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ABSTRAK 

Bungkil Inti Sawit (BIS) merupakan hasil samping pengolahan inti sawit 

(kernel) menjadi minyak inti sawit yang jumlahnya cukup banyak dan berpotensi 

sebagai pakan unggas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan bungkil inti sawit sampai taraf 37,5% terhadap efisiensi penggunaan 

pakan dan efisiensi penggunaan protein padaternak puyuh. Penelitian ini 

menggunakan puyuh umur 21 hari yang dipelihara hingga umur 42 hari sebanyak 

140 ekor. Ransum disusun menggunakan beberapa bahan seperti jagung, tepung 

ikan, dedak, bungkil kedele, dikalsium phospat,CaCO3, lysine, methionin, dan 

BIS. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

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

adalah T0 (ransum mengandung 0% BIS), T1 (ransum mengandung 12,5% BIS), 

T2 (ransum mengandung 25% BIS) dan T3 (ransum mengandung 37,5% BIS). 

Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, 

konsumsi protein, efisiensi pakan dan imbangan efisiensi protein. Data yang 

diperoleh dilakukan Analisis Ragam (ANOVA) dan jika terdapat berpengaruh 

nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi ransum, konsumsi protein, dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

efisiensi pakan dan imbangan efisiensi protein puyuh namun tidak berpengaruh 

nyata terhadap pertambahan bobot badan. Disimpulkan bahwa bungkil inti sawit 

dapat digunakan pada taraf  25% di dalam ransum puyuh karena menghasilkan 

Efisiensi Penggunaan Protein yang masih relatif sama dengan kontrol. 

 

Kata kunci:bungkil inti sawit, puyuh, efisiensi penggunaan protein 
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ABSTRACT 

Palm Kernel Meal (PKM) is a by-product of palm kernel processing into palm 

kernel oil which is quite a lot and potential as poultry feed. This study aims to 

determine the effect of palm kernel to 37.5% on the efficiency of feed use and 

efficiency of protein use in quail. This study uses a 21-day age quail that is kept 

until the age of 42 days as many as 140 tails. Rations are prepared using several 

ingredients such as corn, fish meal, rice bran, soybean meal, dicalcium phosphate, 

CaCO3, lysine, methionine, and PKM. The research design used was Completely 

Randomized Design (RAL) consisting of 4 treatments and 5 replications. The 

treatments were T0 (ration containing 0% PKM), T1 (ration containing 12.5% 

PKM), T2 (ration containing 25% PKM) and T3 (ration containing 37.5% PKM). 

The variables observed were feed consumption, body weight gain, protein 

consumption, feed efficiency and protein efficiency ratio. Data obtained by 

Various analysis (ANOVA) and if there is progression with Duncan Multiple 

Range Test. The result of this research indicated that it was very important (P 

<0,01) to feed intake, protein consumption, and significantly (P <0,05) to feed 

efficiency and quail protein efficiency but not significant to weight gain. It was 

concluded that palm kernel meal may be used at 25% level in quail ration because 

it produces Protein Efficiency Protein which is still relatively the same as control. 

 

Keywords : palm kernel meal, quail, protein efficiency  

PENDAHULUAN 

Puyuh (Coturnix coturnix 

japonica) merupakan salah satu 

unggas yang sedang dikembangkan 

dan ditingkatkan produksinya. Puyuh 

mempunyai daya tahan tubuh yang 

tinggi terhadap penyakit, serta dapat 

diternakan dengan hewan. Kendala 

dalam beternak puyuh ini adalah 

biaya pakan yang mahal. Untuk 

menekan biaya pakan tersebut, 

alternatif yang dapat dilakukan 

adalah memanfaatkan bahan pakan 

lokal secara optimal, seperti Bungkil 

Inti Sawit (BIS). 

Berdasarkan data Badan 

pusat statistik Indonesia (2014), 

Indonesia merupakan salah satu 

produsen utama minyak kelapa sawit 

dunia dengan total lahan seluas 

10.956.231 ha, serta hasil produksi 

sebanyak 30.800.000 ton. Sebesar 

5% dari tandan buah segar sawit 
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menghasilkan inti sawit, dari inti 

sawit tersebut dihasilkan 45-46% 

minyak inti sawit dan limbah sawit 

berupa bungkil inti sawit sebesar 45-

46%. Produksi bungkil inti sawit 

Indonesia sebesar 3.542.000 ton di 

tahun 2014 dan di tahun 2015 

meningkat sebesar 5,47%. Bungkil 

inti sawit, sangat potensial untuk 

digunakan sebagai pakan alternatif 

sumber protein dan energi. 

Kandungan gizi pada bungkil inti 

sawit adalah  protein kasar 15.32%, 

serat kasar 14.39%, lemak kasar 

1.75%, Ca 0.49% dan P 0.68%, 

dengan kandungan energi metabolis 

1892 Kkal/kg (Shakila and Reddy, 

2014). 

Selain mengandung gizi yang 

cukup baik, bungkil inti sawit juga 

mengandung MannanOligosakarida 

(MOS) yang dapat berperan sebagai 

prebiotik untuk menstimulasi 

perkembangan bakteri probiotik, 

sehingga secara tidak langsung dapat 

mengendalikan bakteri pathogen di 

dalam saluran pencernaan.  Potensi 

ini dapat dimanfaatkan untuk 

menjadikan bungkil inti sawit 

sebagai alternatif antibiotik di dalam 

pakan (Siahaan, 2010). 

Menurut Patterson and 

Buckholder (2003), keberadaan 

Mannan Oligosakarida (MOS) di 

dalam bungkil inti sawit terikat di 

dalam polisakarida mannan. 

Polisakarida mannan juga dilaporkan 

dapat mengenkapsulasi zat makanan, 

termasuk asam-asam amino, serta 

dapat meningkatkan viskositas isi 

saluran pencernaan, sehingga dapat 

menghambat pencernaan dan 

penyerapan zat makanan. Walaupun 

mengandung anti nutrisi, dari  

beberapa hasil penelitian pada ternak 

puyuh menunjukkan bahwa 

pemberian bungkil inti sawit sebagai 

sumber energi dan protein sampai 

taraf 30%, dapat meningkatkan 

pertumbuhan, produksi telur dan 

mengurangi biaya pakan (Makinde 

et.al, 2014). Demikian pula dari 

penelitian Pranata (2015), diketahui 

bahwa  pemberian bungkil inti sawit 

fermentasi dan non-fermentasi 

sampai taraf 30 % dapat 

meningkatkan konsumsi pakan 

sebesar 3,4% sampai 24,7% dan 

konversi pakan puyuh sebesar 9,4% 

sampai 18,1%. Meningkatnya 

konsumsi dan konversi pakan 

mengindikasikan bahwa penggunaan 

bungkil inti sawit dapat mengurangi 

efisiensi penggunaan ransum. Seperti 

yang dilaporkan oleh Saputra (2012), 

bahwa penggunaan bungkil inti sawit 

yang difermentasi dengan probiotik 

pada taraf 20% dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan ransum dan 

efisiensi penggunaan protein pada 

ayam broiler.  

Berdasarkan pemikiran di 

atas, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh penggunaan bungkil inti 

sawit terhadap efisiensi penggunaan 

pakan dan efisiensi penggunaan 

protein pada ternak puyuh, perlu 

dilakukan penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di 

kandang Fapet Farm Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi mulai 

dari tanggal 08 April sampai 08 Mei 

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. 
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Metode Penelitian 

Persiapan Kandang. Kandang yang 

akan 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 

ayam dimasukkan. Lalu peralatan 

kandang seperti tempat pakan dan 

tempat minum disucihamakan hingga 

bersih dan terbebas dari bibit 

penyakit.  

Persiapan Ransum. Bungkil 

inti sawit yang telah diperoleh dari 

PT. Krisna Duta Agroindo (KDA) di 

Kabupaten Sarolangun, di saring 

dengan ukuran saringan 60 mesh. 

Ransum yang digunakan terdiri dari 

jagung, tepung ikan, dedak, bungkil 

kedele, CaCO3, lysine , methionin. 

Ransum disusun sesuai dengan 

kebutuhan zat makanan puyuh 

sebagaimana tertera pada Tabel 2 

dan 3. Pembuatan ransum dilakukan 

dengan cara menyaring masing 

masing bahan terlebih dahulu dengan 

ukuran yang sama yaitu 60 mesh 

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. 

 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.

Tabel 1. Kandungan zat makanan bahan penyusun ransum perlakuan 
 

Zat 

Makanan 

Jagung 

Kuning
 

Tepung 

Ikan 
Dedak 

Bungkil 

kedele 

Tepung 

Tulang 

Bungkil 

Inti 

Sawit 

CaCO3 

BK 91,89
a 

88,47
a 

90,81
a
 87,56

a
 95

b
 90.44

a
 99

b
 

PK 12,73
a 

36,86
a
 10,10

a
 58,74

a
 - 14,90

a
 - 

LK 13,09
a 

1,89
a
 3,79

a
 1,29

a
 - 7,24

a
 - 

SK 3,75
a 

9,52
a
 8,03

b
 0,35

a
 - 6,35

a
 - 

Ca 0.02
b
 5.58

b
 0.20

b
 0.29

b
 29.82

b
 0.58

d
 39

b
 

P 0.23
b
 3.37

b
 1.10

b
 0.60

b
 12.49

b
 0.45

d
 0.04

b
 

Liys 0.29
b 

3.97
b 

- 0.50
b
 - 0.35

d
 - 

Met 0.18
b 

1.30
b 

0.16
b 

2.56
b 

 
0.24

d 
 

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). 
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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 

Tepung Tulang 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 

 

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 

Peubah yang Diamati 

Konsumsi ransum. Diukur 

dengan mengurangi jumlah ransum 

yang diberikan setiap minggu dengan 

jumlah ransum yang tersisa, 

kemudian dibagi dengan jumlah hari 

dalam seminggu (7 hari) selama 

penelitian (g/ekor/hari). 

Konsumsi protein. Dihitung 

dengan cara mengalikan antara 

konsumsi ransum dengan kandungan 

protein kasar dalam ransum (g/ekor). 

Pertambahan berat badan. 

Diukur dengan cara mengurangi 

berat badan pada setiap akhir minggu 

dengan berat badan puyuh pada awal 

minggunya (gr/ekor). 

Imbangan Efisiensi Protein 

(IEP). Dihitung dengan cara 

membagi antara pertambahan berat 

badan dengan konsumsi protein. 

Efisiensi Pakan (EP). 

Dihitung dengan cara membagi 

antara pertambahan bobot badan 
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dengan konsumsi ransum (%). 

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: 

T0 = Ransum 0% BIS 

T1 = Ransum mengandung 12,5 % 

BIS 

T2 = Ransum mengandung 25% BIS 

T3 = Ransum mengandung 37,5%      

BIS 

Data yang terhimpun dianalisis 

menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) sesuai rancangan yang 

digunakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data konsumsi ransum, 

konsumsi protein, pertambahan 

bobot badan, efisiensi protein dan 

konversi ransum dapat dilihat pada 

tabel 4.

 

Tabel 4. Rataan konsumsi ransum, konsumsi protein, pertambahan bobot badan, 

efisiensi pakan dan imbangan efisiensi protein pada perlakuan. 
 

 

Perlakuan 

Peubah 

Konsumsi 
Konsumsi 

Protein 
PBB Efisiensi Pakan 

Imbangan 

Efisiensi 

Protein 

 
gr/ekor/minggu  % 

 

T0 137.67±3.68
a 

31.70±0.85
a
 18.86±1.94 13.68±1.13

a 
0.59±0.05

a 

T1 139.16±8.19
a 

30.93±1.82
a 

17.67±1.80 12.73±1.43
a 

0.57±0.06
a 

T2 134.83±4.38
a 

30.90±1.00
a
 16.95±1.70 12.57±1.11

ab 
0.55±0.05

ab 

T3 151.84±6.33
b 

33.89±1.41
b
 16.52±2.39 10.87±1.41

b 
0.49±0.06

b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata 

(P<0.05). T0 (Ransum mengandung 0%BIS), T1 (Ransum mengandung 12,5% BIS), 

T2 (Ransum mengandung 25% BIS), T3 (Ransum mengandung 37,5% BIS). 

Konsumsi Ransum 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan 

berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 

terhadap konsumsi ransum puyuh. 

Dari hasil uji Duncan terlihat bahwa 

konsumsi ransum pada T1 dan T2 

relatif sama dibandingkan dengan 

T0, sedangkan konsumsi ransum 

pada T3 nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan T0, T1 dan T2. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bungkil inti sawit 

sampai taraf 37,5% tidak 

menimbulkan hambatan terhadap 

konsumsi ransum. Konsumsi ransum 

pada penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

Pranata, (2015) yang melaporkan 

bahwa pemberian bungkil inti sawit 

pada taraf 30% pada puyuh 

menghasilkan konsumsi ransum 

sebesar 80.08 gr/ekor/minggu. 

Meningkatnya konsumsi 

ransum pada T3 diduga disebabkan 

oleh penurunan kandungan energi 

metabolis ransum pada perlakuan 

tersebut. Kandungan energi 

metabolis ransum pada T3 adalah 
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2529 kkal/kg, sedangkan pada T0 

sebesar 2664 kkal/kg. Menurut 

Setiawan, (2006) bahwa tujuan 

burung puyuh mengkonsumsi pakan 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan zat makanan lainnya, 

sehingga apabila kebutuhan energi 

terpenuhi maka burung puyuh akan 

berhenti makan. Didukung oleh 

pendapat (Wahju, 1997) bahwa 

konsumsi pakan akan meningkat jika 

diberi ransum dengan energi rendah  

dan akan menurun jika diberi ransum 

dengan energi tinggi. 

Konsumsi Protein 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian 

bungkil inti sawit hingga taraf 37.5% 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi protein. Dari hasil 

uji Duncan diketahui bahwa 

konsumsi protein pada T3 nyata 

lebih tingi dibandingkan dengan T0, 

T1 dan T2, sedangkan konsumsi 

protein pada perlakuan T1 dan T2 

masih relatif sama dengan T0.  

Konsumsi protein pada perlakuan 

T0, T1, T2 dan T3 maing-masing 

sebesar 31.70, 30.93, 30.90 dan 

33.89 gr/ekor/minggu. Meningkatnya 

konsumsi protein pada T3 sejalan 

dengan tingginya konsumsi ransum 

pada T3.  Menurut Mahfudz (2010), 

besar kecilnya konsumsi ransum 

akan mempengaruhi konsumsi 

protein.  Bertambahnya konsumsi 

ransum akan meningkatkan 

konsumsi protein. Demikian pula 

menurut  Utomo et.al, (2014) bahwa 

konsumsi protein dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan yang akan 

berdampak pada kenaikan bobot 

badan ternak. 

Rataan konsumsi protein 

pada penelitian ini berkisar antara 

23,69-31,92 gr/ekor/minggu, setara 

dengan 3,38–4,56 gr/ekor/hari. 

Menurut Widjastuti dan 

Kartasudjana (2006), konsumsi 

protein 3,49 gram/ekor/hari pada 

ternak puyuh telah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

pertumbuhan dan produksi telur. 

Konsumsi protein yang diperoleh 

pada penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil  

penelitian  Yatno, (2009) bahwa 

konsumsi protein pada puyuh yang 

diberi bungkil inti sawit 12% adalah 

53.71 gr/ekor selama 21 hari atau 

setara dengan 2,56 gr/ekor/hari. 

Pertambahan Bobot Badan 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan. 

Pertambahan bobot badan pada T1, 

T2 dan T3 masih  relatif sama 

dengan T0. Pertambahan bobot 

badan pada T0, T1, T2 dan T3 

masing-masing sebesar 18.86, 17.67, 

16.95, 16.52 gr/ekor/minggu. 

Bila diamati dari data yang 

tercantum pada Tabel 4. terlihat 

bahwa data pertambahan bobot 

badan yang diperoleh tidak sejalan 

dengan data konsumsi ransum dan 

konsumsi protein.  Pada tabel 

tersebut terlihat bahwa tingginya 

konsumsi ransum dan konsumsi 

protein pada T3 tidak diikuti dengan 

peningkatan pertambahan bobot 

badan pada perlakuan tersebut. Hasil 

tidak sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Zainudin dan 

Syahruddin (2012) bahwa semakin 

tinggi konsumsi ransum semakin 

tinggi juga pertambahan bobot badan 

yang dihasilkan.  

Data yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penggunaan  BIS sampai taraf 

37,5% berdampak terhadap kualitas 

protein ransum.  Menurut Yatno 
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et.al, (2008), sebagian protein pada 

BIS berikatan dengan fraksi 

karbohidrat dalam bentuk 

glikoprotein, sehingga menyebabkan 

kelarutan proteinnya rendah dan 

protein yang ada tidak termanfaatkan 

secara optimal. 

Rataan pertambahan bobot 

badan pada penelitian ini berkisar 

antara 16.52-18.86 gr/ekor/minggu. 

Hasil ini lebih rendah dari penelitian 

Pranata, (2015) yang menyatakan 

bahwa penggunaan bungkil inti sawit 

pada taraf 30% menghasilkan 

pertambahan bobot badan sebesar 

24.48 gr/ekor/minggu. 

Efisiensi Pakan dan dan 

ImbanganEfisiensi Protein 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian 

bungkil inti sawit sampai taraf  

37,5% berpengaruh  nyata (P<0.05) 

terhadap efisiensi pakan dan 

imbangan efisiensi protein. 

Berdasarkan Hasil uji Duncan 

diketahui bahwa penggunaan bungkil 

inti sawit sampai taraf 30% masih 

menghasilkan efisiensi pakan dan 

imbangan efisiensi protein yang 

relatif sama dengan T0, tetapi pada 

taraf penggunaan 37,5% 

menyebabkan terjadinya penurunan 

efisiensi pakan dan imbangan 

efisiensi protein secara signifikan.   

Data pada tabel. 4 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

efisiensi pakan akan menghasilkan 

imbangan efisiensi protein yang 

semakin tinggi dan sebaliknya. 

Rendahnya efisiensi pakan dan 

imbangan efisiensi protein pada T3 

menunjukkan bahwa pakan yang 

dikonsumsi, khususnya protein, tidak 

dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk menunjang pertumbuhan 

ternak. Sebagai akibatnya 

peningkatan konsumsi pakan dan 

konsumsi protein tidak diikuti 

dengan peningkatan bobot badan. 

Menurut (Aluwi, 2014),  Efisiensi 

pakan dipengaruhi oleh konsumsi 

ransum dan pertambahan bobot 

badan. 

Terjadinya penurunan 

efisiensi pakan dan imbangan 

efisiensi protein pada pelakuan T3 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

taraf  penggunaan  bungkil  inti sawit 

akan menyebabkan terjadinya 

penurunan kualitas ransum, 

khususnya kualitas protein.  Hal ini 

disebabkan protein yang dikonsumsi 

ada dalam bentuk glikoprotein yang 

memiliki kelarutan rendah sehingga 

tidak dapat diserap secara optimal di 

dalam saluran pencernaan.   

Rataan efisiensi pakan pada 

penelitian ini berkisar antara 10.87-

13.68%, lebih rendah dibandingkan 

dengan yang dilaporkan oleh 

Pranata, (2015), bahwa penggunaan 

bungkil inti sawit pada level 30% 

menghasilkan efisiensi pakan sebesar 

30.52%. Rataan imbangan efisiensi 

protein pada penelitian ini lebih 

rendah dibandingkan dengan 

penelitian Yatno, (2009) yang 

menyatakan bahwa pemberian 

bungkil inti sawit pada puyuh umur 

21-41 hari menghasilkan nilai REP 

0,96. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa bungkil inti 

sawit dapat digunakan pada taraf  

25% di dalam ransum puyuh karena 

menghasilkan Efisiensi Penggunaan 

Protein yang masih relatif sama 

dengan kontrol. 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut pada bungkil inti sawit 

seperti levelisasi yang berbeda. 
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