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ABSTRACT 

 

 This research was conducted in Ampeldento village, Karangploso Sub-District, 

Malang. Research was conducted 4 weeks from September 24th until October 30th 2018. 

The purpose of this study was to determine the optional level of addition of seaweed 

flour waste on feed production performance on quail (Coturnix coturnix japonica) 

including the feed comsumption, daily weight again, feed convertion and age at first 

spawn. This study used 14 days old of 120 quails. For each treatment using five quails. 

This study used P0 (without feed supplement), P1 (2.5% seaweed flour waste), P2 (7.5 

seaweed flour waste), and P3 (10% seaweed flour waste) based perimental measurement 

with six replications on four treatment. The observed variables were feed consumption, 

daily weight gain, feed conversion and age at first spawn. Data using the experimental 

method and data was analyzed by the variance of Completely Randomized Design 

(CRD) and if the result have significant difference, it would be continued by Duncan 

Multiple Range Test (DMRT). The result showed that the treatments of addition 

seaweed flour waste (Gracilaria verrucosa) did not give significant difference on feed 

consumption and age at first spawn. Until 10% of the addition of seaweed flour waste 

did not make any influence on feed consumption, daily weight gain, feed conversion 

and age at first spawn of quail. 

 

 

Keywords : Quail, seaweed flour waste, feed consumption, daily weight again, feed 

conversion, age first spawn. 
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RINGKASAN 

Rumput laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang produksinya 

cukup melimpah tetapi masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan tambahan 

secara optimal di Indonesia. Keistimewaan rumput laut dapat dibudidayakan di tambak 

tidak terlalu luas. Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protein, 

mineral, vitamin dan antioksidan. Kandungan protein rumput laut (Gracilaria 

verrucosa) sekitar 10 – 30% dari berat kering dan kandungan kalsium dalam rumput 

laut mencapai 7% dari berat kering. Rumput laut untuk pakan ternak di Indonesia belum 

digunakan dan diolah secara optimal, di Jepang pemberian pakan ternak puyuh dengan 

rumput laut jenis Porphyra atropurpurae dengan level 2,5 sampai 10% dari total 

pemberian pakan memberikan hasil yang baik, dapat meningkatkan kesehatan puyuh, 

bobot telur dan produksi telur cukup tinggi, kekuatan kulit telur serta daya tetas. 

Berdasarkan karakterisasi limbah diketahui bahwa limbah pengolahan rumput laut 

terdiri dari dua fase yakni fase cair dan fase padat. Fase cair berasal dari pencucian dan 

presipitasi ekstraksi rumput laut, sedangkan fase padat berasal dari pemisahan ekstrak 

rumput laut dari padatannya. Komposisi utama fase padat adalah selulosa, sedangkan 

komponen lainnya adalah protein, vitamin, karbohidrat, serat dan mineral. Kadar air 

fase padat dapat mencapai 68,4%, kadar abu 31%,  dan kadar serat 20,1%. 

 Penelitian dilaksanakan berkelompok di peternakan rakyat milik Bapak Samsul 

Hadi yang berlokasi di Jalan Tamanu Diharjo RT 18 RW 06 Dusun Bunder Desa 

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Waktu penelitian dimulai 

pada tanggal 24 September hingga 25 November 2018, Pengambilan data untuk variabel 

pengamatan pada tanggal 24 September sampai 30 Oktober 2018 (36 hari). Analisis 

proksimat tepung limbah rumput laut dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu 
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dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Tepung 

limbah rumput laut di produksi secara kelompok dengan metode pengeringan 

menggunakan sinar matahari secara langsung dan oven. 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung limbah 

rumput laut (Gracilaria verrucosa) terhadap performa produksi burung puyuh seperti 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama kali 

bertelur. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu burung puyuh (Coturnix 

coturnix japonica) umur 14 hari dengan jumlah 120 ekor yang diperoleh dari Pare, 

Kediri dan dipelihara selama 36 hari. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan lengkap puyuh petelur berbentuk mesh yang di produksi PT. Japfa Comfeed 

Indonesia,Tbk serta pakan perlakuan berupa limbah rumput laut yang sudah di 

tepungkan.  

Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan percobaan yang di 

rancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Perlakuan yang 

digunakan sebanyak 4 dengan 6 kali ulangan sehingga terdapat 24 unit kandang 

percobaan. Masing-masing unit kandang percobaan terdapat 5 ekor puyuh umur 14 hari. 

Adapun perlakuan yang diberikan kepada puyuh yaitu P0= Pakan basal tanpa bahan 

perlakuan, P1= Pakan basal + tepung limbah rumput laut 2,5%, P2= Pakan basal + 

tepung limbah rumput laut 7,5%, P3= Pakan basal + tepung limbah rumput laut 10%. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung limbah rumput laut 

pada pakan puyuh memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

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

Hasil penelitian terhadap konsumsi pakan yaitu P0 (123,40±1,05 g/ekor/minggu), P1 

(122,69±0,84 g/ekor/minggu), P2 (123,30±1,45 g/ekor/minggu) dan P3 (122,68±0,48 

g/ekor/minggu). Perbedaan pengaruh tidak nyata terhadap pertambahan bobot badan 

yaitu P0 (23,86±0,61 g/ekor/minggu), P1 (23,26±0,78 g/ekor/minggu), P2 (23,47±0,33 

g/ekor/minggu) dan P3 (22,98±0,31 g/ekor/minggu). Perbedaan pengaruh tidak nyata 

terhadap konversi pakan yaitu P0 (5,18±0,11), P1 (5,31±0,18), P2 (5,28±0,05) dan P3 

(5,34±0,10). Perbedaan pengaruh terhadap umur pertama kali bertelur yaitu P0 

(47,83±2,23 hari), P1 (48,17±2,04 hari), P2 (49,50±2,74 hari) serta P3 (51,33±2,34 

hari). 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemberian 

tepung limbah rumput laut (Gracilaria verrucosa) dengan level 2,5% 7,5%, 10% tidak 

mempengaruhi terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan 

dan umur pertama kali bertelur. Saran yang dapat diberikan diharapkan penelitian 

selanjutnya dilanjutkan dengan penambahan level tepung limbah rumput laut 

(Gracilaria verrucosa) di bawah 2,5%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Puyuh (Coturnix coturnix japonica) di Indonesia mulai dikenal dan diternakan 

pada akhir tahun 1979, dengan tingkat kebutuhan daging dan telur yang tinggi 

menjadikan budidaya burung puyuh sebagai peluang usaha yang menjanjikan (Rizki, 

Arief dan Samik, 2016). Puyuh merupakan ternak unggas yang mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil protein hewani yang didapat dari 

daging serta telurnya. Puyuh bernama latin (Coturnix coturnix japonica) merupakan 

unggas yang memiliki bentuk fisik kecil dengan bobot sekitar 135-145gr dan 

penanganannya cukup mudah karena dalam pemeliharaan puyuh tidak banyak 

membutuhkan lahan yang luas seperti unggas lainnya (Subekti, 2012). Puyuh memiliki 

keunggulan yaitu mudah dipelihara, tahan terhadap penyakit, dan tingkat produksi telur 

yang cukup tinggi yaitu dapat mencapai hingga 250-300 butir telur per tahun. 

Disamping itu kadar protein pada daging puyuh berkisar 21,1% dan memiliki kadar 

lemak yang cukup rendah pada daging puyuh, hanya sebesar 7,73%. 

 Untuk meningkatkan produktivitas burung puyuh diperlukan manajemen yang 

baik terutama manajemen pakan. Dalam usaha peternakan burung puyuh, jumlah 

pengeluaran pakan puyuh cukup tinggi yaitu berkisar 60%-70% dari seluruh biaya 

produksi. Tingginya biaya pakan menyebabkan peternak mengalami keuntungan yang 

sedikit sehingga perlu adanya suatu usaha untuk mengurangi biaya pakan. Penggunaan 

bahan pakan alternatif sebagai pengganti sumber pakan merupakan upaya peternak 

untuk meminimalkan biaya pakan, salah satu cara untuk menurunkan biaya tersebut 

adalah dengan memanfaatkan bahan pakan yang kandungan nutrisinya mencukupi, 

harga terjangkau serta bahan mudah didapat, diantaranya bahan pakan yang dapat 

digunakan sebagai pakan alternatif adalah limbah rumput laut.  

 Limbah rumput laut cukup melimpah serta memiliki kandungan nutrisi yang 

masih dapat dimanfaatkan. Penggunaan limbah rumput laut dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan tambahan alternatif sebagaimana bahan bakunya yang cukup banyak. 

Pada tahun 2010-2013 produksi rumput laut Indonesia mengalami kenaikan 29,99%. 

Menurut Dahuri (2010) potensi produksi rumput laut di Indonesia sebesar 482.400 ton 

per tahun. Target volume produksi rumput laut tahun 2013 mencapai 13,82 juta ton dan 

tahun 2019 diprediksi target volume produksi mencapai 24,11 juta ton. 

 Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protein, mineral, 

vitamin dan antioksidan. Kandungan protein rumput laut jenis Gracilaria verrucosa 

sekitar 10 – 30% dari berat kering dan kandungan kalsium dalam rumput laut mencapai 

7% dari berat kering (Suparmi dan Sahri, 2009). Rumput laut untuk pakan ternak di 
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Indonesia belum digunakan dan diolah secara optimal, di Jepang pemberian pakan 

ternak puyuh dengan rumput laut jenis Porphyra atropurpurae dengan level 2,5 sampai 

10% dari total pemberian pakan memberikan hasil yang baik, dapat meningkatkan 

kesehatan puyuh, bobot telur dan produksi telur cukup tinggi, kekuatan kulit telur serta 

daya tetas. Rumput laut yang banyak di budidayakan di Indonesia adalah jenis 

Gracilaria verrucosa karena mampu menghasilkan agar-agar tiga kali lipat di 

bandingkan dengan jenis yang lainnya (Melindasari dkk., 2013). Rumput laut jenis ini 

memiliki kandungaan nutrisi yang tinggi, yaitu polisakarida dan serat yang berberperan 

memperlancar sistem pencernaan. Rumput laut Gracilaria verrucosa juga 

mengandung mineral, iodin, kalsium, protein, asam lemak omega 3 dan 6, vitamin B, 

C dan E (Suparmi dan Sahri 2009). 

 Produksi pengolahan rumput laut menghasilkan jumlah limbah yang sangat besar 

baik berupa limbah cair maupun limbah padat. Salah satu limbah yang dihasilkan oleh 

industri pengolahan rumput laut yaitu limbah padat hasil pengolahan produk agar, 

jumlah limbah padat yang dihasilkan pada pengolahan agar berkisar 70–85% (Basmal 

dkk., 2003). Sejak berkembangnya industri pengolahan agar sampai dengan saat ini, 

belum ada kegiatan pengolahan limbah padat yang sekaligus memanfaatkannya 

menjadi produk lain, dengan demikian limbah padat yang dihasilkan menjadi suatu 

permasalahan bagi industri pengolahan rumput laut. Beberapa perusahaan pengolahan 

rumput laut di Indonesia menggunakan area lahan yang luas untuk membuang limbah 

padat yang dihasilkan. 

 Berdasarkan karakterisasi limbah diketahui bahwa limbah pengolahan rumput 

laut terdiri dari dua fase yakni fase cair dan fase padat. Fase cair berasal dari pencucian 

dan ekstraksi rumput laut, sedangkan fase padat berasal dari pemisahan ekstrak rumput 

laut dari padatannya. Komposisi utama fase padat adalah selulosa, sedangkan 

komponen lainnya adalah mineral-mineral. Kadar air fase padat dapat mencapai 68,4%, 

kadar abu 31%,  dan kadar serat 20,1% (Basmal dkk., 2003). Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung limbah rumput laut Gracilaria verrucosa 

terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, konversi pakan dan umur 

pertama kali bertelur pada puyuh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan 

tepung limbah rumput laut Gracilaria verrucosa terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur pada puyuh. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari penambahan tepung 

limbah rumput laut jenis Gracilaria verrucosa terhadap konsumsi pakan, pertambahan 
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bobot badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur pada puyuh serta 

mengetahui presentase terbaik dalam penambahan tepung limbah rumput laut 

Gracilaria verrucosa pada pakan puyuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta kajian 

ilmiah bagi pembaca tentang penambahan tepung limbah rumput laut jenis Gracilaria 

verrucosa terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, konversi pakan dan 

umur pertama kali bertelur pada puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang telah mengalami 

domestikasi. Puyuh terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah jenis puyuh Jepang 

(Coturnix coturnix japonica). Puyuh merupakan unggas yang memiliki bentuk fisik 

kecil dengan bobot sekitar 135-145gr dan penanganannya cukup mudah karena dalam 

pemeliharaan puyuh tidak banyak membutuhkan lahan yang luas (Subekti, 2012). 

Harga pakan yang tinggi merupakan permasalahan bagi peternak, saat ini harga pakan 

yang relatif tinggi menyebabkan peternak mengalami keuntungan yang sedikit, 

sehingga perlu suatu usaha untuk mengurangi biaya pakan. Salah satu cara untuk 

menurunkan biaya tersebut yaitu dengan memanfaatkan bahan pakan alternatif yang 

kandungan nutrisinya baik, harga terjangkau serta mudah didapat, bahan pakan 

alternatif yang dapat digunakan dapat berasal dari limbah. Limbah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan alternatif tambahan adalah limbah yang berasal dari 

rumput laut. 

Rumput laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang produksinya 

cukup melimpah tetapi masih belum banyak dimanfaatkan serta diolah secara optimal 

di Indonesia. Keistimewaan rumput laut adalah dapat dibudidayakan di tambak (Ahda, 

2005). Rumput laut memiliki kandungan nutrien yang tinggi, antara lain polisakarida 

dan serat yang berperan memperlancar sistem pencernaan makanan, mineral iodin, 

kalsium, protein, asam lemak, omega 3 dan 6 serta vitamin B, C, dan E (Suparmi dan 

Sahri 2009). Jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan adalah Gracilaria 

verrucosa karena mudah diperoleh, harganya murah dan dapat menghasilkan agar-agar 

tiga kali lipat dibandingkan jenis yang lain. Jenis limbah rumput laut yang dimaksud 

sebagai alternatif pakan ternak meliputi rumput laut hasil sortiran yang tidak layak jual 

ke pabrik, sisa kotoran dari proses pencucian rumput laut berupa sumpil, sisa/ampas 

dari pengolahan rumput laut menjadi agar kertas. 

Produksi pengolahan rumput laut menghasilkan jumlah limbah yang sangat besar 

baik berupa limbah cair maupun limbah padat, salah satu limbah yang dihasilkan oleh 

industri pengolahan rumput laut yaitu limbah padat hasil pengolahan produk agar. 
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Sejak berkembangnya industri pengolahan agar sampai dengan saat ini, belum ada 

kegiatan pengolahan limbah padat yang sekaligus memanfaatkannya menjadi produk 

lain, dengan demikian limbah yang dihasilkan menjadi suatu permasalahan bagi 

industri pengolahan rumput laut. Beberapa perusahaan pengolahan rumput laut di 

Indonesia menggunakan area lahan yang luas untuk membuang limbah padat yang 

dihasilkan (Prasetya, Sudijono, dan Kasinoputro, 2006). 

Tambahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung limbah 

rumput laut jenis Gracilaria verrucosa. Penerapannya dengan pencampuran tepung 

limbah rumput laut dengan pakan basal. Penggunaan tepung limbah rumput laut 

sebagai bahan pakan tambahan diharapkan dapat meningkatkan pertambahan bobot 

badan, menurunkan konsumsi pakan dan konversi pakan serta  mengoptimalkan umur 

pertama bertelur pada puyuh. Bagan alir kerangka pikir dijelaskan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian  

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan tepung limbah rumput laut (Gracilaria 

verrucosa) pada puyuh akan berpengaruh pada konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur pada puyuh. 

 

Puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan ternak unggas 

yang dimanfaatkan telur dan dagingnya. Puyuh memiliki ukuran 

tubuh  kecil sehingga dalam pemeliharaannya tidak memerlukan 

lahan luas. Produksi telur burung puyuh mencapai 250-300 butir 

per tahun dengan bobot rata-rata per telur 10 g serta umur 

pertama kali bertelur burung puyuh adalah 41 hari. (Mone, 

Sudjarwo,  Muharlien, 2016). 

Manajemen pakan 

Rumput laut (Gracilaria verrucosa) 

dapat digunakan sebagai bahan pakan 

sumber protein, mineral, vitamin dan 

antioksidan. Kandungan protein 

rumput laut Gracilaria verrucosa 

sekitar 10 – 30% dari berat kering 

serta kalsium dalam rumput laut 

mencapai 7% dari berat kering 

(Suparmi dan Sahri, 2009) 

Diberikan dengan penambahan 

pakan basal : 

P0 = TLRL 0 % 

P1 = TLRL 2,5 % 

P2 = TLRL 7,5 % 

P3 = TLRL 10 % 

 

Mempengaruhi produksi 

Konsumsi pakan 
Pertambahan 

Bobot Badan 
Konversi pakan 

Umur Pertama 

kali bertelur 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya dilakukan pada puyuh Coturnix coturnix japonica oleh 

Yunita, Sarengat dan Suprijatna (2015). Rumput laut memiliki kandungan nutrien yang 

tinggi antara lain polisakarida dan serat yang berperan memperlancar sistem 

pencernaan makanan, mineral iodin, kalsium, protein tinggi, asam lemak omega 3 dan 

6, vitamin B, C, dan E (Suparmi dan Sahri, 2009). Kelemahan penggunaan limbah 

rumput laut adalah kandungan serat kasar yang tinggi, sehingga perlu pengolahan 

secara fermentasi dengan Tricoderma viridae untuk menurunkan serat kasar dan 

meningkatkan kandungan protein. 

 Tepung limbah rumput laut fermentasi (TLRLF) diperoleh dengan mengukus 

tepung limbah rumput laut (TLRL) selama 30 menit, Tricodherma viridae diencerkan 

dalam sprayer yang telah berisi air, dan menyemprotkan sprayer pada TLRL. 

Menambahkan air sampai kelembaban ±80% dan mengaduknya. Pemeraman 

dilakukan selama 2 minggu secara aerob, dengan lampu 10 watt, dan disemprot dengan 

air untuk menjaga konsistensi suhu (±360℃) dan kelembaban (±80%) agar terbentuk 

proses fermentasi yang optimal. 

 Ransum yang diberikan pada puyuh yaitu (Ransum tanpa TLRL / ransum 

kontrol), T1 (Ransum dengan TLRL non fermentasi 10%), T2 (Ransum dengan TLRLF 

12,5%), T3 (Ransum dengan TLRLF 15%). Penggunaan TLRL 10% maupun TLRLF 

pada level 12,5% dan 15% dalam ransum mengakibatkan penurunan produksi dan 

massa telur serta meningkatkan konsumsi dan konversi ransum pada puyuh. 

 

2.2 Puyuh 

 Burung puyuh merupakan komoditi ternak unggas yang dimanfaatkan telur dan 

dagingnya. Burung puyuh dengan nama latin Coturnix coturnix japonica memiliki 

ukuran tubuh yang kecil sehingga dalam pemeliharaannya tidak memerlukan lahan 

yang luas. Produksi telur burung puyuh mencapai 250-300 butir per tahun dengan 

bobot rata-rata per telur 10g serta rata-rata umur pertama kali bertelur burung puyuh 

adalah 41 hari, sehingga usaha burung puyuh semakin digemari (Nasution, 2007). 

Keunggulan burung puyuh lainnya adalah cara pemeliharaannya yang tidak sulit, cepat 

berproduksi dan memiliki daya tahan tubuh yang tinggi terhadap penyakit. Selain 

diambil telurnya, daging puyuh juga merupakan makanan yang lezat dan bernilai gizi 

tinggi. Telur puyuh mengandung 13,6% protein dan 8,2% lemak (Nugraha dan Mayun, 

1990). Burung puyuh memiliki keunikan yaitu pertumbuhan yang cepat, dewasa 

kelamin lebih awal, produksi telur yang relatif tinggi, interval generasi dalam waktu 
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singkat, dan periode inkubasi relatif cepat. Burung puyuh juga dimanfaatkan sebagai 

hewan percobaan dalam berbagai penelitian karena tahan terhadap stres, tahan pada 

berbagai penyakit, dan memiliki daya kesembuhan relatif tinggi (Susilorini, 2007). 

 Burung puyuh jenis bangkok dan burung puyuh persilangan bangkok-lokal 

adalah dua dari antara jenis-jenis burung puyuh yang  memiliki penggemar cukup luas 

dan merupakan salah satu komoditas yang banyak diternakan. Burung puyuh bangkok 

memiliki ciri morfologi yang tidak berbeda jauh dari burung puyuh persilangan 

bangkok-lokal. Perbedaan yang mencolok terlihat dari bobot badan puyuh sewaktu 

DOQ (Day Old Quail) yakni bobot badan puyuh bangkok lebih besar 1g hingga 2g 

dibandingkan puyuh persilangan bangkok-lokal.  

 Puyuh jepang (Coturnix japonica) termasuk dalam ordo Galliformes, famili 

Phasianidae dan merupakan spesies yang berbeda dengan puyuh umum (Coturnix 

Coturnix). Keduanya asli dari Asia Timur dan Jepang, puyuh Jepang  diklasifikasikan 

sebagai burung yang suka bermigrasi. Bentuk tubuh jantan lebih kecil dari betina 

dengan bulu  khas antar jenis kelamin. Puyuh liar Jepang memiliki berat sekitar 90-

100g sementara puyuh yang dipelihara diketahui memiliki berat sekitar 150-200g 

(James, Robert dan Dragana, 2016). 

 

2.3 Rumput Laut 

 Rumput laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang produksinya 

cukup melimpah tetapi masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan tambahan 

secara optimal di Indonesia. Keistimewaan rumput laut dapat dibudidayakan di tambak 

tidak terlalu luas (Ahda, 2005). Jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah rumput 

laut jenis Gracilaria verrucosa karena mudah diperoleh, harganya murah dan dapat 

menghasilkan agar-agar tiga kali lipat dibandingkan jenis rumput laut yang lain.  

 Seiring banyaknya permintaan akan rumput menyebabkan sisa proses 

pengolahan rumput cukup banyak hingga penyebabkan pencemaran di sekitar area 

pengolahan rumput laut. Masyarakat sekitar industri pengolahan rumput laut belum 

bisa memaksimalkan limbah rumput laut untuk diolah kembali menjadi tambahan 

bahan alternatif pakan ternak. Jenis limbah yang dapat digunakan sebagai pakan ternak 

meliputi rumput laut hasil sortiran yang tidak layak jual ke pabrik, sisa kotoran dari 

proses pencucian rumput laut berupa sumpil, dan ampas dari pengolahan rumput laut 

menjadi bahan makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan (nori), dan 

rumput laut yang gagal panen (Sulistijo dan Atmadja, 1996). 

 Gracilaria verrucosa merupakan jenis rumput laut yang biasa dibudidayakan 

pada muara sungai atau di tambak, meskipun habitat awalnya berasal dari laut, jenis 

rumput laut ini dapat ditanam secara polikultur dengan ikan bandeng dan udang karena 

ketiganya memerlukan kondisi perairan yang sama untuk kelangsungan hidupnya dan 

dapat menghemat lahan tambak (Anggadireja dkk., 2006). 
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2.4 Limbah Rumput Laut 

 Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan menggunakan bahan 

pakan non konvensional diantaranya limbah. Produksi pengolahan rumput laut 

menghasilkan jumlah limbah yang sangat banyak baik berupa limbah cair maupun 

limbah padat. Salah satu limbah yang dihasilkan oleh industri pengolahan rumput laut 

yaitu limbah padat hasil pengolahan produk agar, sejak berkembangnya industri 

pengolahan agar sampai dengan saat ini, belum ada kegiatan pengolahan limbah padat 

yang sekaligus memanfaatkannya menjadi produk lain, dengan demikian limbah padat 

yang dihasilkan menjadi suatu permasalahan bagi industri pengolahan rumput laut. 

Beberapa perusahaan pengolahan rumput laut di Indonesia menggunakan area lahan 

yang luas untuk membuang limbah padat yang dihasilkan (Prasetya, Sudijono, dan 

Kasinoputro, 2006). 

 Berdasarkan karakterisasi limbah diketahui bahwa limbah pengolahan rumput 

laut terdiri dari dua fase yakni fase cair dan fase padat. Fase cair berasal dari pencucian 

dan presipitasi ekstraksi rumput laut, sedangkan fase padat berasal dari pemisahan 

ekstrak rumput laut dari padatannya. Komposisi utama fase padat adalah selulosa, 

sedangkan komponen lainnya adalah protein, vitamin, karbohidrat, serat dan mineral. 

Kadar air fase padat dapat mencapai 68,4%, kadar abu 31%,  dan kadar serat 20,1% 

(Basmal dkk., 2003). 

 

2.5 Tepung Limbah Rumput Laut 

 Rumput laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah Gracilaria 

verrucosa karena mampu menghasilkan agar-agar tiga kali lipat dibanding jenis lain 

(Melindasari, Mahfud dan Serengat, 2013), produksi rumput laut Indonesia mengalami 

kenaikan hingga 29,99%. Pada tahun 2013, volume produksinya mencapai 13,703 juta 

ton (KKP, 2013). Tingginya produksi rumput laut menyebabkan limbah sisa proses 

pengolahan mencemari lingkungan tempat produksi rumput laut. Perlu kesadaran dari 

masyarakat untuk mengolah limbah menjadi lebih bermanfaat yang bertujuan 

mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah rumput laut didapat dari Desa Porong, 

Sidoarjo. Tepung limbah rumput laut diperoleh melalui proses pencucian limbah 

rumput laut, penjemuran, dan penggilingan untuk dijadikan tepung. 

 Tepung limbah rumput merupakan hasil pengeringan rumput laut Gracilaria 

verrucosa yang dijemur pada sinar matahari langsung dan juga dapat dilakukan 

pengeringan dengan oven. Waktu yang tepat untuk melakukan pengeringan limbah 

rumput laut yaitu pada siang hari selama 4-5 jam dibawah matahari langsung untuk 

mengurangi kadar air dan mempermudah proses pengolahan menjadi partikel yang 

lebih kecil (Kumala, 2003). Rumput laut kering di rajang dengan pisau untuk 
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mempermudah proses penggilingan, kemudian di grinder hingga menjadi bubuk halus, 

tepung limbah rumput laut digunakan untuk bahan penambahan pada pakan basal. 

 

2.6 Pakan Puyuh 

 Pakan merupakan kebutuhan utama yang digunakan untuk kehidupan pokok dan 

produksi. Kebutuhan pakan dapat mencapai 70% dari keseluruhan total biaya produksi. 

Kebutuhan zat pakan puyuh dipengaruhi oleh fase pertumbuhan yang berbeda-beda 

(Zahra, 2012). Semua kebutuhan nutrisi puyuh harus dapat dipenuhi dari pakan yang 

diberikan karena akan berpengaruh terhadap performa produksinya. Taraf protein yang 

terkandung dalam pakan untuk puyuh pada fase pertumbuhan adalah 24-25% 

(NRC,1994). 

 Bentuk pakan pada unggas terdiri dari 4 bentuk yaitu halus (mash), kasar 

(crumble), cetakan (pellet) dan campuran (mash and limited grain). Pakan yang halus 

memiliki bentuk yang seragam sehingga ternak tidak pilih-pilih untuk memakannya. 

Bentuk pakan kasar lebih disukai oleh ternak akan tetapi ternak lebih memilih butiran 

– butiran yang lebih besar sehingga nutrisi dalam pakan tidak termakan dengan 

sempurna oleh ternak. Pakan bentuk pellet juga disukai ternak karena lebih mudah 

dicerna, akan tetapi untuk biaya processing pakan lebih mahal. Sedangkan bentuk 

pakan campuran lebih hemat, akan tetapi jika proses pencampuran tidak rata akan 

meyebabkan nutrisi yang dikonsumsi juga tidak akan rata (Achmanu dan Muharlien, 

2011). Kandungan pakan yang diberikan pada puyuh disesuaikan dengan kebutuhan 

protein dan energi untuk metabolisme tubuh setiap harinya. Penentuan kebutuhan 

nutrisi tersebut harus disesuaikan dengan umur puyuh, karena kebutuhan tersebut 

dipengaruhi oleh umur puyuh yang berbeda. Tabel kebutuhan nutrisi puyuh pada fase 

layer dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Pakan Pada Puyuh 

Nutrisi Layer (%) 

Kadar air maks. 14,00 

Protein kasar min. 17,00 

Lemak kasar maks. 7,00 

Serat kasar maks. 7,00 

Abu maks. 14,00 

Kalsium (Ca) 2,5-3,50 

Fosfor (P) min. 0,60-1,00 

Energi Metabolisme (Kkal/g) 2,700 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) (2006). 
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2.7 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah umur, 

ukuran tubuh, palatabilitas dan kualitas pakan (Dewi dan Setiyadi, 2010). Pakan yang 

diberikan kepada  puyuh harus memenuhi kebutuhan nutrisi burung puyuh untuk 

memenuhi hidup pokok dan produksi telur. Hal yang sangat penting dalam 

pemeliharaan  puyuh adalah kandungan nutrisi pakan yang lengkap dan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan puyuh (Widyatmoko, Zuprizal dan Wihandoyo, 2013). Selain itu  

pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai suatu 

keberhasilan produktivitas burung puyuh secara optimal, oleh karena itu kuantitas dan 

kualitas pakan hendaknya selalu diperhatikan. Biaya pakan merupakan komponen 

biaya terbesar yang mencapai 60-70% dari total biaya produksi ternak unggas 

(Anggitasari, Sjofjan, dan Djunaidi, 2016). Kebutuhan energi dikatakan terpenuhi 

apabila unggas sudah menghentikan mengkonsumsi pakan dan sebaliknya, konsumsi 

pakan meningkat bila kebutuhan energi belum terpenuhi. Setiap minggu jumlah pakan 

puyuh akan semakin meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Konsumsi pakan 

naik setiap pertambahan umurnya sehingga bobot badan pada puyuh juga akan 

mengalami kenaikan dari fase starter ke fase grower. Sifat khusus unggas adalah 

mengkonsumsi makanan untuk memperoleh energi, sehingga jumlah pakan yang 

dimakan setiap harinya cenderung berhubungan erat dengan energinya (Widyatmoko, 

Zuprizal dan Wihandoyo, 2013). Secara lengkap rata-rata kebutuhan jumlah pakan 

puyuh dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata Kebutuhan Jumlah Pakan Puyuh 

Umur puyuh (hari) Kebutuhan pakan (gr/hari) 

1-7 2 

7-14 4 

14-21 8 

21-30 10 

30-35 12 

35-42 15 

>42 21 

Sumber: Djulardi, Muis dan Latif (2006). 

 Kenaikan konsumsi pakan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kandungan 

nutrisi pakan dan energi metabolis, semakin besar umur puyuh dan pertambahan bobot 

badan maka tingkat konsumsi pakan akan naik sesuai dengan kebutuhannya. Semakin 

tinggi energi pakan maka konsumsi pakan menurun sehingga konsumsi pakan 

mempengaruhi konsumsi pada ternak. Untuk periode starter (0-1 minggu) kebutuhan 

protein sebesar 26% dan energi metabolis 2900 Kkal/kg, sedangkan untuk periode 
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selanjutnya 24% dan 2900 Kkal/kg (Jahanian dan Edriss, 2015). Konsumsi protein ini 

berdampak pada kenaikan bobot badan ternak. Konsumsi protein merupakan 

banyaknya protein yang terdapat dalam sejumlah pakan yang dikonsumsi (Utomo, 

Sudjarwo dan Hamiyanti, 2015). 

 

 

 

2.8 Pertambahan Bobot Badan 

 Puyuh merupakan unggas yang mempunyai ciri khas pada tingkat pertumbuhan 

cukup cepat sehingga dapat dipasarkan dalam waktu yang singkat. Pertambahan bobot 

badan diperoleh dengan pengukuran kenaikan bobot badan  melalui penimbangan 

berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap 

tahun (Tillman, Reksoharjo Diprojo, Prawiro Kusumo dan Lebdo Soekojo, 2004) 

 Unggas membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan bobot 

badannya pada masa pertumbuhan. Salah satunnya dengan meningkatkan konsumsi 

pakan (Widyastuti, Muflichatun, Mardiati dan Saraswati, 2014). Pertumbuhan yang 

tidak maksimal disebabkan kandungan nutrisi serat kasar yang tinggi dalam pakan, hal 

tersebut dikarenakan serat dalam pakan akan tinggi di saluran pencernaan dalam waktu 

yang singkat, sehingga penyerapan zat nutrisi makanan berkurang (Piliang dan 

Djojosoebagio, 2006). 

 Pertambahan bobot badan merupakan pencerminan kemampuan puyuh dalam 

mengubah zat-zat makanan yang ada di dalam ransum untuk diubah menjadi daging. 

Menurut Putri (2010), bobot badan puyuh jantan dewasa berkisar antara 130-

140gr/ekor. Kasiyati dan Muliani (2013) menambahkan bobot badan burung puyuh 

mencapai 120-150gr/ekor setelah umur dewasa kelamin. Pernyataan ini didukung oleh 

Gunes dan Cerit (2010), bahwa puyuh yang telah dewasa kelamin memiliki bobot 

badan antara 120-160gr/ekor. 

 Kualitas dan kuantitas pakan sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan 

pertambahan bobot badan. Penunjang pertumbuhan bobot badan agar menjadi 

maksimal adalah pakan harus mengandung nutrisi yang cukup dan seimbang untuk 

kebutuhan puyuh (Yasmin, 2002). Soeparno (1994) menambahkan bahwa pakan yang 

di konsumsi dan dicerna dengan baik dapat lebih efisien untuk meningkatkan 

pertambahan bobot badan.  

 

2.9 Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot badan atau produksi telur. Angka konversi pakan erat 

kaitannya dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan (Zainudin dan 

Syahrudin, 2012). Konversi pakan adalah angka yang menunjukkan kemampuan 
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unggas untuk mengubah sejumlah pakan menjadi berat kilogram (kg) untuk 

memproduksi daging serta telur dalam satuan waktu tertentu (Suprijatna, Atmomarso, 

dan Kartasudjana, 2005). 

 Efisiensi penggunaan kandungan nutrisi pada pakan sebagian tergantung pada 

kondisi perkembangan saluran pencernaan pada unggas (Rezaipour, Nejad dan Miri, 

2014). Suhu lingkungan juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya konversi pakan 

(Utomo, Sudjarwo, dan Hamiyanti, 2014). Pada masa grower terjadi peningkatan 

perkembangan organ reproduksi sedangkan organ vital lainnya mulai menurun 

perkembangannya (Suprijatna dan Natawihardja, 2005).  

 Menghitung konversi pakan bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

pakan, semakin rendah nilai konversi pakan berarti efisiensi penggunaan pakan 

semakin baik dan sebaliknya semakin tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan bobot semakin banyak sehingga membutuhkan jumlah 

pakan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang di perlukan untuk 

pembentukan jaringan tubuh ternak, nilai rataan konversi pakan untuk puyuh fase layer 

adalah antara 2,14 - 2,23 (Wahyu, 2016). Banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi 

penggunaan pakan yaitu produksi telur, laju pertumbuhan, penyerapan energi 

metabolisme pakan, kecukupan zat-zat makanan dalam pakan serta suhu lingkungan 

dan kesehatan pada ternak (Suprijatna dan Natawihardja, 2005). 

 

2.10 Umur Pertama Kali Bertelur 

 Waktu pertama kali bertelur dipengaruhi oleh tercapainya dewasa kelamin 

(Chemiza et al., 2017). Pada minggu ke 6 puyuh membutuhkan pakan yang cukup 

banyak untuk pertumbuhan dewasa tubuh maupun dewasa kelamin. Pada setiap 

minggunya bobot badan rata- rata puyuh petelur betina selalu mengalami peningkatan, 

pada minggu ke 7 bobot badan mencapai 139,79gr. Peningkatan tersebut disebabkan 

puyuh petelur betina mencapai titik puncak dewasa tubuh dan dewasa kelamin (Lase, 

Sujana dan Indrijani, 2008). 

 Produksi telur puyuh meningkat secara cepat setelah peneluran pertama hingga 

mencapai puncak produksi selama beberapa minggu, kemudian menurun secara 

bertahap sampai akhir masa produksi (Narinc et al.,2013). Puyuh mulai bertelur antara 

umur 35–42 hari (Kaye et al., 2017) dan dapat menghasilkan 250–300 butir telur dalam 

waktu satu tahun. Selain itu, puyuh dapat mencapai puncak produksi pada umur sekitar 

90 hari dengan produksi di atas 88% (Narinc et al., 2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan berkelompok di peternakan puyuh Bapak Samsul 

Hadi yang berada di Jalan Tamanu Diharjo RT 18 RW 06 Dusun Bunder Desa 

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Waktu penelitian dimulai 

pada tanggal 24 September hingga 25 November 2018. Pengambilan data untuk 

variabel pengamatan pada tanggal 24 September sampai 30 Oktober 2018 (36 hari). 

Analisis proksimat tepung limbah rumput laut dilaksanakan di Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Puyuh 

 Penelitian ini menggunakan puyuh (Coturnix coturnix japonica) berjenis kelamin 

betina sebanyak 120 ekor yang berumur 14 hari dengan bobot rataan 23,55gr/ekor. 

Puyuh diperoleh dari daerah Pare, Kediri. 

 

3.2.2 Tepung Limbah Rumput Laut  

 Limbah rumput laut diperoleh dari usaha tambak lokal yang berada di daerah 

Porong Sidoarjo Jawa Timur, rumput laut yang digunakan berjenis Gracilaria 

verrucosa . Limbah yang didapat sebelumnya telah disortir dari rumput laut yang  

berkualitas bagus, prosedur pembuatan tepung limbah rumput laut yaitu limbah dicuci 

2 kali dengan air mengalir hingga bersih serta dipisahkan dari cangkang kerang kecil 

yang menempel pada rumput laut serta pasir. Kemudian limbah dikeringkan di bawah 

sinar matahari langsung 4-5 jam selama 3 hari hingga kering. Setelah kering, limbah 

rumput laut kemudian di grinding hingga menjadi tepung, lokasi tempat ginding berada 

di UPT Materia Medica Batu. 

 

3.2.3 Pakan 

  Pakan yang digunakan dalam penelitian yaitu pakan berbentuk mash dengan 

berat 1 karung pakan sebesar 50kg. Pakan ini diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. Kandungan nutrisi pada pakan dapat dilihat pada Tabel 3. Air minum 

diberikan pada puyuh secara adlibitum terkontrol yang diletakkan pada wadah paralon 

panjang. 
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Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pada Pakan Perlakuan  

Perlakuan Protein (%) Lemak (%) Air (%) Abu (%) Karbohidrat (%) 

P1 16,48 6,21 10,49 7,49 59,33 

P2 17,50 6,09 10,48 7,80 57,93 

P3 17,06 5,58 10,27 8,00 59,29 

TLRL 10,07 0,10 6,72 16,82 66,29 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2.4 Kandang Penelitian 

 Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah kandang jenis battery. 

Kandang yang digunakan bertipe battery berjumlah 5 buah yang dibagi menjadi empat 

bagian, masing – masing berukuran 40 x 40 x 22 cm dimana pada setiap petak berisi 5 

ekor puyuh betina umur 14 hari. Setiap petak dilengkapi dengan tempat makan, tempat 

minum, penampung ekskreta, dan tempat penampungan telur puyuh. Peralatan yang 

digunakan adalah kuas kecil untuk membersihkan pakan sisa, lampu penerangan warna 

kuning 10 watt, timbangan digital kapasitas maksimal 5kg (dengan ketelitian satuan 

gram) digunakan untuk menimbang pakan perlakuan dan pertumahan bobot badan 

puyuh setiap minggu, termometer dan alat pembersih kandang. Tata letak pengacakan 

kandang perlakuan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Pada Puyuh Petelur PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. 

Nutrisi Jumlah (%) 

Air Maks. 12 

Protein Kasar 19-21 

Lemak Kasar 3-7 

Serat Kasar Maks. 6 

Abu Maks. 13 

Gross Energy (Kkal/kg) 4198,01 

Kalsium 2,5-3 

Phospor 0,6-0,9 

Antibiotik + 

Sumber: Label pakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (2018). 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada peneltian ini adalah metode percobaan yang 

dirancang menggunakan RAL Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang 

digunakan adalah 4 perlakuan dan 6 kali ulangan dengan masing-masing ulangan 

sebanyak 5 ekor. Perlakuan diberikan dengan penambahan tepung limbah rumput laut 

yang dicampur dengan pakan basal lalu ditempatkan pada wadah pakan yang sudah 

disediakan. Perlakuan yang diberikan adalah: 

 P0 = Pakan basal tanpa penambahan tepung limbah rumput laut 

P1 = Pakan basal  + Tepung limbah rumput laut 2,5 % 

P2 = Pakan basal  + Tepung limbah rumput laut 7,5 % 

P3 = Pakan basal  + Tepung limbah rumput laut 10 % 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Kandang 

Sebelum penelitian dimulai, kandang dan area sekitar kandang dibersihkan dari 

kotoran serta rumput liar yang berada pada dalam area kandang agar kondisi  sekitar 

kandang bersih dari bibit penyakit, kemudian dilakukan desinfektan dengan 

menggunakan air yang dicampur dengan formalin dengan dosis 1:20 liter air bertujuan 

untuk membebaskan kandang dan peralatan kandang dari bibit penyakit. Setiap petak 

bagian bawah kandang diberi alas karung bekas bertujuan untuk menampung ekskreta 

puyuh. Setelah proses pembersihan kandang selesai, tirai pada sekeliling kandang 

dipasang dan memasang lampu berjumlah 3 buah untuk memberikan cahaya pada 

puyuh saat malam hari, lampu dinyalakan 12 jam sebelum puyuh masuk. Setiap plot  

kandang diberi tempat pakan dan minum sesuai masing-masing perlakuan. Pemberian 

tanda pada setiap plot dilakukan untuk mempermudah dan membedakan antar 

perlakuan serta ulangan. 

 

 

 

 

 

P0 U2 P3 U3 P1 U3 P0 U6 P2 U1 P1 U4 

P1 U2 P3 U5 P0 U4 P2 U3 P1 U5 P2 U4 

P3 U6 P0 U1 P2 U3 P1 U1 P1 U6 P2 U6 

P0 U5 P3 U4 P0 U3 P2 U2 P3 U2 P3 U1 

Gambar 2. Letak pengacakan kandang sesuai dengan perlakuan pada penelitian. 
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3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

a. Tahap Adaptasi Ternak 

           Puyuh yang digunakan berumur 14 hari. Adaptasi terhadap pakan dan minum 

pada ternak puyuh dilakukan selama 3 hari. Pakan dan air minum disesuaikan dengan 

perlakuan masing-masing, pakan yang digunakan berbentuk mash. 

 

b. Pemberian Pakan dan Minum 

 Pakan diberikan 20gr/ekor setiap hari, pemberian pakan dan minum dilakukan 

secara adlibitum terkontrol. Pemberian pakan perlakuan dilakukan pada pagi hari pukul 

07.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. Setiap hari tempat minum di bersihkan 

dengan sikat sebelum diganti dengan air yang baru. Pemberian pakan perlakuan 

dilakukan dengan diletakkan di tempat pakan puyuh sesuai dengan takaran hingga 

habis. 

 

3.4.3. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan umur puyuh 21 hari sampai umur 54 hari, data yang 

diambil berupa konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan serta umur 

pertama kali bertelur. Pengambilan data diakhiri jika produksi puyuh sudah mencapai 

10% dari jumlah puyuh yang digunakan sebagai penelitian. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

3.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan pada puyuh diukur dengan menghitung jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah pakan yang tersisa selama 1 minggu pemberian pakan, 

sehingga dapat diperoleh jumlah konsumsi pakan harian dalam satuan g/ekor per 

minggu (Triutami dkk, 2016). Pengambilan data konsumsi pakan dilakukan selama 36 

hari. Rumus untuk menghitung jumlah konsumsi pakan : 

 

  

                       Sumber: (Sukron dkk, 2017) 

3.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan dapat diukur dari selisih penimbangan bobot badan 

akhir minggu dengan awal minggu dalam g/ekor. Total pertambahan bobot badan dapat 

dihitung dengan rumus bobot badan minggu pertama dikurangi bobot badan minggu 

berikutnya (Julendra, Zuprizal dan Supadmo, 2010). 

 

 

 

Konsumsi Pakan (g) = Pemberian Pakan – Sisa Pakan 
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   Sumber: (Sukron dkk, 2017) 

 3.5.3 Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan bobot 

badan (Muharlien, Achmanu dan Rachmawati, 2011). Rumus menghitung konversi 

pakan adalah sebagai berikut: 

    

 

           Sumber: (Sukron dkk, 2017) 

3.5.4 Umur Pertama Kali Bertelur 

Umur dewasa kelamin pada puyuh dapat dilihat dari pertama kali puyuh bertelur. 

Kemudian dicatat tanggal pada hari tersebut untuk menandai umur dewasa kelamin 

puyuh. (Triutami, Muflichatun, Kasiyati dan Saraswati, 2016). 

 

3.6. Analisa Data 

Penelitian menggunakan 4 perlakuan dengan 6 ulangan sehingga didapatkan 24 

unit percobaan yang setiap unitnya berisi 5 ekor puyuh. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila mendapatkan hasil berbeda nyata (P<0,05) atau jarak berbeda 

sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutan dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan 

Torrie, 1993). Model matematik dari analisis ragam adalah: 

 

 

 

 

Yij    = nilai yang diamati 

 µ           = nilai tengah umum 

τi          = pengaruh pada perlakuan i 

єij         = pengaruh acak (kesalahan percobaan) pada perlakuan ke I dan ulangan ke j 

 i            = 1,2,3,4 

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

 

 

 

PBB (gr/ekor) = BB akhir (g) – BB awal (g) 

Konversi Pakan = 
Jumlah pakan yang di konsumsi (g)

Bobot badan (g)
 

Yij = µ + τi + єij  
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 Uji jarak berganda Duncan: 

   

 

Keterangan: 

SE       = Standart Error 

KTG   = Kuadrat Tengah Galat 

r          = Banyaknya ulangan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE = 
𝐾𝑇𝐺

𝑟
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3.7 Batasan Istilah 

 

Puyuh                                     : Ternak unggas yang dimanfaatkan telur dan 

dagingnya, memiliki ukuran tubuh  kecil dengan 

berat 135gr dengan produksi telur 250-300 butir per 

tahun.   

Tepung Limbah Rumput Laut : Bahan pakan alternatif yang berbentuk tepung 

terbuat dari limbah rumput laut. 

Konsumsi Pakan  : Jumlah pakan yang diberikan kepada ternak 

dikurangi dengan sisa pakan. 

Pertambahan Bobot Badan : Selisih bobot badan akhir dengan bobot badan  awal. 

Konversi Pakan : Hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan satu satuan bobot badan atau 

berat telur. 

Umur Awal Bertelur : Umur saat puyuh produksi bertelur pertama kali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian dari pengaruh penambahan tepung limbah rumput laut 

Gracilaria verucossa dalam pakan terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan  dan umur pertama kali bertelur dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Rumput Laut Dalam Pakan   

Terhadap Konsumsi Pakan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengaruh yang tidak 

nyata pada konsumsi pakan. Rendahnya tingkat konsumsi pakan pada perlakuan yang 

biberikan P1, P2 dan P3 dikarenakan pakan memiliki warna yang cenderung lebih 

gelap dibandingkan ransum P0 yang mempunyai warna cenderung cerah dan kuning. 

Unggas lebih menyukai pakan yang berwarna kuning dan tidak gelap, sedangkan warna 

pakan yang di berikan bahan perlakuan bewarna lebih hitam dan gelap. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Retnani, Harmiyanti, Fibrianti dan Herawati (2009) yang 

menjelaskan bahwa unggas lebih menyukai pakan warna kuning serta sifat warna yang 

mengkilap pada pakan dapat merangsang perhatian pada unggas. 

Hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi pakan cenderung rendah terdapat 

pada perlakuan P3=122,68±0,48 g/ekor/minggu disebabkan penambahan bahan 

perlakuan limbah rumput laut yang paling tinggi dari perlakuan lainnya yaitu sebesar 

10%, sehingga menyebabkan puyuh kurang suka tekstur pakan perlakuan. Tekstur 

pakan perlakuan pada P3 cenderung kasar karena penambahan tepung limbah rumput 

laut. Sedangkan rataan konsumsi pakan ada kecenderungan tertinggi yang terdapat 

pada P0=123,40±1,05 g/ekor/minggu  dikarenakan kandungan vitamin thiamin pada 

Tabel 5.Hasil Rataan Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan, Konversi Pakan 

dan Umur Pertama Kali Bertelur. 

Perlakuan  
Konsumsi Pakan 

(g/ekor/minggu) 

Pertambahan Bobot 

Badan 

(g/ekor/minggu) 

Konversi Pakan 

(ekor/minggu) 

Umur Pertama 

Kali Bertelur 

(hari) 

P0 123,40±1,05 23,86±0,61 5,18±0,11 47,83±2,23 

P2 123,30±1,45 23,47±0,33 5,28±0,05 49,17±2,74 

P1 122,69±0,84 23,26±0,78 5,31±0,18 48,17±2,04 

P3 122,68±0,48 22,98±0,31 5,34±0,10 51,33±2,23 

Keterangan : Berdasarkan analisis ragam semua variabel yang telah di teliti 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 
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pakan P0 lebih banyak dari yang lain, thiamin berfungsi sebagai koenzim dalam 

metabolisme energi, mengubah glukosa pada proses oksidasi menjadi energi dan 

merangsang nafsu makan serta pertumbuhan ternak, jika unggas defisiensi thiamin 

dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan, lemah dan terjadi gangguan kinerja saraf. 

Pernyatan ini sesuai dengan kutipan Djapili (2016) yang menyatakan hubungan tingkat 

konsumsi pakan serta palatabitas pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya yaitu nutrisi pada pakan, rasa, bau dan warna dari bahan pakan yang 

diberikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan 

tepung limbah rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

konsumsi pakan P0=123,40±1,05 g/ekor/minggu, P1=122,69±0,84 g/ekor/minggu, 

P2=123,30±1,45 g/ekor/minggu dan P3= 122,68±0,48 g/ekor/minggu. Pengaruh tidak 

nyata terhadap konsumsi pakan dikarenakan palatabilitas pada pakan perlakuan 

penambahan tepung limbah rumput laut yang ada kecenderungan kurang disukai puyuh 

karena bentuk pakan yang cenderung kasar dan bewarna gelap. Hal ini tidak sesuai 

dengan kajian terdahulu dari Yunita, Sarengat dan Suprijatna (2015) yang 

menunjukkan konsumsi ransum meningkat pada perlakuan pakan fermentasi 

diakibatkan proses fermentasi menghasilkan asam glutamat yang dapat meningkatkan 

nafsu makan. Produk fermentasi bersifat menambah aroma dan menghasilkan rasa 

yang disukai ternak. Menurut Widodo, Sudiyono, Sudibya dan Indreswari (2013), 

proses fermentasi akan meningkatkan konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan 

karena hasil fermentasi menghasilkan asam glutamat yang dapat meningkatkan nafsu 

makan, fermentasi bahan pakan diduga mampu mengurai senyawa kompleks menjadi 

sederhana seshingga mudah di cerna oleh ternak. 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Rumput Laut Dalam Pakan 

Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pengaruh pemberian tepung limbah rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap pertambahan bobot badan puyuh. Pengaruh yang tidak nyata 

terhadap pertambahan bobot badan puyuh disebabkan  konsumsi pakan puyuh yang 

cenderung rendah pada perlakuan P3 sebesar 122,68±0,48 g/ekor/minggu, di ikuti oleh 

P2=123,30±1,45 g/ekor/minggu, P1=122,69±0,84 g/ekor/minggu dan P0=123,40±1,05 

g/ekor/minggu. Konsumsi pakan yang rendah mengakibatkan ada kecenderungan 

rendahnya nutrisi yang terserap oleh puyuh khususnya protein untuk pembentukan 

jaringan tubuh, sehingga pertambahan bobot badan puyuh tidak maksimal. Kebutuhan 

protein puyuh periode starter sebesar 26% dan kebutuhan energi metabolis sebesar 

3000 Kkal/kg sedangkan periode selanjutnya kebutuhan protein 24% dan kebutuhan 

energi metabolis sebesar 2900 Kkal/kg, semakin tinggi umur puyuh maka kebutuhan 
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protein dan energi metabolis akan menurun. Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

dari Fahrudin (2016) yang menyatakan pemberian pakan pada ayam lokal dengan 

rataan konsumsi ransum 29,31g/ekor/hari dan energi metabolis 2900 Kkal/kg serta 

protein kasar 16-18% menghasilkan bobot rataan 1.020 g/ekor yang dipelihara selama 

63 hari termasuk kedalam pertambahan bobot badan yang baik, karena pertambahan 

bobot ternak tergantung dari pakan yang diberikan, jika pakan mengandung nutrisi dan 

energi metabolis yang cukup dibutuhkan oleh ternak maka dapat mencapai bobot badan 

sesuai dengan umur ternak khususnya kebutuhan protein untuk pembentukan jaringan 

tubuh.  

Hasil penelitian menunjukkan pertambahan bobot badan ada kecenderungan 

teringgi pada P0 sebesar 23,86±0,61 g/ekor/minggu dan kecenderungan terendah 

terdapat pada P3 sebesar 22,98±0,31 g/ekor/minggu disebabkan kandungan protein 

yang terdapat pada pakan perlakuan tepung limbah rumput laut rendah yaitu 10,07% 

dibandingkan kandungan protein dari pakan basal sebesar 20%. Kandungan protein 

yang rendah menyebabkan pertumbuhan bobot badan yang tidak maksimal. Pernyatan 

ini sesuai dengan kutipan Yuwanta (2003) yang menyatakan bobot badan tidak 

mengalami peningkatan signifikan disebabkan oleh rumput laut bukan merupakan 

sumber protein dan energi utama, karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

bobot badan, dewasa kelamin dan dewasa tubuh selama fase pertumbuhan adalah umur, 

kandungan protein dan energi dalam pakan. 

Palatabilitas pada ternak juga dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan 

puyuh, dapat dilihat penambahan tepung limbah rumput laut pada P3=10%, P2=7,5%, 

P1=2,5% dan P0=0%. Rataan pertambahan bobot badan ada kecenderungan terkecil 

terdapat pada perlakuan P3=22,98±0,31 g/ekor/minggu, karena pakan perlakuan P3 

memiliki bau dan rasa yang cenderung tidak disukai oleh ternak sehingga 

mempengaruhi pertambahan bobot badan. Ternak cenderung lebih menyukai rasa dan 

bau pakan yang campuran bahan perlakuannya sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Djapili (2016) yang menyatakan bahwa hubungan pakan terhadap palatabilitas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rasa pakan, warna, dan bau dari 

bahan pakan yang diberikan.  

 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Rumput Laut Dalam Pakan       

Terhadap Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengaruh penambahan Tepung 

limbah rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

konversi pakan. Hal ini disebabkan karena pakan perlakuan tepung limbah rumput laut 

yang berikan memiliki kandungan serat kasar tinggi (11,26%) sehingga menyebabkan 

nutrisi pakan tidak terserap sempuna. Pernyatan ini didukung oleh Manshur dan 

Sukadana (2011) yang menyatakan bahwa konversi  pakan sangat dipengaruhi oleh 
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kualitas pakan yang diberikan pada ternak. Kualitas pakan yang baik meliputi bentuk 

fisik, kandungan nutrien yg cukup dan tidak ada kandungan racun dalam pakan, jika 

nutrisi sudah terpenuhi oleh ternak maka puyuh akan berhenti makan karena energi 

metabolis terpenuhi, hal itu juga terlihat pada konsumsi pakan diikuti pertambahan 

bobot badan yang tidak berbeda nyata. 

 Nilai konversi pakan yang cenderung rendah terdapat pada oleh P0 sebesar 

5,18±0,11 ekor/minggu, serta nilai konversi pakan yang cenderung tinggi didapatkan 

oleh P3 sebesar 5,34±0,10 ekor/minggu. Nilai konversi pakan pada P0 cenderung lebih 

rendah karena kebutuhan nutrisi dan energi metabolis pada puyuh sudah terpenuhi 

sedangkan nilai konversi pakan perlakuan P3 cenderung cukup tinggi dikarenakan 

kandungan nutrisi dan energi metabolis pada pakan perlakuan P3 masih kurang 

tercukupi oleh puyuh sehingga puyuh akan terus makan hingga nutrisi dan kebutuhan 

energi terpenuhi. Pernyataan ini sesuai dengan kutipan Samudra (2016) yang 

menyatakan ketersediaan nutrisi dalam pakan dapat mempengaruhi puyuh untuk 

mengkonsumsi pakan sampai kebutuhan nutrisinya tercukupi, tingginya nutrisi pada 

pakan menyebabkan konsumsi pakan burung puyuh cenderung menurun karena 

kebutuhan nutrusinya yang telah terpenuhi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan 

tepung limbah rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

konversi pakan, pernyataan ini tidak sesuai kajian terdahulu dari Yunita, Sarengat dan 

Suprijatna (2015) yang menyatakan penggunaan rumput laut terfermentasi 

berpengaruh nyata terhadap konversi ransum. Peningkatan konversi ransum 

diakibatkan kemampuan rumput laut menghasilkan karagenan larut air yang berfungsi 

memperlancar sistem pencernaan makanan dan dapat mengubah bahan organik 

kompleks seperti protein, karbohidrat dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih 

sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai menjadi 

disukai dan dapat mensintesis protein. 

4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Limbah Rumput Laut Dalam Pakan 

Terhadap Umur Pertama Kali Bertelur 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penambahan tepung 

limbah rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap umur pertama kali bertelur. Hasil penelitian menunjukkan masa bertelur 

P0=47,83±2,23 hari, lebih cepat dari P3=52,33±2,34 hari dikarenakan vitamin, kalsium 

dan fosfor yang dibutuhkan puyuh sudah terpenuhi pada pakan P0, sedangkan 

kandungan vitamin, kalsium dan fosfor pada perlakuan P1, P2 dan P3 cenderung lebih 

sedikit. Pernyataan ini didukung oleh Barreto (2007) yang menyatakan vitamin C 

mampu memelihara produksi telur puyuh dan kekebalan telur, namun tidak 

memberikan efek yang signifikan pada tebal cangkang, konsumsi pakan dan rasio 
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konversi pakan. Kalsium dan fosfor berfungsi sebagai penyusun utama cangkang telur, 

puyuh memerlukan kalsium minimal 0,8% serta 0,45% fosfor dari pakan. 

Hasil penelitian menunjukkan umur pertama kali bertelur ada kecenderungan 

lebih cepat terdapat pada P0=47,83±2,23 hari sedangkan paling lama cenderung 

terdapat pada P3=52,33±2,34 hari. hal ini dikarenakan bobot puyuh, dewasa kelamin 

dan dewasa tubuh yang berbeda pada saat masa bertelur. Rataan bobot badan P0 saat 

masa bertelur pada umur 6 minggu sebesar 143,16gr sedangkan P3 137,85gr, umur 

pertama kali bertelur yang lebih lama pada puyuh dikarenakan nutrisi ternak masih 

belum terpenuhi untuk produksi telur. Hal ini sesuai dengan kutipan Zainuddin dan 

Syahruddin (2012) yang menyatakan umur induk pertama kali bertelur berhubungan 

dengan bobot ideal puyuh yaitu 120-160gr, lambatnya umur induk puyuh bertelur juga 

berkaitan dengan genetik puyuh serta ditentukan oleh nutrisi pada pakan. 

Hasil penelitian menunjukkan umur pertama kali bertelur P3 52±2,34 hari 

cenderung lebih lama dibandingan P0 47±2,23 hari, P1 48±2,04 hari dan P2 49±2,74 

hari. Umur pertama kali bertelur yang lebih lama pada pakan perlakuan disebabkan 

karena tepung limbah rumput laut sukar di cerna sehingga proses pembentukan telur 

lebih lama. Pernyataan ini sesuai dengan kajian terdahulu dari Yunita, Sarengat dan 

Suprijatna (2015) yang menyatakan rendahnya produksi telur diakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas protein ransum perlakuan karena hasil fermentasi berasal dari 

protein sel tunggal yang sifatnya sukar dicerna, sehingga protein tidak dapat 

dimanfaatkan puyuh dan mengakibatkan proses produksi telur tidak maksimal. 

Rendahnya kualitas protein mengakibatkan jumlah protein ransum rendah yang 

berakibat pada lambatnya perkembangan folikel dewasa pada unggas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung 

limbah rumput laut dalam pakan dengan level 2,5%, 7,5% dan 10% tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan dan umur pertama kali bertelur pada puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

 

5.2 Saran 

 Diharapkan penelitian selanjutnya dilanjutkan dengan penambahan level 

tepung limbah rumput laut (Gracilaria verrucosa) di bawah 2,5% atau bisa 

menggunakan teknologi fermentasi bahan pakan. 
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