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BAB 1 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Burung Puyuh 

Puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang 

berpotensi untuk dibudidayakan masyarakat Indonesia karena 

dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Jenis burung puyuh 

yang biasa diternakan adalah berasal dari jenis Coturnix 

coturnix Japonica. Puyuh betina akan mulai bertelur pada 

umur 42 hari, Produksi telur burung puyuh ini mencapai 250-

300 butir per tahun dengan berat rata-rata 10 g/butir 

(Hidayatullah, 2016). Keunggulan lain dari burung puyuh ini 

adalah cara pemeliharaannya mudah, mempunyai daya tahan 

terhadap penyakit, dan dapat diternakkan bersama hewan lain 

(Rani, Suprijatna, dan Kismiati, 2017). Latif, Edjeng, dan Dwi 

(2017) menambahkan puyuh juga memiliki pertumbuhan cepat, 

dewasa kelamin lebih cepat dan produktifitas telur yang relatif 

tinggi. Adapun klasifikasi ilmiah dari burung puyuh menurut 

Vali (2008) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : animalia 

Filum   : chordata 

Kelas   : aves 

Ordo   : galliformes 

Famili   : phasianidae 

Subfamili  : perdicinae 

Genus   : cortunix 

Spesies   : Cortunix cortunix japonica 

 Burung puyuh ini menjadi makin populer dan digemari 

karena telur dan dagingnya sebagai bahan makanan yang 

bergizi dan lezat, juga sebagai hewan percobaan pada berbagai 

penelitian (Setiawan, 2006). Kandungan protein yang cukup 

tinggi dan sebagai protein hewani yang cukup murah untuk 
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dibeli masyarakat diantaranya adalah daging dan telur burung 

puyuh (Coturnix-coturnix japonica). Sebagai bahan pangan, 

telur puyuh mempunyai kualitas lebih baik karena mempunyai 

kandungan protein relatif lebih tinggi untuk setiap butir telur 

dibandingkan telur ayam (Sudrajat, Kardaya, Dihaningsih dan 

Puteri, 2014). 

2.2  Pakan  

Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan kurang lebih hampir 70% merupakan faktor biaya 

produksinya dan biasanya diberikan dalam bentuk ransum yang 

disusun dari berbagai bahan baku pakan. Bahan baku pakan 

dapat dibagi ke dalam sumber energi, sumber protein nabati 

atau hewani, hasil samping industri pertanian, sumber mineral, 

suplemen pakan yang mengandung gizi seperti asam amino, 

vitamin dan mineral mikro (Tangendjaja, 2007). Kebutuhan 

nutrisi pakan burung puyuh berperan penting bagi pertumbuhan 

dan proses reproduksi. Kecukupan nutrisi makro dan mikro 

guna untuk meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh 

(Sudrajat, Kardaya, Dihansih, dan Puteri, 2014). Menurut 

Achmanu (2011) kebutuhan puyuh tiap hari sekitar 21,05 g/ekor 

namun kebutuhan nutrisi pakan akan berbeda tiap fase 

pertumbuhan. Berikut ini adalah kandungan nutrisi yang harus 

terdapat didalam pakan yang diberikan ke burung puyuh 

disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persyaratan mutu pakan puyuh petelur 

Parameter Persyaratan 

Kadar Air  (%) Maks. 14,0 

Protein Kasar  (%) Min. 17,0 

Lemak Kasar (%) Maks. 7,0 

Serat Kasar  (%) Maks. 7,0 

Abu  (%) Maks. 14,0 

Kalsium (Ca)  (%) 2,50-3,50 

Fosfor (F) total (%) 0,60-1,00 

Fosfor tersedia   (%) Min. 0,40 

Energi Metabolis (ME)  (Kkal/kg) Min. 2700 

Total aflaktosin  (Ug/kg) Maks. 40,0 

Asam Amino  

- Lisin   (%) 

- Metionin  (%) 

- Metionin + Sistin  (%) 

 

Min. 0,90 

Min. 0,40 

Min. 0,60 

Sumber : Badan Standar Nasional Indonesia (2006) 

 

2.3 Jus Cacing  

Jus cacing fermentasi merupakan hasil olahan dari cacing 

tanah yang difermentasi dengan ditambahakan probiotik. 

Probiotik yang digunakan berupa EM4. Selain itu bahan 

tambahan lain yang digunakan adalah air kelapa dan molasses. 

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) adalah salah satu 

bahan pakan alternatif sebagai sumber protein. Cacing tanah 

sangat potensial untuk dikembangkan karena kandungan 

gizinya cukup tinggi, yaitu (64−76%) protein, lemak (7−10%), 

kalsium (0,55%), fosfor (1%) dan serat kasar (1,08%) 

(Resnawati, 2005). Selain itu  cacing tanah mengandung asam 

amino esensial dan non esensial. Cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai 
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pakan ternak karena mengandung Beta karotine, asam lemak 

esensial yaitu asam lemak linoleat, asam lemak linolenat, serta 

mengandung omega 3 dan 6 yang tinggi (Astuti, 2001). 

Kekurangan asam linoleat dalam ransum dapat menimbulkan 

penyakit diantaranya gangguan pertumbuhan, hati berlemak 

dan daya tahan tubuh menurun, sedangkan untuk unggas yang 

sedang bertelur produksinya menurun dan bentuk telurnya kecil 

dengan daya tetas rendah (Bijanti, 2009). Salah satu jenis cacing 

tanah yang berpotensi sebagai pengganti antibiotik adalah 

Lumbricus rubellus, selain memiliki kadar protein tinggi (50%-

60%), tepung cacing tanah (Lumbricus rubellus) juga memiliki 

aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram negatif Escherichia 

coli (Julendra dan Sofyan 2007). Ekasari, Wahyu dan Yudi 

(2010) melaporkan bahwa zat aktif pada cacing tanah sebagai 

antimikroba pada saat sebelum melakukan aktivitas 

antimikroba, bahan aktif dalam tepung cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) yang berupa senyawa peptida telah terdegradasi 

terlebih dahulu oleh enzim protease. Berikut ini kandungan 

tepung cacing tanah (Lumbricus rubellus) disajikan dalam 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan nutrisi yang terdapat pada tepung cacing 

tanah 

Komponen Jumlah (%) 

Kadar air 9,03 

Kadar protein kasar  63,08 

Kadar lemak  18,51 

Kadar serat kasar 0,19 

Kadar abu  

 

Bahan organik 

 

Lumbricin  

5,81 

 

94,16 

 

0,1 

(Istiqomah, Sofyan, Damayanti, dan Julendra, 2009) 

Air kelapa merupakan hasil samping dari industri 

pertanian yang terdapat kandungan nutrisi berupa gula dan 

mineral. Meskipun air kelapa digunakan sebagai bahan 

tambahan akan tetapi air kelapa merupakan medium alami yang 

sesuai untuk pertumbuhan mikroba karena kandungan 

nutrisinya yang kaya dan relatif lengkap sehingga mampu 

merangsang pertumbuhan bakteri ( Edria, Mario dan Elvita, 

2009). Adapun kandungan dari air kelapa disajikan dalam Tabel 

3. 
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Tabel 3. Kandungan yang terdapat pada air kelapa 

Komponen Jumlah (%) 

Kadar air 97,35 

Kadar protein 0,06 

Kadar lemak  009 

Kadar karbohidrat 1,92 

Kadar abu  0,58 

 Sumber : ( Edria, Mario dan Elvita, 2009). 

Probiotik yang digunakan adalah EM4 (Effective 

microorganism 4). Larutan EM4 tersebut merupakan kultur 

organisme yang mengandung mikroorganisme fermentasi dan 

dapat bekerja secara efektif dalam mempercepat proses 

fermentasi pada bahan organik. Ada beberapa mikroorganisme 

yang terdapat didalam EM4 yaitu diantaranya ada lima 

golongan yang pokok yaitu Bakteri Fotosintetik, Lactobacillus, 

sp, Saccharomyces, sp, Actino-mycetes, sp dan jamur 

fermentasi. Bentuk dari larutan EM4 yaitu berupa larutan cair 

berwarna kuning kecoklatan. Cairan ini berbau sedap dengan 

rasa asam manis dan tingkat keasaman (pH) kurang dari 3,5. 

Apabila tingkat keasaman melebihi 4,0 maka cairan ini tidak 

dapat digunakan lagi. Namun dalam penggunaan EM4 perlu 

dilakukan penambahan air dan molases (makanan) yang 

berguna untuk mengaktifkan mikroorganisme didalam larutan 

EM4 karena masih dalam keadaan tidur (dorman) (Yuniwati, 

Frendy, dan Adiningsih, 2012). 

Molasses juga merupakan hasil samping dari industri 

pengolahan pertanian khususnya gula dan alkohol. molases 
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dapat digunakan menjadi salah satu media fermentasi yang 

baik, karena masih mengandung kadar gula 62%. Pangesti, 

Artini, dan Estu (2012) mengatakan bahwa molasses 

merupakan hasil samping dari proses pembuatan gula, masih 

mengandung gula 62%, air 20%, non-gula 10%, dan 

garamgaram anorganik (abu) 8%. 

2.4 Air Minum 

Kebutuhan air minum pada puyuh yang berumur lebih 

dari 8 minggu berkisar 420 ml/ekor/minggu (Djulardi, 2006). 

jumlah konsumsi air minum lebih dipengaruhi oleh temperatur 

lingkungan, jumlah dan keadaan ransum yang diberikan 

(Ariefin, 2002). Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, dan 

air minum secara adlibithum (rachim,2016). Konsumsi ransum 

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

konsumsi air minum. Semakin tinggi jumlah ransum yang 

dikonsumsi ternak maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi 

air minumnya. Sehingga untuk meningkatkan kecernaan 

ransum dan penyerapan zat makanan biasanya dalam ransum 

diberikan feed additive. Selain melalui ransum, penggunaan 

feed additive juga dapat dilakukan melalui air minum (Tantalo, 

S., 2009). 

2.5 Berat Telur 

Berat telur puyuh Coturnix coturnix japonica dengan 

warna burik, berat telurnya antara 9-10 g atau sekitar 8% berat 

badannya. Faktor faktor yang mempengaruhi berat telur 

terutama adalah induk, seperti berat badan induk, umur, serta 

kualitas dan kuantitas konsumsi pakan. Puyuh mengkonsumsi 

pakan yang tinggi diikuti dengan berat telur tinggi dan 

sebaliknya konsumsi pakan rendah diikuti berat telur yang 

rendah (Ahmanu, Muharlien dan Salaby, 2011). Kul dan 
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Ibrahim (2004) mengatakan bahwa berat telur puyuh yaitu 

sekitar 11,28 ± 0,06 gram. Menurut Pangestuti (2009) bahwa 

berat telur puyuh berkisar antara 10-15 gram. Berat telur dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

strain,induk, pakan, serta lingkungan kandang. Arifin, Osfar 

dan Irfan (2014) menyatakan bahwa protein mempengaruhi 

ukuran dan berat telur. Menurut Sodak (2011) bahwa berat telur 

dipengaruhi oleh umur induk dan jenis strain karena semakin 

tua umur induk akan menyebabkan penurunan pada fungsi 

biologis alat reproduksi puyuh dan jenis strain berpengaruh 

terhadap berat telur selama periode bertelur selain itu suhu 

lingkungan untuk unggas petelur dapat berproduksi stabil yaitu 

bersuhu berkisar antara 10-30 derajat celcius (Suprijatna, 

Sunarti, Mahfudz, dan Nimah, 2009). 

2.6 Berat Kuning Telur  

Komposisi dan proporsi telur ini bervariasi tergantung 

dari beberapa faktor, antara lain genetik, umur puyuh, pakan, 

temperatur lingkungan, dan cara pemeliharaan. Komposisi telur 

puyuh terdiri dari kuning telur (30%-33%), putih telur (52%-

60%), dan kerabang telur (7%-9% dari berat telur utuh) 

(Yuwanta, 2010). Menurut hasil penelitian dari Kul dan Ibrahim 

(2004) tentang kualitas telur puyuh, yaitu memiliki berat telur 

(11,28 ± 0,06); berat cangkang (0,84 ± 0,01); berat putih telur 

(6,75 ± 0,04); berat kuning telur (3,69 ± 0,02) dan Haugh Unit 

(85,73 ± 0,15). 

  Menurut Yuwanta (2010) menyatakan bahwa berat telur 

puyuh adalah antara 8-10 g. Berat kuning telur puyuh adalah 

2,4-3,3 g, putih telur 4,16-6 g, dan kerabang telur 0,56-0,9 

g/butir telur. Menurut Shi, Wang, Dou and Yang (2009) bahwa 

persentase kuning telur yang rendah maka berat telurnya akan 

lebih besar. North (1984) menyatakan bahwa waktu yang 
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digunakan untuk pemasakan kuning telur didalam ovarium 

diperlukan waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi ukuran 

dari kuning telur. Waktu yang semakin lama dalam pemasakan 

kuning telur akan meningkatkan besar kecilnya kuning telur dan 

pemasakan kuning telur yang terlalu cepat akan mengakibatkan 

ukuran kuning telur akan menjadi lebih kecil.  

2.6 Berat Putih Telur 

Putih telur berada di antara kerabang telur dan kuning 

telur. Bagian putih telur ini sering disebut dengan albumin. Pada 

putih telur ini lebih banyak mengandung protein. Bagian putih 

telur terdiri atas tiga lapisan yang berbeda, yaitu lapisan tipis 

putih telur bagian dalam (30%), lapisan tebal putih telur (50%), 

dan lapisan tipis telur luar (20%). Pada telur segar, lapisan putih 

telur tebal bagian ujungnya akan menempel pada kerabang 

telur. Putih telur tebal dekat kuning telur membentuk struktur 

seperti label yang disebut kalaza (Saraswati, 2012). Putih telur 

merupakan proporsi dari isi telur yang lebih banyak dari kuning 

telur. Juliambarwati, Adi, dan Aqni (2012) yang menyatakan 

bahwa berat albumen dapat dipengaruhi oleh kandungan protein 

yang ada didalam ransum yang dikonsumsi. Menurut Indarto 

(1985) bahwa kuantitas putih telur yang disekresikan 

tergantung dari besar kecilnya kuning telur yang melewati 

magnum. Unggas yang kekurangan methionin akan dapat 

menurunkan berat putih telur serta jika kekurangan lisin akan 

dapat menurunkan berat kuning telur (Yuwanta,2010). Air dan 

protein merupakan komponen utama penyusun putih telur.  

2.7  Berat Kerabang Telur 

Hasil penelitian dari Zuhri, Edhy, dan Adelina (2017) 

memperoleh hasil berat  kerabang telur puyuh berkisar antara 

0,85±0,04 g – 0,88±0,04 g. Berat kerabang telur berkisar antara 
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7%-9% dari berat telur. Berat kerabang telur dipengaruhi oleh 

tebal kerabang dan membran telur. Berat telur dan berat 

kerabang meningkat seiring bertambahnya umur namun 

ketebalan kerabangnya menurun. Juliambarwati dkk (2012) 

menyatakan bahwa apabila kandungan Ca semakin tinggi akan 

berpengaruh pada ketebalan kerabang telur sehingga ketebalan 

tersebut akan berpengaruh juga terhadap beratnya. Ca dan P 

berperan penting dalam pembentukan telur, kandungan tersebut 

berperan terhadap kualitas dari kerabang telur karena adanya 

ion-ion karbonat dan ion Ca yang digunakan untuk membentuk 

CaCO3 kerabang telur. Achmanu dkk (2011) Sebagian besar 

elemen penyusun cangkang telur adalah kalsium, magnesium, 

sodium, dan karbon. Yamamoto, Juneja, Hatta dan Kim (2007) 

menambahakan bahwa kerabang telur tersusun dari 95,1% 

garam-garam anorganik (dengan kalsium sebanyak 98%) dan 

3,3% bahan organik terutama protein dan air. Menurut Gary, 

Butcher, dan Miles (2009) bahwa unggas yang berumur tua 

akan sulit untuk memproduksi kalsium yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan Ca dalam pembentukan kerabang dan 

akan menghasilkan kerabang yang tipis. 

2.8 Tebal Kerabang 

Kerabang telur  merupakan  lapisan  luar  telur yang 

melindungi telur dari penurunan kualitas baik disebabkan oleh 

kontaminasi mikroba, kerusakan fisik, maupun penguapan. 

Tebal tipisnya kerabang telur dipengaruhi oleh strain, umur 

induk, pakan, stress  dan penyakit pada  induk. Semakin tua 

umur ternak maka semakin tipis  kerabang  telurnya (Jazil, 

Hintono, dan Mulyani, 2013). Menurut Winarno dan Koswara 

(2002) kerabang telur memliki sifat struktur kerabang yang 

halus, keras, pada bagian kerabang luar dari lapisan membran 

ini terlapisi kapur dan terikat kuat.  Achmanu dkk (2011) yang 
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mengatakan bahwa rataan tebal kerabang selama penelitian 

sebesar 0.198 mm. Sedangkan menurut Kusbiyantari, Kardaya, 

dan Sudrajat (2017) bahwa rataan ketebalan kerabang telur 

puyuh berkisar antara 0,24 mm – 0,28 mm dan ketebalan 

membran/selaput tipis 0,063 mm. Sari, Edhy, dan Heni (2014) 

menambahkan bahwa penggunaan pakan dengan kandungan 

kalsium tinggi dapat menghasilkan kerabang telur lebih tebal 

dan ketebalan kerabang telur akan berpengaruh pada berat 

kerabang. Kadar kalsium pakan yang berkisar antara 2.36 - 2.94 

% dengan imbangan kadar phosphor tersedia 0.51% - 0.57% 

sudah dapat memenuhi kebutuhan pernbentukan kerabang telur. 

Tebal kerabang yang baik dapat dicapai karena antara kalsium 

dan phosphor ada dalam keseimbangan. Rataan tebal kerabang 

yang dihasilkan dalam penelitian ini berkisar antara 0.219 

sarnpai dengan 0.237 mm (Wiradimadja, Wiranda, Maggy dan 

Wasmen , 2009). 

Temperatur lingkungan dan konsumsi pakan juga dapat 

mempengaruhi berat telur. Peningkatan temperatur lingkungan 

dapat menurunkan ukuran telur dan kualitas kerabang telur 

(North dan Bell, 1992). Indreswari, Wahyuni, Suthama Dan 

Ristiana (2009) menambahkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi produksi unggas layer adalah kualitas nutrien, 

aspek manajemen, genetik ternak dan lingkungan. 

 


