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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ternak puyuh merupakan jenis uggas yang sudah 

cukup lama dipelihara di Indonesia dan telah 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber protein 

hewani, yaitu daging dan telurnya. Ternak ini sebenarnya 

bukan ternak asli Indonesia, tetapi berasal dari negara lain 

dan pertama kali dipelihara di Indonesia pada tahun 1979, 

namun semenjak tahun 1981 tidak pernah lagi diimpor, 

sehingga pada saat ini puyuh sudah dianggap sebagai 

salah satu jenis ternak lokal Indonesia (Prihatman, 2000). 

Puyuh merupakan unggas yang memiliki bentuk fisik 

kecil dan penanganannya cukup mudah. Keunggulan dari 

puyuh adalah sangat mudah dipelihara, tahan terhadap 

penyakit, dan jumlah produksi telur yang cukup tinggi, 

yaitu dapat mencapai 250-300 butir per tahun. Selain itu 

daging puyuh bergizi tinggi dengan kadar protein sekitar 

21,1 % dan kadar lemak yang cukup rendah, yaitu hanya 

sebesar 7,73 %. Menurut Tuluen and Dashe (2010), puyuh 

mencapai dewasa kelamin sekitar umur enam minggu dan 

pada umumnya mencapai puncak produksi telur setelah 

50 hari bertelur.    

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan 

hidup masyarakat di Indonesia, maka meningkat pula 

kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

permintaan masyarakat akan pangan sumber protein 

hewani semakin meningkat. Salah satu pangan sumber 

protein hewani dapat diperoleh dari daging dan telur 

unggas yaitu burung puyuh. Berdasarkan data Anonimous 
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(2014) populasi burung puyuhmengalami peningkatan 

selama kurun waktu tahun 2010-2012 berurutan yaitu dari 

7.053.576 ekor tahun 2010, naik menjadi 7.356.648 ekor 

tahun 2011 dan 7.840.880 ekor tahun 2012.  

Ada 3 faktor  yang perlu diperhatikan untuk 

menunjang jumlah populasi puyuh di Indonesia 

diantaranya yaitu pakan, bibit dan manajemen 

pemeliharaan. Pakan merupakan faktor  yang  paling 

banyak membutuhkan biaya yaitu 60-70% dari seluruh 

total biaya produksi, sehingga biaya produksi akan 

ditentukan oleh harga bahan pakan dan juga  menentukan  

produktivitas puyuh (Dewi, 2001).  

 Penggunaan obat tradisional untuk hewan telah 

lama dilakukan oleh para petani di pedesaan. Ternyata 

penggunaannya semakin meningkat, berdasarkan info di 

lapangan beberapa peternak yang menggunakan obat 

tradisional tersebut mendapatkan hasil yaitu adanya 

peningkatan pada produktivitas ternaknya. Adapun 

manfaat dari obat tradisional yang digunakan di antaranya 

adalah menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan 

pertumbuhan pada hewan (Hera, 2002). Hasil pertanian 

seperti bawang putih dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan manusia, bahan baku dalam bidang industri dan 

bahan pakan ternak. Bawang putih mengandung scordinin 

dan alisin, di mana scordinin berperan dalam memberikan 

kekuatan dan pertumbuhan tubuh. 

 Bawang putih mengandung beberapa senyawa 

aktif antara lain : allisin mempunyai daya anti bakteri dan 

anti radang. Selenium suatu mikro mineral sebagai anti 

oksidan dan mencegah terbentuknya gumpalan darah 

yang dapat menyumbat pembuluh darah ke otak. 
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Germanium seperti selenium bersifat anti kanker dapat 

menghambat dan memusnahkan sel-sel kanker didalam 

tubuh. Metilatil trisulfida mencegah penyumbatan yang 

menghambat aliran darah kejantung dan otak. 

Peningkatan konsumsi pakan pada ayam yang mendapat 

bawang putih diduga karena senyawa aktif bawang putih 

yaitu allisin, selenium dan metilatil trisulfida. Senyawa 

allisin bersifat antibakteri mampu menghindarkan tubuh 

dari serangan infeksi bakteri pathogen. Metilatil trisulfida 

mencegah pengentalan darah, sedangkan selenium bekerja 

sebagai anti oksidan mampu mencegah penggumpalan 

darah, aliran darah menjadi lebih lancar sehingga proses 

metabolisme lebih baik, dengan demikian kondisi tubuh 

ayam menjadi lebih sehat dan nafsu makan meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah penambahan tepung bawang putih pada 

pakan dapat mempengaruhi konsumsi pakan, 

konversi pakan, pertambahan bobot badan dan 

umur pertama kali bertelur pada burung puyuh 

(Coturnixcoturnix japonica)? 

2. Berapa persentase terbaik dalam penambahan 

tepung bawang putih pada pakan yang dapat 

mempengaruhi konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan dan umur pertama kali 

bertelur pada burung puyuh (Coturnixcoturnix 

japonica)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  
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1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive alami 

terhadap konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan dan umur pertama kali 

bertelur pada burung puyuh (Coturnixcoturnix 

japonica). 

2. Mengetahui persentase terbaik dalam 

penambahan tepung bawang putih sebagai feed 

additive alami dalam pakan terhadap konsumsi 

pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan 

dan umur pertama kali bertelur pada burung 

puyuh (Coturnixcoturnix japonica). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan: 

1. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi dan 

kajian ilmiah tentang penambahan tepung bawang 

putih sebagai feed additive alami dalam pakan 

burung puyuh. 

2. Bagi pembaca dan instansi swasta sebagai bahan 

informasi kepada masyarakat, peternak dan 

instansi ang bergerak dibidang peternakan dalam 

pengembangan usaha khususnya usaha 

peternakan burung puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Burung  puyuh (Coturnixcoturnix japonica) di 

kalangan masyaraktat dikenal sebagai puyuh penghasil 

telur. Apabila dibandingkan dengan unggas lain nilai gizi 

telur puyuh tidak kalah sehingga akan  menambah sumber 

protein hewani. Banyak cara yang telah dilakukan untuk 
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meningkatkan produksi burung puyuh (Zahra, Sunarti dan 

Suprijatna, 2012). Dalam hal ini keberhasilan beternak 

burung puyuh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penting diantaranya yaitu pakan (nutrisi), tata laksana 

(manajemen) dan bibit (Dianti, 2012). 

 Harga pakan yang tinggi merupakan 

permasalahan peternak saat ini, penyebabnya adalah 

mahalnya bahan penyusun pakan salah satunya tepung 

ikan sebagai sumber protein yang diperoleh dari luar 

negeri (Daulay, Bahri dan Sahputra, 2007). Selain itu 

pakan juga berkontribusi sebanyak 60%- 70% dari total 

biaya produksi. Oleh karena itu perlu pakan alternatif 

yang murah akan  tetapi memiliki sumber protein yang 

tinggi, tidak bersaing dengan manusia, ketersediaannya 

melimpah dan tidak menimbulkan penyakit pada ternak. 

Komponen aktif dalam bawang putih, allisin 

merupakan zat aktif yang mempunyai daya bunuh pada 

bakteri dan anti radang. Wiryawan, Suharti dan 

Bintang(2005) menggunakan metode pembubukan 

bawang putih dengan dosis 2.5%. Penggunaan bawang 

putih dengan konsentrasi 2.5% dapat menanggulangi 

cacingan pada ayam pedaging. Pemberian serbuk bawang 

putih 2.5% dalam pakan dapat meningkatkan konversi 

pakan, meningkatkan persentase karkas, serta 

menurunkan koloni bakteri salmonella typhimurium 

(Suharti, 2002). 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung 

bawang putih dalam konsumsi ransum itik peking, maka 

dilakukan analisis keseragaman. Dari hasil analisis 

keseragaman diperoleh bahwa pemberian tepung bawang 

putih dalam konsumsi ransum tidak berpengaruh nyata 
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(P>0,05) terhadap konsumsi ransum itik peking (Saleh, 

Tri dan Ganda 2006). 

Berdasarkan analisis laboratorium didapat 

perbandingan antara protein, lemak dan serat kasar tidak 

berbeda jauh antara setiap perlakuan yang artinya protein, 

lemak dan serat kasar dapat terpenuhi dari pakan yang 

diberikan. Dari pengamatan yang paling menonjol didapat 

pada level pemberian tepung bawang putih 

mempengaruhi konsumsi dari ternak itik dimana pada 

level 1,75% tepung bawang putih tidak terasa baik bau 

maupun warna dan pada level 3,75% dan 5% bau dari 

bawang putih terasa sehingga dapat menurunkan 

konsumsi dari ternak itik. Pemberian pada level 2,5% 

yang lebih baik dalam bau, warna dan ternak itik lebih 

menyukai pakan pada level ini, dan hal ini juga terlihat 

pada pertambahan bobot badan dan konversi pada level 

2,5% lebih tinggi dibanding dari level yang lain Saleh,dkk 

(2006). Hal ini sesuai dengan pendapat Suharti (2002) 

bahwa semakin tinggi konsentrasi bawang putih, maka 

aktivitasnya cenderung meningkat. Aktivitas antibakteri 

bawang putih ini disebabkan kandungan dially 

thiosulfinate yang biasa disebut allisin. 

 

Hasil penelitian Saleh,dkk (2006) menunjukkan 

bahwa rataan pertambahan bobot badan itik peking 

selama penelitian adalah 254,14 g/ekor/minggu dengan 

kisaran 242,88 g/ekor/minggu sampai dengan 267,81 

g/ekor/minggu. Konversi ransum dihitung dengan 

membandingkan jumlah ransum yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan yang didapat setiap minggunya. 

Rataan konversi ransum itik peking selama penelitian 
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adalah 4,03 dengan kisaran 3,80 sampai dengan 

4,15.Berdasarkan  uraian diatas, tepung bawang putih 

memiliki potensi untuk dijadikan pakan alternative atau 

feed additive. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tepung 

bawang putih yang ditambahkan dalam pakan dapat 

mempengaruhi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur 

pada burung puyuh (Coturnixcoturnix japonica). Bagan 

kerangka pikir penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu: 

Penambahan tepung bawang putih pada pakan 

basal memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan dan umur pertama kali bertelur 

burung puyuh. 

  


