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ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan ternak umur 3-6 minggu sebanyak 200 ekor. Rebusan akar 

alang-alang diberikan dalam bentuk air minum yang diperoleh dengan merebus 1000 g 

akar alang-alang kering dan 2000 ml air sampai menjadi 1000 ml. Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah P0 (control), P1 (100ml rebusan akar 

alang-alang dalam 1 lt air minum), P2 (200ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air 

minum), P3 (300ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air minum), P4 (400ml rebusan 

akar alang-alang dalam 1 lt air minum). Peubah yang diamati adalah konsumsi air 

minum, konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan,umur induk 

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

induk bertelur pertama dan bobot telur pertama. Disimpulkan bahwa Pemberian rebusan 

akar alang-alang terhadap ternak puyuh hingga taraf 400ml dalam satu liter air minum 

belum dapat memperbaiki performan puyuh. 

Kata kunci : Akar Alang-alang, Puyuh, Performans Ternak 

ABSTRACT 

This study uses quail aged 3-6 weeks as many as 200 tails. Cogongrass roots is given in 

the form of drinking water obtained by boiling 1000 g of dried cogongrass roots and 

2000 ml of water up to 1000 ml. The design used was RAK consisting of 5 treatments 

and 4 replications. The treatments were P0 (control), P1 (100 ml decoction of roots of 

cogongrass in 1 L of drinking water), P2 (200 ml decoction of roots of cogongrass in 1 

L of drinking water), P3 (300ml decoction of root of cogongrass 1 L drinking water), P4 

(400 ml decoction of roots of cogongrass in 1 L of drinking water). The variables 

observed were drinking water consumption, feed consumption, body weight gain, feed 
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conversion, age of first spawning and first egg weight. The resulting data analysis of 

Variety (ANOVA) to see the effect of treatment on parameters. The results showed that 

there was no significant (P> 0,05) to drinking water consumption, feed consumption, 

age of first spawning and first egg weight. It was concluded that granting cogongrass 

roots decoction to quail to 400 ml level in one liter of drinking water has not been able 

to improve quail performance.  

Keywords: Roots of cogongrass, Quail, Livestock Show 

 

PENDAHULUAN 

Puyuh (Coturnix-coturnix Japonica) merupakan salah satu ternak unggas 

sumber protein yang saat ini mulai dikenal di kalangan masyarakat baik telur maupun 

dagingnya. Di daerah tropis pemeliharaan ternak puyuh seringkali terkendala pada suhu 

lingkungan. Pada siang hari adalah 29,8–36,9°C (BPS, 2001), lebih tinggi dibandingkan 

suhu nyaman bagi unggas yakni 18–22°C (Charles, 2002). North dan Bell (1990) 

menyatakan bahwa suhu lingkungan yang lebih tinggi dibadingkan suhu nyaman ternak 

akan menurunkan konsumsi pakan dan sebaliknya meningkatkan konsumsi air. Sesuai 

dengan Tamzil (2014) menyatakan bahwa ternak puyuh yang mengalami stress panas 

akan menunjukkan ciri-ciri gelisah, banyak minum, nafsu makan menurun dan 

mengepak-ngepakan sayap di lantai kandang. Kondisi saat puyuh mengkonsumsi air 

minum lebih banyak dari pada konsumsi pakan akan menyebabkan tidak optimalnya 

pertumbuhan puyuh karena defisiensi zat makanan. Jika ternak puyuh mengurangi 

konsumsi pakan saat mengalami stress panas maka kebutuhan ternak akan protein tidak 

akan terpenuhi sehingga pertumbuhan menjadi tidak optimal. Alternatif yang dapat 

dilakukan untuk menyeimbangkan panas di dalam tubuh ternak adalah dengan 

pemberian air rebusan akar alang-alang sebagai pengganti air minum ternak puyuh. 

Alang-alang adalah tanaman liar yang memiliki manfaat sebagai bahan penutup 

tanah agar terhindar dari erosi, daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai makanan 

ternak ruminansia, atap rumah, bahan pabrik kertas, bahan kerajinan, sedangkan 

akarnya dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan secara tradisional (Sukman dan 

Yakup, 1995). Alang-alang secara tradisional sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai herbal. Bagian alang-alang yang digunakan sebagai obat adalah akar. Akar 

alang-alang mengandung air (81,01%), karbohidrat (6,32%), serat (5,86%), abu 

(1,13%), monitol, senyawa K, sakarosa, glukosa, malic acid, citric acid, arundoin, 

cyllindrin, fernenol, simiarenol, anemonin yang berguna untuk memperlancar 

pengeluaran air seni (diuretik), serta menurunkan panas (antipiretik) (Mursito, 2000). 

Metode pembuatan rebusan akar alang-alang adalah dengan cara direbus. Rebusan 

digunakan dengan orientasi bahwa zat flavonoid yang berefek antipiretik terutama larut 

dalam air  cukup stabil pada pemanasan suhu 70-80°C (Harborne, 1996).  

Ternak puyuh tergolong hewan homeothermic (berdarah panas) dengan ciri 

spesifik tidak memiliki kelenjar keringat serta hampir semua bagian tubuhnya tertutup 

oleh bulu akibatnya ternak puyuh kesulitan dalam mengeluarkan panas tubuh. Oleh 
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sebab itu diharapkan pemberian rebusan akar alang-alang dapat menyeimbangkan panas 

tubuh ternak puyuh sehingga tidak mengganggu performans puyuh. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang Fapet Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi, selama periode grower (pertumbuhan) dari tanggal 1 November 

sampai dengan 4 Desember 2016. 

Materi dan Peralaan 

Materi penelitian terdiri 200 ekor puyuh umur 21 hari, air rebusan akar alang-

alang, dan pakan puyuh komersil. 

Metode Penelitian 

Persiapan rebusan akar alang-alang. Rebusan akar alang-alang diperoleh 

dengan merebus akar alang-alang yang sudah disortasi kemudian dilakukan pengecilan 

ukuran ± 1cm dengan perbandingan 1000 g akar alang-alang kering dan 2000 ml air 

sampai menjadi 1000 ml. Perebusan akar alang-alang dilakukan pada api kecil atau uap 

dengan suhu ± 70-80°C hingga warna memudar. Rebusan akar alang-alang disaring 

menggunakan kain halus sehingga jernih tanpa ampas (Trissanthi dan  Susanto. 2016; 

Fasoyiro, 2014). 

Persiapan kandang. Kandang yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu 

mulai dari bagian lantai kandang hingga sekat-sekat yang akan digunakan. Setelah 

kering lakukan desinfeksi dengan cara menyemprotkan desinfektan. Langkah 

selanjutnya adalah dilakukan pengapuran dan dibiarkan selama satu minggu agar bibit 

penyakit benar-benar mati sebelum puyuh dimasukkan. Lalu peralatan kandang seperti 

tempat pakan dan tempat minum juga disucihamakan dari bibit penyakit. Selanjutnya 2 

jam sebelum puyuh datang, terlebih dahulu menyediakan pakan dan air minum serta 

menghidupkan lampu yang berfungsi sebagai pemanas. 

Persiapan pakan. Pakan yang digunakan adalah pakan komersial untuk puyuh 

pada fase grower. 

Tabel 1. Kebutuhan jumlah pakan 

Umur Puyuh Kebutuhan Jumlah Pakan (g/hari) 

0-10 hari 2-3 

11-20 hari 4-5 

21-30 hari 8-10 

31-40 hari 12-15 

41 hari sampai afkir 17-20 

Sumber: Abidin (2002) 
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Tabel 2. Kebutuhan nutrien burung puyuh Grower (3-6 minggu) 

Nutrien Kebutuhan  

Energi Metabolis (Kkal/kg)  

Protein (%) 

Lemak (%) 

SK (%) 

Kalsium (%) 

Phospor (%) 

Natrium (mg/kg) 

Chlorine (%) 

2800 

24 

2.8 

4.1 

0.8 

0.45 

0.35 

0.2 

Sumber: NRC (National Research Council) Nutrien Requirement of Poultry, 1994 

Table 3. Komposisi pakan ternak puyuh fase grower (3-6 minggu) 

Kandungan Komposisi 

Air (%) Maks 12 

Protein Kasar (%) Min 21 

Lemak Kasar (%) 3-7 

Serat Kasar (%) Maks 5 

Abu (%) Maks 7 

Kalsium (%) 0,9-1,1 

Phosphor (%) 0,6-0,9 

Coccidiostat (%) + 

Antibiotika (%) + 

Sumber : Japfa Comfeed, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

Pelaksanaan penelitian. Burung puyuh sebanyak 200 ekor, umur 3 minggu 

dimasukkan ke kandang koloni dengan ukuran 45x45x35 cm3 . Terdapat 5 perlakuan 

dan 4 kelompok sebagai ulangan, terdiri dari P0 (kontrol), P1 100ml, P2 200ml, P3 

300ml, dan P4 400ml akar alang-alang  dalam satu liter air minum. Masing-masing unit 

berisi 10 ekor puyuh, penempatan puyuh dalam kandang di lakukan menurut kelompok 

sesuai rancangan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan bobot badan. Pengambilan 

data di lakukan pada umur 3 minggu (grower) sampai bertelur pertama. 

Peubah yang Diamati 

Konsumsi air minum. Konsumsi air minum dihitung dari selisih air minum 

yang diberikan dengan sisa air minum setiap hari dan di rata-ratakan setiap minggu 

dalam ml/ekor/minggu.  

Konsumsi air minum = Air minum yang diberikan (ml) – air minum sisa (ml) 

Konsumsi pakan. Konsumsi pakan dihitung dari selisih pakan yang diberikan 

pada awal minggu dengan sisa pakan diakhir minggu yang sama dan dinyatakan dalam 

gram/ekor/minggu. 

Konsumsi pakan = Ransum yang diberikan (g) – Ransum sisa (g) 

Pertambahan bobot badan. Penimbangan bobot badan dilakukan setiap akhir 

minggu dikurangi dengan bobot awal minggu yang sama dalam gram/ekor/minggu. 

Sebelum ditimbang puyuh terlebih dahulu dipuasakan selama 6 jam agar organ dalam 

pencernaan kosong sehingga hasil penimbangan benar-benar bobot badan. 
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Pertambahan bobot badan = Bobot badan akhir (g) – bobot badan awal (g) 

Konversi pakan. Konversi pakan dihitung pada setiap minggu terakhir, dengan 

cara menjumlahkan semua pakan yang telah habis dalam satu minggu dibagi 

pertambahan bobot badan (PBB) puyuh. 

Konversi ransum = 
konsumsi pakan (

g

ekor
)

Pertambahan bobot badan puyuh (
g

ekor
)
 

Suhu rektal. Suhu rektal diukur dari dua ekor puyuh setiap unit, dilakukan satu 

kali dalam seminggu saat penimbangan bobot badan pada tiga waktu pengukuran pagi, 

siang, dan sore dengan ternak yang sama menggunakan thermometer rektal. 

Umur bertelur pertama. Umur bertelur pertama (hari/ekor) dihitung mulai dari 

ternak puyuh menetas sampai menghasilkan telur pertama. 

Bobot telur pertama. Bobot telur (gram/butir) diperoleh dari hasil 

penimbangan tiap butir telur pertama kemudian di rata-ratakan dengan satuan g/butir. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 

kombinasi perlakuan dan 4 kelombok sebagai ulangan. Adapun 5 perlakuan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

P0: Air minum (control)  

P1: 100ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air minum 

P2: 200ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air minum 

P3: 300ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air minum  

P4: 400ml rebusan akar alang-alang dalam 1 lt air minum 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Air Minum 

Berikut adalah rataan konsumsi air minum ternak puyuh selama penelitian. 

Tabel 4. Rataan Konsumsi air minum puyuh umur 3-6 minggu (ml/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 158.11 144.88 126.79 141.40 142.79±12.87 

P1 127.28 126.76 136.63 157.96 137.16±14.59 

P2 114.33 138.50 144.21 135.75 133.20±13.06 

P3 133.81 138.49 150.13 150.13 143.14±8.29 

P4 122.35 142.95 138.91 154.82 139.76±13.43 

Rataan 131.18±16.65 138.32±7.04 139.33±8.73 148.01±9.27 
 

Keterangan:  P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar 

Alang-alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-

alang) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi air minum. Rataan konsumsi air minum menunjukkan 



6 
 

bahwa dari setiap perlakuan P1, P2, P3, P4 relatif sama dengan P0. Rataan nilai 

konsumsi air minum puyuh (Tabel 4) P0, P1, P2, P3, dan P4 berturut-turut adalah 

142,79; 133,51; 133,20; 143,14; 139,76 ml/ekor/minggu. Rataan konsumsi air minum 

burung puyuh (Tabel 4) pada penelitian ini setara dengan 1.5 kali dari rataan konsumsi 

pakan (Tabel 6). Angka konsumsi air minum pada penelitian ini sedikit lebih rendah 

dibandingkan konsumsi air minum normal unggas. Menurut Church and Pond (1988) 

yang menyatakan bahwa pada temperatur normal konsumsi air minum unggas adalah 

1,6–2,0 kali dari konsumsi pakan. Angka konsumsi air minum pada P4 cenderung lebih 

rendah dibandingkan P0, hal ini diduga karena selain mengandung sifat antipiretik 

(menurunkan panas), dan diuretik (peluruh kemih) akar alang-alang juga dapat 

menghilangkan haus sehingga konsumsi air minum dalam kisaran normal. Sesuai 

dengan Agoes (2010) menyatakan bahwa efek farmakologi antara lain menurunkan 

panas, hemostatik (menghentikan pendarahan), menghilangkan haus, diuretic 

(meluruhkan urin) dan masuk ke dalam meridian paru-paru, lambung, juga usus kecil. 

Dengan pemberian rebusan akar alang-alang yang mengandung mengandung air 

(81,01%), karbohidrat (6,32%), serat (5,86), abu (1,13%), monitol, senyawa K, 

sakarosa, glukosa, malic acid, citric acid, arundoin, cyllindrin, fernenol, simiarenol, 

anemonin yang berguna untuk memperlancar pengeluaran air seni (diuretik), 

menurunkan panas (antipiretik) (Mursito, 2000) diharapkan dapat menyeimbangkan 

suhu tubuh ternak puyuh yang tergolong hewan homeotermic (tidak memiliki kelenjar 

keringat) sehingga saat suhu lingkungan tinggi tidak akan mengganggu performans 

puyuh. Seiring dengan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan dan perubahan kondisi 

lingkungan maka konsumsi minum juga menunjukkan hasil yang berpengaruh tidak 

nyata pada berbagai dosis pemberian rebusan akar alang-alang. Hasil penelitian 

pemberian rebusan akar alang-alang berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi air 

minum puyuh yang mendapat perlakuan P1, P2, P3, dan P4 terhadap P0. 

Hasil pengukuran suhu rektal selama penelitian pada P1, P2, P3, P4, relatif sama 

dengan P0 (Tabel 4) yaitu kisaran 40,0-41,0⁰C. Sesuai dengan Etches et al (2008) suhu 

tubuh normal pada ternak unggas berkisar antara 40,5-41,5⁰C.  

Tabel 5. Rataan suhu rektal (⁰C)/Minggu 

Perlakuan 
Rataan Suhu Rektal (⁰C)/Minggu 

Pagi (08.00) Siang (12.00) Sore (16.00) 

P0 40,5 40,8 40,7 

P1 40,6 40,6 40,9 

P2 40,5 40,7 40,8 

P3 40,4 40,8 40,5 

P4 40,6 40,8 41,0 

Keterangan:  P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar Alang-

alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-alang) 
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Konsumsi pakan 

Konsumsi ransum merupakan kegiatan masuknya sejumlah nutrisi yang ada di 

dalam ransum yang telah tersusun dari bahan pakan dengan tujuan untuk dapat hidup, 

meningkatkan pertambahan bobot badan dan untuk berproduksi (Anggorodi, 1995). 

Berikut adalah rataan konsumsi pakan ternak puyuh umur 3-6 minggu selama 

penelitian. 

Tabel 6. Rataan konsumsi ternak puyuh umur 3-6 minggu (g/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 106.89 87.53 85.28 91.50 92.80±9.74 

P1 102.38 82.63 110.28 91.80 96.77±12.09 

P2 106.06 83.83 97.95 86.75 93.65±10.28 

P3 86.75 90.18 109.85 98.46 96.31±10.28 

P4 79.55 93.68 77.85 106.88 89.49±13.59 

Rataan 96.326±12.41 87.57±4.54 96.242±14.52 95.078±7.80   

Keterangan : P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar Alang-

alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-alang) 

Hasil dari analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian rebusan akar alang-

alang hingga taraf 400 ml (P4) dalam satu liter air minum berpengaruh tidak nyata 

(P>0.05) terhadap konsumsi pakan puyuh umur 3-6 minggu. Rataan konsumsi pakan 

(Tabel 6) menunjukkan konsumsi pakan pada P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 

sebesar 92,80; 96,77; 93,65; 96,31; dan 89,49 gr/ekor/minggu atau rataan konsumsi per 

hari adalah 13,26; 13,82; 13,38; 13,76; dan 12,78 g/ekor. Hal ini sesuai dengan 

Listyowati dan Roospitasari (2000) menyatakan bahwa konsumsi burung puyuh pada 

umur 3–6 minggu berkisar sekitar 8–15 g/ekor/hari. Pemberian rebusan akar alang-

alang berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi air minum sehingga berpengaruh 

tidak nyata juga terhadap konsumsi pakan. Pada penelitian ini konsumsi pakan P4 

cenderung lebih rendah dibandingkan P0, sejalan dengan konsumsi air minum pada P4 

juga cenderung lebih rendah dari P0. Konsumsi pakan erat kaitannya dengan konsumsi 

air minum. Menurut Bailey (1990) menyatakan bahwa ternak yang kekurangan air 

minum akan mengalami laju pakan dalam saluran pencernaan lebih lambat. Keadaan ini 

akan menyebabkan ternak merasa kenyang lebih lama sehingga temak akan 

menurunkan konsumsi ransumnya. 

Pertambahan Bobot Badan 

Pertumbuhan pada burung puyuh dapat diukur dengan menimbang berat badan 

setiap periode waktu tertentu. Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata 

pertambahan bobot badan burung puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 7. 

  



8 
 

Tabel 7. Rataan pertambahan bobot badan ternak puyuh umur 3-6 minggu 

(g/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 24.13 22.48 21.85 21.95 22.60±1.05 

P1 21.00 21.25 22.36 22.30 21.73±0.70 

P2 21.97 22.25 21.36 21.40 21.74±0.44 

P3 21.78 21.48 22.03 21.50 21.69±0.26 

P4 21.60 22.03 20.35 23.13 21.78±1.15 

Rataan  22.096±1.19 21.898±0.52 21.59±0.78 22.056±0.70 

 Keterangan : P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar Alang-

alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-alang) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian rebusan akar alang-alang 

hingga taraf 400ml (P4) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot 

badan. Pertambahan bobot badan pada P1, P2, P3, dan P4 masih relatif sama dengan P0. 

Pertambahan bobot badan pada P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing sebesar 22,60; 

21,73; 21,74; 21,69; dan 21,78 gr/ekor/minggu. Menurut Sukman dan Yakup (1995) 

Akar alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki kandungan seperti  asam asetat, asam 

oksalat, asam malat, dan asam sitrat  yang berperan dalam peningkatan efesiensi 

metabolisme energi dalam tubuh dan dapat meningkatkan pertambahan berat badan 

(PBB) serta efisiensi pakan. Pada penelitian ini perlakuan tidak mengakibatkan 

perbedaan yang nyata pada pertambahan bobot badan (PBB) namun rata-rata 

pertambahan bobot badan P4 cenderung lebih rendah dari P0. Hal ini diduga 

dipengaruhi oleh konsumsi ransum dan konsumsi air minum yang lebih rendah, sesuai 

dengan pernyataan Tillman et al (1998) bahwa konsurnsi ransum yang rendah akan 

memperlambat kecepatan pertumbuhan bahkan bisa menyebabkan berkurangnya bobot 

badan temak. Menurut Kartadisastra (1997) bobot badan ternak senantiasa berbanding 

lurus dengan konsumsi ransum, makin tinggi bobot badan maka makin tinggi konsumsi 

pakannya. Seiring dengan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan maka pertambahan 

bobot badan (PBB) burung puyuh juga menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh 

nyata.  
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Berikut pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan bobot badan burung puyuh 

selama penelitian akan disajikan pada Gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Kurva bobot badan puyuh umur 3-6 minggu 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa bobot badan burung puyuh setiap 

minggu antar perlakuan relatife sama jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pada 

penelitian ini bobot badan puyuh umur 6 minggu masing-masing P0, P1, P2, P3, dan P4 

adalah 116,83; 112,45; 112,45; 113,20; dan 114,40. Bobot badan pada penelitian ini 

sesuai dengan Eliza (2005) yaitu 114,34 gram, namun lebih rendah dari Jaya (2005) 

121,46 gram. Pada fase ini burung puyuh mulai memasuki umur masak kelamin untuk 

berproduksi, dimana pakan yang dikonsumsi tidak hanya untuk pertumbuhan saja tetapi 

juga untuk persiapan produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Setianto et. al. (2005) 

yang menyatakan pada fase akhir pertumbuhan puyuh terjadi penurunan pertambahan 

bobot badan, kondisi dimana burung puyuh dipersiapkan untuk bertelur. 

Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu (Rasyaf, 1999). Berikut 

adalah rataan konversi pakan ternak puyuh umur 3-6 minggu selama penelitian. 

 

Tabel 8. Rataan konversi pakan ternak puyuh umur 3-6 minggu 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 4.74 4.35 4.23 4.75 4.52±0.27 

P1 5.32 4.14 5.22 4.78 4.86±0.54 

P2 4.93 3.99 5.00 5.04 4.74±0.50 

P3 4.17 4.48 5.37 5.85 4.97±0.78 

P4 3.91 4.33 4.44 4.87 4.39±0.40 

Rataan  4.61±0.57 4.26±0.19 4.85±0.50 5.06±0.46 
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Keterangan : P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar Alang-

alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-alang) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian rebusan akar alang-alang 

hingga taraf 400ml berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Rataan 

konversi pakan dari setiap perlakuan (P1, P2, P3, P4) relatif sama dengan P0. Rata-rata 

konversi pakan pada penelitian ini yaitu 4,39 – 4,97 (Tabel 8). Hal ini 

mengindentifikasikan bahwa tingkat penggunaan pakan sudah cukup efisien, 

dikarenakan pakan yang digunakan untuk membentuk satuan bobot badan cukup 

rendah. Berdasarkan  penelitian Hazim et al., (2010) konversi pakan ideal puyuh adalah 

3,67-4,71. Angka konversi ransum pada P4 cenderung lebih rendah dibandingkan P0, 

pendugaan lain rendahnya konversi pakan P4 karena adanya pengaruh dari senyawa 

aktif akar alang-alang terhadap efisiensi pakan ternak puyuh. Menurut Sukman dan 

Yakup (1995) Akar alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki kandungan seperti  

asam asetat, asam oksalat, asam malat, dan asam sitrat  yang berperan dalam 

peningkatan efesiensi metabolisme energi dalam tubuh dan dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan (PBB) serta efisiensi pakan. Menurut Hazim et al., (2010) 

konversi ransum menggambarkan efisiensi penggunaan ransum yang merupakan 

pencerminan hubungan antara pertumbuhan dan konsumsi ransum. Semakin rendah 

angka konversi ransum, semakin efisien dalam penggunaan ransum. 

Umur Induk Bertelur Pertama 

Berikut adalah umur induk bertelur pertama (hari) dihitung mulai dari ternak 

puyuh menetas sampai menghasilkan telur pertama. 

Tabel 9. Umur induk mulai bertelur (hari)  

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 55 50 57 53 53.75±2.99 

P1 55 55 52 61 55.75±3.77 

P2 59 59 56 54 57.00±2.45 

P3 62 51 56 53 55.50±4.80 

P4 52 53 53 51 52.25±0.96 

Rataan  56.6±3.91 53.6±3.58 54.8±2.17 54.4±3.85 
 

Keterangan:  P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar 

Alang-alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-

alang) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian rebusan akar alang-alang 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap umur induk bertelur pertama. Angka induk 

bertelur pertama (Tabel 9) menunjukkan bahwa dari setiap perlakuan (P1, P2, P3, P4), 

umur induk bertelur pertama relatif sama dengan P0. Umur induk bertelur pertama pada 

P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing sebesar 53,75; 55,75; 57,00; 55,50; dan 52,25 

hari. Secara umum umur induk mulai bertelur pada penelitian ini cukup lambat yaitu 52 
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sampai dengan 57 hari lebih lambat dibandingkan Cowell (1997) dan Nugroho dan 

Mayun  (1986) dimana puyuh pertama kali bertelur berumur 6 minggu (42 hari). 

Lambatnya umur bertelur pertama pada penelitian ini diduga karena puyuh lambat 

mencapai bobot badan strandar bertelur. Rata-rata bobot badan burung puyuh umur 42 

hari pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Bobot badan burung puyuh 

tersebut lebih rendah dibandingkan pendapat Anggorodi (1995) bahwa rata–rata bobot 

puyuh betina saat bertelur pertama atau dewasa kelamin adalah 120 g. Menurut 

Zainudin dan Syahruddin (2012) Umur induk pertama kali bertelur berhubungan dengan 

bobot badan puyuh. Utomo et. al. (2014) menambahakan bahwa umur bertelur pertama 

pada burung puyuh dicapai lebih lama apabila laju pertumbuhan burung puyuh lama. 

Penambahan air rebusan akar alang-alang tidak mempercepat ataupun menghambat 

umur bertelur pertama pada puyuh. 

Bobot Telur Pertama 

Berikut adalah rataan bobot telur pertama diperoleh dari hasil penimbangan tiap 

butir telur pertama kemudian di rata-ratakan dengan satuan gram/butir. 

Tabel 10. Bobot Telur Pertama (g/butir) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 8 8 10 9 8.75±0.96 

P1 6 9 8 9 8.00±1.41 

P2 10 7 8 8 8.25±1.26 

P3 9 9 9 10 9.25±0.50 

P4 8 9 9 8 8.50±0.58 

Rataan  8.2±1.48 8.4±0.89 8.8±0.84 8.8±0.84 
 

Keterangan: P0 (Air minum), P1 (100ml rebusan Akar Alang-alang), P2 (200ml rebusan Akar Alang-

alang), P3 (300ml rebusan Akar Alang-alang), P4 (400ml rebusan Akar Alang-alang)) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian rebusan akar alang-alang 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot telur pertama. Rataan bobot telur 

pertama (Tabel 10) menunjukkan bahwa dari setiap perlakuan P1, P2, P3, dan P4, bobot 

telur pertama relatif sama dengan P0. Rataan bobot telur pertama pada P0, P1, P2, P3, 

dan P4 masing-masing sebesar 8.75, 8.00, 8.25, 9.25 , dan 8.50 gram/butir. Bobot telur 

pertama berbanding lurus dengan bobot badan ternak, semakin berat bobot badan ternak 

maka semakin besar juga. Rata-rata bobot telur pertama dari penelitian ini sebanding 

dengan laporan Nugroho dan Mayun (1986) bobot telur saat permulaan bertelur yaitu 

sekitar 8,25 –10,1 g/butir atau sekitar 7% -8% dari bobot badan. Bobot telur dipengaruhi 

oleh konsumsi pakan, seiring dengan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, maka bobot telur juga berpengaruh tidak nyata. Pada 

penelitia ini pemberian air rebusan akar alang-alang hingga taraf 400ml memberikan 

bobot telur pertama yang relative sama dengan control (tanpa air rebusan akar alang-

alang.  
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KESIMPULAN 

 Pemberian rebusan akar alang-alang terhadap ternak puyuh hingga taraf 400 ml 

dalam satu liter air minum belum mampu memperbaiki performans puyuh. 

SARAN 

Untuk melihat pengaruh pemanfaatan rebusan akar alang-alang dalam air minum 

dapat dicobakan pada pengamatan produktivitas dan kualitas telur puyuh. 
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