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BAB 1    BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Burung puyuh merupakan ternak yang mempunyai 

dwifungsi, penghasil telur dan daging. Telur burung puyuh 

termasuk protein hewani yang cukup terjangkau untuk dibeli 

oleh masyarakat. Selain telur ayam yang dikonsumsi oleh 

masyarakat telur burung puyuh juga banyak yang dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. Bentuk tubuhnya yang kecil 

menyebabkan puyuh hanya memerlukan kandang dan lahan 

yang tidak luas serta pakan yang lebih sedikit daripada unggas 

lainnya, sehingga sangat cocok bagi peternak pemula karena 

hanya memerlukan modal yang lebih kecil (Bakrie, Mansyur 

dan Sukadana, 2011). Menurut Sudrajat, Kardaya, Dihaningsih 

dan Puteri (2014) dalam menunjang kebutuhan dan suplay 

protein asal hewan yang terjangkau masyarakat perlu dilakukan 

peningkatan produksi dan kualitas telur konsumsi puyuh. 

Burung puyuh merupakan ternak yang mudah stress 

sehingga dalam manajemen pemeliharaannya harus baik. Salah 

satu faktor penting penunjang pemeliharaan puyuh adalah 

pakan. Sehingga perlu adanya peningkatan terhadap pakan yang 

diberikan. Permasalahan yang dihadapi adalah langka dan 

mahalnya harga pakan yang berkualitas dan ketersedian dari 

waktu ke waktu (Mahfudz, Sarjana dan Sarengat, 2010).  

Peranan pakan terhadap produksi burung puyuh cukup 

penting dan akibat dari rendahnya konsumsi akan menyebabkan 

asupan nutrisi unggas berkurang dan sangat berpengaruh 

terhadap kualitas telur, seperti warna kuning yang mana 

pembentukannya sangat dipengaruhi pakan yang mengandung 

karotenoid (Yuwanta, 2007). Penurunan kualitas dan kuantitas 
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telur menjadi resiko yang harus ditanggung oleh peternak 

(Purnomo, 2017). Selain mengurangi asupan pakannya, unggas 

yang mengalami stress panas akan meningkatkan konsumsi air 

minum, hal ini mempengaruhi pembentukan putih telur. 

Sehingga perlu adanya bahan pakan alternatif yang murah dan 

masih mempunyai nilai gizi cukup tinggi.  

Usaha untuk meningkatkan produksi dan kualitas telur 

burung puyuh salah satunya dapat menambahkan zat additive 

yang berupa antibiotik. Antibiotik tersebut yang dapat 

membunuh mikroorganisme yang ada pada saluran pencernaan 

unggas sehingga dalam proses penyerapan asupan nutrisi yang 

ada pada pakan lebih optimal, sehingga memacu pertumbuhan 

dan mengefisiensikan konsumsi pakan. Akan tetapi 

penggunaan antibiotik dalam pakan memiliki dampak negatif 

terhadap kesehatan manusia dan dapat menimbulkan resistensi 

mikroorganisme. Menurut Julendra, Zuprizal, dan Supadmo 

(2010) penggunaan antibiotik dalam waktu yang lama dapat 

menimbulkan pengaruh resistensi pada bakteri patogen sasaran. 

Oleh karena itu perlu dicari pengganti antibiotik yang dapat 

meminimalkan residu atau tidak mengandung residu pada 

produk yang dihasilkan yang dapat diberikan pada ternak 

unggas. Maka untuk meminimalkan dampak negatif dari 

pemberian antibiotik dengan mengantisipasi hal tersebut 

dilakukan upaya berupa pengunaan imbuhan pakan alami, salah 

satunya dengan menggunakan cacing tanah (Lumbricus 

rubellus). Cacing tanah merupakan bahan alam yang berpotensi 

dijadikan suplemen pakan dan berpotensi sebagai pengganti 

antibiotik, selain memiliki kadar protein tinggi (50%-60%), 

juga memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram 

negatif  Escherichia coli (Julendra dan Sofyan, 2007). 

Resnawati (2005)  juga sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai pakan ternak karena mengandung Beta karotine, asam 
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lemak esensial yaitu asam lemak linoleat, asam lemak linolenat, 

serta mengandung omega 3 dan 6 yang tinggi.  

Penggunaan jus cacing fermentasi yang diduga terdapat 

zat aditif diharapkan dapat meningkatkan penyerapan zat 

makanan yang ada pada usus halus sehingga zat makanan yang 

dibutuhkan untuk produksi telur dapat terserap dengan optimal. 

Penggunaan pakan aditif dalam penelitian ini menggunakan jus 

cacing fermentasi dengan menambahkan ke dalam air 

minumnya. Pemberian ke dalam air minum dikarenakan 

memudahkan dalam pencampuran dan keefektifannya. Cacing 

tanah merupakan salah satu bahan alam yang berpotensi 

dijadikan imbuhan pakan. Cacing  tanah juga mengandung zat 

aktif yang bersifat anti bakteri patogen (Julendra dan Sofyan, 

2007). Antibakteri akan menetralisir mikroorganisme patogen 

yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga diharapkan 

dalam penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi dan 

pembentukan telur dapat dioptimalkan. Sehinga dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

jus cacing fermentasi ke dalam air minum terhadap berat telur, 

berat putih, berat kuning, berat dan tebal kerabang telur burung 

puyuh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan jus cacing ke dalam air minum 

berpengaruh terhadap kualitas eksternal dan internal telur 

burung puyuh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh penambahan jus cacing ke dalam air 

minum terhadap kualitas eksternal dan internal telur burung 

puyuh. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi peternak dan menambah wawasan ilmuwan 

bahwa penggunaan jus cacing dapat meningkatkan kualitas 

burung puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir  

Burung puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang 

dibudidayakan oleh masyarakat yang dapat menghasilkan 

daging dan telur. Salah satu keunggulan dari ternak ini adalah 

sangat mudah dipelihara dan jumlah produksi telur yang cukup 

tinggi, yaitu dapat mencapai 250-300 butir per tahun dan salah 

satu jenis unggas yang memiliki siklus produksi cepat. Untuk 

meningkatkan produksi dari burung puyuh perlu manajemen 

pemeliharaan yang baik, salah satunya adalah pakan. Pakan 

merupakan faktor penting dalam proses produksi pada saat fase 

bertelur. Karena protein pakan yang terdapat pada pakan saat 

fase produksi tidak lagi digunakan untuk pertumbuhan akan 

tetapi digunakan untuk proses pembentukan telur. Oleh karena 

itu dengan penambahan jus cacing fermentasi sebagai imbuhan 

pakan sebagai antibakteri diharapkan dalam saluran pencernaan 

dapat mengoptimalkan penyerapan zat makanan yang masuk 

guna untuk dimanfaatkan sebagai pembentukan telur. Sehingga 

perlu adanya bahan pakan alternatif yang mengandung protein 

yang tinggi dan juga sebagai feed aditif pakan.  
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Penggunaan pakan aditif diharapkan dapat meningkatkan 

penyerapan zat makanan yang ada pada usus halus sehingga zat 

makanan yang dibutuhkan untuk produksi telur dapat terserap 

dengan optimal. Bahan pakan tersebut adalah cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) merupakan salah satu bahan pakan 

inkonvensional yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

sebagai sumber protein hewani dan salah satu bahan yang 

berpotensi sebagai pakan imbuhan. Selain itu, cacing tanah 

golongan Lumbricidae memiliki  komponen bioaktif lumbricin 

(0,1 µg/g) yang merupakan senyawa peptida dengan susunan 

asam amino yang lengkap terutama prolin dan secara in vitro 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

(Sofyan, Damayanti dan Julendra, 2008). Menurut Suryani 

(2010) cacing tanah memiliki efek antibakteri terhadap bakteri 

patogen gram positif maupun gram negatif yang bersifat 

bakteristatik dan bakterisid. Penggunaan pakan aditif melalui 

air minum dapat diharapkan untuk menetralisir mikroorganisme 

patogen dan untuk meningkatkan penyerapan zat makanan yang 

ada pada usus halus sehingga zat makanan yang dibutuhkan 

untuk produksi telur dapat terserap dengan optimal. Karena 

kualitas eksternal dan internal telur puyuh sangat dipengaruhi 

oleh jumlah pakan yang dikonsumsi karena konsumsi pakan 

tersebut akan dikonversikan menjadi telur. Seperti berat telur, 

berat kuning telur, berat putih telur, berat dan tebal kerabang 

telur dipengaruhi oleh jumlah konsumsi dari pakan.  

Berdasarkan uraian diatas digunakan penambahan zat 

aditif berupa jus cacing fermentasi melalui air minum, karena 

mudah dalam pencampuran. Air merupakan kebutuhan pokok 

dari ternak unggas sehingga perlu dijaga kualitas air dan 

kebersihannya. Selain itu untuk mencegah dari kontaminasi 

mikroorganisme patogen. Penambahan jus cacing fermentasi 
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pada air minum diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

internal dan eksternal telur puyuh. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Manajemen pakan 

yang baik 

 

Diberikan kedalam air minum dengan 

persentase 0,5%, 1%, dan 1,5% 

 

Cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) merupakan salah 

satu bahan pakan alami yang 

dapat digunakan untuk 

meningkatkan produksi dan 

berpotensi sebagai pakan 

imbuhan yang memiliki efek 

antibakteri (Lilis, 

Suryani,2010). 

 

Burung puyuh 

( Coturnix coturnix 

Japonica ) 
 

Jumlah produksi telur yang 

cukup tinggi, yaitu dapat 

mencapai 250-300 

butir/ekor/tahun. 

 

Umur bertelur 

pada 45 hari 

 

Kandungan Gizi :  

- Protein  : 5,60 % 

- Lemak  : 0,87 % 

- Air  : 83,67 % 

- Abu  : 1,49 % 

- Karbohidrat : 8,37 % 

(analisis Lab. FTP UB, 2017) 

 
 

Jus cacing terfermentasi 

 

Meningkatkan kualitas internal dan ekstrenal telur burung puyuh  

 

 
Kualitas eksternal : berat telur, 

berat dan tebal kerabang 

 

Kualitas internal : berat kuning 

telur dan berat putih telur 
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1.6 Hipotesis  

Pemberian jus cacing fermentasi dalam air minum dapat 

memberikan perbedaan pengaruh terhadap kualitas eksternal 

dan internal telur burung puyuh.  

 


