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ABSTRAK 

PENDAHULUAN  
Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ransum dan 

manajemen. Ransum merupakan faktor yang paling penting dalam efisiensi produksi. 
Hal ini dikarenakan sekitar 80% dari total biaya produksi digunakan untuk membeli 
ransum (Listyowati dan Roospitasari, 2007). Salah satu strategi peningkatan efisiensi 
ransum tanpa penambahan biaya adalah dengan perbaikan manajemen pemberian 
ransum. Manajemen pemberian ransum yang diterapkan peternak adalah dengan 
mengatur jumlah porsi ransum yang umumnya diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan 
siang hari.  

Penentuan porsi pemberian ransum pada puyuh hendaknya mempertimbangkan 
suhu lingkungan, proses pembentukan telur dan tingkah laku bertelur. Suhu lingkungan 
harus dipertimbangkan karena setelah puyuh mengonsumsi ransum akan terjadi proses 
thermogenik di dalam tubuhnya yang menyebabkan suhu tubuh meningkat. Rao et al.
(2002) menyatakan bahwa pengaruh thermogenik berakhir setelah 8-10 jam pada suhu 
lingkungan 35 oC sedangkan pada suhu 20 oC hanya membutuhkan waktu 2 jam. Hal ini 
menuntut peternak untuk menghindari pemberian ransum pada saat cuaca panas atau 
siang hari agar proses thermogenik tidak bersamaan dengan puncak suhu lingkungan 
yang akan menyebabkan cekaman panas. Konsekuensi utama dari cekaman panas 
adalah penurunan konsumsi pakan untuk menurunkan produksi panas metabolik (May 
dan Lott, 1992). Hal ini akan menyebabkan penurunan laju pertumbuhan, efisiensi 
pakan dan produksi telur (Quinteiro et al., 2010).   

Porsi pemberian ransum juga harus mempertimbangkan proses pembentukan 
telur. Proses pembentukan telur pada puyuh berlangsung kurang lebih 24 jam (Hasan et 
al., 2003). Puyuh biasanya bertelur pada sore hari (Chang et al., 2009). Hal ini 
menunjukkan bahwa proses pembentukan telur dimulai pada sore hari. Dengan 
demikian puyuh lebih banyak membutuhkan nutrien terutama energi dan protein pada 
sore atau malam hari untuk pembentukan telur. Berdasarkan uraian diatas diharapkan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan porsi pemberian ransum pagi dan siang yang optimal 
terhadap produktivitas puyuh. Sebanyak 375 ekor puyuh berumur 34 minggu dibagi dalam 5 perlakuan 
dan 5 ulangan menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang diberikan adalah 
T100P=100% pada pagi hari, T40:60= 40% pagi:60% siang, T50:50= 50% pagi:50% siang, T60:40=60% 
pagi:40% siang, T100S= 100% siang hari. Hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan porsi pemberian 
ransum berpengaruh terhadap konsumsi ransum, bobot telur, produksi telur dan konversi ransum. 
Pemberian ransum sebanyak 40% pada pagi hari dan 60% pada siang hari menunjukkan tingkat 
produktivitas paling baik dibanding perlakuan lainnya. 

Kata kunci: porsi pemberian ransum, produktivitas, puyuh 
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pengaturan porsi pemberian ransum yang tepat dapat meningkatkan produktivitas 
puyuh. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan puyuh betina umur 34 minggu sebanyak 375 ekor 

yang ditempatkan dalam kandang individu dengan bobot badan awal 170±13,9 g/ekor 
dan coefficient of variation (CV) 8,17%. Ransum yang digunakan adalah ransum 
komersial puyuh layer. Kandungan nutrien ransum dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan Nutrien Ransum 
Nutrien Kandungan
Energi metabolis (Kkal/kg)
Protein kasar (%)                                           
Lemak kasar (%)                                           
Serat kasar (%)                                              
Abu (%)                                                         
Kalsium (%)                                                  

3068,47
19,52
5,81
11,14
10,83
3,81

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Chem-Mix Pratama (2012).

Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan lima macam perlakuan. Setiap perlakuan terdiri dari lima ulangan dan setiap 
ulangan terdiri dari15 ekor puyuh. Perlakuan porsi ransum yang diberikan adalah 
sebagai berikut: 
T100 P = 100% diberikan pada pagi hari.
T40:60 = 40% diberikan padapagi hari dan 60% diberikan pada siang hari.
T50:50 = 50% diberikan pada pagi hari dan 50% diberikan pada siang hari.
T60:40 = 60% diberikan pada pagi hari dan 40% diberikan pada siang hari.
T 100 S = 100% diberikan pada siang hari.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap adaptasi selama dua minggu 
dan tahap perlakuan selama 10 minggu. Selama penelitian puyuh ditempatkan dalam 
kandang individu yang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. Pada tahap 
adaptasi puyuh diberi ransum dengan porsi 50%:50% untuk mengukur dan 
menyeragamkan konsumsi. Tahap perlakuan dimulai pada saat puyuh berumur 36 
minggu. Ransum diberikan sesuai dengan perlakuan yaitu pukul 07.00 dan pukul 13.30 
dengan jumlah pemberian ransum 25 gram. Pengambilan sisa pakan dilakukan pada 
pagi hari, sementara untuk perlakuan T 40:60, T 50:50 dan T 60:40 juga dilakukan 
sesaat sebelum ransum siang diberikan. 

Pengambilan data dilakukan selama 10 minggu dengan mengukur berbagai 
peubah performan produksi yang meliputi konsumsi ransum, produksi telur, bobot telur 
dan konversi ransum. Konsumsi ransum dihitung setiap akhir minggu sementara 
produksi telur dan bobot telur dihitung setiap hari dan diakumulasikan per minggu. 
Konversi ransum dihitung dari perbandingan antara konsumsi ransum dengan massa 
telur yang dihasilkan. Massa telur adalah bobot telur rata-rata yang dihasilkan dalam 
sehari dikalikan dengan produksi telur (Amrullah, 2003).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi (ANOVA).
Apabilahasil analisis variansi menunjukkan adanya pengaruh perlakuan maka 
dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan (Gaspersz, 
1991).
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsumsi Ransum

Porsi pemberian ransum berpengaruh terhadap konsumsi ransum (Tabel 2). 
Puyuh yang diberi perlakuan T100P memilki konsumsi ransum tertinggi. Hal ini 
dikarenakan puyuh mengonsumsi ransum dalam kondisi nyaman dengan suhu rata-rata 
pagi hari 26,5±0,7 ºC. Puyuh yang diberi perlakuan T40:60 dan T100S mengonsumsi 
ransum lebih banyak daripada T60:40 dan T50:50. Hal ini dikarenakan puyuh lebih 
banyak bertelur pada sore hari (Hassan et al, 2003; Chang et al, 2009) sehingga secara 
naluri puyuh lebih banyak mengonsumsi ransum pada sore hari. Ternak akan berusaha 
mencukupi kebutuhan nutriennya untuk pembentukan telur (Indreswari et al., 2012). 
Menurut Duncan dan Hughes (1975) pola konsumsi ransum dipengaruhi oleh siklus 
pembentukan telur. Konsumsi ransum yang rendah ditunjukkan oleh T 60:40dan T 
50:50. Hal ini dikarenakan ransum yang diberikan pagi hari belum habis terkonsumsi 
pada saat pengambilan sisa pakan di siang hari. 

Penelitian sebelumnya pada ayam broiler breeder oleh Samara et al. (1996)
menunjukkan bahwa waktu pemberian pakan berpengaruh terhadap konsumsi ransum. 
Hasan et al.(2003) menyatakan bahwa puyuh yang mendapat ransum pada pagi hari 
mengonsumsi ransum lebih banyak dibanding puyuh yang mendapat ransum pada sore 
hari.  Petek (2006) menambahkan puyuh yang mendapat ransum full day mengonsumsi 
ransum lebih banyak dibanding puyuh yang mendapat ransum pada siang hari saja. 
Indreswari et al. (2012) yang menyatakan bahwa porsi pemberian ransum pada ayam 
ras petelur berpengaruh terhadap konsumsi ransum.  

Tabel 2. Produktivitas puyuh pada porsi pemberian ransum pagi dan siang 

Variabel Porsi pemberian ransum Nilai P100P 60:40 50:50 40:60 100S
Konsumsi ransum (g) 23,06a 19,53d 21,52c 22,08b 22,13b <0,01
Bobot telur (g) 10,10a 9,67b 9,79b 10,18a 10,09a <0,01
Produksi telur (%) 91,33ab 82,15c 90,46ab 94,45a 86,72b <0,01
Konversi ransum 2,50a 2.50a 2.44ab 2.30b 2.54a 0,02

Keterangan: a,b,c,dsuperskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan  perbedaan nyata (P<0,05).

Bobot Telur
Hasil anaslisis ragam menunjukkan bahwa porsi pemberian ransum berpengaruh 

terhadap bobot telur (Tabel 2). Puyuh yang diberi perlakuan T 100P, T 40:60 dan T 
100S menghasilkan bobot telur yang lebih tinggi daripada T 60:40 dan T 50:50. Bobot 
telur yang tinggi pada perlakuan T 40:60 dan T 100S dikarenakan puyuh memiliki 
ketersediaan nutrien untuk pembentukan telur lebih banyak pada sore hari. Menurut 
Chang et al. (2009) puyuh biasa bertelur pada sore hari, dengan demikian puyuh yang 
mendapat ransum lebih banyak pada sore hari lebih efektif membentuk telur. Rata-rata 
bobot telur yang relatif sama dengan T 40:60 dan T 100S ditunjukkan oleh T 100P. Hal 
ini dikarenakan konsumsi ransum pada T 100P tinggi. Menurut Amrullah (2003), 
konsumsi ransum yang tinggi akan menghasilkan bobot telur yang tinggi pula.

Indreswari et al. (2007) menyatakan bahwa porsi pemberian ransum pagi dan 
siang pada ayam petelur berpengaruh terhadap bobot telur. Sementara itu, beberapa 
penelitian terdahulu menyatakan bahwa waktu pemberian ransum tidak berpengaruh 
terhadap bobot telur (Samara et al., 1996; Hassan et al, 2003 dan Backhouse dan Gous, 
2005).  
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Produksi Telur
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa porsi pemberian ransum berpengaruh 

(P<0,05) terhadap produksi telur (Tabel 2). Produksi telur yang rendah ditunjukkan oleh 
perlakuan T 60:40 dan T 100S. Puyuh yang diberi perlakuan T100S memiliki produksi 
telur yang rendah karena waktu untuk mengonsumsi ransum paling pendek 
dibandingkan lainnya. Menurut Petek (2006), penggantian waktu mengonsumsi ransum 
dari full day ke siang hari menurunkan produksi telur. Puyuh yang memiliki waktu satu 
hari penuh untuk mengonsumsi ransum mampu menyediakan nutrisi yang lebih baik 
untuk pembentukan telur. Produksi telur yang lebih rendah ditunjukkan pada T 60:40 
dikarenakan konsumsi ransumnya juga rendah. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang waktu pemberian ransum menunjukkan 
tidak terdapat pengaruh terhadap produksi telur (Bootwalla et al., 1983 dan Backgous 
dan Gous, 2005). Namun, penelitian penelitian lain oleh Avilla et al. (2003); Hasan et 
al. (2003) dan Petek (2006) menyatakan bahwa waktu pemberian ransum berpengaruh 
berpengaruh terhadap produksi telur. Indreswari et al. (2012) menyatakan bahwa pada 
ayam petelur umur 27-32 minggu, porsi pemberian ransum memengaruhi produksi 
telur. 

Konversi Ransum
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa porsi pemberian ransum berpengaruh 

(P<0,05) terhadap konversi ransum (Tabel 2). Puyuh yang diberi perlakuan T40:60 
menghasilkan konversi ransum paling baik dibanding perlakuan lainnya (Tabel 2). Hal 
ini dikarenakan konsumsi ransum pada T 40:60 lebih rendah dari 100P tetapi 
menghasilkan bobot telur dan produksi telur yang sama baiknya dengan 100P dan lebih 
tinggi dari perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan puyuh dengan perlakuan T 40:60 
memiliki ketersediaan nutrien yang lebih banyak untuk pembentukan telur pada sore 
hari dan memiliki nutrien yang cukup untuk aktivitas pada pagi hari. Sehingga puyuh 
dapat mencukupi kebutuhan nutrien untuk produksi telur dan hidup pokok dengan 
tingkat efisiensi paling tinggi dibanding yang lain. 

KESIMPULAN
Porsi pemberian ransum berpengaruh terhadap konsumsi ransum, bobot telur, 

produksi telur dan konversi ransum. Puyuh yang diberi porsi pemberian ransum 40% 
pada pagi dan 60% pada siang hari menunjukkan tingkat produktivitas paling baik 
dibanding perlakuan lainnya. 
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