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BAB 1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang 

saat ini mulai banyak dibudidayakan baik sebagai usaha 

sampingan maupun sebagai usaha komersil. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh puyuh 

yaitu siklus hidupnya relatif pendek karena kurang lebih pada 

umur 40 hari telah mencapai dewasa kelamin dan mampu untuk 

menghasilkan telur, tubuhnya yang kecil dengan bobot sekitar 

135-145g juga merupakan keunggulan karena, dapat dipelihara 

di lahan yang tidak terlalu luas (Subekti, 2012). Produktifitas 

yang tinggi merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh 

peternak dan untuk mencapainya maka perlu manajemen 

pemeliharaan yang baik. Salah satu manajemen tersebut adalah 

pakan. Pakan memiliki peranan yang penting dikarenakan 

pakan mecakup 70% dari total keseluruhan biaya produksi yang 

dikeluarkan. Oleh sebab itu maka penggunaan pakan harus 

dilakukan dengan efektif dan efisien guna mencapai 

produktifitas yang optimal. 

Upaya pengoptimalan produksi ternak puyuh dapat 

menggunakan berbagai cara, salah satunya ditambahkan zat 

aditif dalam pakan. Antibiotik merupakan salah satu zat aditif 

yang ditambahkan kedalam pakan, berfungsi untuk membasmi 

mikroorganisme yang terdapat pada saluran pencernaan unggas 

sehingga proses penyerapan nutrisi pakan lebih optimal. Akan 

tetapi penggunan antibiotik sintetis dalam jangka panjang 

memiliki dampak negatif yang menyebabkan bakteri patogen 

akan bersifat resisten (Bogaard dan Stobberingh, 1999). 

Dampak negatif dari penggunaan antibiotik buatan tersebut, 

mendorong peneliti untuk menemukan bahan pengganti yang 
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sesuai dengan kebutuhan, dengan dampak negatif yang lebih 

minimal. Penggunaan imbuhan pakan yang terbuat dari bahan 

alami merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitas ternak (Damayanti, Sofyan, Julendra1 dan Untari, 

2009). Penggunaan imbuhan pakan alami sebagai alternatif 

pengganti antibiotik dapat menjadi salah satu cara untuk 

mencegah resistensi mikroorganisme (Mulyono, Murwani dan 

Wahyono, 2009).  

Peningkatan potensi produksi puyuh dapat dilakukan 

dengan melakukan manajemen pemeliharaan yang baik dan 

salah satunya dengan pemberian zat aditif pakan. Penelitian ini 

digunakan jus cacing fermentasi yang diharapkan dapat 

berfungsi sebagai pakan aditif. Jus cacing tersebut dicampurkan 

ke dalam air agar mempermudah pencampuran dan lebih efisien 

dalam penggunaannya. Salah satu bahan utama penyusun jus 

cacing tersebut adalah cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memiliki 

kandungan senyawa bioaktif seperti anti mikroba berupa 

lumbricin. Cacing tanah memiliki efek antibakteri terhadap 

bakteri patogen gram positif maupun gram negatif yang bersifat 

bakteristatik dan bakterisid. Adanya efek antibakteri pada 

cacing tanah disebabkan karena cacing tanah memiliki senyawa 

aktif antara lain golongan senyawa alkaloid (Suryani, 2010). 

Antibakteri akan menetralisir racun yang menempel pada 

dinding usus, sehingga penyerapan zat nutrisi yang penting 

dalam mempengaruhi produksi telur seperti protein dan kalsium 

menjadi lebih baik, sebagaimana kerja antibiotik sebagai 

growth promotor (Siahaan, Suprijatna, dan Mahfudz, 2013). 

Penambahan zat aditif tersebut, diharapkan dapat menetralisir 

mikroorganisme patogen yang terdapat di dalam organ 

pencernaan puyuh, sehingga dapat mengoptimalkan proses 
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pencernaan dan penyerapan zat nutrisi pada pakan dan 

berdampak pada peningkatan produksi ternak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

penambahan jus cacing fermentasi ke dalam air minum 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur puyuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh penambahan jus cacing fermentasi 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan puyuh dan umur pertama kali bertelur serta mengetahui 

taraf penggunaan jus cacing yang paling efektif. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi peternak dan menambah wawasan ilmuwan 

tentang potensi jus cacing fermentasi untuk meningkatkan 

produksi puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir 

Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang 

telah mengalami domestikasi. Puyuh terdiri dari beberapa jenis 

diantaranya adalah puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica). 

Jenis puyuh ini merupakan yang paling banyak diternakkan 

oleh masyarakat sebagai penghasil telur dan daging (Subekti 

dan Hastuti, 2013). Saat ini untuk memaksimalkan 

produktivitas puyuh digunakan zat aditif berupa antibiotik, 

dengan cara kerja membasmi mikroorganisme patogen yang 

terdapat di dalam organ pencernaan unggas untuk 

mengoptimalkan penyerapan nutrisi pada organ pencernaan 
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unggas (Suresh, Ratul, Satinder, Tarek, Antonio, Younes dan 

Stephane, 2017). 

Kendala penggunaan obat-obatan seperti antibiotika 

dan sejenisnya dalam mengatasi penyakit ternak dapat 

menyebabkan resistensi bakteri patogen dan menimbulkan 

residu pada karkas. Untuk memudahkan penanggulangan 

penyakit, cara yang lebih efektif dilakukan melalui upaya 

pencegahan (preventif). Pencegahan penyakit pada ternak 

umumnya dengan pemberian suplemen pakan. Cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) merupakan salah satu bahan alam yang 

berpotensi dijadikan suplemen pakan. Beberapa jenis cacing 

tanah telah dilaporkan mengandung zat aktif yang bersifat anti 

bakteri patogen salah satunya adalah lumbricus rubellus yang 

mengandung senyawa antibakteri berupa lumbricin-1 (Julendra 

dan Sofyan, 2007). Hal tersebut juga didukung pernyataan dari 

Damayanti, dkk. (2009) yang menyatakan bahwa penggunaan 

imbuhan pakan dari bahan alami merupakan cara alternatif 

untuk mencegah penyakit dan meningkatkan performa ternak  

Imbuhan pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jus cacing fermentasi. Penerapannya dengan cara 

mencampurkan jus cacing fermentasi kedalam air. Pemilihan 

air sebagai bahan campuran dikarenakan air merupakan 

kebutuhan pokok untuk metabolisme tubuh unggas, selain itu 

pencampuran zat aditif akan lebih mudah dilakukan 

menggunakan air minum. Penggunaan jus cacing fermentasi 

sebagai pakan aditif diharapkan dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan serta menurunkan konsumsi pakan, 

konversi pakan dan mengoptimalkan umur pertama kali 

bertelur. Bagan alir kerangka pikir di jelaskan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Puyuh (Coturnix coturnic japonica) merupakan jenis yang 

paling popular diternakkan 

oleh masyarakat sebagai penghasil telur dan daging (Subekti 

dan Hastuti, 2013). 

Peningkatan produksi dengan 

efisiensi penggunaan pakan 

Manajemen Pakan 

Jus Cacing  

Cacing (Lumbricus rubellus) 

merupakan salah satu bahan alami 

yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesehaan dan 

produktivitas ternak karena telah 

dilaporkan mengandung zat aktif 

yang bersifat anti bakteri patogen 

(Julendra dan Sofyan, 2007) 

Konsumsi 

pakan 

Pertambahan 

Bobot Badan 

Umur pertama 

kali bertelur 

Konversi 

pakan 

Mempengaruhi 

produksi 

Diberikan dengan media air 

P0 = Jus cacing 0 %  

P1 = Jus cacing 0,5 %  

P2 = Jus cacing 1 %  

P3 = Jus cacing 1,5 %  
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dengan penambahan jus cacing fermentasi 

pada puyuh akan berpengaruh pada konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama 

kali bertelur puyuh. 

  


