
1 
 

PENGARUH PEMBERIAN TOMAT DALAM AIR MINUM TERHADAP 

PERTUMBUHAN PUYUH (Coturnix-coturnix japonica) 

DI DAERAH TROPIS 

Disajikan oleh: 

Sari Lela Irawan (E10013217), di bawah bimbingan 

Syafwan
1)

 dan Sri Wigati
2)

 

Program Studi Peternakan Universitas Jambi 

Jl. Jambi - Muara Bulian Km 15 Mendalo Darat Jambi 36361 

Email : Sarilelairawan@gmail.com 

ABSTRAK 

Pemeliharaan ternak puyuh pada daerah tropis seringkali terkendala pada suhu dan 

kelembaban lingkungan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan cekaman panas pada 

ternak. Likopen adalah suatu karotenoid pigmen merah terang yang merupakan 

antioksidan yang sangat kuat untuk menanggulangi cekaman panas ketika suhu dan 

kelembaban tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

tomat ke dalam air minum terhadap pertumbuhan puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

di daerah tropis. Penelitian ini menggunakan ternak umur 3 minggu sebanyak 200 ekor. 

Tomat diberikan dalam bentuk air minum diperoleh dari tomat yang diblender tanpa 

penambahan air. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 5 perlakuan dan 4 kelompok dan setiap unit percobaan terdiri dari 10 ekor. 

Perlakuan yang dicobakan adalah P0 (Kontrol), P1 (500 ml air + 50 g jus tomat), P2 

(500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat) dam P4 (500 ml air + 

200 g jus tomat). Peubah yang diamati yaitu suhu rektal, konsumsi air minum, konsumsi 

pakan, bobot badan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, bobot telur pertama, 

dan umur bertelur pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap suhu rektal, konsumsi air minum, konsumsi pakan, bobot 

badan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, bobot telur pertama, dan umur 

bertelur pertama. Disimpulkan bahwa pemberian tomat dalam 500 ml air minum hingga 

taraf 200 g belum dapat memperbaiki pertumbuhan burung puyuh. 

 

Kata kunci   : Tomat, Puyuh, Pertumbuhan, Tropis 

Keterangan  : 
1)

 Pembimbing Utama 

    
2)

 Pembimbing Pendambing 

PENDAHULUAN 

Pemeliharaan ternak puyuh pada daerah tropis seringkali terkendala pada suhu 

dan kelembaban lingkungan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan cekaman panas 

pada ternak. Ternak puyuh tergolong hewan homeothermic dengan ciri spesifik tidak 

memiliki kelenjar keringat serta hampir semua bagian tubuhnya tertutup oleh bulu 

(Ewing et. al., 1999), akibatnya ternak puyuh kesulitan dalam mengeluarkan panas 

tubuh. Suhu lingkungan di daerah tropis pada siang hari dapat mencapai 34ºC (BPS, 

2001), lebih tinggi dibandingkan suhu nyaman bagi unggas yakni 19-26ºC (Charles, 

2002). Peningkatan suhu lingkungan melebihi kisaran suhu nyaman menyebabkan 

ternak mengalami cekaman panas. Menurut North and Bell (1990), suhu lingkungan 

yang tinggi akan menurunkan konsumsi pakan, menurunkan produksi telur, 

menurunkan ukuran telur, menurunkan kualitas kerabang telur dan sebaliknya 
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meningkatkan konversi pakan serta konsumsi air. Kondisi saat puyuh mengkonsumsi air 

minum lebih banyak dari pada konsumsi pakan akan menyebabkan tidak optimalnya 

pertumbuhan puyuh karena defisiensi zat makanan (Widyastuti et. al., 2014). Jika ternak 

puyuh mengurangi konsumsi pakan selama mengalami cekaman panas maka kebutuhan 

zat makanan tidak akan terpenuhi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan. 

Suhu lingkungan yang panas dapat memicu terjadinya peningkatan 

hiperventilasi atau panting (terengah-engah) pada burung puyuh (Sidiq and Wardani, 

2014), dan menurunkan aktivitas hormon tiroid sehingga menurunkan sintesa vitamin C 

(Daghir, 2008) yang berfungsi sebagai antioksidan (Sulistyowati, 2006). North and Bell 

(1990) menyatakan bahwa ayam broiler mulai panting pada suhu lingkungan 29
o
C atau 

suhu tubuh mencapai 42
o
C. Antioksidan merupakan salah satu senyawa yang dapat 

menanggulangi cekaman panas ketika suhu dan kelembaban tinggi (Bikrisima et. al., 

2013). Antioksidan dapat diproduksi oleh tubuh ternak seperti: enzim Superoksida 2 

Dismutase (SOD), gluthatione, dan katalase. Antioksidan juga dapat diperoleh dari luar 

tubuh seperti bahan pakan yang mengandung likopen (Prakash, 2001). 

Salah satu bahan pakan yang mudah diperoleh dan mengandung likopen adalah 

tomat (Mappiratu et. al., 2010). Likopen atau yang sering disebut sebagai alfa karoten 

adalah suatu karotenoid pigmen merah terang yang banyak ditemukan dalam buah 

tomat dan buah-buahan lain yang berwarna merah. Likopen merupakan salah satu 

antioksidan alami yang sangat kuat (Yudhistira, 2015). Dalam 100 gram tomat segar 

mengandung likopen sebesar 6,6 mg (Sumardiono et. al., 2008). Menurut Sulistyowati 

(2006), pemberian likopen dari buah tomat dengan dosis 0,36 mg pada tikus dapat 

meningkatkan sintesa vitamin C yang berguna sebagai antioksidan. Diharapkan dengan 

pemberian likopen tersebut pada burung puyuh maka peningkatan hiperventilasi dapat 

diturunkan sehingga konsumsi pakan dapat meningkat dan pertumbuhannya diharapkan 

dapat lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tomat dalam air minum terhadap pertumbuhan puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica) di daerah tropis. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Kandang Percobaan Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi, dari tanggal 17 November sampai 14 Desember 2016. 

Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah likopen dalam jus tomat, 

burung puyuh betina 200 ekor umur 3 minggu, ransum komersial BR 1 produksi PT. 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk., dan air sumur. 

Jus tomat diperoleh dari tomat masak hasil sortiran yang diblender tanpa 

penambahan air dan disimpan di refrigerator pada suhu 2-4
o
C. Pemberian jus tomat 

dilakukan dengan pengenceran menggunakan air sumur sesuai rancangan penelitian. 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kandang battery dengan 

ukuran 45x45x35 cm
3
, tempat pakan, tempat minum, blender, timbangan, termometer 

rektal dan termometer ruangan. 

Metode 

Perlakuan Air Minum. Penelitian ini menggunakan senyawa karotenoid 

likopen dalam jus tomat (tiap 1 kg tomat mengandung 66 mg likopen) yang diberikan 

kepada burung puyuh yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan air minum. 
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Pemberian jus tomat diberikan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore hari. Perlakuan 

tersebut terdiri dari:  

P0 = Pemberian air minum tanpa jus tomat 

P1 = 500 ml air + 50 g jus tomat 

P2 = 500 ml air + 100 g jus tomat 

P3 = 500 ml air + 150 g jus tomat 

P4 = 500 ml air + 200 g jus tomat 

Ransum. Ransum yang digunakan adalah ransum yang sama untuk semua 

kelompok perlakuan, yaitu ransum BR 1 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

dengan kandungan zat makanan pada pakan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan pada pakan 

Zat Makanan Jenis pakan BR 1 

Kadar air (%) Maksimal 12 

Protein kasar (%) Minimal 21 

Lemak kasar (%) 3-7 

Serat kasar (%) Maksimal 5 

Abu (%) Maksimal 7 

Kalsium (%) 0,9–1,1 

Fosfor (%) 0,6–0,9 

Koksidiostat + 

Antibiotika + 

Sumber : Label pakan BR 1 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Ransum diberikan berdasarkan kebutuhan untuk pertumbuhan burung puyuh. 

Kebutuhan nutrisi burung puyuh fase pertumbuhan disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi burung puyuh fase pertumbuhan 

Nutrient Grower (3-6 minggu) 

Energi Metabolisme (Kkal/kg) 

Protein kasar (%) 

Lemak kasar (%) 

Serat kasar (%) 

Kalsium (%) 

Fosfor (%) 

Natrium (mg/kg) 

Klorin (%) 

2800,00 

24,00 

2,80 

4,10 

0,80 

0,45 

0,35 

0,20 

Sumber: NRC (1994) 

Rancangan Penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) dan 4 

kelompok sebagai ulangan. Setiap unit kelompok terdiri dari 10 ekor burung puyuh. 

Pengelompokan didasarkan pada bobot badan burung puyuh.  

Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah suhu rektal, konsumsi air minum, 

konsumsi pakan, bobot badan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, bobot telur 

pertama dan umur bertelur pertama. 

Suhu Rektal. Suhu rektal diukur dari dua ekor puyuh yang sama dalam setiap 

unit. Pengukuran dilakukan satu kali dalam seminggu pada waktu pagi (09.00 WIB), 
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siang (12.00 WIB), dan sore (15.00 WIB). Suhu diukur pada bagian rektal sedalam 1-2 

cm selama 5-10 detik menggunakan termometer rektal. 

Konsumsi Air Minum. Konsumsi air minum dihitung dari selisih air minum 

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

(ml/ekor/minggu). 

Konsumsi Pakan. Konsumsi pakan dihitung dari selisih pakan yang diberikan 

pada awal minggu dengan sisa pakan diakhir minggu yang sama (g/ekor/minggu). 

Bobot Badan. Bobot badan diperoleh dari hasil penimbangan burung puyuh yang 

dipuasakan selama 6 jam sebelum ditimbang. Penimbangan dilakukan setiap akhir 

minggu (g/ekor). 

Pertambahan Bobot Badan. Pertambahan bobot badan diperoleh dari 

pengurangan bobot badan akhir minggu dikurangi dengan bobot badan awal minggu 

yang sama (gram/ekor/minggu). 

Konversi Pakan. Konversi pakan dihitung pada akhir minggu, dengan cara 

membagi pakan yang telah dikonsumsi dalam satu minggu dengan pertambahan bobot 

badan (PBB) puyuh pada minggu yang sama. 

Bobot Telur Pertama. Telur pertama dihitung saat jumlah telur telah mencapai 

5% dari populasi. Bobot telur pertama diperoleh dari hasil penimbangan tiap butir telur 

(g/butir). 

Umur Bertelur Pertama. Umur bertelur pertama diperoleh saat ternak puyuh 

telah menghasilkan telur 5% dari populasi (hari). 

Analisis Data 

Data konsumsi air minum, konsumsi pakan, bobot badan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, bobot telur pertama, dan umur bertelur pertama dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) sesuai rancangan penelitian. Apabila terdapat 

pengaruh nyata perlakuan terhadap peubah, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Steel and Toorie, 1993). Data suhu rektal dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suhu dan Kelembaban Kandang 

 Perubahan suhu dan kelembaban di dalam kandang selama penelitian 

berlangsung secara alami, karena tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatur suhu 

dan kelembaban di dalam kandang. Rataan suhu dan kelembaban lingkungan selama 

penelitian disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan suhu dan kelembaban lingkungan kandang 

Waktu pengamatan (WIB) Suhu (˚C) Kelembaban (%) 

   09.00 26,8±0,4 88,7±2,8 

12.00 30,0±0,6 75,7±4,1 

15.00 30,7±0,6 71,2±4,9 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata suhu kandang selama penelitian lebih 

tinggi dari suhu optimal untuk pertumbuhan puyuh. Suhu dan kelembaban lingkungan 

yang optimal untuk pertumbuhan puyuh adalah 20-25ºC dan 30-80% (Tetty, 2002). 

Kelembaban yang tinggi juga terjadi pada pagi hari, kondisi ini kurang optimal untuk 

pertumbuhan puyuh. Suhu dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan ternak 

kesulitan melepaskan panas tubuh ke lingkungan (Tamzil, 2014). Sehingga kondisi 

temperatur kandang selama penelitian mempunyai potensi menimbulkan cekaman 

panas. 
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Suhu Rektal 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata suhu rektal burung puyuh 
selama penelitian disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan suhu rektal burung puyuh 

Umur Perlakuan  
Rataan suhu rektal (

o
C) 

Pagi (09.00) Siang (12.00) Sore (15.00) 

4 minggu 

P0 39,9 40,4 40,4 

P1 39,9 40,4 40,0 

P2 40,5 40,5 40,2 

P3 39,9 40,5 40,2 

P4 40,1 40,4 40,6 

Rata-rata 40,1±0,3 40,4±0,1 40,3±0,2 

    

5 minggu 

P0 40,1 40,2 40,7 

P1 40,6 40,3 40,9 

P2 40,0 40,2 40,7 

P3 40,3 40,3 41,0 

P4 40,5 40,4 40,6 

     Rata-rata 40,3±0,3 40,3±0,1 40,8±0,2 

6 minggu 

P0 40,5 40,9 40,6 

P1 40,5 41,3 40,8 

P2 40,8 41,2 41,2 

P3 40,5 41,4 40,9 

P4 40,5 40,9 40,7 

     Rata-rata 40,6±0,1 41,1±0,2 40,8±0,2 
Keterangan: P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus tomat), P2 (500 ml 

air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 200 g jus tomat).   

Tabel 4 menunjukkan bahwa suhu rektal burung puyuh pada umur dan waktu 

pengukuran yang berbeda adalah 40,1-41,1°C. Menurut pendapat Etches et. al. (2008), 

suhu tubuh unggas dijaga dalam kisaran 40,5 sampai 41,5°C. Dengan demikian, rata-

rata suhu rektal yang diperoleh pada penelitian ini berada pada kisaran normal dan tidak 

mengindikasikan adanya gejala cekaman panas. Pada broiler suhu rektal yang tinggi di 

atas kisaran suhu tubuh normal terjadi saat kelembaban tinggi (>60%) pada suhu 35°C, 

tetapi hal ini tidak terjadi pada suhu sedang (30°C) (Lin et. al., 2005). 

Konsumsi Air Minum 

 Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata konsumsi air minum selama 

penelitian disajikan pada Tabel 5. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi air minum. Rataan konsumsi air 

minum burung puyuh (Tabel 5) pada penelitian ini setara dengan 1,9 kali dari rataan 

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

rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Risnajati (2011) yang melaporkan 

bahwa konsumsi air minum unggas pada periode pertumbuhan adalah 2 kali konsumsi 

ransum. Jumlah konsumsi air minum lebih dipengaruhi oleh temperatur lingkungan 

(Arifien, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Church and Pond (1988) yang 

menyatakan bahwa pada temperatur normal konsumsi air minum unggas adalah 1,6–2,0 

kali dari konsumsi pakan, namun saat mengalami cekaman panas konsumsi air dapat 

mencapai 3-4 kali konsumsi pakan. Walaupun suhu kandang lebih tinggi dari suhu 
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optimal (Tabel 3), tetapi diduga belum menimbulkan cekaman panas pada burung 

puyuh (Tabel 4), sehingga pemberian likopen tidak terlihat nyata pengaruhnya terhadap 

konsumsi air minum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sahin et. al. (2006) yang 

menyatakan bahwa pemberian likopen dapat menurunkan cekaman panas dan 

mengurangi efek negatif dari cekaman panas pada burung puyuh yang dipelihara pada 

suhu 34
o
C. 

Tabel 5. Rataan konsumsi air minum berdasarkan kelompok dan perlakuan 

(ml/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok  

Rata-rata 
  1 2 3 4 

P0 153,6 174,1 144,3 159,8 157,9±12,5
tn

 

P1 177,4 181,7 183,6 181,9 181,1±  2,6
tn

 

P2 198,5 146,9 226,6 222,1 198,5±36,6
tn

 

P3 162,6 240,0 173,5 182,7 189,7±34,5
tn

 

P4 195,7 172,2 170,9 219,6 189,6±23,0
tn

 

Rata-rata 177,6±19,8
tn

 183,0±34,5
tn

 179,8±29,9
tn

 193,2±26,9
tn

 183,4 ±26,7 
Keterangan: Superskrip huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak 

nyata (P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus 

tomat), P2 (500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 

200 g jus tomat).   

Konsumsi Pakan 

 Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata konsumsi pakan selama 

penelitian disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rataan konsumsi pakan berdasarkan kelompok dan perlakuan (g/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rata-rata 
 1 2 3 4 

P0 92,5 97,0 103,7 101,8 98,8±5,0
tn 

P1 97,0 86,6 97,8 99,1 95,1±5,8
tn

 

P2 94,7 96,0 102,5 99,9 98,3±3,6
tn

 

P3 83,6 99,6 93,6 101,3 94,5±8,0
tn

 

P4 87,9 85,1 91,3 102,5 91,7±7,7
tn

 

Rata-rata 91,2±5,4
b 

92,8±6,6
b 

97,8±5,4
a 

100,9±1,4
a 

  95,7±6,1 
Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

Superskrip huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 

(P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus tomat), P2 

(500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 200 g jus 

tomat). 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Rata-rata konsumsi 

pakan pada kontrol yaitu 98,8 g/ekor/minggu atau 14,1 g/ekor/hari dan perlakuan yaitu 

94,9 g/ekor/minggu atau 13,6 g/ekor/hari. Jumlah tersebut masih memenuhi kebutuhan 

pakan untuk burung puyuh sesuai dengan pendapat Sunarno (2004) yang menyatakan 

kebutuhan pakan burung puyuh yaitu 14-24 g/ekor/hari. Pemberian tomat dalam bentuk 

jus kedalam air minum memberikan pengaruh tidak nyata terhadap konsumsi air minum 

sehingga tidak berpengaruh nyata juga terhadap konsumsi pakan. Menurut Sahin et. al. 

(2008) pemberian likopen tidak memberikan efek signifikan terhadap konsumsi pakan 

pada suhu netral, tetapi memberikan pengaruh positif pada burung puyuh yang 

dipelihara pada suhu 34
o
C.  
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Pengelompokan bobot badan burung puyuh pada penelitian ini memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan (Tabel 6). Tingkat konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah berat badan (North and Bell, 

1990), makin tinggi bobot badan maka makin tinggi konsumsi pakannya (Kartadisastra, 

1997). 

Bobot Badan 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata bobot badan burung puyuh 

selama penelitian disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan bobot badan puyuh berdasarkan kelompok dan perlakuan (g/ekor) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 68,4 66,8 81,2 89,9 76,6±11,0
tn 

P1 67,0 76,2 79,7 91,9 78,7±10,3
tn

 

P2 70,7 73,7 77,8 85,8 77,0±  6,6
tn

 

P3 68,8 71,8 78,5 87,5 76,6±  8,3
tn

 

P4 68,2 74,1 81,9 85,2 77,4±  7,7
tn

 

Rata-rata 68,6±1,4
d
 72,5±3,6

c
 79,8±1,7

b
 88,1±2,8

a
 77,2±8,0 

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

Superskrip huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 

(P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus tomat), P2 

(500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 200 g jus 

tomat). 

Bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi 

(Utomo et. al., 2014). Pemberian tomat dalam bentuk jus kedalam air minum 

memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan (Tabel 6) 

sehingga tidak berpengaruh nyata (P>0,05) juga terhadap bobot badan burung puyuh 

(Tabel 7). Menurut Sahin et. al. (2008) pemberian tepung tomat dalam pakan tidak 

memberikan pengaruh terhadap bobot badan burung puyuh pada pemeliharaan suhu 

netral (22
o
C), namun pada suhu tinggi (34

o
C) memberikan pengaruh seiring 

ditingkatkannya dosis tepung tomat. Bikrisima et. al. (2013) melaporkan bahwa 

pemberian sumber vitamin C dan likopen dalam pakan sebagai antioksidan 

meningkatkan ketahanan tubuh yang dapat mempengaruhi produktivitas dalam bentuk 

bobot badan akhir. 

Pertambahan Bobot Badan 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata pertambahan bobot badan 

burung puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 8. 

Seiring dengan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan maka pertambahan 

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

(P>0,05) pada berbagai level pemberian tomat (Tabel 8). Pemberian tomat hingga 200 g 

kedalam 500 ml air minum ternyata belum bisa meningkatkan pertambahan bobot badan 

lebih dari kontrol, hal ini diduga karena pakan yang dikonsumsi relatif sama dengan 

kontrol sehingga pertambahan bobot badan juga sama. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan maka 

pertambahan bobot badan juga tidak berbeda. Menurut Sahin et. al. (2008) pemberian 

likopen tidak memberikan efek signifikan terhadap pertambahan bobot badan pada suhu 

netral, tetapi memberikan pengaruh positif pada burung puyuh yang dipelihara pada 

suhu 34
o
C. Marianti (2009) melaporkan bahwa pemberian jus tomat yang mengandung 

likopen diduga mampu mencegah efek kerusakan pada paru-paru yang ditimbulkan oleh 
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stress oksidatif akibat terpapar asap rokok. Semakin tinggi dosis yang diberikan terbukti 

semakin efektif mencegah kerusakan yang timbul. 

Tabel 8. Rataan pertambahan bobot badan berdasarkan kelompok dan perlakuan 

(g/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rata-rata 
1 2 3 4 

0 27,3 24,4 26,0 25,9 25,9±1,2
tn

 

1 26,4 27,7 25,8 25,7 26,4±0,9
tn

 

2 28,9 26,3 25,4 25,6 26,6±1,6
tn

 

3 26,9 26,5 25,1 25,6 26,0±0,8
tn

 

4 26,7 26,9 27,5 24,1 26,3±1,5
tn

 

Rata-rata 27,2±1,0
tn 

26,4±1,2
tn

 26,0±0,9
tn

 25,4±0,7
tn

 26,2±1,1 
Keterangan: Superskrip huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak 

nyata (P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus 

tomat), P2 (500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 

200 g jus tomat).   

Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah perbandingan jumlah pakan yang dikonsumsi pada satu 

minggu dengan pertambahan bobot badan pada minggu itu (Rasyaf, 1994). Data hasil 

pengamatan dan perhitungan rata-rata konversi pakan dari masing-masing perlakuan 

yang diberikan selama penelitian disajikan pada Tabel 9.  

Tabel 9 Rataan konversi pakan berdasarkan kelompok dan perlakuan 

Perlakuan  
Kelompok  

Rata-rata 
 1 2 3 4 

P0 3,4 4,0 4,0 3,9 3,8±0,3
tn

 

P1 3,7 3,1 3,8 3,9 3,6±0,3
tn

 

P2 3,3 3,6 4,0 3,9 3,7±0,3
tn

 

P3 3,1 3,8 3,7 4,0 3,6±0,4
tn

 

P4 3,3 3,2 3,3 4,3 3,5±0,5
tn

 

Rata-rata 3,4±0,2
b
 3,5±0,4

b
 3,8±0,3

a
 4,0±0,2

a
 3,7±0,3  

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

Superskrip huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 

(P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus tomat), P2 

(500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 200 g jus 

tomat).  

Seiring dengan tidak adanya perbedaan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan, maka konversi pakan juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

pada berbagai level pemberian tomat (Tabel 9). Angka konversi pakan pada penelitian 

ini lebih baik jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sahin et. al. (2008), dimana 

konversi pakan burung puyuh dengan pemberian tepung tomat yang dipelihara pada 

suhu 22
o
C yaitu 3,92 dan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan hasil penelitian 

Setianto et. al. (2005) tentang pemberian campuran cassava dan tepung indigofera 

sebagai pengganti jagung dalam pakan puyuh yaitu 4,31-5,12. Nilai konversi pakan 

merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat 

efisiensi penggunaan pakan untuk tubuh. Sesuai dengan pendapat Kurniawan et. al. 

(2015) yang menyatakan bahwa semakin kecil nilai konversi pakan maka akan semakin 

baik, karena menunjukkan bahwa penggunaan pakan semakin efisien. 
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Kelompok bobot badan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konversi 

pakan, uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa tiap kelompok bobot badan 

memberikan pengaruh beda nyata terhadap nilai konversi pakan (Tabel 9). Konversi 

pakan yang diperoleh dari hasil penelitian ini meningkat seiring dengan pengelompokan 

burung puyuh berdasarkan bobot badan. Konversi pakan merupakan salah satu faktor 

untuk menilai kemampuan ternak merubah konsumsi pakan menjadi bentuk yang lebih 

berguna. Panjaitan et. al. (2012) menyatakan faktor yang mempengaruhi konversi 

ransum salah satunya yaitu bobot badan ternak. 

Bobot Telur Pertama 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata bobot telur pertama dari 

masing-masing perlakuan yang diberikan selama penelitian tercantum pada Tabel 10.  

Tabel 10. Rataan bobot telur pertama berdasarkan kelompok dan perlakuan (g/butir) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 9,0 11,0 8,0 8,0 9,0±1,4
tn

 

P1 7,0 9,5 9,0 7,0 8,1±1,3
tn

 

P2 9,0 9,0 8,0 9,0 8,8±0,5
tn

 

P3 8,0 7,0 8,0 8,5 7,9±0,6
tn

 

P4 7,0 8,0 8,0 8,0 7,8±0,5
tn

 

      Rata-rata 8,0±1,0
tn 

8,9±1,5
tn

 8,2±0,4
tn

 8,1±0,7
tn

   8,3±1,0 
Keterangan: Superskrip huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak 

nyata (P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus 

tomat), P2 (500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 

200 g jus tomat).   

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap terhadap bobot telur pertama burung 

puyuh. 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 yang dihasilkan saat 

permulaan bertelur berukuran kecil, ukuran telur membesar sesuai pertambahan umur 

dan akan mencapai besar yang stabil.  

Umur Bertelur Pertama 

Data hasil pengamatan dan perhitungan rata-rata umur bertelur pertama selama 

penelitian disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan umur bertelur pertama berdasarkan kelompok dan perlakuan (hari) 

Perlakuan 
Kelompok 

Rata-rata 
 1 2 3 4 

P0 49,0 60,0 52,0 45,0 51,5±6,4
tn

 

P1 50,0 55,0 55,0 44,0 51,0±5,2
tn

 

P2 55,0 53,0 54,0 49,0 52,8±2,6
tn

 

P3 53,0 54,0 49,0 51,0 51,8±2,2
tn

 

P4 51,0 50,0 46,0 49,0 49,0±2,2
tn

 

      Rata-rata 51,6±2,4
tn

 54,4±3,6
tn

 51,2±3,7
tn

 47,6±3,0
tn

 51,2±3,9 
Keterangan: Superskrip huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak 

nyata (P>0,05). P0 (Pemberian air minum tanpa jus tomat), P1  (500 ml air + 50 g jus 

tomat), P2 (500 ml air + 100 g jus tomat), P3 (500 ml air + 150 g jus tomat), P4 (500 ml air + 

200 g jus tomat). 
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Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap umur bertelur pertama burung puyuh. 

Umur bertelur pertama burung puyuh pada penelitian ini dicapai lebih lama apabila 

dibandingankan dengan pendapat Cowell (1997) dan Nugroho dan Mayun (1986) 

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

burung puyuh dipengaruhi oleh bobot badan burung puyuh. Bobot badan burung puyuh 

umur 42 hari pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan pendapat Anggorodi (1995) 

bahwa rata–rata bobot puyuh betina saat bertelur pertama atau dewasa kelamin adalah 

120 g. Utomo et. al. (2014) menambahkan bahwa umur bertelur pertama pada burung 

puyuh dicapai lebih lama apabila laju pertumbuhan burung puyuh rendah.  

KESIMPULAN  

Pemberian tomat dalam 500 ml air minum hingga taraf 200 g belum dapat 

memperbaiki pertumbuhan burung puyuh. 
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