/minggu) 

HDP 

(%) 

Konversi 

Pakan 

P0 574,54
b
  ± 43,58 39,76

a
   ± 0,64 2,16

c  
± 0,02 

P1 529,84
a
 ± 48,70 40,11

a 
  ± 0,44 2,15

b 
± 0,02 

P2 503,05
a
 ± 47,80 40,63

ab
  ± 0,28 2, 12

a
 ± 0,01 

P3 478,76
a
 ± 20,62 39,39

a
  ± 0,83 2,16

c  
± 0,02 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Limbah 

Penetasan terhadap Konsumsi Pakan 

Penelitian dilakukan di daerah Kendalsari dengan 

rataan suhu dan kelembaban sebesar 25,4ºC dan 79% 

pada pagi hari serta 28,4ºC dan 70,5% pada sore hari yang 

terdapat dalam Lampiran 1. Data hasil penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 4. dan analisis varian (Anova) disajikan 

pada Lampiran. 4. Diperoleh hasil bahwa penambahan 

tepung limbah penetasan dalam pakan ayam arab 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi pakan ayam arab. Konsumsi pakan 

pada ayam arab yang dihasilkan berkisar sebesar 
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574,54±43,58 – 478,76±20,62 g/minggu atau 70-82 

g/minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 

pakan ayam arab yang diperoleh semakin rendah. Hal 

tersebut diduga karena hasil analisis pakan menunjukkan 

adanya kandungan energi dan protein yang semakin 

tinggi, sehingga ayam arab akan berhenti mengkonsumsi 

pakan apabila kebutuhan energinya sudah terpenuhi. 

Kandungan energi metabolis yang terkandung 

dalam tepung limbah penetasan sebesar 2895,2 kcal/kg, 

selain itu juga terdapat kandungan protein, kalsium serta 

fosfor yang masih dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi ternak. Kandungan energi metabolis 

dalam tepung limbah penetasan dapat memenuhi 

kebutuhan energi ayam arab. Ayam akan berhenti makan 

apabila kebutuhan energinya sudah terpenuhi, begitu juga 

sebaliknya. Menurut Utomo, Sudjarwo dan Hamiyanti 

(2015) bahwa semakin tinggi kandungan energi dalam 

pakan maka akan menyebabkan konsumsi pakan 

menurun. Hal tersebut diperkuat oleh Widyastuti, 

Mardiati dan Kartasudjana (2006) bahwa apabila 

kebutuahn energi ternak sudah terpenuhi, maka ternak 

akan berhenti makan. Pakan dengan kandungan energi 

tinggi menyebabkan ternak mengkonsumsi pakan yang 

lebih sedikit, karena kebutuhan nutrisinya sudah 

terpenuhi. Sebaliknya, apabila kandungan energinya 

rendah maka ternak akan mengkonsumsi pakan lebih 

banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya belum 

terpenuhi. Selain kandungan energi, keseimbangan nutrisi 

pakan harus diperhatikan. Kandungan nutrisi pakan akan 

mempengaruhi nilai konsumsi pakan yang diperoleh, 

salah satunya adalah protein. Konsumsi ransum akan 
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mempengaruhi ketersediaan zat nutrisi untuk penampilan 

produksi seperti pertambahan bobot badan, pembentukan 

ransum, kualiats karkas dan konversi pakan. Menurut 

Suprapto, Kismiyati dan Suprijatna (2012) menyatakan 

bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh kandungan 

energi yang ada dalam pakan, kandungan protein dan 

kandungan nutrisi lainnya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan nutirisi ternak. Kandungan protein akan 

berpengaruh terhadap bobot badan dan produksi telur. 

Ayam arab umur 5,5 bulan keatas membutuhkan pakan 

dengan kandungan protein sebesar 15-16%.  Kandungan 

protein pada tepung limbah penetasan yang dihasilkan 

sudah memenuhi kebutuhan protein ayam. Persentase 

energi dan protein harus seimbang. Bila kandungan energi 

pakan lebih rendah maka kandungan proteinnya lebih 

tinggi. Kurangnya kandungan energi dalam pakan akan 

menyebabkan dirombaknya protein menjadi energi, 

sehingga kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi.  

Konsumsi pakan memiliki kaitan yang erat dengan 

produksi telur. Konsumsi pakan yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhannya akan menghasilkan produksi telur 

yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Rusli (2011) 

bahwa konsumsi pakan yang tinggi menunjukkan jumlah 

zat makanan yang terkandung dalam ransum yang 

diperlukan untuk pembentukan telur juga cukup banyak, 

sehingga dapat meningkatkan produksi telur.  

Penurunan konsumsi diduga dipengaruhi oleh 

meningkatnya kandungan serat kasar yang semakin tinggi 

pada setiap perlakuan. Ternak unggas hanya dapat 

mencerna serat kasar dengan jumlah yang terbatas sebesar 

7%. Serat kasar terdiri dari hemiselulosa, selulosa dan 
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lignin yang sebagian besar tidak dapat dicerna oleh 

unggas dan hanya bersifat pengganjal atau bulk. Menurut 

Wulandari, Ismadi, dan Tristiarti (2013) bahwa serat kasar 

pada ternak unggas hanya dapat dicerna mikroorganisme 

dalam sekum dengan laju ransum melaui pencernaan yang 

singkat. Akibatnya mikroorganisme hanya mempunyai 

waktu yang pendek untuk mencerna serat kasar. Menurut 

Prawitasari, Ismadi dan Estiningdriati (2012) bahwa kadar 

serat kasar terlalu tinggi dalam pakan dapat mengganggu 

pencernaan zat lainnya dan dapat menurunkan konsumsi 

pakan. 

Menurut Widodo, Setiwan, Sudiyono, Sudibya dan 

Indreswari (2013) menyatakan bahwa konsumsi ransum 

oleh ternak juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, 

kondisi kesehatan ternak, berat badan, kecepatan 

pertumbuhan, bentuk makanan, kandungan zat makanan 

dan tingkat stress yang dialami oleh ternak. Faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan selain dari faktor fisiologi 

dan nutrien adalah aktivitas ternak, umur dan jenis ternak 

(Muharlien dan Ani, 2015). 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Limbah Penetasan 

terhadap Hen Day Production 

Data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. dan 

analisis varian (Anova) disajikan pada Lampiran. 6. 

Diperoleh hasil bahwa penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan ayam arab memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap HDP (Hen Day 

Production). Nilai rataan HDP tertinggi pada perlakuan 

P2 sebesar 40,63±0,28 %. Peningkatan nilai HDP diduga 

karena semakin meningkatnya kandungan protein pakan 
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pada setiap perlakuan. Tepung limbah penetasan memiliki 

kandungan protein, fosfor, dan kalsium yang berperan 

dalam proses pembentukan telur. 

Protein digunakan oleh ternak untuk memenuhi 

kebutuhan pokonya terlebih dahulu. Apabila kebutuhan 

pokok sudah terpenuhi maka akan digunakan untuk 

produktifitasnya baik telur maupun daging. Menuriut 

Triyanto (2007) bahwa produksi telur sangat ditentukan 

oleh kandungan protein pakan. Kandungan protein dalam 

tepung limbah penatasan yang cukup tinggi mampu 

memenuhi kebutuhan protein ayam arab, sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan produktifitasnya. Semakin 

tinggi kandungan protein dalam pakan, maka 

produktivitas telur ayam arab juga akan meningkat. Hal 

tersebut sesuai dengan Gunawan, Djaya dan Arisandi 

(2015) bahwa produksi telur memiliki korelasi positif 

dengan jumlah protein yang terdapat dalam ransum. 

Konsumsi protein sangat mempengaruhi berat telur 

karena protein merupakan komponen penyusun telur, 

pada awal sampai puncak produksi protein digunakan 

untuk meningkatkan produksi telur, setelah puncak 

produksi protein digunakan untuk meningkatkan berat 

telur (Nugraha, Atmomarsono dan Mahfudz, 2012). 

Tepung limbah penetasan yang digunakan yaitu 

berasal dari telur yang tidak menetas dan masih terdapat 

embrio di dalamnya dengan umur penetasan 14 hari. 

Penggunaan umur penetasan 14 hari karena pada umur 

tersebut semua organ-organ tubuh ayam sudah terbentuk. 

Adanya embrio dalam telur mempengaruhi kandungan 

protein dan lemak yang dihasilkan. Semakin banyak 

embrio yang digunakan untuk tepung limbah penetasan, 
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maka semkin tinggi pula kandungan protein dan lemak 

dalam pakan. Hal tersebut sesuai dengan Lesson dan 

Summer (2001) bahwa embrio dalam telur mengandung 

protein yang tinggi. Salah satu tingkat pembatas 

penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan 

unggas adalah kandungan lemak (18-21%), yang 

tergantung pada jumlah telur infertil dalam produk akhir. 

Oleh karena itu, semakin meningkat presentase 

penambahan tepung limbah penetasan, maka semakin 

tinggi pula kandungan protein dalam pakan.  

Menurut Samudra, Anam dan Samik (2016), 

kandungan nutrisi dalam pakan sangat berpengaruh 

terhadap produksi telur terutama kandungan protein, 

kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dalam pakan akan 

digunakan untuk pembentukan telur. Kalsium memilik 

peranan yang sangat penting dalam pengaturan sejumlah 

besar aktifitas sel yang vital, fungsi syaraf dan otot, proses 

kerja hormon dan khusus pada petelur berguna untuk 

pembentukan kerabang telur serta proses metabolisme 

embrional. Fosfor berfungsi dalam pembentukan tulang, 

persenyawaan organik dan sebagian besar metabolisme 

energi. Kandungan kalsium dan fosfor rendah dalam 

pakan, maka kerabang telur yang dihasilkan tidak keras 

dan kuat. Oleh karena itu, pemenuhan kalsium dalam 

pakan harus diseimbangkan dengan kebutuhan. Kerabang 

telur dari limbah penetasan mengandung Ca dan P 

(Suprapto, 2012). Sehingga tepung limbah penetasan 

memiliki kandungan Ca dan P yang cukup tinggi yang 

berasal dari kerabang telur.  

Data analisis statistik menunjukkan adanya 

penurunan nilai Hen Day Production ayam arab pada 
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perlakuan P3 menjadi 39,39±0,83 %. Penurunan nilai 

HDP tersebut diduga karena adanya peningkatan lemak 

kasar pada pakan dalam setiap perlakuan. Kandungan 

lemak kasar dari pakan perlakuan P3 sebesar 19,49%. 

Peningkatan nilai lemak kasar diduga dapat 

mempengaruhi produktifitas telur, karena terdapat 

menumpukan lemak pada organ reproduksi yang dapat 

menghambat proses pembentukan telur. Sehingga dapat 

menurunkan produktifitas telur yang dihasilkan. Menurut 

Ayuningtyas, Jakaria, Rukmiasih dan Budiman (2016) 

bahwa kelebihan lemak dalam pakan mengakibatkan 

adanya deposit lemak pada saluran reproduksi sehingga 

menyulitkan dalam pengeluaran telur dan dapat memicu 

terjadinya prolapsus. Penurunan nilai Hen Day 

Producyion diduga juga karena serat kasar pada pakan 

perlakuan P3 memiliki nilai yang lebi tinggi dibandingkan 

P0 hingga P2. Serat kasar dapat mengurangi daya cerna 

dari nutrisi pakan lain (Erniasih dan Saraswati, 2006). 

Oleh karena itu, protein pada pakan P3 tidak dapat 

tercerna dengan baik sehingga protein yang dibutuhkan 

oleh ayam arab tidak terpenuhi dan menyebabkan 

menurunnya produktifitas telur yang dihasilkan.  

Nilai Hen Day Production yang diperoleh dalam 

penelitian memiliki rata-rata sebesar 39,97%. Nilai 

tersebut tergolong masih rendah dikarenakan ayam yang 

digunakan dalam penelitian yaitu ayam arab berumur 6 

bulan. Produksi telur yang dihasilkan belum mencapai 

maksimum karena pada umur tersebut ayam arab masih 

berada dalam tahap belajar bertelur. Ayam arab mulai 

berproduksi pada umur 4,5-5,5 bulan Produksi telur pada 

umur tersebut belum mencapai maksimal yaitu sebesar 
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40-50%, karena ayam masih terdapat pada tahap belajar 

bertelur. Umur 8-9 bulan ayam arab berada pada masa 

puncak produksi, sehingga dapat menghasilkan produksi 

telur secara optimal hingga mecapai 60-70% Indra, 

Achmanu dan Nurgiartiningsih, 2013). 

Produksi telur agar dapat mencapai optimum sangat 

bergantung pada 3 (tiga) faktor utama yaitu breeding, 

feeding, dan manajemen pemeliharaan ternak yang baik 

(Alarsi, Anang dan Setiawan, 2016). Akbarillah, 

Kususiyah dan Hidayat (2010) juga menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah 

lingkungan dan pakan yang dikonsumsi. Faktor yang 

mendasar dalam pembentukan telur baik kualitas dan 

kuantitasnya yaitu kandungan nutrisi pada pakan.  Faktor-

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi 

telur antara lain, pakan, kondisi kandang, faktor genetik, 

tingkat stress ternak dan temperatur kandang. Suhu 

lingkungan sangat penting dalam proses produksi telur 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Limbah Penetasan 

terhadap Konversi Pakan 

Data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. dan 

analisis varian (Anova) disajikan pada Lampiran. 6. 

Diperoleh hasil bahwa penambahan tepung limbah 

penetasan dalam pakan ayam arab memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. 

Hasil penelitian menghasilkan rataan berturut yaitu 

2,16±0,02; 2,16±0,02; 2,15±0,02 dan 2,12±0,01. Hal ini 

disebabkan karena konsumsi yang semakin menurun dan 

Hen Day Production yang semakin meningkat seiring 

dengan penambahan jumlah tepung limbah penetasan 
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dalam pakan basal. Semakin meningkat presentase tepung 

limbah penetasan yang ditambahkan, maka semakin 

meningkat kandungan energi, protein, kalsium dan fosfor 

dalam pakan. Sehingga dapat menurunkan konsumsi 

pakan dan meningkatkan Hen Day Production. Perlakuan 

P2 memiliki nilai konversi pakan yang paling rendah 

dibandingkan dengan pakan perlakuan yang lain. Hal 

tersebut diduga karena konsumsi pakan pada perlakuan P2 

menurun dibandingkan dengan konsumsi pakan P1 namun 

memiliki produktivitas telur yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan produksi telur pada perlakuan P1. 

Hal tersebut sesuai dengan Nalius Edhy dan Hamiyanti 

(2015) bahwa perbedaan konversi pakan disebabkan 

karena adanya perbedaan dalam konsumsi pakan dan 

jumlah produksi telur. Pakan yang dikonsumsi setiap 

ayam berbeda dan dapat menentukan jumlah produksi 

telur yang dihasilkan. 

Angka konversi yang rendah menunjukkan bahwa 

bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi efisien dalam 

produksi telur dan mendukung pertumbuhan ternak secara 

optimal. Oleh karena itu, apabila nilai konversi pakan 

yang dihasilkan rendah maka akan menghasilkan produksi 

telur yang lebih tinggi, hal itu berarti konsumsi pakan 

dapat menunjang produksi telur secara optimal. Apabila 

nilai konversi semakin tinggi, maka pakan yang 

dikonsumsi tidak dapat menunjang pembentukan dan 

produksi telur secara optimal. Konversi pakan dapat 

dipengaruhi oleh rendahnya mutu pakan yang diberikan 

sehingga menyebabkan semakin tingginya nilai konversi 

pakan yang dihasilkan, selain faktor mutu pakan, produksi 

telur dan bobot bobot telur yang dihasilkan juga akan 
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mempengaruhi nilai dari konversi pakan (Muhammad, 

Edhy dan Nur, 2017). Nilai konversi pakan dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu kualitas ransum, teknik pemberian 

pakan dan angka mortalitas. Selain itu, ransum pakan 

dengan kandungan energi dan protein yang tinggi 

cenderung mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki 

konversi pakan. 

Kandungan protein pada perlakuan P2 mampu 

mencukupi kebutuhan ternnak, sehingga mampu 

menghasilkan produktivitas telur yang tinggi. Karena 

protein merupakan salah satu kandungan pakan yang 

digunakan untuk memproduksi telur. Menurut Utomo, 

Edhy dan Hamiyanti (2015) menyatakan bahwa semakin 

baik kualitas pakan, semakin kecil nilai konversi 

pakannya. Kualitas ransum dikatakan baik atau tidak 

ditentukan oleh keseimbangan nutrisi pakan dalam 

ransum yang diperlukan oleh ternak.  

Pakan perlakuan P2 lebih efisien digunakan untuk 

menghasilkan produksi telur yang optimal. Efisiensi 

pakan dapat dilihat dari nilai konversi pakan yang rendah. 

Konversi pakan sangat penting untuk diperhatikan karena 

berhubungan dengan biaya produksi. Nilai konversi 

ransum diperoleh dari perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan produksi telur yang diperoleh 

(kg) (Zainudin, 2013). Semakin tinggi nilai konversi 

pakan yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula biaya 

pakan yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

konversi pakannya, maka semakin rendah biaya pakan 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan telur. Sehingga 

dapat menurunkan biaya pakan namun meningkatkan 

produksi telur yang dihasilkan.  
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Faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah 

umur ternak, kandungan gizi pakan, genetik, temperatur, 

jenis kelamin dan kondisi lingkungan. Faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap penurunan konversi pakan 

adalah suhu yang nyaman, kurang tersedianya pakan dan 

minum, terserang penyakit dan suhu kandang yang terlalu 

tinggi. Menurut Rasno dan Sulistyoningsih (2014) bahwa 

kesehatan unggas juga mempengaruhi nilai konversi 

pakan yang lebih baik dibandingkan dengan unggas yang 

sedang sakit. Konversi pakan juga dipengaruhi 

diantaranya oleh konsumsi pakan, Hen Day Production, 

berat telur dan masa telur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penambahan tepung limbah penetasan dalam pakan 

ayam arab dengan persentase 3%, 4,5% dan 6% 

mempengaruhi variabel yang diteliti. Penambahan tepung 

limbah penetasan dalam pakan dapat menurunkan 

konsumsi pakan, meningkatkan produksi telur (Hen Day 

Production), dan menurunkan konversi pakan. Faktor 

yang mempengaruhi penurunan konsumsi pakan dan 

peningkatan produksi telur karena kandungan energi 

metabolis serta protein yang terdapat dalam tepung 

limbah penetasan. Semakin menurun konversi pakan 

menunjukkan semakin efisien pula pakan yang 

dikonsumsi. Namun, perhitungan secara ekonomis masih 

menunjukkan belum adanya keuntungan dari penggunaan 

tepung limbah penetasan untuk pakan. Sehingga 

penggunaannya belum disarankan untuk diaplikasikan 

oleh peternak. 

 

5.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya 

penelitian tentang proses pembuatan tepung limbah 

penetasan yang lebih sederhana dan mudah, sehingga 

dapat menurunkan biaya dari pembuatan tepung limbah 

penetasan yang cukup tinggi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abiola, S.S., N.E. Radebe., C. V. D. Westhuizen and D.O. 

Umesiobi. 2012. Whole hatchery waste meal as 

alternative protein and calcium sources in 

broiler diets. Archivos De Zootecnia. 61 : 229-

234. 

https://www.redalyc.org/pdf/495/49524124007.

pdf. Diakses pada 10 September 2018. 

Achmanu., Muharlien dan Salaby. 2011. Pengaruh lantai 

kandang (rapat dan renggang) dan imbangan 

jantan betina terhadap konsumsi, bobot telur, 

feed convertion ratio dan tebal kerabang pada 

burung puyuh. Jurnal Ternak Tropika. 12(2) : 1-

14. 

https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/

article/view/108/104. Diakses pada 9 September 

2018.  

Aghdam, H. S., K. Nazer-Adl., J. Doolgarisharaf and H. 

Monirifar. 2008. Effect of dietary of different levels 

of hatchery waste in broiler. Journal of Animal and 

Veterinary Advances. 7(1) : 100-105. 

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/javaa/2

008/100-105.pdf. Diakses pada 5 Maret 2019. 

Aisyah, N., D. Sunarti dan Atmomarsono. 2013. Performa 

burung puyuh (Cortunix cortunix japonica) 

umur 3 minggu sampai 6 minggu dengan pola 

pemberian pakan bebas pilih (free choice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/495/49524124007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/495/49524124007.pdf
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/article/view/108/104
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/article/view/108/104
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/javaa/2008/100-105.pdf
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/javaa/2008/100-105.pdf


56 
 

feeding). Animal Agriculture Journal. 2(1) : 

497-502. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/articl

e/view/2466/2474. Diakses pada 10 September 

2018. 

Akbarillah, T., Kususiyah dan Hidayat. 2010. Pengaruh 

penggunaan daun indogofera segar sebagai 

suplemen pakan terhadap produksi dan warna 

yolk itik. Jurnal Sains Peternankan Indonesia. 

5(1) : 23-29. 

https://doi.org/10.31186/jspi.id.5.1.27-33. 

Diakses pada 12 Februari 2019. 

Al, M. A. H., A. A. El-Deek and Marfet Salah El-Din. 

2010. A nutritional evaluation of hachery by-

product in the diets for laying hens. Egyp Poultry 

Science. 30(1) : 339-351. 

https://pdfs.semanticscholar.org/b09e/4cf9fb77b7e7

7427e8302d9cea14b6be00d5.pdf. Diakses pada 14 

April 2019.  

Alaba . O., and Ekeocha, A.H. 2012. Replacement value 

of fishmeal by poultry hatchery wastemeal in 

the diets of pullet growers and layers. Scientific 

Journal of Animal Science. 1(1) : 7-13. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.docum

ents/30212497/6-139-1 

PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYG

Z2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature

=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&r

esponse-content-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/2466/2474
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/2466/2474
https://doi.org/10.31186/jspi.id.5.1.27-33
https://pdfs.semanticscholar.org/b09e/4cf9fb77b7e77427e8302d9cea14b6be00d5.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b09e/4cf9fb77b7e77427e8302d9cea14b6be00d5.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf


57 
 

disposition=inline%3B%20filename%3DReplac

ement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf. 

Diakses pada 11 September 2018. 

Alarsi H., A, Anang dan I Setiawan. 2016. Kurva 

produksi telur puyuh padjajaran galur hitam dan 

coklat generasi ke 3 berdasarkan model adams-

bell. Universitas Padjajaran. 

http://journal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1

0155/4587. Diakses pada 22 Februari 2018.  

Anggorodi, R. 1985. Ilmu Makanan Ternak Unggas : 

Kemajuan Mutakhir. Universitas Indonesia 

Press, Jakarta. 

Aviati, V., Mardiati M dan Saraswat T. 2014. Kadar 

kolesterol telur puyuh setelah pemberian kunyit 

dalam pakan. Buletin Anatomi Dan Fisiologi. 

21(1) : 58-64. 

https://doi.org/10.14710/baf.v22i1.7809. 

Diakses pada 30 September 2018. 

Ayuningtyas, Jakaria, Rukmiasih dan C. Budiman. 2016. 

Produktivitas entok betina dengan pemberian 

pakan terbatas selama periode pertumbuhan. 

Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil 

Peternakan. 4(2) : 280-285. 

http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp/art

icle/view/17504/12561. Diakses pada 17 Januari 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30212497/6-139-1%20PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1558512280&Signature=XlKZawGmSBVjQudJEUbQ8sevvYY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReplacement_value_of_fishmeal_by_poultry.pdf
http://journal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/10155/4587
http://journal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/10155/4587
https://doi.org/10.14710/baf.v22i1.7809
http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp/article/view/17504/12561
http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp/article/view/17504/12561


58 
 

Bakrie, B., E. Manshur dan I.M. Sukadana. 2011. 

Pemberian berbagai level tepung cangkang 

udang ke dalam ransum puyuh dalam masa 

pertumbuhan (umur 1-6 minggu). Jurnal 

Penelitian Pertanian Terapan. 12(1) : 58-68. 

https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/artic

le/viewFile/199/165. Diakses pada  12 

September 2018. 

Doni, M. G. 2016. Pengaruh pemberian tepung cangkang 

telur ayam ras dalam ransum dengan level yang 

berbeda terhadap penampilan burung puyuh. 

Skripsi. Fakultas Peternakan : Universitas Halu 

Oleo. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/vi

ew/93. Diakses pada 22 Januari 2019. 

Erniasih I dan T. R. Saraswati. 2006. Penambahan limbah 

pada kunyit (Curcuma domestica) pada ransum 

ayam dan pengaruhnya terhadap status darah 

dan hepar ayam (Gallus sp). XIV(2) : 1-6. 

https://doi.org/10.14710/baf.v14i2.2572. 

Diakses pada 15 Januari 2019. 

Glatz, P., Z. Miao and B. Rodda. 2011. Handling and 

treatment of poultry hatchery waste : a review. 

Sustainability. 3 (1) : 216 – 237. 

https://doi.org/10.3390/su3010216. Diakses 

pada 12 September 2019. 

Gunawan, A., M. S. Djaya, dan I. Arisandi. 2015. 

Substitusi empulur sagu fermentasi dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/viewFile/199/165
https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/viewFile/199/165
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/93
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/93
https://doi.org/10.14710/baf.v14i2.2572
https://doi.org/10.3390/su3010216


59 
 

ransum terhadap produksi telur burung puyuh 

umur 50-99 hari. Al Ulum Sanis dan Teknologi. 

1(1) : 46-53. https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/index.php/JST/article/view/380/339. 

Diakses pada 11 Februari 2019. 

Hambal, M., M. Isa, Nurlaiana dan D. Delima. 2015. 

Administration of extract salix tetrasperma 

combined with extract of tumeric and neem to 

improve egg quality of chicken reared under 

heat stress. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner. 20 

(3) : 193-199. 

http://dx.doi.org/10.14334/jitv.v20i3.1186. 

Diakses pada 21 September 2019. 

Handayani, S. M., R. A. Qonita dan A. I. Sari. 2013. 

Peningkatan produktivitas peternak puyuh 

menghasilkan DOQ dengan mesin tetas semi 

otomatis di Kabupaten Ngawi. 1 (2) : 84-

97.http://blog.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURN

AL/PETERNAKAN/PETERNAKAN%202013/

PENINGKATAN%20PRODUKTIVITAS%20P

ETERNAK.pdf. Diakses pada 11 September 

2018. 

Indra G., K., A. Achmanu dan A. Nurgiartiningsih. 2013. 

Performans produksi ayam arab (galuus 

turcicus) berdasarkan warna bulu. Ternak 

Topikana. 14 (1) : 8-14. 

https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/

article/view/187/186. Diakses pada 12 

September 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JST/article/view/380/339
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JST/article/view/380/339
http://dx.doi.org/10.14334/jitv.v20i3.1186
http://blog.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/PETERNAKAN/PETERNAKAN%202013/PENINGKATAN%20PRODUKTIVITAS%20PETERNAK.pdf
http://blog.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/PETERNAKAN/PETERNAKAN%202013/PENINGKATAN%20PRODUKTIVITAS%20PETERNAK.pdf
http://blog.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/PETERNAKAN/PETERNAKAN%202013/PENINGKATAN%20PRODUKTIVITAS%20PETERNAK.pdf
http://blog.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/PETERNAKAN/PETERNAKAN%202013/PENINGKATAN%20PRODUKTIVITAS%20PETERNAK.pdf
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/article/view/187/186
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/tropika/article/view/187/186


60 
 

Jaya, G. L. 2016. Pengaruh substitusi tepung ikan dengan 

tepung limbah penetasan puyuh dalam ransum 

terhadap performa itik lokal jantan (Anas 

plathyrynchos). Thesis. Universitas Sebelas Maret. 

https://eprints.uns.ac.id/24681/. Diakses pada 22 

Januari 2019.  

Joseph, N. S., A. A. J. Dulaney, F. E. Robinson, R. A. 

Renema, and M. J. Zuidhof. 2003. The effect of 

age at photostimulation and dietary protein 

intake on reproductive efficiency in three strains 

of breeders varying in breast yield. Poult. Sci. 

81(5) : 597-607. 

https://doi.org/10.1093/ps/81.5.597. Diakses 

pada 3 September 2019.  

Ketaren. 2010. Kebutuhan gizi ternak unggas di 

indonesia. Wartazoa. 20(4) : 172-180. 

http://dx.doi.org/10.14334/wartazoa.v28i3.1820. 

Diakses pada 22 September 2018. 

Kholis, S. dan M. Sitanggang. 2002. Ayam Arab dan 

Poncin Petelur Unggul. Agromedia Pustaka. 

Jakarta. 

Lesson S and J.D. Summer. C. 2014. Scott’s Nutrition of 

the Chicken. 4th Ed. Int. Book distributing Co.  

Mahfudz, L. D., T. A. Sarjana dan W. Serengat. 2010. 

Efisiensi penggunaan protein randum yang 

mengandung limbah destilasi minuman 

beralkohol (ldmb) oleh burung puyuh (cortunix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eprints.uns.ac.id/24681/
https://doi.org/10.1093/ps/81.5.597
http://dx.doi.org/10.14334/wartazoa.v28i3.1820


61 
 

cortunix japonica) jantan. Seminar Nasional 

Teknologi Peternakan dan veteriner : 887 – 

894.http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/2

0131Januari/8%20Andrik%20et%20al%205157

%20.pdf. Diakses pada 21 September 2019. 

Mahmud, A., Saima., Makhdoom A. J., Abdul W, S., 

Zafar H and Muhammad Z. U. K. 2015. Effect 

of feeding hatchery waste meal processed by 

different techniques on egg quality and 

production performance of laying hens. Pakistan 

J. Zool. 47(4) : 10591066. 

https://search.proquest.com/openview/f4b575c7

6458c10470dbc8dba18e90ef/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=616534. Diakses pada 

12 Maret 2019. 

Maknun, L., S. Kismiati dan I. Mangisah. 2015. 

Performans produksi burung puyuh (Cortunix 

cortunix japonica) dengan perlakuan tepung limbah 

penetasan telur puyuh. Jurnal Ilmu-Ilmu 

Peternakan. 25(3) : 53-58. 

http://dx.doi.org/10.21776/ub.jiip.2015.025.03.07. 

Diakses pada 22 Maret 2019.  

Mehdipour, M., M. S. Shargh., B. Dastar., and S. Hassani. 

2009. Effect of different levels of hatchery 

waste on the performance, carcass and tibia ash 

and some blood parameters in broiler chicks. 

Paskistan Journal of Biological Sciences. 12 

(18) : 1272-1276. 

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Has

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/20131Januari/8%20Andrik%20et%20al%205157%20.pdf
http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/20131Januari/8%20Andrik%20et%20al%205157%20.pdf
http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/20131Januari/8%20Andrik%20et%20al%205157%20.pdf
https://search.proquest.com/openview/f4b575c76458c10470dbc8dba18e90ef/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616534
https://search.proquest.com/openview/f4b575c76458c10470dbc8dba18e90ef/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616534
https://search.proquest.com/openview/f4b575c76458c10470dbc8dba18e90ef/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616534
http://dx.doi.org/10.21776/ub.jiip.2015.025.03.07
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf


62 
 

sani/publication/43129535_Effects_of_Different

_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performa

nce_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood

_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c9

0cf2f28c136511ae.pdf. Diakses pada  11 

September 2018. 

Mubtadiah, L., A. Umiyati dan S. Warsono. 2016. 

Pengaruh penggunaan tepung limbah penetasan 

ayam broiler dalam ransum terhadap performans 

ayam broiler. Skripsi. Fakultas Peternakan dan 

Pertanian. Universitas Diponegoro. 

http://eprints.undip.ac.id/51965/. Diakses pada  12 

Februari 2019. 

Muhammad F,A., E. Sudjarwo dan N. Cholis. 2017. 

Pengaruh penambahan tepung daging bekicot 

(Achatina fulica) dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan, hen day (hdp) dan konversi 

pakan pada burung puyuh cortunix cortunix 

japonica. Skripsi. Fapet- UB. 

Muharlien dan V. M. Ani N. 2015. Pemanfaatan limbah 

daun pepaya dalam bentuk tepung dan jus untuk 

meningkatkan performans produksi ayam arab. 

Res. J. Life. Sci. 2 (2) : 93 -100.  

https://rjls.ub.ac.id/index.php/rjls/article/view/3

6/86. Diakses pada 22 September 2018. 

Nalius., E. Sudjarwo dan A.A Hamiyanti. 2015. Pengaruh 

penambahan tepung daun lamtoro (Leucaena 

leucocephala) terhadap konsumsi pakan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Hassani/publication/43129535_Effects_of_Different_Levels_of_Hatchery_Wastes_on_the_Performance_Carcass_and_Tibia_Ash_and_Some_Blood_Parameters_in_Broiler_Chicks/links/54f590c90cf2f28c136511ae.pdf
http://eprints.undip.ac.id/51965/
https://rjls.ub.ac.id/index.php/rjls/article/view/36/86
https://rjls.ub.ac.id/index.php/rjls/article/view/36/86


63 
 

produksi telur dan konversi pakan burung puyuh 

(cortunix). Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan. 1 (2): 

4-12. 

Natalia, H., D. Nista, Sunarto & D. S. Yuni. 2005. 

Pengembangan ayam arab. Balai Penelitian 

Ternak Unggul Sembawa, Palembang. 

National Research Council (NRC). 1994. Nutrient 

requirement of poultry. Academy Pr. 

Noor, R. A. 2017. Pengaruh penggunaan tepung limbah 

penetasan dalam ransum terhadap konsumsi dan 

retensi kalsium serta masa kalsium daging pada 

ayam broiler. Fakultas Peternakan dan Pertanian. 

Universitas Diponegoro. 

Nugraha, D., U. Atomomarsono dan L.D. Mahfudz. 2012. 

Pengaruh eceng gondok (Eichornia crassipes) 

fermentasi dalam ransum terhadap produksi 

telur itik tegal. Animal Agriculture Journal. 1(1) 

: 75-85. http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/aaj. Diakses pada 11 

Januari 2019.  

Odunsi, A. A., Akinwumi, A. O. And Falana, O.I. 2013. 

Replacement value of hatchery waste meal for fish 

meal in the diet of laying japanese quil (Cortunix 

cortunix japonica). International Food Research 

Journal. 20(6) : 3107-3110. 

https://pdfs.semanticscholar.org/d564/a01d6aead5f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/aaj
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/aaj
https://pdfs.semanticscholar.org/d564/a01d6aead5fba7dc8583fa1efdde39ec210f.pdf


64 
 

ba7dc8583fa1efdde39ec210f.pdf. Diakses pada 11 

Januari 2019. 

Prawitasari, R.H., V.D. Y. B. Ismadi dan I. Estiningdriati. 

2012. Kecernaan protein kasar dan serat kasar 

serta laju digesta pada ayam arab yang diberi 

ransum dengan berbagai level Azolla 

microphylla. Animal Agriculture. 1(1) : 471-

483. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/articl

e/view/688/689. Diakses pada 13 Maret 2019. 

Rahman. D.K. 2008. Pengaruh penggunaan hidrolisat 

tepung bulu ayam dalam ransum terhadap 

kecernaan bahan kering dan bahan organik serta 

konsentrasi amonia cairan rumen kambing 

kacang jantan. Skripsi. Program Studi 

Peternakan Universitas Sebelas Maret. 

https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3961. Diakses 

pada 13 September 2018.  

Rahmatika A, Sjofjan dan Widodo E. 2013. Pengaruh 

tepung kerabang telur hasil pengolahan limbah 

penetasan telur dalam pakan terhadap kualitas 

fisik telur ayam petelur. Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

Rasno dan Sulistyoningsih, M. 2014. Pengaruh pemberian 

tepung bekicot dalam ransum terhadap bobot 

badan dan kandungan lemak karkas itik (anas 

javanicus). Bioma. 3(1) : 45-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/d564/a01d6aead5fba7dc8583fa1efdde39ec210f.pdf
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/688/689
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/688/689
https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3961


65 
 

http://dx.doi.org/10.26877/bioma.v3i1,%20April

.650. Diakses pada 14 Januari 2019.   

Rasyaf, M. 1993. Seputar Makanan Ayam Kampung. 

Jakarta: Angkasa. 

Razako , M. R., E. Sudjarwo dan A.A Handayani. 2015. 

Pengaruh penambahan tepung biji durian dalam 

pakan terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan persentase karkas pada burung 

puyuh (cortunix cortunix japonica). Jurnal Ilmu-

Ilmu Peternakan. 2 (2) : 56-

63.https://fapet.ub.ac.id/wp-

content/uploads/2015/04/PENGARUH-

PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-

DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-

PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-

DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-

BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-

japonica.pdf. Diakses pada 15 Februari 2019. 

Risnajati. D. 2014. Pengaruh jumlah ayam per induk 

buatan terhadap performa ayam petelur strain 

isa browrn periode starter. Sains Peternakan. 12 

(1) : 10-14. https://jurnal.uns.ac.id/Sains-

Peternakan/article/view/4866. Diakses pada 24 

September 2018.  

Rozi, T. 2003. Ayam arab dan potensinya. J. Informasi 

Teknologi Pertanian. 1 (1) :13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.26877/bioma.v3i1,%20April.650
http://dx.doi.org/10.26877/bioma.v3i1,%20April.650
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/PENGARUH-PENAMBAHAN-TEPUNG-BIJI-DURIAN-DALAM-PAKAN-TERHADAP-KONSUMSI-PAKAN-PERTAMBAHAN-BOBOT-BADAN-DAN-PERSENTASE-KARKAS-PADA-BURUNG-PUYUH-Cortunix-cortunix-japonica.pdf
https://jurnal.uns.ac.id/Sains-Peternakan/article/view/4866
https://jurnal.uns.ac.id/Sains-Peternakan/article/view/4866


66 
 

Rusli, K, R. 2011. Giving grounds remaining mixture 

bran and tofu fermentation with Monascus 

purpureus performance and eggs quality of 

layer. Tesis. Universitas Andalas. Padang.  

Samudra, R., M. Anam dan A. Samik. 2016. Substitusi 

onggok dan ampas tahu fermentasi terhadap 

konsumsi pakan, produksi telur dan konversi 

pakan burung puyuh (cortunix cortunix 

japonica). Agroveteriner. 5 (1) : 34-42. 

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55997. 

Diakses pada 27 Januari 2019.  

Sarwono. B . 2002. Ayam Arab Petelur Unggul. Jakarta : 

Penebar Swadaya. 

Sodak, Juliana F. 2011. Karakteristik fisik dan kimia telur 

ayam arab pada dua peternakan di kabupaten 

tulungagung, jawa timur. Skripsi. Institut 

Pertanian Bogor. 

Sofjan, O. dan H. Surisdiarto. 2003. Penggantian jagung 

kuning dengan tepung gaplek dalam pakan ayam 

pedaging yang menggunakan konsentrat. 

Anim.Prod. 5 (4): 7-13. 

https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/artic

le/viewFile/199/165. Diakses pada 14 

September 2019.   

Widowati, S. R.,  E. Sudjarwo dan A. A Hamiyati. 2014. 

Pengaruh penambahan tepung limbah penetasan 

dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55997
https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/viewFile/199/165
https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/viewFile/199/165


67 
 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan 

umur pertama kali bertelur pada burung puyuh 

(Cortunix cortunix japonica). Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

https://fapet.ub.ac.id/wp-

content/uploads/2015/04/.pdf. Diakses pada 14 

Januari 2019. 

Subekti Endah.2009. Ketahanan pakan ternak indonesia. 

Mediagro. 5 (2) : 63-71. 

Sudrajat, D., D. Kardaya., Dihansih dan Puteri. 2014. 

Performa produksi telur burung puyuh yang 

diberi ransum dengan kromium genetik. JITV. 

19(4) : 257-263. 

http://oaji.net/articles/2015/1610-

1424740851.pdf. Diakses pada 13 Januari 2019. 

Sungkowo, W. 2016. Pengaruh penggunaan tepung 

limbah penetasan dalam ransum terhadap 

kecernaan protein, massa protein daging dan rasio 

efisiensi protein ayam broiler. Skripsi. Fakultas 

Peternakan dan Pertanian. Universitas Diponegoro. 

http://eprints.undip.ac.id/49949/. Diakses pada   16 

Januari 2019. 

Suprapto W, S. Kismiyati dan E. Suprijatna. 2012. 

Pengaruh tepung kerabang ayam dalam ransum 

burung puyuh terhadap tulang tibia dan tarsus. 

Animal Agricultural Journal. 1 (1) : 75-90. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/articl

e/view/93. Diakses pada 25 Januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/.pdf
https://fapet.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1610-1424740851.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1610-1424740851.pdf
http://eprints.undip.ac.id/49949/
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/93
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/93


68 
 

Suprijatna E, L. D. Mahfudz dan W. Srengat. 2006. 

Performans produksi telur ayam arab akibat 

pemberian ransum berbeda taraf protein saat 

pertumbuhan. Seminar Nasional Teknologi 

Peternakan dan Veteriner. 656-662. 

https://docplayer.info/33317105-Performans-

produksi-telur-ayam-arab-akibat-pemberian-

ransum-berbeda-taraf-protein-saat-

pertumbuhan.html.  Diakses pada 23 September 

2018. 

Suprijatna, E., A. Umiyanti dan K. Ruhyat. 2005. Ilmu 

Dasar Ternak Unggas. Penebar Swadaya. 

Jakarta. 

Suprijatna. E. 2010. Strategi pengembangan ayam lokal 

berbasis sumber daya lokal dan berwawasan 

lingkungan. Seminar Nasional Unggas Lokal 

ke-7. ISBN: 978-979-097-000-7 : 55-88. 

http://eprints.undip.ac.id/62586/. Diakses pada 

16 September 2018. 

Suryani, N., N Suthama, dan H.I Wahyuni. 2012. 

Fertilitas telur dan mortalitas embrio ayam kedu 

pebibit yang diberi ransum dengan peningkatan 

nutrien dan tambahan sacharomyces cerevisiae. 

Animal Agricultural Journal. 1(1) :  389 – 404. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/articl

e/view/568. Diakses pada 25 September 2018. 

Susmiyanto. 2005. Studi kasus peternakan hasil silangan 

ayan arab dengan ayam kampung di Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docplayer.info/33317105-Performans-produksi-telur-ayam-arab-akibat-pemberian-ransum-berbeda-taraf-protein-saat-pertumbuhan.html
https://docplayer.info/33317105-Performans-produksi-telur-ayam-arab-akibat-pemberian-ransum-berbeda-taraf-protein-saat-pertumbuhan.html
https://docplayer.info/33317105-Performans-produksi-telur-ayam-arab-akibat-pemberian-ransum-berbeda-taraf-protein-saat-pertumbuhan.html
https://docplayer.info/33317105-Performans-produksi-telur-ayam-arab-akibat-pemberian-ransum-berbeda-taraf-protein-saat-pertumbuhan.html
http://eprints.undip.ac.id/62586/
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/568
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/568


69 
 

Bantarpanjang Sukajadi Bogor. Tesis. Program 

Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

https://doi.org/10.29244/mikm.3.2.11-27. 

Diakses pada 26 September 2018. 

Tribudi, Y. A. Dan A. Nurfianti. 2017. Efek penambahan 

tepung daun pegagan (Centella asiatica) 

terhadap performa produksi puyuh. Jurnal Ilmu 

Peternakan Terpadu.5(2) : 49 : 52. 

http://dx.doi.org/10.23960/jipt.v5i2.p49-52. 

Diakses pada 24 September 2018. 

Triyanto. 2007. Performa produksi burung puyuh 

(Cortunix cortunix japonica) periode produksi 

umur 6-13 minggu pada lama pencahayaan yang 

berbeda. Skripsi. Institut Pertanian 

Bogor.https://repository.ipb.ac.id/bitstream/hand

le/123456789/2438/Triyanto_D2007.pdf;jsessio

nid=3CF163F543ACEABC85B60916FDA1640

D?sequence=4. Diakses pada 27 September 

2018. 

Utomo, J.W., E. Sudjarwo dan A. Hamiyanti. 2015. 

Pengaruh penambahan tepung darah pada pakan 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan serta umur pertama kali 

bertelur burung puyuh. Jurnal Ilmu-Ilmu 

Peternakan. ISSN : 08524 (2) : 41-48. 

https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/view/1

71. Diakses pada 13 November 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.29244/mikm.3.2.11-27
http://dx.doi.org/10.23960/jipt.v5i2.p49-52
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2438/Triyanto_D2007.pdf;jsessionid=3CF163F543ACEABC85B60916FDA1640D?sequence=4
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2438/Triyanto_D2007.pdf;jsessionid=3CF163F543ACEABC85B60916FDA1640D?sequence=4
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2438/Triyanto_D2007.pdf;jsessionid=3CF163F543ACEABC85B60916FDA1640D?sequence=4
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2438/Triyanto_D2007.pdf;jsessionid=3CF163F543ACEABC85B60916FDA1640D?sequence=4
https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/view/171
https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/view/171


70 
 

Wahyu. 2004. Ilmu Nutrisi Nnggas. Yogyakarta: 

Gajahmada University Press. 

Wardiny, T. M. dan T. E. A. Sinar. 2013. Suplementasi 

jamu ternak pada ayam kampung di peternakan 

unggas sektor 4. Seminar Nasional FMIPA 

UNDIKSHA. III. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semna

smipa/article/view/2715. Diakses pada  

Widjastuti, T dan R. Kartasudjana. 2006. Pengaruh 

pembatasan ransum dan implikasinya terhadap 

performa puyuh petelur pada fase produksi 

pertama. J. Indon. Trop. Anim. Agric. 31(3) : 

162-166. http://eprints.undip.ac.id/15674/. 

Diakses pada 15 September 2018 

Widodo Eko. 2017. Ilmu Bahan Pakan Ternak & 

Formulasi Pakan Unggas. Malang : UB Press. 

Widodo, A. R., H. Setiawan, Sudiyono, Sudibya dan R. 

Indreswari. 2013. Kecernaan nutrien dan 

performa puyuh (Cortunix cortunix japonica) 

jantan yang diberi ampas tahu fermentasi dalam 

ransum. Tropical animal Husbandry. 2 (1) : 52-

58. 

http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/2013-

1-Januari/8%20Andrik%20et%20al%2051-

57%20.pdf. Diakses pada 1 November 2018. 

Widyastuti, W., S. M. Mardiati dan T. R. Saraswati. 2014. 

Pertumbuhan puyuh (Cortunix cortunix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2715
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2715
http://eprints.undip.ac.id/15674/
http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/2013-1-Januari/8%20Andrik%20et%20al%2051-57%20.pdf
http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/2013-1-Januari/8%20Andrik%20et%20al%2051-57%20.pdf
http://peternakan.fp.uns.ac.id/media/TAH/2013-1-Januari/8%20Andrik%20et%20al%2051-57%20.pdf


71 
 

japonica) setelah pemberian tepung kunyit ( 

Curcums longa L.) pada pakan. Buletin Anatomi 

dan Fisiologi. 22 (2). 

https://doi.org/10.14710/baf.v22i2.7813. 

Diakses pada 5 September 2018. 

Wulandari K.Y., V. D. Y. B Ismadi dan Tristiarti. 2013. 

Kecernaan serat kasar dan energi metabolism 

pada ayam kedu umur 24 minggu yang diberi 

ransum dengan berbagai level protein kasar dan 

serat kasar. Animal Agriculture Journal. 2(1) : 

9-17. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/articl

e/view/1834. Diakses pada  24 Januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.14710/baf.v22i2.7813
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/1834
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/aaj/article/view/1834


72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Cover
	2. Daftar isi
	3. Isi
	4. Daftar Pustaka

