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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian minyak 

sawit dengan minyak kepayang dalam ransum terhadap pertumbuhan  puyuh. Alat 

dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak puyuh betina umur 

21 hari sebanyak 200 ekor, minyak kepayang, minyak sawit komersil dengan 

merk “Bimoli Special”, mineral mix, jagung kuning, tepung ikan, dedak halus, 

bungkil kedele, lisin, dan metionin, 20 unit kandang puyuh tipe “battery”dengan 

ukuran 60x45x45 cm per unit. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kelompok. Perlakuan yang 

diberikan yaitu P1 (3% minyak sawit + 0% minyak kepayang), P2 (2% minyak 

sawit + 1% minyak kepayang), P3 (1% minyak sawit + 2% minyak kepayang), P4 

(0% minyak sawit + 3% minyak kepayang). Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam, bila berpengaruh nyata maka 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang dalam ransum puyuh 

hingga taraf 3 %  memberikan pengaruh nyata (P<0,05) menurunkan konsumsi 

ransum dan meningkatkan pertambahan bobot badan. Selain itu penggantian 

minyak sawit dengan minyak kepayang dalam ransum puyuh hingga taraf 3 % 

memiliki nilai efisiensi ransum yang baik dan tidak memberikan pengaruh negatif 

terhadap umur bertelur pertama pada puyuh. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang dalam 

ransum sampai taraf 3% dapat digunakan tanpa pengaruh negatif terhadap 

konsumsi, pertambahan bobot badan, efisiensi penggunaan ransum, dan umur 

bertelur pertama selama periode pertumbuhan puyuh. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to study the effect of replacement of palm oil 

with kepayang oil in diets on the growth of quails. The research was conducted at 

the Laboratory and housing farm in Faculty of Animal Science Jambi University, 

from July 22
nd

 to August 26
th

 2017. The tools and materials that used in this 

research were 200 of female quails of 21 days old, kepayang oil, commercial palm 

oil “Bimoli Special” brand, mineral mix, corn meal, fish meal, bran, soy cake, 

lysine, methionine, 20 units of quail’s cage “battery” type size 60x45x45 cm each 

unit. The experimental design was used group ramdomized design (GRD) with 4 

treathments and 5 groups. The treatments are P1(diet containing 3% palm oil + 

0% kepayang oil), P2 (diet containing 2% palm oil + 1% kepayang oil), P3 (diet 

containing 1% palm oil + 2% kepayang oil), and P4 (diet containing 0% palm oil 

+ 3% kepayang oil). Data were analyzed used analysis of varians, if there is a 

significant effect of treatment then continued with Duncan multiple test. The 

results of this research showed that the replacement of palm oil with kepayang oil 

in quail’s diets to 3% of total diets significantly (P<0,05) decrease the feed intake 

and increase the body weight gain. Furthermore the replacement of palm oil with 

kepayang oil in quail’s diet to 3% no significantly effect on feed efficiency ratio 

and day old of first laying (P>0,05). In conclusion, the replacement of palm oil 

with kepayang oil in diets to 3% can be used without prevented the feed intake, 

body weight gain, feed efficiency ratio, and day old of first laying in quail’s 

growth pase. 
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PENDAHULUAN 

Hal yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan suatu usaha 

peternakan yaitu pakan. Pakan yang berkualitas akan menghasilkan performans 

yang baik bagi pertumbuhan dan produksi ternak. Faktor kualitas pakan atau 

nutrisi yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ternak yaitu protein dan 

energi. Permasalahan yang sering ditemui dalam pemenuhan nutrisi ternak adalah 
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energi. Dimana penggunaan energi masih kurang dari batas minimal yang telah 

ditetapkan, untuk itu digunakanlah beberapa alternatif lain yang diantaranya 

suplementasi lemak atau minyak sebagai sumber energi bagi ternak. 

Ada bermacam-macam minyak yang bisa digunakan dalam pakan unggas, 

salah satunya yaitu minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diperoleh 

dari pengolahan tanaman antara lain dari bagian batang, daun, buah, biji, kulit 

buah maupun bunga melalui proses ekstraksi (Mahandari et al., 2011) yang 

berpotensi dan dapat digunakan dalam campuran ransum puyuh adalah minyak 

kepayang (Pangium edule Reinw.). Jika dibandingkan dengan minyak sawit yang 

hanya mengandung 1% Omega-3 (Fauzi et al., 2008), minyak kepayang memiliki 

keunggulan yaitu mengandung asam lemak linoleat sebesar 42,2 %, linolenat 

(omega-3) sebesar 3,97 % dan oleat yang cukup tinggi yaitu 39,4 % (Cakrawati, 

2006). Selain itu, minyak kepayang mengandung energi sebesar 3863 kkal/kg 

(Sibbald, 1983). Penggunaan minyak kepayang sebesar 3% dalam ransum unggas 

sebagai sumber energi belum pernah dilakukan. Mengacu dari kandungan energi 

yang dimiliki minyak kepayang, maka penggantian minyak sawit dengan minyak 

kepayang dalam  ransum tidak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

puyuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadzil (2016), bahwa suplementasi minyak 

nabati kedalam ransum seperti minyak kelapa, dan minyak kedelai sebesar 3% 

dari total ransum dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan pada 

puyuh. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kandang Percobaan Fapet Farm Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi selama 5 minggu, dari tanggal 22 Juli sampai 26 

Agustus 2017. 

Materi dan Peralatan Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak puyuh betina 

berumur 21 hari sebanyak 200 ekor yang diperoleh dari Peternakan pembibit 

Bapak Eko di Pagardrum, ransum yang digunakan diformulasikan dengan 

menggunakan bahan-bahan pakan seperti minyak sawit komersil dengan merk 
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“Bimoli Special” dan mineral mix yang banyak diperoleh dipasaran, untuk 

minyak Kepayang yang digunakan diperoleh dari Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan UPTD KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Sarolangun, 

sedangkan jagung kuning, tepung ikan, dedak halus, bungkil kedele, lisin, dan 

metionin diperoleh dari gudang Shinta Poultry Shop di Talang Bakung.  

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini berupa 20 unit kandang 

puyuh tipe battery dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi 60x45x45 cm
3
 per unit 

yang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, tempat penampung 

kotoran, dan lampu pijar. Setiap unit kandang diisi puyuh sebanyak 10 ekor. 

Timbangan yang digunakan untuk menimbang pakan dan bobot badan puyuh 

yaitu timbangan digital merk Camry kapasitas 5 kg dengan ketelitian 1 gram. 

Metode Penelitian 

Persiapan kandang. Kandang yang akan digunakan adalah kandang 

kelompok yang disekat berdasarkan perlakuan ternak puyuh sebanyak 20 sekatan. 

Sebelum digunakan kandang dibersihkan terlebih dahulu dengan cara kandang 

dicuci dengan air bersih dan dilakukan desinfeksi kandang. Setelah kandang 

kering dan siap dipakai, puyuh dapat dimasukkan ke dalam kandang. Lingkungan 

kandang harus selalu dalam keadaan bersih, hal ini supaya puyuh tidak mudah 

terserang penyakit. 

Persiapan ransum. Ransum yang digunakan diformulasikan dengan 

menggunakan bahan-bahan pakan seperti minyak sawit, minyak kepayang, jagung 

kuning, tepung ikan, dedak halus, bungkil kedele, tepung ikan, lisin, metionin dan 

mineral mix. Ransum disusun sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan zat makanan 

puyuh. 
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Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Bahan Penyusun Ransum Perlakuan  

Zat Makanan BK PK LK SK Ca P Liys Met 
EM 

(kkal/kg) 

Jagung kuning 86,30
a
 10,12

a
 5,41

b
 2,14

a
 0,83

a
 0,25

a
 0.20

b
 0.18

c
 2835

a
 

Tepung Ikan 92,58
a
 48,50

a
 9,83

b
 4,02

a
 24,66

a
 1,10

a
 0,40

b
 1.30

c
 2839

a
 

Dedak 89,37
a
 8,90

a
 14,88

b
 13,21

a
 0,42 1,50

a
 - 0,16

c
 2780

a
 

Bungkil Kedele 95,56
a
 44,20

a
 7,55

b
 3,36

a
 0,84

a
 0,20

a
 2,90

b
 0,6

c
 3458

a
 

Mineral Mix - - - - 32,50
e 

1,00
e 

- - - 

Minyak Sawit - - 100 - - - - - 4157
d
 

Minyak 

Kepayang 
- - 100 - - -  - - 3863

d
 

Lysine  - - - - - - 0,25 - - 

Metionin - - - - - - - 0,25 - 

Keterangan :
a
). Hasil Analisa Lab: Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Institut 

Pertanian Bogor (2017).
b
). Radhitya (2015). 

c
). Hartadi et al. (1980). 

d
) 

Sibbald (1983). 
e
). PT. Medion, Bandung. 

 

   Tabel 2. Komposisi bahan penyusun ransum perlakuan  (%) 

Bahan 
Perlakuan grower (%) 

P1 P2 P3 P4 

Minyak Kepayang 0 1 2 3 

Minyak Sawit 3 2 1 0 

Jagung Kuning 40 40 40 40 

Tepung Ikan 10 10 10 10 

Dedak  15 15 15 15 

Bungkil Kedele 27,5 27,5 27,5 27,5 

Mineral Mix 4 4 4 4 

Metionin 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lisin 0,25 0,25 0,25 0,25 

Jumlah 100 100 100 100 

 

Tabel 3. Kandungan zat makanan ransum perlakuan. 

Zat Makanan 

Perlakuan (%) 

P1 P2 P3 P4 

Bahan Kering 83,46 83,46 83,46 83,46 

Protein Kasar 22,39 22,39 22,39 22,39 

Lemak Kasar 10,01 10,01 10,01 10,01 

Serat Kasar 4,36 4,36 4,36 4,36 

Kalsium 4,39 4,39 4,39 4,39 

Phosphor 0,95 0,95 0,95 0,95 

Lysine 0,92 0,92 0,92 0,92 

Methionin  0,39 0,39 0,39 0,39 

EM (kkal/kg) 2911,65 2908,69 2905,72 2902,76 

Keterangan : *Dihitung berdasarkan Tabel 1 dan 2 

Penempatan Perlakuan Puyuh. Puyuh perlakuan didalam kandang 

ditempatkan secara acak. Puyuh diberi nomor dan ditimbang kemudian dihitung 

koefisien keragamannya. Hasil dari koefisien keragaman dari bobot badan puyuh 
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pada penelitian ini adalah 15,59%, sehingga rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan puyuh dibagi menjadi 5 kelompok 

berdasarkan bobot badan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya 

kandang diurutkan dari  nomor 1 sampai dengan 20 kemudian dilakukan 

pengacakan perlakuan dan kelompok terlebih dahulu. Setelah itu puyuh yang 

sudah dikelompokkan berdasarkan bobot badan ditempatkan  sebanyak 10 ekor 

disetiap unit kandang secara acak sesuai dengan kelompoknya. 

Pengumpulan data. Penimbangan bobot badan dilakukan pada hari 

pertama pemeliharaan umur 21 hari, kemudian selanjutnya dilakukan 

penimbangan rutin setiap akhir 2 minggu. Penimbangan bobot badan dilakukan 

dengan cara puyuh dipuasakan terlebih dahulu 6 jam sebelum ditimbang, ini 

dimaksudkan agar organ dalam pencernaan kosong sehingga hasil penimbangan 

benar-benar bobot badan. Sedangkan penimbangan konsumsi ransum dilakukan 

setiap akhir 1 minggu selama pemeliharaan dengan cara mengitung selisih antara 

ransum yang diberikan dengan ransum yang tersisa. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

empat perlakuan dan lima ulangan sebagai kelompok. Perlakuan yang diberikan 

yaitu: 

P1 = Ransum mengandung 3 % Minyak sawit + 0 % Minyak Kepayang 

P2 = Ransum mengandung 2 % Minyak sawit + 1 % Minyak Kepayang 

P3 = Ransum mengandung 1 % Minyak sawit + 2 % Minyak Kepayang 

P4 = Ransum mengandung 0 % Minyak sawit + 3 % Minyak Kepayang 

 

Peubah yang Diamati 

Konsumsi ransum, diukur secara periodik berdasarkan umur 

pemilharaan yaitu dari umur 21, 28, 35, 42 dan 49 hari. Jumlah konsumsi 

ransum diperoleh dengan cara mengurangi jumlah ransum yang diberikan 

dikurangi dengan sisa ransum dan dinyatakan dengan gram/ekor/hari. 

Pertambahan bobot badan, selisih antara bobot badan pada setiap 

periode umur. Pertambahan bobot badan diukur secara periodik setiap akhir 2 

minggu yaitu pada saat umur 21, 35, dan 49 hari dengan cara mengukur selisih 
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bobot badan pada akhir dan awal penimbangan yang dinyatakan dalam 

(gram/ekor/hari).  

Efisiensi penggunaan ransum, dihitung berdasarkan persentase 

perbandingan pertambahan bobot badan dengan konsumsi ransum dalam 

minggu yang sama. Efisiensi penggunaan ransum dinyatakan dalam persen (%).  

Umur Bertelur Pertama, dihitung berdasarkan persentase umur pertama 

kali bertelur dari masing-masing perlakuan dan kelompok. Umur bertelur pertama 

diperoleh saat puyuh sudah menghasilkan 5% dari setiap unit (North dan Bell, 

1990). Umur bertelur pertama dinyatakan dalam hari. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA). 

Bila terdapat pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan (Steel dan Torrie, 1989). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Ransum 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata konsumsi ransum dari 

semua kelompok dan perlakuan yang diberikan selama penelitian tercantum pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata konsumsi ransum berdasarkan kelompok dan perlakuan puyuh 

pada tiap periode umur (gr/ekor/hari). 

UMUR (Hari) 
PERLAKUAN 

P1 P2 P3 P4 

21-35 17,61±1,91
 

16,23±1,03
 

16,93±1,59
 

17,04±1,87
 

35-49 25,54±1,01
 

24,05±2,43
 

24,32±1,78
 

23,40±2,50
 

21-49 21,58±0,73
a 

20,14±1,70
b 

20,74±1,15
ab 

20,22±1,28
b 

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda 

nyata (P<0,05). P1 = 3% Minyak Sawit dan 0% Minyak Kepayang, P2 = 2% 

Minyak Sawit dan 1% Minyak Kepayang, P3 = 1% Minyak Sawit dan 2% 

Minyak Kepayang, dan P4 = 0% Minyak Sawit dan 3% Minyak Kepayang. 

Perlakuan penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang selama 

periode umur 21-35 dan 35-49 hari tidak berpengaruh terhadap konsumsi ransum 

(P>0,05). Namun, jika dilihat dari angka konsumsi ransum P4 setara dengan P1. 
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Hal ini menunjukkan penggunaan minyak kepayang bisa menggantikan minyak 

sawit dalam ransum puyuh. Apabila dilihat secara menyeluruh (umur 21-49 hari), 

perlakuan penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang berpengaruh 

terhadap konsumsi ransum (P<0,05). Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

menunjukkan bahwa konsumsi P3 tidak berbeda dengan P1. Hasil ini 

menunjukkan bahwa  penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang hingga 

2% dari total ransum tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap konsumsi 

ransum. Namun demikian, penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang 

pada tingkat 2% hingga 3% menurunkan konsumsi ransum. Hal ini mungkin 

berhubungan dengan ransum yang mendapat suplementasi minyak kepayang. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, semakin tinggi kandungan minyak 

kepayang dalam ransum maka bau ransum semakin menyengat. Hubungan 

ransum dengan palatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu 

rasa, bau dan warna dari bahan pakan dalam ransum. 

Konsumsi ransum yang dicapai dalam penelitian ini sudah memenuhi 

kebutuhan konsumsi untuk puyuh. Hal ini  sesuai dengan hasil penelitian Subekti 

dan Hastuti (2008) bahwa konsumsi ransum puyuh pada fase pertumbuhan yaitu 

20 gram/ekor/hari. 

Jumlah konsumsi ransum dapat dipengaruhi beberapa faktor yang salah 

satunya jumlah energi. Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh faktor kandungan 

gizi dalam pakan (Hernandez et al., 2004; Fan et al., 2008). Selanjutnya Fan et al. 

(2008) menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung energi tinggi dapat 

menurunkan konsumsi pakan yang erat dengan pertumbuhan ternak unggas. 

Tingkat konsumsi akan menurun jika jumlah protein dan energi dalam ransum 

tinggi, dan sebaliknya akan meningkat jika jumlah protein dan energi dalam 

ransum rendah (Hernandez et al., 2004). 

Energi metabolik yang terkandung dalam 1 kg minyak sawit yaitu 4157 

kkal, sedangkan kandungan energi yang terkandung dalam 1 kg minyak kepayang 

yaitu 3863 kkal. Pada perlakuan P4 konsumsi nyata lebih rendah dari P1. 

Berdasarkan kandungan energi minyak kepayang, seharusnya konsumsi ransum 

perlakuan semakin tinggi namun hasil yang didapatkan sebaliknya. Hal ini diduga, 

kualitas energi metabolik dalam minyak kepayang lebih baik dari minyak sawit, 
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walaupun kandungan energi dalam minyak sawit lebih tinggi dibanding minyak 

kepayang. Cabuk et al. (2014) melaporkan suplementasi campuran minyak nabati 

esensial dalam ransum puyuh menunjukkan tingkat konsumsi yang sama. Selain 

itu Sudibya et al. (2008) melaporkan suplementasi minyak ikan tuna dan minyak 

ikan lemuru sebagai sumber energi menunjukkan tingkat konsumsi yang sama. 

Hal ini dikarenakan kandungan energi metabolik yang hampir sama. Kandungan 

energi metabolik minyak ikan tuna dan minyak ikan lemuru masing-masing 8260 

kkal/kg dan 8280 kkal/kg. 

Faktor lainnya diduga karena kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih 

tinggi pada minyak kepayang dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh dalam 

minyak sawit sehingga menyebabkan konsumsi ransum perlakuan menurun 

karena kebutuhan energi dalam tubuh puyuh sudah terpenuhi. Cakrawati (2006) 

melaporkan bahwa, kandungan asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam 

minyak kepayang diantaranya adalah Oleat (Omega-9) sebesar 39,4 %, linoleat 

(Omega-6) sebesar 3,97 %, dan linolenat (Omega-3) sebesar 3,97 %. Berbeda 

dengan minyak kepayang, minyak sawit juga memiliki kandungan asam lemak tak 

jenuh namun tidak selengkap seperti yang ada pada minyak kepayang. Kandungan 

asam lemak yang ada dalam minyak sawit yang terbesar adalah oleat sebesar 38-

50 %, linoleat sebesar 5-14 %, dan linolenat sebesar 1 % (Fauzi et al., 2008). 

 

Pertambahan Bobot Badan 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata pertambahan bobot badan 

dari semua kelompok dan perlakuan yang diberikan selama penelitian tercantum 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata pertambahan bobot badan berdasarkan kelompok dan perlakuan 

pada tiap periode umur (gr/ekor/hari).  

UMUR 

(Hari) 

PERLAKUAN 

P1 P2 P3 P4 

21-35 4,18±0,10
a 

4,04±0,13
b 

4,21±0,12
a 

4,15±0,04
ab 

35-49 2,91±0,22
 

2,87±0,34
 

3,04±0,26
 

3,02±0,21
 

21-49 3,54±0,12
 

3,45±0,16
 

3,61±0,11
 

3,59±0,11
 

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda 

nyata (P<0,05). P1 = 3% Minyak Sawit dan 0% Minyak Kepayang, P2 = 2% 

Minyak Sawit dan 1% Minyak Kepayang, P3 = 1% Minyak Sawit dan 2% 

Minyak Kepayang, dan P4 = 0% Minyak Sawit dan 3% Minyak Kepayang. 
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Perlakuan penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang selama 

periode umur 21-35 hari berpengaruh  terhadap pertambahan bobot badan puyuh 

(P<0,05). Pertambahan bobot badan puyuh pada P2 lebih rendah (P<0,05) 

dibandingkan dengan P1, P3 dan P4. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan 

minyak kepayang sebesar 1% dari total ransum memberikan respon positif 

terhadap pertambahan bobot badan puyuh selama periode umur 21-35 hari. Hal ini 

diduga karena pada periode umur 21-35 hari kecepatan tumbuh puyuh dan 

penyerapan nutrisi dalam tubuh masih cepat. Apabila dilihat pada periode umur 

35-49 dan 21-49 hari, penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan puyuh (P>0,05). Namun 

demikian, apabila dilihat secara angka pada periode umur 35-49 hari pertumbuhan 

puyuh semakin menurun. Hal ini diduga karena pada periode umur 35-49 hari 

pemanfaatan nutrisi yang dikonsumsi oleh puyuh tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan produksi. 

Sedangkan pada periode umur 21-49 hari, penggantian minyak sawit dengan 

minyak kepayang hingga 3% dari total ransum dapat meningkatkan pertumbuhan 

puyuh. 

Selain itu bahwa ransum dengan penggantian minyak sawit dengan 

minyak kepayang  berpengaruh nyata (P<0,05) menurunkan konsumsi ransum 

(Tabel 9), namun demikian pertambahan bobot badan yang dihasilkan tidak 

berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas minyak kepayang lebih baik dari 

minyak sawit. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Fadzil (2016) 

bahwa suplementasi minyak nabati kedalam ransum seperti minyak kelapa, dan 

minyak kedelai sebesar 3% dari total ransum dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan efisiensi pakan pada puyuh. Selain itu (Peebles et al., 2000) melaporkan 

bahwa penggunaan beberapa jenis dan level minyak dalam ransum broiler 

menghasilkan bobot badan yang lebih tinggi. 

Donaldson (1985) melaporkan peningkatan kadar lemak (minyak) dalam 

ransum yang seimbang akan menstimulir pertumbuhan, karena intake energi dan 

protein per gram yang didapatkan sama pada semua tingkat kandungan minyak 

sehingga peningkatan pertumbuhan dengan peningkatan kandungan lemak pakan 

merupakan suatu refleksi dari lebih besarnya total energi dan nutrient intake. 
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Peningkatan ini dapat disebabkan karena perbaikan palatabilitas atau peningkatan 

densitas nutrien sesuai dengan minyak yang ditambahkan kedalam pakan. 

Keuntungan penggunaan minyak dalam ransum hanya dapat diperoleh bila 

banyaknya zat-zat makanan lainnya juga ditingkatkan agar mendapatkan 

keseimbangan dengan naiknya tingkat minyak yang tinggi sebagai sumber energi. 

  Efisiensi Penggunaan Ransum 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata efisiensi penggunaan 

ransum dari semua kelompok dan perlakuan yang diberikan selama penelitian 

tercantum pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata persentase efisiensi penggunaan ransum berdasarkan kelompok 

dan perlakuan pada tiap periode umur (gr/ekor/hari).  

UMUR 

(Hari) 

PERLAKUAN 

P1 P2 P3 P4 

21-35 23,95±2,62
 

24,91±1,00
 

25,00±1,74
 

24,57±2,51
 

35-49 11,38±0,70
 

12,03±1,98
 

12,61±1,96
 

13,06±2,01
 

21-49 16,43±0,64
 

17,22±1,44
 

17,45±1,21
 

17,86±1,70
 

Keterangan:  P1 = 3% Minyak Sawit dan 0% Minyak Kepayang, P2 = 2% Minyak Sawit 

dan 1% Minyak Kepayang, P3 = 1% Minyak Sawit dan 2% Minyak 

Kepayang, dan P4 = 0% Minyak Sawit dan 3% Minyak Kepayang. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) perlakuan puyuh pada 

berbagai level penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang dalam ransum. 

Periode umur 21-35, 35-49, dan 21-49 hari atau selama penelitian, menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap efisiensi penggunaan ransum. 

Berdasarkan rataan data angka pada P1 dan P4 setiap periode umur relatif sama. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang 

sebesar 3% dari total ransum memiliki nilai efisiensi penggunaan ransum puyuh 

yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat (Abedpour et al., 2017) yang 

menyatakan bahwa pemberian beberapa minyak nabati dalam ransum puyuh dapat 

memperbaiki nilai efisiensi penggunaan ransum. Pada periode umur 21-35 hari 

konsumsi ransum lebih efisien dibandingkan dengan periode umur 35-49 hari, hal 

ini diduga karena kecepatan tumbuh puyuh pada periode umur 21-35 hari lebih 

baik atau lebih tinggi dan ransum yang dikonsumsi pada periode umur 21-35 hari 

dapat termanfaatkan dengan baik dalam tubuh sehingga konsumsi ransumnya 

lebih efisien. Berbeda dengan periode umur 35-49 hari, kecepatan tumbuh sudah 
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mulai melambat seiring dengan pemanfaatan ransum dalam tubuh yang tidak lebih 

baik dari periode sebelumnya. 

Efisiensi pakan adalah perbandingan antara pertambahan bobot badan 

yang dihasilkan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi. Card dan Nesheim (1972) 

menyatakan bahwa nilai efisiensi penggunaan pakan menunjukkan banyaknya 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan dari satu kilogram pakan. Efisiensi 

pakan merupakan kebalikan dari konversi pakan, semakin tinggi nilai efisiensi 

pakan maka jumlah pakan yang diperlukan untuk menghasilkan satu kilogram 

daging semakin sedikit. Lemak dan energi dalam ransum dapat memperbaiki 

efisiensi pakan karena semakin tinggi kadar lemak dan energi dalam ransum 

menyebabkan ternak mengkonsumsi pakan lebih sedikit tetapi menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang tinggi 

Umur Bertelur Pertama 

Grafik 1. Rata-rata persentase umur bertelur pertama berdasarkan kelompok dan 

perlakuan. 

 
Keterangan:  P1 = 3% Minyak Sawit dan 0% Minyak Kepayang, P2 = 2% Minyak Sawit 

dan 1% Minyak Kepayang, P3 = 1% Minyak Sawit dan 2% Minyak 

Kepayang, dan P4 = 0% Minyak Sawit dan 3% Minyak Kepayang. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) perlakuan puyuh pada 

berbagai level penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang dalam ransum, 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap umur bertelur 

pertama. Rataan umur bertelur pertama pada P1, P2, P3, dan P4 menunjukkan 

hasil yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa penggantian minyak sawit 

dengan minyak kepayang hingga 3% dari total ransum tidak memberikan 

50 
49,8 

47,8 

49 

P1 P2 P3 P4
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pengaruh yang buruk terhadap umur bertelur pertama pada puyuh, bahkan 

berdasarkan angka umur bertelur pertama P4 lebih cepat dibandingkan P1.  

Rata-rata umur bertelur pertama pada P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 

adalah pada umur 50, 49, 47, dan 49 hari. Sejalan dengan hasil penelitian (Masroh 

et al., 2014) yang melaporkan bahwa umur bertelur pertama pada puyuh yang 

diberi ransum komersil adalah 47 hari. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian Nasution (2007) yang melaporkan bahwa umur bertelur pertama pada 

puyuh yang diberi ransum mengandung mineral adalah 41 hari. Rata-rata umur 

bertelur pertama puyuh pada umumnya adalah 42 hari. Ada beberapa faktor yang 

dapat memperlambat umur bertelur pertama. Faktor-faktor tersebut antara lain 

umur, genetik, nilai nutrisi, stress, dan cahaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

penelitian Pitaloka (2017) bahwa rata-rata umur bertelur pertama pada puyuh 

yang diberi BIS hingga taraf 37,5% dalam ransum adalah 51 hari, hal ini 

disebabkan karena pengaruh genetik puyuh yang dipelihara. 

 

KESIMPULAN 

Penggantian minyak sawit dengan minyak kepayang hingga 3% dari total 

ransum dapat digunakan tanpa pengaruh negatif terhadap konsumsi, pertambahan 

bobot badan, efisiensi penggunaan ransum, dan umur bertelur pertama selama 

periode pertumbuhan puyuh. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka sebaiknya 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan levelisasi minyak 

kepayang dengan tidak menggunakan minyak sawit dalam ransum untuk melihat 

pengaruh levelisasi minyak kepayang terhadap pertumbuhan puyuh. 
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