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BAB 2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Puyuh 

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 yang paling popular diternakkan oleh 

masyarakat sebagai penghasil telur dan daging (Subekti dan 

Hastuti, 2013). Keuntungan dari puyuh dibandingkan unggas 

lainnya adalah, pertumbuhannya yang cepat, dewasa kelamin 

dini, tingkat produksi telur yang tinggi, interval generasi 

pendek, masa inkubasi singkat, dan ketahanan tinggi terhadap 

penyakit (Chimezie, Fayeye, Toye, Ayorinde and Ayeni, 2017). 

Puyuh sering digunakan sebagai hewan penelitian, 

dikarenakan lebih cepat dewasa, memiliki efisiensi pada 

produksi telur dan daging (Kaye, Akpa, Adeyinka dan Nwagu, 

2017). Puyuh jenis bangkok dan puyuh persilangan bangkok-

lokal adalah dua dari antara jenis-jenis puyuh yang memiliki 

penggemar cukup luas dan merupakan salah satu komoditas 

yang banyak di ternakan. Puyuh bangkok memiliki ciri 

morfologi yang tidak berbeda jauh dari puyuh persilangan 

bangkok-lokal. Perbedaan yang mencolok terlihat dari bobot 

badan puyuh sewaktu Day Old Quail (DOQ) yakni bobot badan 

puyuh bangkok lebih besar 1g hingga 2g dibandingkan puyuh 

persilangan bangkok-lokal (Dionysius, Sudjarwo dan 

Muharlien, 2016). 

Puyuh Jepang (Coturnix japonica) termasuk dalam 

ordo Galliformes, family Phasianidae dan merupakan spesies 

yang berbeda dengan puyuh umum (Coturnix coturnix). 

Keduanya asli dari Asia Timur dan Jepang. Puyuh Jepang 

diklasifikasikan sebagai burung yang suka bermigrasi. Jantan 
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lebih kecil dari betina dengan bulu khas antara jenis kelamin. 

Puyuh liar Jepang memiliki berat antara 90 dan 100 g sementara 

puyuh yang dipelihara diketahui memiliki berat sekitar 150-200 

g. Bobot puyuh yang dibiakkan secara komersial untuk 

produksi daging bisa mencapai 350 g (Wilkinson, Robert, 

William, James, Robert and Dragana, 2016) 

2.2 Jus cacing 

Jus cacing yang digunakan mengandung beberapa 

bahan diantaranya adalah cacing tanah, molases, air kelapa dan 

probiotik. 

2.2.1 Cacing 

Cacing tanah L. rubellus merupakan salah satu 

alternatif yang dapat digunakan sebagai imbuhan pakan ternak 

dengan kandungan protein yang tinggi yaitu 65,63% dan 

mengandung bioaktif yang bersifat anti bakteri (Damayanti, 

Sofyan dan Julendra, 2008). Cacing ini memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan cacing lainnya, selain 

produktivitas yang tinggi juga memiliki perkembangan cepat, 

tubuh subur dan mudah beradaptasi dengan media hidupnya 

(Auliah, 2008). L. rubellus memiliki kandungan senyawa anti 

mikroba berupa lumbricin-1 yang memiliki kemampuan untuk 

menghambat bakteri patogen gram positif maupun gram negatif 

(Julendra dan Sofyan, 2007). Kandungan antibiotik pada cacing 

berupa protein yang dapat membunuh mikroba patogen lebih 

efektif daripada antibiotik konvensional dan dapat menghambat 

kemampuan mikroba untuk menjadi resisten (Cooper, Beschin 

and Bilej, 2002). Cara kerja dari senyawa antimikroba pada L. 

rubellus yaitu dengan merusak permeabilitas dinding sel 

sehingga menghambat proses sintesis protein serta DNA 

(Karimy, Julendra, Hayati, Sofyan, Damayanti, dan 

Priyowidodo, 2013).  
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2.2.2 Molases  

Molases merupakan limbah dari proses pemurnian gula 

yang memiliki kandungan gula sebesar 50-60 %, serta sejumlah 

asam amino dan mineral (Hernaman, Hidayat dan Mansyur. 

2005). Molases merupakan bahan yang dapat digunakan 

sebagai media hidup untuk perkembang biakan 

mikroorganisme karena mengandung nutrisi yang diperlukan 

mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang (Portilla, 

Vicente, Lorenzo, Arturo, Gonzalo dan Manuel, 2015). Molases 

merupakan produk samping dari industri pembuatan gula yang 

kaya akan karbohidrat dan mineral yang sangat mudah dicerna, 

memberikan efek tonik, meningkatkan palatabilitas serta dapat 

menghilangkan debu pada pakan unggas (Kaijage, Mutayoba, 

Katule dan Kakengi, 2014). Molases merupakan salah satu jenis 

karbohidrat fermentable yang dapat digunakan sebagai sumber 

energi mikroba dalam proses fermentasi (Bata, 2008). 

2.2.3 Air Kelapa 

Kelapa merupakan tumbuhan yang sering 

dimanfaatkan dan dapat digunakan seluruh bagian 

tumbuhannya. Salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan 

adalah air kelapa dengan kandungan mikronutrien yang dapat 

berperan sebagai anti oksidan dalam tubuh (Jean, Yong, Ge, Ng 

dan Tan, 2009). Air kelapa merupakan salah satu hasil samping 

dari industry pengolahan kelapa yang masih minim dalam 

pengolahannya. Kandungan zat yang terdapat dalam air kelapa 

meliputi, beberapa macam mineral, vitamin, gula serta asam 

amino esensial (Barlina, 2004). Komposisi kimia air kelapa 

adalah; specific grafity 1,02%, bahan padat 4,71%, gula 2,56%, 

abu 0,46%, minyak 0,74%, protein 0,55%, dan senyawa 

khlorida 0,17% (Mahmud dan Ferry, 2005). 
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2.2.4 Probiotik  

Probiotik sering diberikan pada ternak dengan cara 

menambahkannya ke dalam pakan ataupun lewat air minum. 

Probiotik merupakan mikroba hidup yang dapat berkembang di 

dalam usus serta dapat memberikan keuntungan kepada 

inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Kompiang, 2009). Tujuan dari pemberian probiotik adalah 

untuk meningkatkan performa produksi ternak dengan cara 

menjaga kesehatan organ pencernaan. Pemberian mikroba 

hidup dapat berpengaruh pada keseimbangan mikroflora pada 

saluran pencernaan serta berpengaruh pada kinerja dan 

kesehatan saluran pencernaan (Haryati, 2011). Tujuan dari 

penambahan mikroorganisme dalam pakan adalah untuk 

mengawetkan atau meningkatkan kualitas pakan (Wina, 2005). 

2.3 Pakan Puyuh 

Pakan merupakan kebutuhan utama yang digunakan 

untuk kehidupan pokok dan produksi. Kebutuhan pakan 

mencapai 70% dari keseluruhan total biaya produksi. 

Kebutuhan zat pakan puyuh dipengaruhi oleh fase pertumbuhan 

yang berbeda-beda (Zahra, Sunarti, dan Suprijatna, 2012). 

Semua kebutuhan nutrisi puyuh harus dapat dipenuhi dari pakan 

yang diberikan karena akan berpengaruh terhadap performa 

produksinya. Taraf protein yang terkandung dalam pakan untuk 

puyuh pada fase pertumbuhan adalah 24-25% (NRC, 1994). 

Kandungan pakan yang diberikan pada puyuh 

disesuaikan dengan kebutuhan protein dan energi untuk 

metabolisme tubuh setiap harinya. Penentuan kebutuhan nutrisi 

tersebut harus disesuaikan dengan umur puyuh, karena 

kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh umur puyuh yang berbeda. 

Tabel kebutuhan nutrisi puyuh di setiap fase dapat dilihat pada 

tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Kebutuhan nutrisi puyuh 
Nutrisi Layer (%) 

Kadar air maks.  14,00 

Protein kasar min.  17,00 

Lemak kasar maks.  7,00 

Serat kasar maks.  7,00 

Abu maks. 14,00 

Kalsium (Ca)  2,50-3,50 

Fosfor (P) min 0,60-1,00 

Energi metabolisme (Kkal/kg) 2,700 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) (2006) 

2.4 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah umur, ukuran tubuh, palatabilitas dan 

kualitas pakan (Dewi dan Setiohadi, 2010). Protein pakan 

sangat menentukan kecukupan protein yang dikonsumsi. 

Keseimbangan kandungan protein dan energi dalam pakan akan 

berpengaruh terhadap jumlah konsumsi pakan unggas, apabila 

pakan memiliki kandungan protein dan energi yang seimbang 

maka konsumsi pakan akan menunjukkan hasil yang ideal 

(Razak, Kiramang dan Hidayat, 2016). Puyuh dapat bertahan 

dari stres panas jika suhu lingkungan berada di bawah 330 C 

(Sahin, Sahin, Onderci, Gursu and Issi, 2003). Kesehatan 

pencernakan dapat berpengaruh terhadap proses mencerna dan 

menyerap nutrisi pakan (Denli, et al., 2005) Konsumsi pakan 

akan tergantung kepada temperatur lingkungan dan kandungan 

energi pakan. Palatabilitas pakan yang baik akan berpengaruh 

pada konsumsi pakan (Erniasih dan Saraswati, 2006). 
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Setiap minggu jumlah pakan puyuh akan semakin 

meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Konsumsi pakan 

naik setiap pertambahan umurnya sehingga bobot badan pada 

puyuh juga akan mengalami kenaikan dari fase starter ke fase 

grower. Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi makanan 

untuk memperoleh energi, sehingga jumlah makanan yang 

dimakan setiap harinya cenderung berhubungan erat dengan 

kadar energinya. Widiyatmo, Zuprizal, dan Wihandoyo (2013) 

konsumsi pakan puyuh yang diperoleh dengan rataan sebesar 

13,62±0,24 g/ekor/hari. Istiqomah, Sakti, Suryani, Karimy, 

Anggraeni dan Herdian (2017) menjelaskan bahwa 

penambahan suplemen cacing pada puyuh tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan. 

2.5 Pertambahan Bobot Badan 

Konsumsi pakan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi pertambahan bobot badan unggas (Ferket dan 

Gernat, 2006). Konsumsi protein yang digunakan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh kandungan 

energi pada pakan (Widyani, Prawirokusumo, Nasroedin dan 

Zuprizal, 2001). Pemberian aditif pakan mengandung tepung 

cacing tanah menunjukkan hasil berbeda tidak nyata terhadap 

pertambahan bobot badan ayam. Hal tersebut dikarenakan 

pakan yang digunakan memiliki kandungan protein dan energi 

yang sama, sehingga pertumbuhan dan perkembangan 

cenderung sama dikarenakan energi digunakan untuk hidup 

pokok dan pertumbuhan (Julendra, Zuprizal dan Supadmo, 

2010). Protein berkualitas tinggi dengan asam amino yang 

seimbang akan meningkatkan pertambahan bobot dari pada 

protein yang berkualitas rendah (Rezaeipour, Nejad, and Miri, 

2014). Sumber protein yang baik dalam pakan dapat mencukupi 

kebutuhan asam amino ternak sehingga tidak berpengaruh pada 
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pertambahan bobot badan (Wolde, Negesse and Melesse, 

2011). Tercukupinya asupan protein dalam tubuh membuat 

metabolisme berlangsung dengan normal (Gultom, Supratman 

dan Abun, 2014), sehingga kandungan protein yang relatif sama 

pada setiap ransum yang diberikan memberikan pengaruh yang 

sama terhadap pertumbuhan puyuh. Stres berkelanjutan dapat 

berdampak pada terganggunya pertambahan bobot badan dan 

metabolism tubuh (Utomo, Sudjarwo dan Hamiyanti, 2014).  

Pertambahan bobot badan yang tidak nyata dapat 

dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan genetik puyuh yang sama 

(Ahmed, Ibrahim, Hamid and Ali. 2017).  Pertambahan bobot 

badan tidak berbeda antara ayam yang diberi pakan 

suplementasi cacing tanah dengan yang diberi pakan kontrol 

(Bahadoria, Esmaielzadeha, Karimi-Torshizib, Seidavic, 

Olivarese, Rojasd, Saleme, Khusrof and Lópezg, 2017). Lase, 

Sujana dan Indrijani (2008) menjelaskan bahwa minggu ke-7 

mengalami penurunan pertambahan bobot badan sebesar 

14,644g. 

2.6 Konversi Pakan    

Konversi pakan adalah nilai yang menunjukkan 

kemampuan unggas untuk mengubah pakan menjadi daging 

yang berhubungan dengan konsumsi pakan dan pertambahan 

bobot badan (Dewi dan Setiohadi, 2010). Menghitung konversi 

pakan bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan. 

Konversi pakan adalah jumlah pakan yang digunakan untuk 

pertambahan bobot badan. Besar kecilnya angka konversi 

pakan menunjukkan efisiensi penggunaan pakan, semakin kecil 

angka konversi pakan maka semakin efisien penggunaan pakan, 

jika semakin besar angka konversi pakan maka penggunaan 

pakan tidak efisien (Panjaitan, Sofiana dan Priabudiman. 2012). 
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Konversi pakan merupakan nilai yang menggambarkan 

kemampuan unggas untuk mengubah pakan menjadi daging.  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot (Dewi dan Setiohadi, 2010). 

Feed Conversion Rasio (FCR) dihitung dengan rumus, FCR 

sama dengan total konsumsi pakan dibagi total Pertambahan 

Bobot Badan (PBB) (Julendra dkk., 2010). Efisiensi 

penggunaan nutrisi pada pakan sebagian bergantung pada 

kondisi perkembangan saluran pencernaan pada unggas 

(Rezaeipour et al., 2014). Suhu lingkungan juga berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya konversi pakan (Utomo, dkk. 2014). 

Pada masa grower terjadi peningkatan perkembangan organ 

reproduksi sedangkan organ vital lainnya mulai menurun 

perkembangannya (Suprijatna dan Natawihardja 2005). 

Penambahan suplemen cacing tanah pada pakan tidak 

berpengaruh pada konversi pakan ayam broiler (Bahadori et al., 

2017). Kisaran konversi pakan 2,36-6,99 dan 2,36-5,87 (Ahmed 

et al., 2017).  

2.7 Umur Pertama Kali Bertelur 

Waktu pertama kali bertelur dipengaruhi oleh 

tercapainya dewasa kelamin (Chimezie, Fayeye, Toye, 

Ayorinde, dan Ayeni, 2017). Pada minggu ke-6 puyuh 

membutuhkan pakan yang cukup banyak untuk pertumbuhan 

dewasa tubuh maupun dewasa kelamin. Pada setiap minggunya 

bobot badan rata-rata puyuh petelur betina selalu mengalami 

peningkatan, pada minggu ke-7 bobot badan mencapai 139,79 

g. Peningkatan tersebut disebabkan puyuh petelur betina 

mencapai titik puncak dewasa tubuh dan dewasa kelamin. 

(Lase, Sujana, dan Indrijani, 2008).  

Puyuh yang mengalami stress yang antara lain dapat 

disebabkan oleh temperatur udara yang tidak sesuai untuk 

tumbuh optimal dan adanya suara keras yang terjadi secara tiba-



15 

 

tiba dapat menyebabkan puyuh kehilangan nafsu makannya. 

Hal ini berdampak pada menurunnya produksi telur karena 

untuk memproduksi telur yang tinggi maka puyuh memerlukan 

nutrisi yang cukup (Subekti, 2012). Umur pertama kali bertelur 

yang dicapai berkisar antara 40-52 hari (Subekti, Sumarti dan 

Murdiarti, 2008). Protein pakan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan organ reproduksi pada puyuh (Hilkias, Suprijatna 

dan Ondho, 2017). Bobot tubuh juga berpengaruh terhadap 

tercapainya umur pertama kali bertelur, jika terlalu ringan akan 

lama dalam mencapai dewasa kelamin dan jika terlalu berat 

maka produktivitas akan menurun (Hidayat, Iskandar dan 

Sartika, 2011).


