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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Burung puyuh merupakan salah satu jenis unggas yang 

dapat menghasilkan telur dan daging serta memegang peranan 

penting dalam meningkatkan gizi masyarakat khususnya 

sebagai sumber protein hewani. Sejalan dengan meningkatnya 

perekonomian masyarakat dan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka kebutuhan akan bahan pangan bergizi yang 

berasal dari daging dan telur akan semakin meningkat pula. 

Sejak pemerintah merencanakan burung puyuh sebagai salah 

satu alternatif untuk meningkatkan penyediaan protein hewani 

bagi masyarakat, sehingga burung puyuh yang pada mulanya 

kurang mendapat perhatian dari peternak sekarang mulai 

dikembangkan. Keberhasilan berternak puyuh sangat 

tergantung dari perawatan. Perawatan puyuh dimulai sejak 

telur masih dalam mesin tetas sampai dengan burung puyuh itu 

bertelur, harus selalu diperhatikan kebutuhan pakannya yang 

mengandung nutrisi lengkap, minuman, ventilasi udara yang 

baik, suhu dan kelembaban, serta kesehatan burung puyuh itu 

sendiri. Faktor terpenting dalam keberhasilan beternak puyuh 

adalah faktor pakan (nutrisi). Pakan dianggap faktor 

terpenting, sebab 80% dari biaya produksi disumbang oleh 

pakan (Saleh, 2005). Manajemen pakan meliputi cara 

pemberian dan kebutuhan gizi menurut tingkatan umurnya. 

Nutrisi yang harus diperhatikan antara lain: protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air mutlak harus 

tersedia dalam jumlah yang cukup.  
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Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga yang 

dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia, saat ini jangkrik 

banyak dikembangkan karena pemeliharaanya yang mudah, 

selain itu jangkrik banyak diminati karena digunakan sebagai 

pakan untuk hewan seperti burung berkicau dan ikan 

peliharaan. Jangkrik digunakan sebagai alternatif pakan karena 

jangkrik dipercaya mengandung nutrisi yang cukup baik, 

kandungan yang ada didalam tubuh jangkrik diantaranya 

adalah protein sekitar 60%, lemak sekitar 8,20%, bahan kering 

sekitar 22,52% dan energi sekitar 6172,88 kkal/kg dengan 

kadar air sekitar 6,0% (Farida, 2008). Selain digunakan untuk 

burung berkicau dan ikan, jangkrik juga digunakan untuk 

pakan tambahan pada ayam aduan karena jangkrik dipercaya 

dapat membuat ayam menjadi lincah. Oleh karena itu jangkrik 

sangat potensial bila digunakan sebagai alternatif pakan 

tambahan untuk ternak, salah satunya adalah burung puyuh. 

untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi burung puyuh 

memerlukan sumber protein yang cukup, maka perlu 

dilakukan percobaan penambahan jangkrik dalam pakan 

burung puyuh. Saat ini proses pengolahan jangkrik menjadi 

tepung sudah banyak dilakukan, tepung jangkrik menjadi salah 

satu bahan pakan campuran yang dijadikan pakan unggas 

maupun ikan karena tepung jangkrik lebih efisien bila 

dicampurkan dengan bahan pakan lain bila harus memberikan 

dalam keadaan hidup pada ternak 

Berdasarkan hasil penelitian Finke (1985) mengenai 

kualitas protein jangkrik Mormon (Anabrus simplex 

Haldeman) pada ransum ayam broiler menunjukkan bahwa 

pertambahan bobot dan konversi ransum antara ayam yang 

diberi ransum jangkrik dan ransum jagung-bungkil kedelai 

tidak berbeda nyata. Nakagaki (1987) meneliti hal yang sama, 
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dan menemukan bahwa konversi ransum lebih baik secara 

signifikan apabila ransum disuplementasi metionin dan 

arginin. Jangkrik lapangan (Gryllus testaceus) mengandung 

58,3% protein kasar pada basis bahan kering dengan lemak 

10,3%. Kandungan lemak tepung jangkrik lebih tinggi 

daripada tepung ikan, meat bone meal, maupun bungkil 

kedelai. Kandungan lisin, metionin, dan arginin tepung 

jangkrik yaitu 4,79%, 1,93% dan 1,01% sehingga lebih tinggi 

dari pada tepung ikan (4,51%, 1,59% dan 0,49%). Kecernaan 

asam amino tepung jangkrik lapangan yaitu 92,9% sehingga 

lebih tinggi dari pada tepung ikan, yaitu 91,3% (Wang, 2005). 

Hal ini menunjukkan bahwa tepung jangkrik sangat potensial 

sebagai bahan pakan sumber protein untuk substitusi tepung 

ikan, sehingga jangkrik dapat dijadikan alternatif sebagai 

bahan campuran dalam ransum unggas. 

Suatu penelitian mengungkapkan bahwa tepung 

jangkrik memiliki kandungan nutrisi dan asam-asam amino 

cukup lengkap sehingga jangkrik berpotensi menggantikan 

sebagian tepung kedelai dan tepung ikan dalam pakan ayam 

broiler (Widyaningum, 2003). Menurut Prayitno (2006) 

tepung jangkrik memiliki kandungan protein yang cukup 

tinggi (40-55%), energi sebesar 4,87 kal/g, jauh di atas bahan 

makanan yang lain seperti kandungan sumber energi dalam 

jagung 2,73 kal/g, gandum 4,05 kal/g, daging atau ikan 4,27 

kal/g, dan telur 4,36 kal/g, serta sebagian besar asam amino 

penyusun protein jangkrik merupakan asam amino esensial 

yaitu metionin, lisin, histidin, dan asam amino semi esensial 

yaitu serin, alanin, arginin yang mana sangat baik untuk 

burung puyuh. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa 

jangkrik mengandung nutrisi yang cukup baik sebagai pakan 

unggas khususnya puyuh, puyuh sangat produktif dalam 
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menghasilkan telur, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap tepung jangkrik dalam pakan puyuh fase 

produksi ditinjau dari performa produksinya. Diharapkan dari 

penelitian ini penambahan tepung jangkrik dalam pakan dapat 

memperbaiki performa produksi burung puyuh sehingga layak 

untuk diperkenalkan kepada masyarakat. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Populasi jangkrik saat ini semakin meningkat seiring 

banyaknya pengembang atau peternak yang mengembangkan 

usaha budidaya jangkrik, Penyebaran jangkrik di Indonesia 

adalah merata, namun untuk kota-kota besar yang banyak 

penggemar burung dan ikan, pada awalnya sangat tergantung 

untuk mengkonsumsi jangkrik yang berasal dari alam, lama 

kelamaan dengan berkurangnya jangkrik yang ditangkap dari 

alam maka mulailah dicoba untuk membudidayakan jangkrik 

alam dengan diternakkan secara intensif.  

Mendapatkan jangkrik saat ini mudah sekali sentra 

peternakan jangkrik adalah dikota-kota besar dipulau jawa 

karena kebutuhan dari jangkrik sangat banyak. Sedangkan 

diluar pulau jawa sementara ini masih banyak didapatkan dari 

alam, sehingga belum banyak peternakan-peternakan jangkrik. 

Jangkrik segar yang sudah diketahui baik untuk pakan burung 

berkicau seperti poksay, kacer dan hwambie serta untuk pakan 

ikan, baik juga untuk pertumbuhan udang dan lele dalam 

bentuk tepung. 

Saat ini beberapa penelitian tentang tepung jangkrik 

terhadap burung puyuh memang sudah dilakukan, tetapi hasil 

penelitian itu kurang memberi hasil yang optimal, oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian tentang penambahan tepung 

jangkrik dalam pakan puyuh fase layer. Permasalahanya 
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adalah belum diketahui batasan penggunaan tepung jangkrik 

dalam pakan yang baik untuk puyuh agar performa produksi 

bisa meningkat. Sehingga penelitian ini akan menggunakan 

tepung jangkrik dalam pakan dengan persentase penambahan 

sampai dengan 5%, 10%, dan 15%. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung jangkrik dalam 

pakan terhadap performa produksi burung puyuh.  

2. Mengetahui proporsi terbaik penambahan tepung jangkrik 

dalam pakan untuk meningkatkan performa produksi 

burung puyuh.  

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini yaitu:  

1. Menghasilkan alternatif bahan pakan yang dapat 

digunakan sebagai campuran pakan dalam meningkatkan 

performa produksi burung puyuh.   

2. Memilih proporsi terbaik penambahan tepung jangkrik 

dalam pakan untuk meningkatkan performa produksi 

burung puyuh.  

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Burung puyuh sampai saat ini masih dipandang 

sebagai unggas penghasil telur, karena produksi telur burung 

puyuh dapat mencapai 250 – 300 butir/ekor/tahun. Disamping 

produksi telurnya, burung puyuh juga dimanfaatkan daging 

dan kotorannya. Keunggulan lain dari burung puyuh adalah 

cara pemeliharaannya yang mudah dan mempunyai daya tahan 

yang tinggi terhadap penyakit (Hartono, 2004).  
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Burung puyuh memerlukan nutrisi yang cukup pada 

pakannya untuk menghasilkan produksi yang maksimal, oleh 

karena itu berbagai upaya telah dilakukan dalam 

meningkatkan performa produksi burung puyuh sebagai 

unggas petelur, beberapa diantaranya yaitu dengan melakukan 

perbaikan pakan yang diberikan. Hal ini sangat berkaitan erat 

dengan nutrisi yang diberikan kepada burung puyuh agar dapat 

berkembang dan berproduksi sesuai dengan yang diharapkan. 

Di alam liar burung puyuh merupakan unggas pemakan 

serangga salah satunya adalah jangkrik. 

Jangkrik merupakan salah satu serangga yang dengan 

mudah dapat ditemukan di area persawahan dan perkebunan, 

jangkrik banyak diminati karena digunakan sebagai bahan 

pakan untuk ternak seperti burung berkicau dan ikan, jangkrik 

dipercaya dapat membuat suara burung menjadi lebih nyaring 

dan lebih lincah sehingga banyak yang menggunakan jangkrik 

sebagai bahan pakan alternatif saat ini. Jangkrik dipilih karena 

diketahui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 

(55-60%) sehingga dapat dijadikan bahan pakan untuk unggas. 

Jangkrik cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. 

Jangkrik memiliki daya reproduksi yang tinggi, mampu 

beradaptasi dengan baik di lingkungan beriklim tropis dan 

mudah dipelihara. Saat ini pengolahan jangkrik menjadi 

tepung sudah banyak dilakukan, hal ini karena banyak 

masyarakat yang menggunakan tepung jangkrik sebagai pakan 

campuran dalam ransum untuk ternak. Dilihat dari kandungan 

nutrisinya tepung jangkrik sangat potensial dalam memenuhi 

kebutuhan ternak terutama unggas petelur seperti burung 

puyuh.  

Hasil penelitian Rini (2002) menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jangkrik sampai 9% dalam campuran 
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pakan ternyata tidak mempengaruhi konsumsi, konversi pakan 

dan pertambahan bobot badan burung puyuh jantan. Dari 

uraian diatas maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

tentang tepung jangkrik dalam pakan burung puyuh fase layer 

untuk mengetahui bagimana produksi yang dihasilkan oleh 

burung puyuh serta bagaimana pengaruhnya terhadap 

konsumsi pakan dan konversi pakan dilihat dari kandungan 

nutrisi jangkrik yang cukup baik untuk kebutuhan nutrisi 

burung puyuh, maka pemberian tepung jangkrik dalam pakan 

diberikan sampai dengan 5%, 10%, 15% sebagai pengganti 

sumber protein hewani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir 

Kandungan tepung jangkrik : Protein 60%, lemak 

8,20%, BK 22,52%, dan energi 6172,88 kkal/kg 

Penambahan tepung jangkrik dalam pakan diharapkan 

dapat meningkatkan performa produksi burung puyuh 

Menurunkan  

konversi pakan 

Meningkatkan  

Produksi telur 
Efisiensi  

konsumsi pakan 

Burung puyuh : unggas sumber protein hewani  

     (daging dan telur) 

burung puyuh liar pemakan serangga 

(jangkrik, belalang) 



8 
 

1.6. Hipotesis 

Penambahan tepung jangkrik dalam pakan burung 

puyuh diharapkan dapat memperbaiki performa produksi 

burung puyuh ditinjau dari: konsumsi pakan, HDP, egg mass, 

dan konversi pakan burung puyuh. 


