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ABSTRAK 

Bungkil inti sawit (BIS) merupakan hasil samping dari pengolahan inti 

kelapa sawit yang masih bisa dimanfaat untuk pakan unggas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui produksi telur pada puyuh yang diberi ransum 

mengandung BIS. Penelitian ini menggunakan puyuh betina umur 21 hari 

sebanyak 140 ekor. Ransum disusun menggunakan beberapa bahan yaitu BIS, 

jagung, tepung ikan, bungkil kedele, dedak, dikalsium phosphat, CaCO3, lysine 

dan methionin. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang 

dicobakan adalah T1 (ransum 0% BIS), T2 (ransum mengandung 12,5% BIS), T3 

(ransum mengandung  25% BIS) dan T4 (ransum mengandung  37,5% BIS). 

Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum, umur bertelur pertama, bobot telur, 

produksi telur dan konversi ransum. Data yang diperoleh dilakukan Analisis 

Ragam (ANOVA) untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap parameter. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi ransum, umur bertelur  pertama, bobot telur, produksi telur dan 

konversi ransum. Disimpulkan bahwa BIS dapat digunakan hingga taraf 37,5% 

tanpa mempengaruhi performa produksi telur puyuh. 
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ABSTRACT 

The palm kernel meal (PKM) is a by-product of palm kernel processing 

which can still be used for poultry feed. This study aims to determine the 

production of eggs in the quail that was given feed containing palm kernel meal. 

This study uses 140 female quails  aged 21 days. Feed are prepared using several 

ingredients: palm kernel meal, corn, fish meal, soybean meal, rice bran, dicalcium 

phosphat, CaCO3, lysine and methionine. The research design used was 

Completely Randomized Design (RAL) consisting of 4 treatments and 5 

replications. The treatments were T1 (feed 0% PKM), T2 (feed containing 12,5% 

PKM), T3 (feed containing 25% PKM) and T4 (feed containing 37,5% PKM). 

The variables observed were feed consumption, first age of egg laying, egg 

weight, egg production and feed conversion. The data obtained by Various 

Analysis (ANOVA) to see the effect of treatment on parameters. The result 

showed that treatment was not significant   (P> 0,05) to feed consumption, first 

age of egg laying, egg weight, egg production and feed conversion. It was 

concluded that PKM can be used up to 37,5% without affecting performance of 

egg production. 

Keywords: palm kernel meal, quail, egg production 

 

PENDAHULUAN 

Puyuh merupakan salah satu jenis 

unggas yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan dan ditingkatkan 

produksinya. Selain menghasilkan 

daging, puyuh juga menghasilkan 

telur untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani bagi masyarakat. 

Jenis puyuh yang sering 

dibudidayakan adalah puyuh Jepang 

(Coturnix coturnix japonica) karena 

puyuh ini mulai bertelur pada umur 

42 hari. Puyuh betina mampu 

menghasilkan 250-300 butir telur 

dalam setahun. Berat telurnya sekitar 

10 g/butir atau 7-8% dari bobot 

badan.  

Pakan merupakan salah satu 

faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu usaha peternakan, 

karena 60-70% biaya yang 

dikeluarkan peternak digunakan 

untuk pembelian pakan. Untuk 

mengurangi biaya produksi, salah 

satu upaya yang bisa dilakukan 

adalah dengan memberikan  pakan 
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alternatif  yang kandungan nutrisinya 

baik, selalu tersedia, mudah didapat 

dan murah. Bungkil inti sawit (BIS) 

merupakan hasil samping dari 

pengolahan inti kelapa sawit yang 

masih bisa dimanfaat untuk pakan 

ternak unggas. Direktorat jenderal 

perkebunan (2014) melaporkan 

bahwa produksi minyak kelapa sawit 

di Indonesia mencapai  29.344.479 

ton dan diperkirakan menghasilkan 

7.336.119 ton inti sawit. Di provinsi 

Jambi pada tahun 2014 produksi 

minyak kelapa sawit mencapai 

1.857.260 ton dan bila dihitung 

secara nominal menghasilkan 

bungkil inti sawit sebanyak 213.585 

ton. Selain ketersediaannya yang 

melimpah BIS juga mengandung 

nutrisi yang cukup baik. Kandungan 

nutrisi pada BIS yaitu protein kasar 

15.43%-19.00%, lemak 7.71%, serat 

kasar 15.47%-20.00%, Ca 0.43%, P 

0.86% dan Cu 21.86 ppm 

(Aritonang, 1984). Penggunaan BIS 

hingga level 30% dalam ransum 

puyuh petelur tidak memberikan efek 

negatif terhadap produksi telur, berat 

telur dan dapat mengurangi biaya 

pakan (Makinde et al., 2014). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lanjut dengan meningkatkan level 

penggunaan BIS dalam ransum 

untuk melihat produksi telur pada 

puyuh. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di 

kandang Fapet Farm Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi mulai 

dari tanggal 8 April sampai 30 Juni 

2016. 

Bahan Penelitian 

Materi penelitian terdiri 140 ekor 

puyuh betina umur 21 hari, BIS, 

jagung, tepung ikan, dedak, bungkil 

kedele, tepung tulang, CaCO3, lysine 

dan methionin. 

Metode Penelitian 

Persiapan Bungkil Inti Sawit. 

BIS di dapat dari daerah Sarolangun, 

PT. Krisna Duta Agroindo. BIS 

tersebut kemudian di saring dengan 

ukuran saringan 60 mesh.  

Persiapan Kandang. Kandang 

yang  digunakan dibersihkan terlebih 

dahulu   dengan   cara kandang 

dicuci  dengan air bersih bagian 

lantai kandang disikat begitu juga 

dengan sekat-sekat yang akan 

digunakan. Setelah itu tunggu 

kandang hingga kering, setelah 

kering lakukan desinfeksi dengan 

cara  menyemprotkan desinfektan.  

Langkah selanjutnya adalah 

dilakukan pengapuran dan dibiarkan 

selama satu minggu guna bibit 

penyakit benar-benar mati sebelum 

puyuh dimasukkan. Lalu peralatan 

kandang seperti tempat pakan dan 

tempat minum disucihamakan hingga 

bersih dan terbebas dari bibit 

penyakit. Selanjutnya 2 jam sebelum 

puyuh datang, terlebih dahulu 

menyediakan pakan dan air minum 

serta menghidupkan lampu yang 

berfungsi sebagai pemanas. 

Persiapan Ransum. Pembuatan 

ransum dilakukan dengan cara 
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menyaring masing masing bahan 

terlebih dahulu dengan ukuran yang 

sama agar saat di campurkan bahan 

menjadi homogen, kemudian 

mencampurkan bahan yang 

jumlahnya sedikit dan tekstur lebih 

halus terlebih dahulu, kemudian 

tambahkan sedikit demi sedikit 

bahan yang berjumlah banyak. 

Kemudian ransum tersebut dicampur 

sampai homogen. 

Berikut ini di sajikan tabel 

kandungan zat makanan bahan 

penyusun ransum perlakuan, 

komposisi bahan penyusun 

perlakuan, dan kandungan zat 

makanan ransum yang masing-

masing dapat dilihat pada Tabel 1, 2 

dan..3.hgfhghgfghfhhf                 

 

Tabel 1. Kandungan zat makanan bahan penyusun ransum perlakuan 
 

Zat 

Makanan 

Jagung 

Kuning
 

Tepung 

Ikan 

Dedak Bungkil 

kedele 

Dikalsium 

Phosphat 

Bungkil 

Inti 

Sawit 

CaCO3 

BK 91,89a 88,47a 90,81a 87,56a 95b 90.44a 99b 
PK 12,73a 36,86a 10,10a 58,74a - 14,90a - 
LK 13,09a 1,89a 3,79a 1,29a - 7,24a - 
SK 3,75a 9,52a 8,03a 0,35a - 6,35a - 
Ca 0.02b 5.58b 0.20b 0.29b 16.00b 0.58d 39b 
P 0.23b 3.37b 1.10b 0.60b 21.00b 0.45d 0.04b 

Liys 0.29b 3.97b - 0.50b - 0.35d - 
Met 0.18b 1.30b 0.16b 2.56b  0.24d  

EM (kkal/kg) 3321
b
 3080

c
 2200

c
 2216

b
 - 2485,06

d
 - 

ket. 
a
)Hasil Analisa Lab: Nutrisi Ruminansia dan Makanan Ternak Fakultas  Peternakan 

Universitas Jambi Tahun  2016. 
b
) Hartadi et al., (1980). 

c
) Hasil Analisa Lab: Nutrisi 

Ruminansia Dan Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Tahun 

2010 dalam (Radhitya, 2015). 
d
) Yatno (2009).  

Tabel 2. Komposisi bahan penyusun ransum perlakuan  

Bahan (%) 
Perlakuan  

T1 T2 T3 T4 

BIS 0 12.5 25 37.5 

Jagung Kuning 47 40 34 25.5 

Tepung Ikan 10 10 10 10 

Dedak  16 13 6 4 

Bungkil Kedele 20 17.5 18 16 

Dikalsium Phosphat 2 2 2 2 

CaCO3 4.5 4.5 4.5 4.5 

Lysine 0.25 0.25 0.25 0.25 

Methionin  0.25 0.25 0.25 0.25 

Jumlah 100 100 100 100 
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Tabel 3. Kandungan zat makanan ransum  perlakuan 
 

Zat Makanan (%) 
Perlakuan  

T1 T2 T3 T4 

Bahan Kering 90,43 90,39 90,26 90,19 

Protein Kasar 23,03 22,23 22,92 22,32 

Lemak Kasar 7,20 7,05 6.91 6.60 

Serat Kasar 4,07 4,35 4,36 4,67 

Kalsium 2,73 2,79 2,85 2,91 

Phosphor 1,16 1,16 1,12 1,13 

Lysine 0,88 0,89 0,92 0,93 

Methionin  0,98 0,93 0,96 0,93 

EM (kkal/kg) 2664 2620,83 2589 2529,31 

Keterangan: Dihitung berdasarkan Tabel 1 dan 2 

Pemberian ransum dan air 

minum. Ransum yang telah disusun 

sesuai perlakuan diberikan tiga kali 

sehari yaitu pagi, siang dan sore hari 

dan air minum diberikan adlibitum.  

Pengacakan perlakuan dan 

pengacakan puyuh. Penempatan 

puyuh dan pemberian ransum 

perlakuan didalam kandang 

dilakukan secara acak. Urutkan 

kandang dari nomor 1 sampai 20 

kemudian dilakukan pengacakan 

perlakuan beserta ulangannya 

terlebih dahulu dengan menggunakan 

lotre. Puyuh yang telah ditimbang 

dan diberi nomor 1 sampai 140 di 

acak dengan menggunakan lotre lalu 

ditempatkan berdasarkan hasil 

pengacakan kandang. Setiap unit 

kandang diisi dengan 7 ekor puyuh. 

Pengambilan dan penimbangan 

telur puyuh. Pengambilan telur 

dilakukan setiap hari sebanyak dua 

kali sehari yaitu pada pagi hari pukul 

08.00 WIB dan sore hari pukul 17.00 

WIB. Setelah itu telur disimpan 

ditempat telur/tray. Telur yang sudah 

disimpan di tray dikelompokkan 

berdasarkan perlakuan dan ulangan. 

Kemudian telur ditimbang untuk 

memperoleh berat telur/butir. 

Peubah yang Diamati 

Konsumsi ransum. Dihitung dari 

selisih antara ransum yang diberikan 

dengan sisa ransum dinyatakan 

dalam (gram/ekor/hari). 

Umur bertelur pertama. Dihitung 

dengan cara mencatat saat pertama 

kali puyuh bertelur (hari). 

Bobot telur. Didapat dari telur yang 

ditimbang dengan timbangan digital 

dinyatakan dalam (gram/butir). 

Produksi telur (Quail Day). 

Dihitung berdasarkan jumlah telur 

dibagi jumlah puyuh yang ada dikali 

100% pada hari yang sama. 

Konversi ransum. Dihitung 

berdasarkan perbandingan antara 
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konsumsi ransum dengan berat telur 

dalam minggu yang sama. 

Analisis Statistik 

Rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap  (RAL) 

yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 

ulangan. Adapun 4 perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

T1 = Ransum 0% BIS 

T2 = Ransum mengandung 12,5 % 

BIS 

T3 = Ransum mengandung 25% BIS 

T4 = Ransum mengandung 37,5% 

BIS 

Data yang terhimpun dianalisis 

menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) sesuai rancangan yang 

digunakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rataan konsumsi ransum, 

umur peneluran pertama, bobot telur, 

produksi telur dan konversi ransum 

puyuh umur 51-97 hari pada masing-

masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan konsumsi, umur bertelur pertama, bobot telur, produksi telur dan 

konversi ransum puyuh umur 51-97 hari 
 

Peubah 
Perlakuan 

T1 T2 T3 T4 

Konsumsi (gram/ekor/hari) 26,35±1,94 26,72±1,80 26,99±1,97 28,80±1,98 

Umur bertelur pertama (hari)    50±2,24    49±3,08     51±4,16    53±3,36 

Bobot telur (gram/butir) 9,48±0,25 9,08±0,36 9,25±0,28 9,11±0,54 

Produksi telur (quail day)(%) 17,87±6,87 19,04±3,23 17,61±5,05 17,90±2,38 

Konversi  16,82±5,52 14,67±4,26 18,34±4,36 19,08±3,47 

Keterangan: T1 (Ransum 0% BIS), T2 (Ransum mengandung 12,5% BIS), T3 (Ransum 

mengandung 25% BIS), T4 (Ransum mengandung 37,5% BIS). 

Konsumsi 

Konsumsi ransum adalah 

banyaknya ransum yang dimakan 

oleh ternak puyuh pada waktu 

tertentu dengan tujuan untuk dapat 

hidup, pertambahan bobot badan dan 

produksi telur. Hasil analisis ragam 

(Anova) menunjukkan bahwa 

penggunaan BIS dalam ransum 

hingga taraf 37,5% (T4) berpengaruh 

tidak nyata (P>0.05) terhadap 

konsumsi ransum puyuh umur 51-97 

hari. Rataan konsumsi ransum 

menunjukkan bahwa dari setiap 

perlakuan T2, T3, T4 relatif sama 

dengan T1. Hal ini diduga karena 

kandungan zat makanan pada ransum 

yang diberikan relatif sama, sehingga 

konsumsi ransum tiap perlakuan 

tidak jauh berbeda. Hasil penelitian 

ini relatif sama dengan penelitian 

Makinde et. al., (2014) konsumsi 

ransum pada puyuh umur 6-22 

minggu yaitu 27,30 gram/ekor/hari 

dengan pemberian 30% BIS dalam 
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ransum. Sejalan dengan penelitian 

Pranata (2015) bahwa tidak terdapat 

perbedaan konsumsi pakan antara 

perlakuan BIS yang difermentasi 

maupun tanpa fermentasi sampai 

dengan 30%. Namun lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian 

Triyanto (2007) bahwa rataan 

konsumsi ransum puyuh umur 6-13 

minggu adalah 22,24 gram/ekor/hari. 

Demikian juga pada penelitian 

Achmanu et. al., (2011) bahwa 

konsumsi ransum puyuh adalah 

21,05 gram/ekor/hari. 

Menurut Setiawan (2006) 

puyuh mengkonsumsi pakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan zat 

makanan lainnya, sehingga apabila 

kebutuhan energi terpenuhi maka 

puyuh akan berhenti makan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan adalah ukuran tubuh, bobot 

badan, tahapan produksi, suhu 

lingkungan dan keadaan energi 

pakan (North dan Bell, 1992).  

Umur Bertelur Pertama 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penggunaan 

BIS hingga taraf 37,5% (T4) dalam 

ransum puyuh berpengaruh tidak 

nyata (P>0.05) terhadap umur 

bertelur pertama. Rataan umur 

bertelur pertama perlakuan T1, T2, 

T3 dan T4 masing-masing yaitu 50, 

49, 51 dan 53 hari. Umur bertelur 

pertama pada penelitian ini lebih 

lambat dibandingkan dengan 

penelitian Makinde (2012) bahwa 

umur bertelur pertama pada puyuh 

yang diberi ransum mengandung 

15% dan 30% BIS yang di 

suplementasi dengan Maxigrain® 

enzyme adalah 42 dan 43 hari. Yatno 

(2009) melaporkan bahwa umur 

induk puyuh mulai bertelur yang 

diberi ransum mengandung 12% 

konsentrat protein BIS terfortifikasi 

dan 12% BIS adalah 48 dan 46 hari. 

Hasil penelitian Masroh et. al., 

(2014) melaporkan bahwa umur 

pertama bertelur pada puyuh yang 

diberi ransum komersil adalah 47 

hari. Lambatnya umur bertelur 

pertama diduga karena pengaruh dari 

genetik puyuh yang dipelihara. 

Sejalan dengan pendapat  Zainudin 

dan Syahruddin (2012) bahwa 

lambatnya umur induk bertelur juga 

berkaitan dengan genetik puyuh yang 

dipelihara. 

Bobot Telur 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penggunaan 

BIS sampai taraf 37,5% dalam 

ransum puyuh berpengaruh tidak 

nyata (P>0.05) terhadap bobot telur. 

Rataan bobot telur puyuh sampai 

umur 97 hari perlakuan T1, T2, T3 

dan T4 masing-masing yaitu 9,48; 

9,08; 9,25 dan 9,11 gram. Hasil ini 

relatif sama dengan penelitian 

Zainudin dan Syahruddin (2012) 

bahwa bobot telur puyuh umur 9 

minggu adalah 9,17 gram. Bobot 

telur yang dihasilkan lebih rendah 

jika dibandingkan dengan penelitian 

Makinde et. al., (2014) bahwa 

penggunaan BIS dalam ransum 

puyuh umur 6-22 minggu pada level 

15% dan 30% menghasilkan bobot 

telur 10,43 dan 10,32 gram. Moritsu 

et. al., (1997) menyatakan bahwa 
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bobot telur standar pada puyuh 

adalah 10 gram. 

Bobot telur yang rendah 

diduga karena pengaruh dari umur 

puyuh sehingga belum bisa mencapai 

bobot telur standar. Sesuai dengan 

pendapat Triyanto (2007) yang 

menyatakan bahwa bobot telur 

semakin tinggi sejalan dengan 

bertambahnnya umur sampai dicapai 

bobot yang stabil dan pada minggu 

ke-9 sampai ke-13 bobot telur sudah 

stabil diatas 10 gram/butir. Sejalan 

dengan pendapat Setiawan (2006) 

bahwa bobot telur puyuh umur 7 

minggu sampai dengan 15 minggu 

adalah 10-12 gram. Bobot telur 

biasanya seragam, hanya pada telur 

double yolk dan telur abnormal 

lainnya yang tidak seragam (North 

dan Bell, 1992). 

Produksi Telur 

Produksi telur harian atau 

Quail Day Production merupakan 

jumlah produksi telur pada hari yang 

sama dibagi dengan jumlah ternak 

puyuh yang ada dikali 100%. Pada 

penelitian ini rataan produksi telur 

tertinggi ada pada T2 dengan rataan 

19,04% diikuti oleh rataan produksi 

T4, T1 dan T3 masing-masing yaitu 

17,90; 17,87 dan 17,61%. 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

penggunaan BIS dalam ransum 

berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 

terhadap produksi telur. Hal ini 

diduga karena kandungan nutrisi dan 

pakan yang dikonsumsi puyuh relatif 

sama sehingga tidak mempengaruhi 

produksi telur. Menurut Sudrajat et. 

al., (2014) kandungan nutrisi yang 

cukup pada pakan menyebabkan 

puyuh sehat, sehingga proses 

pembentukan dan produksi telur 

dapat berjalan normal. 

 Produksi telur yang 

dihasilkan lebih rendah jika 

dibandingkan penelitian Yatno 

(2009) bahwa produksi telur puyuh 

sampai umur 55 hari yang diberi 

ransum mengandung 12% BIS 

adalah 30,08%. Demikian juga 

dengan penelitian Makinde et. al., 

(2014) bahwa produksi telur puyuh 

umur 6-22 minggu yang diberi 

ransum mengandung 15% dan 30% 

BIS adalah 75,89% dan 73,70%. Jika 

dilihat produksi telur sebesar 19,04% 

(T2) relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan ransum kontrol yaitu 17,87% 

(T1). Hal ini diduga karena bahan 

pakan yang digunakan pada ransum 

kontrol (T1) belum mampu diserap 

dan dimanfaatkan secara optimal 

oleh puyuh untuk memproduksi 

telur. Selain itu, Produksi telur yang 

rendah juga diduga kerena umur 

puyuh belum mencapai puncak 

produksi. Sesuai pendapat Triyanto 

(2007) bahwa pada awal bertelur 

produksi telur masih sedikit dan 

semakin meningkat sesuai 

pertambahan umur hingga mencapai 

puncak produksi pada minggu ke-15. 

Ahmadi (2014) melaporkan 

bahwa rataan produksi telur puyuh 

umur 8-14 minggu yang diberi 

ransum komersil adalah 67,89%. 

Setyawan et. al., (2012) melaporkan 

bahwa produksi telur puyuh umur 7 

bulan yang diberi ransum kontrol 

adalah 82,68%. Puyuh betina dapat 

bertelur antara 200-300 butir/tahun 
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dan berat telurnya antara 8,25-10,1 

gram/butir (Scaible, 1970). 

Konversi 

Konversi ransum pada puyuh 

petelur merupakan perbandingan 

antara berat pakan yang dikonsumsi 

dengan berat telur yang dihasilkan 

pada waktu tertentu. Konversi  

ransum digunakan untuk mengukur 

keefisienan penggunaan pakan dalam 

memproduksi telur. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa 

penggunaan BIS dalam ransum 

hingga taraf 37,5% (T4) berpengaruh 

tidak nyata (P>0.05) terhadap 

konversi ransum puyuh umur 51-97 

hari. Konversi ransum perlakuan T1, 

T2, T3, dan T4 masing-masing yaitu 

16,82; 14,67; 18,34 dan 19,08. 

Konversi ransum pada penelitian ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian Makinde et. al., (2014) 

bahwa konversi ransum pada puyuh 

umur 6-22 minggu yang diberi 

ransum mengandung 15% dan 30% 

BIS adalah 2,28 dan 2,65. Penelitian 

Ahmadi (2014) melaporkan bahwa 

konversi ransum pada puyuh umur 8-

14 minggu yang di beri ransum 

komersil adalah 3,62. 

Penggunaan BIS dalam ransum 

menghasilkan angka konversi yang 

tinggi dan relatif sama antar 

perlakuan. Hal ini di duga karena 

komsumsi dan produksi telur yang 

dihasilkan tiap perlakuan relatif 

sama. Sejalan dengan pendapat 

Yatno (2009) bahwa konversi pakan 

erat kaitannya dengan konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan 

maupun produksi telur. Pendapat 

yang sama juga oleh Zainudin dan 

Syahruddin (2012) bahwa angka 

konversi erat kaitannya dengan 

konsumsi ransum dan pertambahan 

bobot badan, semakin kecil          

nilai angka konversi ransum 

menunjukkan tingkat efisiensi puyuh 

memanfaatkan pakan menjadi daging 

dan telur. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa bungkil inti sawit dapat 

digunakan hingga taraf 37,5% tanpa 

mempengaruhi performa produksi 

telur. 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan melakukan 

pengolahan terhadap bungkil inti 

sawit agar dapat digunakan pada 

taraf yang sama untuk mengetahui 

performa produksi telur. 
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