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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan bahan pangan sumber protein hewani sampai saat ini masih 

terus ditingkatkan, mengingat rataan konsumsi protein per kapita yang masih 

rendah. Tahun 2014 konsumsi daging sebesar 2,68 g/kapita/hari, sedangkan 

konsumsi telur dan susu sebesar 3,17 g/kapita/hari (BPS, 2015). Salah satu 

alternatif penyediaan bahan pangan sumber protein hewani saat ini adalah puyuh. 

Populasi puyuh di seluruh Indonesia pada tahun 2015 mencapai 12.904.000 ekor 

dan mengalami kenaikan (1,11%) dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah 

populasi sebanyak 12.692.000 ekor. Peningkatan jumlah populasi puyuh diiringi 

dengan tingkat produksi telur sebesar 20,8 ribu ton pada tahun 2015 (Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan,  2015).  

Pakan dalam usaha peternakan memiliki peranan penting yang perlu 

mendapat perhatian, karena untuk meningkatkan kualitas hasil produksi ternak 

dibutuhkan pakan yang berkualitas dengan salah satu langkah yang dapat 

ditempuh adalah dengan penambahan feed additives. Feed additives adalah 

bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan pada pakan dengan 

jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efisiensi pakan. Penambahan feed additives diharapkan mampu menekan 

tingginya angka mortalitas khusunya pada ternak unggas. Angka mortalitas yang 

tinggi diiringi dengan banyaknya jenis penyakit yang menyerang ternak unggas, 

menyebabkan peternak menggunakan antibiotik sintetik untuk meningkatkan 

kekebalan tubuh ternak. Penggunaan antibiotik sintetik secara terus menerus 

dapat memicu resistensi bakteri terhadap antibiotik dan meninggalkan residu kimia 

yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Salah satu upaya alternatif untuk 
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mengurangi penggunaan antibiotik sintetik yaitu dengan menggunakan bahan 

alami yang berasal dari tumbuhan. 

Antibiotik alami yang berasal dari tumbuhan memiliki keunggulan, terutama 

dilihat dari efeknya terhadap peningkatan palatabilitas (appetizer), peningkatan 

penampilan produksi, peningkatan efisiensi penggunaan pakan, keseimbangan 

mikroflora saluran pencernaan, peningkatan sekresi dan aktivitas enzim 

pencernaan dan kesehatan ayam pedaging dan mengurangi kelemahan 

penggunaan antibiotik sintetik. 

Fitogenik merupakan hasil dari metabolit sekunder tanaman yang 

mengandung senyawa bernilai nutrisi, tidak bernutrisi, ataupun anti-nutrisi 

(Hashemi dan Davoodi, 2011). Fitogenik relatif aman untuk dikonsumsi manusia 

dan hewan, serta dikategorikan Generally Recognized As Safe (GRAS). Fitogenik 

yang digunakan meliputi tanaman herbal, spices (rempah-rempahan), ataupun 

ekstrak komponen aktif yang terkandung di dalam tanaman. Komponen aktif 

tersebut telah diketahui mempunyai aktivitas anti-mikroba,  antifungi, dan aktivitas 

antioksidan (Windischet al., 2007). Umumnya dalam suatu tanaman mengandung 

satu atau beberapa molekul aktif (Frankic et al., 2009). Saat ini, telah banyak 

dilakukan penelitian dengan memanfaatkan tanaman ataupun ekstraknya sebagai 

feed additive pada ternak karena dibandingkan dengan antibiotik sintetik, fitogenik 

terbukti lebih alami, bebas residu, dan lebih ideal digunakan sebagai pemicu 

pertumbuhan hewan (Hashemi et al., 2008). Beberapa komponen aktif fitogenik 

meliputi minyak atsiri, flavonoid, saponin, dan tanin seperti yang terkandung dalam 

tumbuhan jeringau merah. 

Jeringau merah (Acorus Sp) dari famili Araceae merupakan jeringau yang 

tumbuh liar di hutan-hutan tropis Kalimantan Barat, secara empiris telah digunakan 

oleh masyarakat pedalaman suku Dayak untuk mengobati berbagai macam 

penyakit diantaranya tyfus dan demam berdarah. Pengujian awal pada jeringau 
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merah menunjukkan potensi penghambatan pertumbuhan bakteri Salmonella 

typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tyfus (Purwaningsih, 2009) karena 

kandungan saponin dan flavonoid (Maheswari, 2002). Jeringau juga mengandung 

minyak atsiri terdapat pada daun dan rimpangnya, seperti eugenol, asarilaldehida, 

asaron (alfa dan beta asaron), kalameon, kalamidiol, isokalamendiol, akorenin, 

akonin, akroagermakron, akolamonin, isokolamin, sioburin, isosiobunin, epi-

siobuni, resin, amilum dan tannin (Sastroamidjojo, 2004). 

Jeringau putih (Acorus calamus) termasuk dalam golongan rempah-rempah 

yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jeringau putih mengandung 

minyak atsiri yang disebut sebagai minyak kalamus atau calamus oil (Rustini, 

2010).  Bahan kimia aktif jeringau putih terdapat pada bagian rimpang yang dikenal 

sebagai minyak atsiri, flavonoid, terpenoid alkaloid, saponin, dan lain-lain  

(Simanjorang, 2008). Komposisi minyak atsiri rimpang jeringau putih terdiri dari 

82% asaron, 5% kalamenol, 4% kalamin, 1% kalameon, 1% metileugenol, dan 

0,3% eugenol (Sasongko dan Asmara, 2002).  Asarone sebagai komponen utama 

penyusun minyak atsiri terdiri dari 67 hidrokarbon, 35 senyawa karbonil, 56 

alkohol, 8 fenol, dan 2 furan (Motley, 1994).  Minyak atsiri dari jeringau putih 

berperan sebagai racun perut, racun kontak, anti-feedant, repellent (Hasan et al., 

2006) 

Penelitian tentang penambahan tepung jeringau merah (Acorus sp) sebagai 

feed additive bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas telur pada puyuh 

petelur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Kandungan bioaktif (flavonoid dan antioksidan) dan asam lemak apa yang 

terdapat pada rimpang jeringau merah (Acorus sp)  dan jeringau putih 

(Acorus calamus)   

2. Apakah pemberian tepung jeringau dapat meningkatkan performa dan 

kualitas telur pada puyuh (Coturnix-coturnix japonica). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kandungan bioaktif (flavonoid dan antioksidan) dan asam 

lemak  pada jeringau merah (Acorus sp)  dan jeringau putih (Acorus   

calamus). 

2. Mengetahui pengaruh pemberian tepung jeringau dengan kandungan 

terbaik terhadap produksi dan kualitas telur puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica). 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kandungan tepung jeringau dan pengaruh penggunaan tepung jeringau dalam 

pakan terhadap penampilan produksi puyuh (Coturnix-coturnix japonica). 

 

 

 

 

 

 

 


