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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.) 

Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) adalah tanaman dari 
keluarga sejenis bunga sepatu. Konon tanaman ini berasal 
Afrika dan Timur Tengah. Tanaman perdu ini termasuk 
tanaman semusim, tingginya bisa mencapai 3,5 m. Mudah 
dibudidayakan dari biji atau dari stek batang. Cahaya matahari 
yang banyak dan tanah yang gembur diperlukan untuk 
pertumbuhannya. Proses penyemaian rosella dilakukan dengan 
cara menanam bijinya kira-kira 20 cm dari permukaan tanah. 
Awal pertumbuhan tanaman ini akan mengeluarkan bunga 
berwarna merah. Kelopak bunga rosella sudah dapat dipetik 
setelah 3 minggu dihitung dari hari pertama bunga mekar. 
Bagian bunga dan biji inilah yang bermanfaat baik untuk 
kesehatan.  

Rosella  memiliki lebih  dari  300  spesies yang  tersebar  
pada daerah  tropis dan  non tropis. Kebanyakan  tanaman  
rosella dipergunakan sebagai tanaman hias dan beberapa 
diantaranya dipercaya memiliki kasiat medis, salah satu 
diantaranya adalah rosella merah (Hibiscus sabdariffa L). 
Bunga rosella  memiliki putik sekaligus  serbuk  sari  sehingga  
tidak  memerlukan  bunga  lain  untuk bereproduksi.  Rosella 
Merah (Hibiscus  sabdariffa  L)  dapat  hidup  di  daerah  yang 
memiliki  iklim  lembab  dan  hangat  pada  daerah  tropis  dan  
sub  tropis. Rosella memiliki  kelebihan  dibandingkan  dengan  
tanaman  tropis  dan  subtropis  lainnya yaitu  dapat  bertahan  
dalam  cuaca  yang  sangat  dingin  serta  dapat  hidup  dalam 
ruangan yang memiliki sedikit pencahayaan akan tetapi  
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pertumbuhan  terbaik diperoleh pada ruang terbuka dengan 
cahaya matahari. (Tanjung, 2011). 

Hidayat (2008) menyatakan bahwa rosella merah 
merupakan  tumbuhan  semak  umur  satu  tahun,  tinggi  
tumbuhan mencapai 2,4 m. Batang berwarna merah,  
berbentuk  bulat  dan  berbulu, daun berseling  3-5  helai  
dengan  panjang  7,5-12,5 cm berwarna  hijau, daun 
kemerahan, dan tangkai  daun  pendek. Habitat  aslinya  
berasal  dari  Nigeria,  tetapi  tumbuh berkembang  di  seluruh  
dunia,  terutama  daerah  tropis.  Tanaman  ini  banyak 
dibudidayakan di Eropa. 

Klasifikasi ilmiah  rosella merah menurut Direktorat  
OAI  BPOM  RI. (2010) adalah :  
Divisi : Magnoliophyta  
Kelas   : Magnoliopsida  
Subkelas  : Dilleniidae  
Bangsa   :  Malvales  
Suku     :  Malvaceae  
Genus    :  Hibiscus  
Species   :  Hibiscuc sabdariffa 
 
2.2 Kandungan Rosella  

Ahli  gizi  menemukan  kelopak  segar rosella  yang  
dijual  di  pasar  Amerika tengah tinggi kalsium, riboflavin, 
niasin, dan zat besi. Kandungan vitamin C yang terdapat  
dalam bunga rosella lebih banyak dibandingkan dengan buah-
buahan lainnya. Sebagai contoh, setiap 100 g kelopak bunga 
rosella  mengandung  244,4 mg  vitamin C, dengan  berat  
yang  sama,  jeruk  hanya  mengandung 48 mg, belimbing  
hanya 25,8 mg sedangkan papaya mengandung 71  mg.  Selain 
kandungan  vitamin  C  yang  sangat  tinggi, rosella  juga  kaya 
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akan  mineral  seperti kalsium, phosphor, potassium dan zat 
besi yang sangat penting untuk tubuh (Astawan dan Andreas, 
2008). Rosella memiliki senyawa bioaktif polifenol, unsur 
katein (salah satu unsur dalam polifenol) telah terbukti 
memiliki kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan 
beberapa bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. 
Katein juga dapat mengurangi penimbunan kolesterol dalam 
darah, mempercepat pembuangan dalam darah dan 
mempercepat pembuangan kolesterol melalui feses. 
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Tabel 1. Kandungan Kelopak Rosella Merah. 

Nama 
Senyawa 

100 g 
buah 
segar 

100 g 
kelopak 
segar 

100 g daun 
segar 

(analisis di 
Guetemala) 

100 g biji 
(analisis di 

Filipina 

Air 84,5 % 86,2% 86,2% 12,9 % 
Protein 1,9 gr 1,145 gr 1,7-3,2 % 3,29 % 
Lemak 0,1 gr 2,61 gr 1,1 % 16,8 % 
Kalori 49 kal 44 kal 43 kal - 
Karbohidrat 12,3 gr 11,2 gr 10 % - 
Besi 2,9 gr 8,98 mg 0,0054 % - 
Beta 
Karoten 

300 ig 0,029 mg 4135 ig - 

Asam 
askobat 

14 mg 6,7 mg 54 mg - 

Tiamin - 0,117 mg 0,17 mg - 

Riboflavin - 0,277 mg 0,45 mg - 

Pati - - - 11,1 % 

Niasin - 3,765 mg 1,2 mg - 

Asam malat - - 1,25 % - 

Fiber - 12 gr - - 

Abu - 6,90 gr 1 % - 

Kalsium - 1,263 mg 0,18%  

Fosfor - 273,2 mg 0,04% - 

Selulosa - - - 16,8 % 

Pentosa - - - 15,8% 

Sumber : Morton (1987) 
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2.3 Burung Puyuh 
Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat 

terbang jauh, ukuran tubuhnya relatif kecil, berkaki pendek, 
dapat diadu dan bersifat kanibal. Burung puyuh disebut juga 
gemak (jawa) atau quail (inggris). Tahun 1870, di Amerika 
Serikat burung puyuh mulai diternakkan. Setelah masa itu, 
burung puyuh terus berkembang dan menyebar keseluruh 
dunia. Di Indonesia burung puyuh mulai dikenal dan 
diternakkan pada akhir tahun 1979 (Agus, 2002). 
 

Klasifikasi burung puyuh menurut Agus (2002) sebagai 
berikut : 
Kelas  : Aves (Bangsa Burung) 
Ordo  : Galiformes 
Sub Ordo : Phasianoidae 
Famili  : Phasianidae   
Sub Famili : Phasianidae 
Genus  : Coturnix 
Spesies : Coturnix-coturnix japonica 

Burung puyuh dapat dikenali jenis kelaminnya mulai 
awal grower yaitu mulai umur 20 hari. Kedua jenis kelamin 
tersebut dapat dibedakan berdasarkan suara, berat tubuh dan 
bentuk tubuh. Suara burung puyuh jantan bersuara keras bila 
berkokok, yang betina berbunyi lemah terputus-putus. Berat 
badan puyuh betina lebih berat 20% dibandingkan puyuh 
jantan (Djulardi dkk, 2006). Ciri-ciri burung puyuh jantan dan 
betina berdasrkan tanda-tanda tubuh bagian luar dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
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Tabel  2. Perbedaan burung puyuh Jantan dan Betina  
Bagian yang 

diamati 
Jantan Betina 

Kepala/ muka 
Berwarna coklat gelap 
dan rahang bawah 
gelap 

Berwarna coklat 
terang dan rahang 
bawah putih. 

Bulu dada Kuning 
 
Terdapat bercak 
hitam atau coklat 

Dubur atau 
anus 

Terdapat benjolan 
merah diatas dubur dan 
jika ditekan akan 
mengeluarkan busa 
berwarna putih 

Tidak terdapat 
benjolan 

Suara Cekeker Cekikik 
Sumber : Djanah dan Sulistyani (1989) 

Ukuran burung puyuh yang relatif kecil tetapi 
mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat yaitu dalam waktu 
6 minggu sudah mencapai dewasa. Menurut Nugroho dan 
Mayun (1986) ciri-ciri burung puyuh (Coturnix-coturnix 
japonica) adalah bentuk badan lebih besar dari jenis burung 
puyuh lainnya. Panjang badannya 19 cm, bentuk badannya 
bulat, ekornya pendek dan kuat, jari kaki 4 buah, warna bulu 
coklat kehitaman, alis betina agak putih sedangkan punggung 
dan dada bergaris. 

Jenis kelamin burung puyuh dapat dibedakan 
berdasarkan warna bulu dadanya, suara dan berat tubuhnya. 
Pada burung puyuh jantan dewasa warna bulu dadanya 
berwarna sawo matang disertai garis atau belang-belang hitam. 
Suara jantan dewasa keras sedangkan betina tidak 
mengeluarkan suara. Berat burung puyuh jantan kira-kira 117 
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gram dan berat burung puyuh betina kira-kira 143 gram 
(Listiyowati dan Kinanti, 2005). 

Jenis burung puyuh yang biasa diternakkan adalah 
berasal dari jenis Coturnix-coturnix japonica. Produktifitas 
telur burung puyuh ini mencapai 250-300 butir/tahun dengan 
berat rata-rata 10 g/butir. Selain itu burung puyuh juga 
dimanfaatkan daging dan kotorannya. Keunggulan lain dari 
burung puyuh adalah cara pemeliharaan mudah, mempunyai 
daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, dan dapat 
diternakkan dengan hewan lain (Listiyowati dan Kinanti, 
2005).  

Burung puyuh memiliki siklus hidup yang pendek, 
dibutuhkan 16-17 hari pengeraman dan lebih kurang 42 hari 
dari sampai saat menetas sampai dewasa kelamin untuk 
berproduksi. Anak burung puyuh Jepang yang baru menetas 
beratnya 5-8 g. Anak burung tersebut memperlihatkan 
pertumbuhan yang cepat. Laju pertumbuhan dari 8-9 g pada 
umur sehari sehingga menjadi 200-300 g pada umur 40 hari. 
(Dark, 1985).  

Bobot rata-rata seekor burung puyuh Coturnix-coturnix 
japonica sekitar 150 g. Burung puyuh betina akan mulai 
bertelur pada umur 41 hari. Puncak produksi terjadi pada umur 
5 bulan dengan presentase bertelur 76%. Diatas umur 14 
bulan, produktifitasnya akan menurun dengan presentase 
bertelur kurang dari 50 %. Kemudian sama sekali berhenti 
bertelur saat berumur 2,5 tahun atau 30 bulan (Djulardi dkk, 
2006). 

Anak burung puyuh yang baru menetas dari telur 
disebut DOQ (Day Old Quail). DOQ ini biasanya besarnya 
seukuran jari dengan berat 8-10 g dan berbulu jarum halus. 
DOQ yang sehat berbulu kuning mengembang, gerakannya 
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lincah, besarnya seragam dan aktif mencari makan dan 
minum. Periode pembesaran DOQ disebut dengan periode 
starter – grower (stargo) yang dilakukan hingga anak burung 
berumur delapan minggu (Hardjosworo, 1992).  

Tabel 3. perbedaan susunan protein dan lemak telur 
burung puyuh dibandingkan dengan telur ternak unggas lain. 
Jenis 

unggas 
Protein 

(%) 
Lemak 

(%) 
Karbohidrat 

(%) 
Energi 
(Kkal) 

Kolesterol 
(mg/100g) 

Ayam 
ras 

12,58 9,94 0,77 143 5,48 

Itik 12,81 13,77 1,45 185 8,80 

Burung 
Puyuh 

13,05 11,09 0,41 158 8,39 

Sumber : Donald (2010) 

Secara umum, komposisi kandungan telur burung puyuh 
adalah 47,4% albumin (putih telur), 31,9% yolk (kuning telur), 
serta 20,7% cangkang telur dan selaput tipis. Bobot telur 
burung puyuh rata-rata 10 g atau sekitar 8% dari bobot tubuh 
burung puyuh betina. Kualitas protein dan lemak telur burung 
puyuh lebih baik dibandingkan dengan telur unggas lainnya. 
(Listiyowati dan Kinanti, 2005). 

 
2.4 Kebutuhan Pakan Burung Puyuh  

Menurut Listiyowati dan Kinanti (2005) faktor 
terpenting dalam keberhasilan beternak burung puyuh adalah 
faktor pakan (nutrisi), selain itu faktor tata laksana 
(manajemen) dan bibit. Faktor pakan meliputi cara pemberian 
dan kebutuhan zat makanan menurut tingkat umurnya. Hal ini 
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juga didukung oleh pendapat Anggorodi (1995) bahwa 
kebutuhan zat makanan pada ternak tergantung pada umur, 
jenis kelamin, kecepatan pertumbuhan, fase produksi serta 
keadaan kesehatan ternak, besar ternak, jenis burung puyuh, 
lingkungan, tahap produksi, kadar protein, dan energi pakan.  

Tillman, Hartadi, Reksohadi, Prawirokusumo, (1991) 
menyatakan bahwa zat makanan diperlukan untuk 
pertumbuhan, produksi, reproduksi dan hidup pokok ternak. 
Unsur gizi tersebut adalah protein, energi, lemak, vitamin, 
mineral dan air. Rizal (2006) menyatakan bahwa kekurangan 
salah satu unsur gizi tersebut akan mengakibatkan gangguan 
kesehatan dan menurunkan produksi.   

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan yaitu 
fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase 
pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase yaitu starter (0-3 minggu), 
grower (3-5) minggu dan fase produksi (umur diatas 5 
minggu). Anak burung puyuh yang baru berumur 0-3 minggu 
membutuhkan protein 25% dan energi metabolisme 2900 
Kkal/kg. Umur 3-5 minggu kadar protein dikurangi menjadi 
20% dan energi metabolismenya 2600 Kkal/kg. Kebutuhan 
protein dan energi burung puyuh umur lebih dari 5 minggu 
sama dengan kebutuhan energi dan protein puyuh umur 3-5 
minggu (Listiyowati dan Kinanti, 2005).  

Burung puyuh membutuhkan beberapa unsur nutrisi 
untuk kebutuhan hidupnya dan untuk berproduksi, antara lain : 

 
2.4.1 Protein  

Protein dalam pakan unggas sangat penting bagi 
kehidupan karena zat tersebut merupakan protoplasma dalam 
sel hidup. Pemberian pakan yang mengandung protein dengan 
kadar asam amino esensial yang seimbang akan memberikan 
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kesempatan pada ternak untuk memperbaiki jaringan yang 
rusak dan pertumbuhan (Murtidjo, 1996). Protein terkandung 
dalam pakan nabati dan hewani antara lain bungkil kedelai, 
tepung ikan, bungkil kacang tanah, tepung hati, dan tepung 
cacing. Fungsi protein antara lain sebagai materi penyusun 
dasar semua jaringan tubuh yang dibentuk. Jaringan tubuh 
tersebut berupa otot, sel darah, kuku, dan tulang. Protein 
berfungsi untuk pertumbuhan jaringan baru, bahan pembuatan 
telur, dan sperma. Bila kadar protein dalam pakan tidak cukup, 
pertumbuhan menjadi tidak normal sehingga dapat 
menyebabkan puyuh mengalami kematian. 

 
2.4.2 Karbohidrat  

Karbohidrat dibutuhkan oleh ternak untuk memenuhi 
kebutuhan energinya. Energi digunakan untuk kebutuhan 
hidup pokok, gerak otot, sintesa jaringan – jaringan baru 
aktivitas kerja, serta memelihara temperatur tubuh. 
Karbohidrat terdapat dalam bahan pakan yang berasal dari 
tumbuh-tumbuhan seperti jagung, dedak padi, minyak kelapa, 
minyak jagung, dan minyak wijen. Diantara bahan pakan 
tersebut, jagung paling sering digunakan karena selain sebagai 
sumber karbohidrat, karoten yang terkandung didalamnya 
berfungsi untuk memberi warna kuning pada telur dan bagian 
kuning lainnya pada organ tubuh burung puyuh (Tillman et al, 
1991). 

Pakan berenergi tinggi biasanya mengandung minyak 
ikan, lemak hewan, atau minyak nabati, dapat mengakibatkan 
naiknya angka kematian. Namun hal tersebut dapat dihindari 
dengan meningkatkan kadar kholin, vitamin B12 dan vitamin 
E (Tillman et al, 1991). Kebutuhan energi burung puyuh pada 
fase pertumbuhan berkisar antara 2600-2900 Kkal/kg (NRC, 
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1994). Menurut Kim (2008), istilah energi yang umum 
digunakan dalam pakan ternak unggas adalah energi 
metabolisme. Tinggi rendahnya kadar energi metabolisme 
dalam pakan unggas akan mempengaruhi sedikit banyaknya 
ternak unggas mengkonsumsi pakan. 

  
2.4.3 Lemak  

Lemak merupakan sumber karbohidrat yang berarti 
pula sebagai sumber energi fungsi lemak adalah membantu 
penyerapan vitamin (A, D, E, dan K), menambah palatabilitas 
(rasa), menyediakan asam-asam lemak esensial, 
mempengaruhi penyerapan Ca (Kalsium), serta menambah 
pakan seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak 
jagung, dan minyak biji kapas (Tillman et, al, 1991). 
Kebutuhan lemak disesuaikan dengan kebutuhan puyuh 
berdasarkan umurnya. Pada masa awal pemeliharaan, 
kebutuhan lemak sekitar 4,8% dan setelah itu meningkat 
dengan kisaran 5,3-5,5%. Kebutuhan pakan tiap umur burung 
puyuh akan berbeda-beda. Kebutuhan pakan yang harus 
dikonsumsi burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kebutuhan Pakan Burung Puyuh Menurut Umur. 

Umur Burung puyuh 
Jumlah yang diberikan 

(g/ekor) 

1 hari - 1 minggu 

1 minggu - 2 minggu 

2 minggu – 5 minggu 

6 minggu – diatas 6 minggu 

2 

4 

8 

17-19 

Sumber : Listiyowati dan Kinanti (2005) 
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2.4.4 Vitamin  

Vitamin merupakan senyawa organik yang harus selalu 
tersedia walaupun dalam jumlah yang sangat kecil dan 
berfungsi untuk metabolisme jaringan normal. Secara 
langsung maupun tidak langsung, definisi vitamin pada burung 
puyuh mengakibatkan kerugian seperti lebih mudah terserang 
penyakit sehingga menurunkan produktifitas, bahkan 
menimbulkan kematian. Sumber pakan yang mengandung 
vitamin bermacam-macam, diantaranya jagung kuning, daun-
daunan dan biji-bijian (Siregar, 1980).  

Vitamin adalah senyawa organik yang merupakan 
komponen bahan makanan alami, tetapi berbeda dengan 
karbohidrat, lemak, protein, dan air, ditemukan dalam 
makanan dalam jumlah yang sangat kecil, penting untuk hidup 
pokok, pertumbuhan, kesehatan hewan, jika kekurangan dalam 
makanan maka akan menimbulkan gejala-gejala penyakit dan 
tidak dapat disintesis dalam tubuh, sehingga harus didatangkan 
dari luar (Murtidjo, 1996).  

 
Vitamin merupakan senyawa organik yang harus selalu 

tersedia walaupun dalam jumlah yang sangat kecil untuk 
metabolisme jaringan normal secara langsung maupun tidak 
langsung. Defisiensi vitamin pada puyuh mengakibatkan 
kerugian seperti lebih mudah terserang penyakit sehingga 
menurunkan produktifitas bahkan menimbulkan kematian 
(Listiyowati dan Kinanti, 2005). Mineral-mineral yang 
terutama kalsium dan phosphor, berperan dalam pembentukan 
tulang dan gigi serta dalam kontraksi otot. Apabila pakan 
induk defisiensi akan mineral maka berdampak pada fertilitas 
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dari telur yang ditetaskan hal ini juga berpengaruh pada 
pembentukan embrio (Frandson, 1992). 

Kalsium berperan dengan pembentukan tulang, kalsium 
juga sangat penting dalam pengaturan sejumlah besar aktifitas 
sel yang vital, fungsi syaraf dan otot, kerja hormon, 
pembentukan kerabang telur serta proses metabolisme 
embrional. telur infertil tidak terjadi peningkatan kadar 
kalsium selama periode penetasan. Adanya peningkatan kadar 
kalsium pada telur fertil yang dieramkan ini hanya mungkin 
diperoleh karena adanya transfer dari kerabang telur melalui 
membran kerabang (Widodo, 2002). Scott, Neshim, and 
Young (1971). Menjelaskan bahwa kekurangan kalsium 
menyebabkan kemunduran produksi telur dan menurunnya 
tebal kerabang telur. Burung puyuh pembibit akan 
menghasilkan telur tetas yang baik apabila diberikan 2,5% 
kalsium dan 0,8% phosphor di dalam pakannya (Woodard and 
Vohra, 1973). 

Posphor berfungsi sebagai pembentukan tulang 
persenyawaan organik yaitu yang berfungsi dalam 
pembentukan senyawa organik yang sebagian besar 
metabolisme energi, sehingga phosphor sebagai fosfat 
memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi semua 
sel hidup (Widodo, 2002). Air dianggap sebagai salah satu zat 
makanan yang sangat penting bagi ternak unggas. Air 
digolongkan sebagai unsur anorganik yang merupakan zat 
yang penting yang ada di dalam tubuh. Fungsi air sebagai 
bahan dasar dalam darah, sel dan cairan antara sel, sebagai alat 
untuk transportasi zat makanan serta membantu keseimbangan 
dalam tubuh ( Rizal, 2006). 
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2.5 Penampilan Produksi Burung Puyuh 

 2.5.1 Konsumsi Pakan 
Menurut Wahju (1997), konsumsi pakan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa cekaman antara lain penyakit, 
defisiensi makanan, penyakit, berdebu, terlalu padat, kotor, 
kondisi lingkungan yang tidak baik, vaksinasi dan pemotongan 
paruh, pengobatan, suara yang ribut, pemindahan dan 
penangkapan. 

Tabel 5. Konsumsi pakan puyuh pada berbagai umur 
Umur (minggu) Konsumsi pakan (g) 

0-1 
1-3 
3-5 
>5 

3 
9 
17 
20 

Sumber : Hardjosworo (1992) 
 

Ternak mempunyai keterbatasan dalam mengkonsumsi 
pakan. kualitas pakan didalam memformulasikan itu mampu 
diperoleh ternak yang bersangkutan dan jumlah zat makanan 
yang dibutuhkan dapat terpenuhi (Siregar, 1980). Sifat unggas 
adalah mengkonsumsi makanan untuk memperoleh energi. 
Sehingga jumlah makanan yang dimakan tiap harinya 
cenderung berhubungan erat dengan kadar energinya. Bila 
persentase protein yang tetap terdapat dalam semua pakan, 
maka pakan yang mempunyai konsentrasi EM tinggi akan 
menyediakan protein yang kurang dalam tubuh unggas karena 
rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Sebaliknya, bila 
kadar energi kurang maka unggas mengkonsumsi makanan 
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untuk mendapatkan lebih banyak energi akibatnya akan 
mengkonsumsi protein berlebihan ( Tilman et al, 1991). 
 
2.5.1 Konversi Pakan 

Lestari (1992) menyatakan bahwa angka konversi pakan 
menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan pakan. Angka 
konversi pakan dipengaruhi oleh strain dan faktor lingkungan 
seperti seluruh pengaruh luar termasuk di dalamnya faktor 
makanan. Konversi pakan adalah perbandingan jumlah pakan 
yang di konsumsi pada satu minggu dengan pertambahan 
bobot badan pada minggu itu (Rizal, 2006). Angka konversi 
pakan menunjukkan tingkat penggunaaan pakan dimana jika 
angka konversi semakin kecil maka penggunaan pakan 
semakin efisien dan sebaliknya jika angka konversi semakin 
besar maka penggunaan pakan tidak efisien (Campbell, 1984).  

Menurut Anggorodi (1995) konversi pakan dipengaruhi 
oleh faktor-faktor seperti umur ternak, bangsa, kandungan 
nutrisi pakan, keadaan temperatur dan keadaan unggas. 
Sedangkan Wahju (1997) menyatakan angka konversi pakan 
minimal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : kualitas pakan, 
teknik pemberian pakan, dan angka mortalitas. 

Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula konversi 
pakannya. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan seimbang 
tidaknya zat-zat makanan itu sesuai kebutuhan burung puyuh. 
Pakan yang kekurangan salah satu zat makanan akan 
mengakibatkan ayam akan memakan pakannya secara 
berlebihan untuk mencukupi kekurangan zat yang diperlukan 
tubuhnya (Putri, 2010).  
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2.5.3 Kualitas Telur 
Telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan 

induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi dalam satu 
wadah. Telur merupakan salah satu produk peternakan unggas 
yang memiliki kandungan nutrisi lengkap dan mudah dicerna. 
Telur merupakan salah satu sumber protein hewani disamping 
daging, ikan dan susu. Secara umum telur terdiri atas tiga 
komponen pokok, yaitu kulit telur atau cangkang (11 % dari 
bobot tubuh), putih telur (57% dari bobot tubuh) dan kuning 
telur (32% dari bobot tubuh) (Susrini, 1995). 

Telur sangat tahan terhadap kehilangan isi karena 
ketahanan kerabang terhadap penyusupan zat cair atau 
perbanyakan mikroorganisme. Telur utuh terdiri atas beberapa 
komponen yaitu air 66% dan bahan kering 34%, yang tersusun 
atas protein 12%, lemak 10%, karbohidrat 1% dan abu 11%. 
Kuning telur adalah salah satu komponen yang kandungan 
nutrisi terbanyak dalam telur. Kuning telur mengandung air 
sekitar 48% dan lemak 33%. Kuning telur juga mengandung 
vitamin, mineral, pigmen dan kolesterol. Putih telur terdiri atas 
protein, terutama lisosin yang memiliki kemampuan anti 
bakteri untuk membantu mengurangi kerusakan telur. Kualitas 
telur ditentukan oleh dua faktor yakni kualitas eksternal dan 
kualitas internal. Kualitas eksternal terdiri dari bentuk telur 
dan berat telur. Kualitas internal terdiri dari diameter kantung 
udara, indek putih telur, tebal cangkang, indek kuning telur 
dan Haugh Unit telur ( Susrini, 1995). 
 
2.5.2 Bobot Telur dan Diameter Telur   

Penghitungan bobot telur dengan cara ditimbang 
menggunakan timbangan digital, sedangkan diameter kantong 
udara dengan menggunakan jangka sorong. Dari hasil 
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penelitian Syamsir dkk,(1994) menunjukkan bahwa telur 
puyuh memiliki bobot rata-rata 11,2 g, nilai rata-rata diameter 
kantung udara telur puyuh adalah 11,90 mm. Perbandingan 
diameter kantong udara dengan lebar telur, untuk telur puyuh 
adalah 0,48 dibandingkan yang besar pada telur puyuh ini 
dapat di hubungkan dengan kulit telur puyuh yang sangat tipis 
dan perbandingan luas permukaan dengan berat telur puyuh 
yang lebih besar daripada telur ayam ras, sehingga laju 
penguapan menjadi lebih besar. 

 
2.5.5 Kolesterol Telur 

Kolesterol adalah bagian lemak yang mempunyai fungsi 
pokok dalam pembentukan semua membran sel. Kolesterol 
merupakan substrat yang penting untuk pembentukan zat-zat 
esensial lain termasuk asam empedu yang dibuat oleh hati 
yang merupakan bahan utama untuk katabolisme kolesterol, 
hormon-hormon steroid dan sintesis vitamin D (Wahju, 1997). 
Menurut Muray, Granner, Mayes, and Rodwell (1999) 
kolesterol merupakan hasil dari metabolisme hewan, oleh 
karena itu hanya terdapat dalam makanan yang berasal dari 
hewan. Saerang (2003) menyatakan bahwa kandungan 
kolesterol dalam pakan memiliki hubungan dengan kadar 
kolesterol yang ada pada telur, ada indikasi bahwa 
meningkatnya kandungan kolesterol dalam pakan juga 
meningkatkan kadar kolesterol telur. 
 


