
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pemerintah dalam membangun subsektor peternakan 
berupaya mengembangkan aneka ternak, seperti burung 
puyuh, kelinci, lebah madu, dan sebagainya. Usaha ternak 
burung puyuh merupakan salah satu usaha yang sangat baik 
karena masa pemeliharaan yang panjang dan produktifitas 
yang tinggi sehingga cocok dikembangkan untuk menyediakan 
protein hewani sekaligus dapat meningkatkan pendapatan 
petani peternak. 

Pemeliharaan burung puyuh dapat memerlukan modal 
yang relatif kecil dibanding dengan jenis unggas yang lainnya, 
karena tidak membutuhkan lahan yang luas, kebutuhan pakan 
yang sedikit sehingga tidak memerlukan gudang pakan yang 
khusus, harga bibit yang terjangkau, cara pemeliharaan yang 
mudah, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit. 
Keuntungan lainnya adalah kemampuan tumbuh dan 
berkembangbiaknya sangat cepat. Burung puyuh sudah 
mampu berproduksi mulai umur 41 hari dan dalam satu tahun 
dapat menghasilkan 3-4 keturunan (Listiyowati dan kinanti, 
2005). 

Burung puyuh mempunyai pertumbuhan dan produksi 
telur yang sangat tinggi, digemari dan harganya terjangkau 
oleh masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Tarigan dan 
Siregar, 1983). Burung puyuh dapat dimanfaatkan sebagai 
penghasil daging dan telur, kotorannya dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk kandang. Kandungan nutrisi daging burung 
puyuh tidak kalah dengan daging sapi maupun unggas, dimana 
daging burung puyuh mengandung 21,10% protein dan kadar 
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lemak yang rendah yaitu 7,7%. (Listiyowati dan kinanti, 
2005). 

Jenis burung puyuh yang banyak diternakkan adalah 
jenis Coturnix-coturnix japonica. Produktifitas telur burung 
puyuh ini dapat mencapai 250-300 butir/tahun (Randell dan 
Gery,2008). Guna meningkatkan potensi produksi puyuh 
diperlukan manajemen yang baik terutama manajemen pakan. 
Zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak harus terdapat 
dalam pakan, kekurangan salah satu zat makanan yang 
diperlukan akan memberikan dampak buruk (Listiyowati dan 
Kinanti,2005).  

kandungan kolesterol dalam pakan memiliki hubungan 
dengan kadar kolesterol yang ada pada telur, ada indikasi 
bahwa meningkatnya kandungan kolesterol dalam pakan juga 
meningkatkan kadar kolesterol telur. Kandungan kolesterol 
dalam kuning telur dipengaruhi oleh kandungan asam lemak 
yang terdapat dalam pakan, dimana apabila kandungan asam 
lemak jenuh memiliki proporsi yang besar daripada asam 
lemak tidak jenuh maka kandungan kolesterol telur akan 
mengalami peningkatan karena kolesterol termasuk dalam 
asam lemak jenuh (Tanjung, 2011). 

Adanya penurunan kadar kolesterol ayam  broiler  
setelah  diberi ekstrak  rosella selama  3  minggu  menunjukan  
pengaruh yang  positif  bagi  tubuh.  Mengingat  begitu 
bahayanya  kolesterol  yang  berlebihan maka  perlu  adanya  
upaya  untuk menurunkan kadar kolesterol, yaitu dengan 
mengkonsumsi rosella. Dapat dicoba untuk menggunakan  
ekstrak  rosella  karena mengandung flavonoid,  niasin,  
vitamin  C, dan antosianin  yang  dapat  menurunkan kadar  
biosintesis  kolesterol,  mengurangi produksi  kolesterol  
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dalam  hati,  mampu menurunkan kadar trigliserida 
(Novyanto, 2010) 

Tepung Rosella  Merah mempunyai potensi besar 
sebagai bahan penambah nilai nutrisi dalam pakan ternak. 
Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan  
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
menunjukkan bahwa tepung Rosella Merah  mengandung 
Bahan Kering (BK) 84,55%, Abu 7,60%, Protein Kasar (PK) 
26,47%, Serat Kasar (SK) 16,65% dan Lemak Kasar (LK) 
0,51%.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh penggunaan tepung Rosella merah 
(Hibiscus sabdariffa L.) dalam pakan terhadap penampilan 
produksi dan kualitas telur burung puyuh. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan tepung Rosella merah (Hibiscus sabdariffa L.) 
dalam pakan terhadap penampilan produksi dan kualitas telur 
burung puyuh. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dan informasi lebih lanjut dalam 
penggunaan tepung Rosella merah (Hibiscus sabdariffa L.)  
dalam pakan terhadap kualitas telur burung puyuh. 
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1.5 Kerangka Fikir 

Rosella  mengandung  vitamin  B1,  B2,  niasin  dan  
vitamin  D.  Tubuh manusia membutuhkan 22 asam amino, 18 
diantaranya terpenuhi dari bunga rosella. Kandungan kimia 
tanaman ini adalah alohidroksi asam sitrat lakton, asam malat 
dan asam tartar. Rosella memiliki senyawa bioaktif polifenol. 
Rosella mengandung polifenol yang dapat memberikan 
perlindungan bagi tubuh dari polusi serta dapat melindungi 
tubuh dari kanker.  

Unsur katein (salah satu unsur dalam polifenol), telah 
terbukti bahwa unsur tersebut memiliki kemampuan untuk 
menghentikan pertumbuhan beberapa bakteri yang 
menyebabkan keracunan makanan. Katein juga dapat 
mengurangi penimbunan kolesterol dalam darah, mempercepat 
pembuangan dalam darah dan mempercepat pembuangan 
kolesterol melalui feses. 

Rosella mengandung antosianin yang menyebabkan 
warna merah dan mengandung flavonoid, akar rosella 
mengandung saponin dan asam tartar (Tanjung, 2011). Rosella 
umumnya dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak 
manfaat bagi kesehatan manusia, sehingga diharapkan 
penggunaan rosella merah dalam pakan memiliki pengaruh 
yang baik pula bagi puyuh. 
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Kerangka pikir peneltian ini dipaparkan dalam bentuk 

skema yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
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      Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 
 

1.6 Hipotesis 
Penggunaan tepung Rosella merah dalam pakan 

berpengaruh terhadap penampilan produksi dan kualitas telur 
burung puyuh. 
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