
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Burung Puyuh 

Puyuh merupakan burung yang tidak biasa 

terbang, berkaki pendek. Di Indonesia puyuh mulai 

diternakan pada tahun 1979 akhir. Puyuh merupakan 

salah satu komoditas unggas yang populer di masyarakat, 

hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang 

berminat memelihara burung puyuh dan yang 

mengkonsumsi produk-produk dari burung puyuh. 

Beternak burung puyuh sudah semakin diminati 

masyarakat karena usaha ternak puyuh cukup 

menguntungkan. Beternak puyuh tidak memerlukan 

tempat yang luas sehingga banyak peternakan puyuh di 

beberapa daerah, tetapi tidak semua ternak tersebut 

berhasil. Hal ini disebabkan karena biaya pemeliharaan 

yang tinggi dan kurangnya pengetahuan peternak tentang 

pemeliharaan yang baik. Menurut Nugroho dan Mayun, 

1986, klasifikasi burung puyuh adalah sebagai berikut:  

Kerajaan : Animalia  

Filum : Chordata  

Kelas : Aves  

Ordo : Galilformes  

Famili : Phasianidae   

Genus : Coturnix  

Spesies : Coturnix-coturnix japonica   
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Burung puyuh (coturnix-coturnix japonica) betina 

unggas sudah banyak diternakkan karena produksi 

telurnya tinggi. Produksi telur burung puyuh dalam satu 

tahun berkisar antara 250-300 butir/ekor. Tinggi dan 

rendahnya produksi telur burung puyuh yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh umur awal bertelur. Konsumsi pakan 

perlu diperhatikan agar umur awal bertelur tepat 

(Listiyowati dan Roospitasari, 2000). Pakan yang 

diberikan harus mengandung nutrient yang sesuai dengan 

kebutuhan puyuh yaitu dengan PK ( Protein Kasar) 24% 

untuk grower, dan 20% untuk layer dengan EM (Energi 

Metabolisme) sebesar 2900 kkal/kg (NRC, 1994). Pada 

umumya peternak burung puyuh memberikan pakan 

dalam bentuk jadi dari perusahaan pakan atau membuat 

ransum sendiri dengan pengetahuan yang kurang tanpa 

mengetahui jenis bahan pakan yang disukai burung 

puyuh. Hal ini menyebabkan ternak tidak memiliki 

kesempatan lebih untuk memilih banyak bahan pakan 

yang disukai dan yang sesuai dengan kebutuhannya 

sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat awal 

bertelur, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali 

standar nutrisi burung puyuh dengan dilakukan uji pola 

pemberian pakan bebas pilih (free choice feeding). 

Faktor terpenting dalam keberhasilan beternak 

burung puyuh adalah ransum (nutrisi), tata laksana 

(manajemen) dan bibit. Permasalahan yang dihadapi oleh 

peternak saat ini yaitu harga ransum yang tinggi, 

disebabkan mahalnya bahan penyusun ransum Oleh 



11 
 

karena itu, diperlukan alternatif lain sebagai sumber 

protein dalam ransum burung puyuh dan keberadaan 

sumber bahan penyusun ransum tersebut dapat diperoleh 

dengan mudah, cukup tersedia dan tidak mengganggu 

kesehatan ternak. 

 

2.2. Jangkrik 

Jangkrik tergolong serangga yang dalam 

kehidupannya mengalami metamorfosis tidak sempurna. 

Kehidupannya dimulai dari fase telur, kemudian menetas 

menjadi nimfa (serangga muda), melewati beberapa kali 

stadium instar terlebih dahulu sebelum menjadi imago 

(serangga dewasa) yang ditandai dengan terbentuknya 

dua pasang sayap (Hasegawa dan Kubo, 1996). Jangkrik 

sudah lama dikenal sebagai salah satu pakan satwa 

piaraan khususnya aneka burung berkicau dan beberapa 

jenis vertebrata pemakan serangga. Percobaan pada 

burung terucuk (Pycnonotus goiavier) memperlihatkan 

bahwa penambahan jangkrik dalam pakan secara nyata 

memengaruhi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, dan agresivitas (Widiyaningrum dan Sudjatinah, 

2008).  

Umumnya jangkrik diperjual belikan di pasar 

tradisional berupa jangkrik anakan (fase instar) dalam 

bentuk hidup. Setiap spesies memiliki ukuran tubuh, 

siklus hidup, dan produktivitas yang berbeda satu sama 

lain sehingga memengaruhi pertumbuhan (Widyaningum 

et all.,2003).  
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2.3. Performa Burung Puyuh 

2.3.1. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya 

sejumlah nutrisi yang ada dalam pakan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Pakan yang 

diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur 

dan kebutuhan ternak. Pakan yang diberikan untuk 

burung puyuh dapat berupa pellet, crumble (remah), atau 

tepung. Pakan tepung merupakan bentuk pakan yang 

paling cocok bagi burung puyuh karena tingkah laku 

aktif burung puyuh yang sering mematuk. Protein, 

karbohidrat, vitamin, mineral, dan air mutlak harus 

tersedia dalam jumlah yang cukup. Kekurangan salah 

satu nutrisi tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan 

dan penurunan produktivitas (Nugroho dan Mayun, 

1986). 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh berat badan, 

ukuran tubuh, tahapan produksi, keadaan energi pakan, 

dan suhu lingkungan. Menurut Diwayani (2012), 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan 

(komposisi nutrisi dalam pakan,  kualitas pellet, dan 

formulasi pakan) dan manajemen (manajemen 

lingkungan, kepadatan kandangan, ketersediaan pakan 

dan airminum, serta kontrol terhadap penyakit). Zuprizal 

(2006) menambahkan faktor yang mempengaruhi bobot 

badan dan konversi pakan adalah konsumsi pakan. 

Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi 

pakan pada unggas adalah kandungan energi pada pakan. 
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Semakin tinggi energi pakan maka konsumsi pakan akan 

menurun. Konsumsi pakan akan mempengaruhi 

konsumsi protein ternak. Konsumsi protein ini yang 

bertanggung jawab pada kenaikan bobot badan ternak. 

Adapun konsumsi protein dapat didefinisikan sebagai 

banyaknya protein yang ada dalam sejumlah pakan yang 

dikonsumsi (Tillman dkk, 1998). Pemberian pakan puyuh 

dibedakan berdasarkan umur, yaitu puyuh berumur 31-51 

hari diberi pakan sebanyak 17,5 g/ekor/hari. Puyuh 

berumur 51-100 hari meningkat menjadi 22,1 g/ekor/hari 

(Tiwari dan Panda, 1978). Konsumsi pakan puyuh per 

hari berkisar antara 20,96 g/ekor/hari sampai 23,82 

g/ekor/hari tidak berubah setelah puyuh berumur 100 hari 

(Triyanto, 2007). 

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh Fase Layer 

Sumber : National Research Council (1994) 

    Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2006) 

 

 

 

 

Zat Nutrisi NRC* SNI* 

Energi Metabolis (kkal/kg) 

Protein (%) 

Kalsium (%) 

Fosfor (%) 

Serat Kasar (%) 

Lemak (%) 

Min 2900 

20 

Min 2,5 

Min 1 

Maks 4,40 

3,96 

Min 2700 

Min 17 

2,5-3,5 

0,6-1 

Maks 7 

Maks 7 
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Table 2. Kebutuhan Pakan Pada Burung Puyuh Sesuai  

  Dengan Umurnya. 

Sumber : Anggorodi (1995) 

 

2.3.2. HDP (Hen Day Production) 

Hen Day Production yaitu persentase produksi 

telur dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada 

jumlah ternak yang ada disetiap saat dalam jangka waktu 

tersebut. Konsumsi pakan mempengaruhi penampilan 

produksi unggas sebab pakan yang dikonsumsi unggas 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pokok 

serta untuk proses produksi (Anggorodi, 1995). 

Produktivitas telur adalah persentase jumlah telur 

yang dihasilkan oleh ternak setiap harinya. Menentukan 

tingkat produksi telur pada unggas dapat dilakukan 

dengan dua metode yaitu Hen Day Production dan Hen 

Housed Production. Hen Day Production adalah jumlah 

telur yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam priode 

tertentu, yang dihitung dalam persentase. Sedangkan Hen 

Housed Production adalah jumlah telur yang di produksi 

dibagi dengan jumlah unggas saat permulaan, yang 

Umur (minggu) Kebutuhan pakan (g/ekor/hari) 

1 

2 

4 

5 

6 

>6  

2 

4 

8 

13 

15 

17-19 
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dihitung dalam persentase. Dari kedua metode tersebut 

yang sering dipakai adalah Hen Day Production, karena 

dapat menentukan tingkat produksi telur sesuai dengan 

jumlah unggas yang hidup (Djulardi, 2006). Rumus 

menghitung HDP sebagai berikut :  

 

  Produksi Telur (butir) 

HDP =       x 100% 

      ∑ unggas (ekor) 

 

Menurut idris (1995) HDP merupakan ukuran 

persentase produksi telur yang dihitung dengan cara 

produksi telur hari itu dibagi dengan jumlah unggas pada 

hari tersebut.  

 

2.3.3. Egg Mass 

Egg mass merupakan masa telur (g) yang 

diperoleh dari perbandingan antara jumlah berat telur 

yang dihasilkan dengan jumlah unggas yang ada selama 

penelitian rumus menghitung egg mass sebagai berikut :  

 

  Egg Mass = HDP x Berat Telur (g) 

 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa nilai egg 

mass tergantung dari persentase produksi telur harian dan 

berat telur, apabila egg mass meningkat maka produksi 

telur meningkat pula, Sebaliknya egg mass turun maka 

produksi telur juga menurun. Penggunaan masa telur 
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(egg mass) dibandingkan jumlah telur merupakan cara 

menyatakan perbandingan kemampuan produksi antar 

kelompok atau galur unggas oleh akibat pemberian 

makanan dan progam pengelolaan yang lebih baik. 

 

2.3.4. Konversi Pakan / FCR (feed convertion ratio) 

FCR  (feed convertion ratio) yaitu berapa pakan 

yang dihabiskan untuk mencapai 1 kg bobot hidup 

unggas. Faktor yang mempengaruhi berat badan dan FCR 

adalah konsumsi pakan, sedangkan faktor utama yang 

mempengaruhi konsumsi pakan pada unggas adalah 

kandungan energi pada ransum, semakin tinggi energi 

ransum maka konsumsi ransum akan menurun (Zuprizal, 

2006). Chimote et all. (2009) yang menyebutkan bahwa 

nilai FCR puyuh umur 35 hari adalah 3,32.  

Achmanu, dkk. (2011) perbedaan konversi pakan 

disebabkan karena adanya perbedaan dalam konsumsi 

pakan dan jumlah produksi telur. Faktor lingkungan juga 

dapat berpengaruh terhadap konversi pakan diantaranya 

suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air minum 

yang terbatas, tatalaksana pemeliharaan, kualitas pakan, 

kepadatan kandang, dan penyakit. Konversi pakan 

didapatkan dari hasil bagi jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan jumlah bobot telur cara menghitungnya yaitu:  

 

Konversi pakan = Konsumsi Pakan (g) 

      Produksi Telur (g) 
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Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (gram) dengan produksi 

telur (gram) yang dihasilkan. Konversi ransum dapat 

digunakan untuk mengukur keefisienan ransum, semakin 

rendah angka konversi ransum berarti efisiensi 

penggunaan ransum semakin rendah dan sebaliknya 

semakin tinggi angka konversi ransum berarti tingkat 

efisiensi ransum semakin tinggi. Konversi pakan 

dipengaruhi oleh bangsa burung, manajemen, penyakit 

serta pakan yang digunakan (Rizal, 2006). 

 


