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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang penggunaan tepung limbah penetasan telur puyuh 

dalam ransum terhadap kualitas tulang tibia puyuh dilaksanakan pada tanggal 16 

Oktober sampai 12 Desember 2015 di kandang puyuh Dusun Ketapang RT 02 

RW 01 Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 

Analisis kualitas tulang tibia dilakukan di Laboratorium Teknik Pengolahan Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian 

 Ternak yang digunakan adalah puyuh umur 4 minggu dengan jenis 

kelamin betina sebanyak 160 ekor yang dibeli dari peternakan di Kelurahan 

Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan 

berat badan rata-rata 94 ± 2,34 g dengan koefisien keragaman (CV) 2,34%. 

Limbah penetasan telur puyuh didapatkan dari peternakan puyuh di daerah 

Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Proses 

pengolahan limbah yang selanjutnya adalah dengan merebus selama 30 menit 

dengan suhu 80
o
C. Limbah tersebut lalu ditiriskan dan ditumbuk setelah itu 

dikeringkan dalam oven bersuhu 90 – 100
o
C selama 3 jam (Mehdipouret al., 

2009). Proses selanjutnya dijemur selama 2 hari dan terakhir digiling hingga 

menjadi tepung. Pengolahan limbah penetasan telur puyuh dapat dilihat pada 

Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Alur Pengolahan Tepung Limbah Penetasan 

 

 Bahan penyusun ransum terdiri dari jagung kuning, pollard, bungkil 

kedelai, poultry meat meal (PMM), premix, monocalcium phosphate (MCP), 

CaCO3 dan tepung limbah penetasan. 

Tabel 2. Komposisi Ransum Percobaan dan Kandungan Nutrien
* 

Bahan Pakan T0  T1  T2  T3  

                                                            --------------------------(%)--------------------- 

Jagung  

Pollard 

45 

21,25 

46 

19 

48 

15 

43 

20 

B. Kedelai  11 10 13 15,5 

PMM 16 11 7,5 2,75 

Premiks 0,25 0,25 0,25 0,25 

CaCO3 5,5 3,25 2 1 

Mono Calcium Phospate (MCP) 1 1,5 2,25 2,5 

Tepung Limbah Penetasan (TLP) 0 9 12 15 

Total 100 100 100 100 

Kandungan Nutrisi     

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3018,36 3077,11 3095,45 3099,47 

Protein Kasar (%) 21,78 21,77 21,88 21,96 

Lemak Kasar (%) 1,93 2,86 3,16 3,79 

Serat Kasar (%) 5,35 5,56 5,13 5,94 

Ca (%) 3,08 3,49 3,45 3,37 

P (%) 0,96 0,93 0,99 0,91 

 

 

Limbah 

Penetasan 

Telur Puyuh 

Limbah dierebus 

dengan suhu 

80°C selama 30 

menit 

Ditiriskan 

Ditumbuk 

sampai 

halus 

Dioven dengan 

suhu 100°C selama 

3 jam 

Blender 

hingga 

halus 



13 

 

Peralatan yang digunakan meliputi tempat pakan, tempat minum, timbangan, 

nampan, kertas bekas, lampu, termohigrometer, oven, kompor, panci, lumpang, 

dan blender. Kandang yang digunakan adalah 2 kandang battery dengan ukuran 

200 x 50 x 30 cm dan dibagi menjadi 10 petak dengan masing-masing petak berisi 

10 ekor puyuh. 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu  persiapan, pengolahan 

limbah, pemeliharaan, pengumpulan data, dan analisis data hasil pengukuran. 

Tahap persiapan penelitian meliputi pembuatan kandang battery, pembuatan 

tempat pakan, desinfeksi kandang, pemasangan lampu, penyiapan alat 

perlengkapan kandang dan pencucian tempat minum. 

 Tahap pemeliharaan puyuh umur 4 minggu ditempatkan di kandang 

battery dengan jumlah 160 ekor masing-masing diisi 10 ekor puyuh. Selama 

pemeliharaan awal puyuh diberi pakan komersil dengan merk dagang “Japfa 

Comfeed”. Adaptasi ransum dilakukan pada saat puyuh berumur 7 minggu yaitu 

dengan perbandingan pakan komersil dan ransum perlakuan 75% : 25% pada hari 

pertama dan kedua, 50% : 50% pada hari ketiga dan keempat, 25% : 75% pada 

hari kelima dan keenam. Tahap perlakuan akan dilaksanakan selama 7 minggu 

yaitu pada saat puyuh umur 8 minggu – 15 minggu. Perlakuan pemeliharaan 

dilakukan pengacakan unit percobaan dengan puyuh sebanyak 10 ekor/unit 

percobaan. 
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 Pemberian pakan dan minum dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pada pukul 

06.00 dan 16.30 WIB. Pencatatan suhu dan kelembaban dilakukan selama 4 kali 

setiap hari yaitu pada pukul 06.00, 12.00, 18.00 dan 21.00 WIB. Penerangan 

dengan lampu setiap malam diberikan mulai pukul 17.00 – 00.00 WIB.  

Pemberian vaksin ND La Sota dilakukan melalui air minum 2 hari setelah puyuh 

masuk kandang. 

 

 3.2.1   Rancangan percobaan dan analisis data 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan sehingga seluruhnya terdapat 20 unit 

percobaan. Setiap unit percobaan diisi dengan 10 ekor puyuh betina. Perlakuan 

yang dicobakan yaitu terhadap penggunaan limbah penetasan burung puyuh 

sebagai berikut : 

 T0 = Ransum kontrol (tanpa tepung limbah penetasan) 

 T1 = ransum dengan tepung limbah penetasan (9%) 

 T2 = ransum dengan tepung limbah penetasan (12%) 

 T3= ransum dengan tepung limbah penetasan (15%) 

Data dianalisis dengan anova dan uji F dengan taraf 5% untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan, dilajutkan uji Duncan menurut Steel dan Torrie, (1995) yang 

dikutip oleh Putri, (2009) adalah sebagai berikut : 

Model linier rancangan acak lengkap : 

Yij = μ+ τi + εij 

Keterangan: 

Yij  = Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke j  
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μ  = Nilai rata rata pengamatan 

τi = Faktor pengaruh perlakuan ke i (i=1,2,3,4) 

εij  = Pengaruh galat perlakuan ke i dan ulangan ke j 

Hipotesis Statistik: 

H0 : τi ≠ 0    tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan ke-i terhadap hasil 

pengamatan Yij 

H1 : τi ≠ 0        tidak ada satu perlakuan ke-i yang memberikan pengaruh berbeda 

terhadap hasil pengamatan Yij 

 

3.2.2. Parameter penelitian 

 Parameter yang diukur dengan mengambil sampel pada umur 12 minggu 

sebagai berikut : 

a. Berat tulang femur, tibia dan tarsometatarsus 

Berat tulang femur, tibia, dan tarsometatarsus diukur dengan menimbang 

tulang satu per satu menggunakan timbangan analitik ketelitian 0,0001 g. 

b. Panjang tulang femur, tibia dan tarsometatarsus 

Panjang tulang femur, tibia, dan tarsometatarsus diukur menggunakan cara 

manual. Tulang femur, tibia, dan tarsometatarsus yang sudah dipisah dengan 

daging dan otot, diukur panjangnya menggunakan jangka sorong dengan 

satuan cm. 

c. Diameter tulang femur, tibia dan tarsometatarsus 

Diameter tulang femur, tibia, dan tarsometatarsus ditentukan dengan cara 

mengukur menggunakan jangka sorong dengan satuan cm. 

 


