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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak puyuh merupakan jenis  unggas yang sudah 

cukup lama dipelihara di Indonesia dan telah dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan sumber protein hewani, yaitu daging 

dan terlurnya. Ternak ini sebenarnya bukan ternak asli 

Indonesia, tetapi berasal dari negara lain dan pertama kali 

dipelihara  di Indonesia pada tahun 1979, namun semenjak 

tahun 1981 tidak pernah lagi diimpor, sehingga pada saat ini 

puyuh sudah dianggap sebagai salah satu jenis ternak lokal 

Indonesia (Prihatman, 2000). Puyuh merupakan unggas yang 

memiliki bentuk fisik kecil dan penanganannya cukup mudah. 

Keunggulan dari puyuh adalah sangat mudah dipelihara, tahan 

terhadap penyakit, dan jumlah produksi telur yang cukup 

tinggi, yaitu dapat mencapai 250-300 butir per tahun. Selain 

itu daging puyuh bergizi tinggi dengan kadar protein sekitar 

21,1% dan kadar lemak yang cukup rendah, yaitu hanya 

sebesar 7,73%. Menurut Tuleun and Dashe (2010), puyuh 

mencapai dewasa kelamin sekitar umur enam minggu dan 

pada umumnya mencapai puncak produksi telur setelah 50 

hari bertelur. 

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan hidup 

masyarakat di Indonesia, maka meningkat pula kesadaran 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga permintaan 

masyarakat akan pangan sumber protein hewani semakin 

meningkat. Salah satu pangan sumber protein hewani dapat 

diperoleh dari daging dan telur unggas yaitu burung puyuh. 

Populasi burung puyuh di Indonesia mengalami peningkatan, 

berdasarkan data  Anonimus (2014) populasi burung puyuh di 
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Indonesia tahun 2010 mencapai 7.053.576 ekor, tahun 2011 

sebanyak 7.356.648 ekor dan tahun 2012 sebanyak 7.840.880 

ekor. 

Pakan salah satu penentu keberhasilan peternakan 

selain bibit dan manajemen. Pakan yang sering kali digunakan 

oleh peternak burung puyuh adalah pakan komersial karena 

sudah disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya sehingga 

memenuhi standar.Komponen terbesar dari biaya produksi 

adalah pembiayaan pakan sekitar 60-80%. Perlu pakan 

alternatif untuk mengatasi yaitu dengan memanfaatkan tepung 

bawang putih. 

Feed additive atau imbuhan pakan biasa digunakan 

didalam campuran pakan ternak. Penggunaan feed additive 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan 

dan keadaan gizi ternak. Beberapa jenis feed additive yang 

biasa digunakan para peternak ayam khususnya ayam petelur 

dan pedaging adalah antibiotika sintetik, enzim, probiotik, 

asam organik, flavor dan antioksidan. Antibiotika sintetik 

adalah jenis feed additive yang paling banyak digunakan oleh 

para peternak. 

Bawang putih telah lama menjadi bagian kehidupan 

masyarakat di berbagai peradaban dunia. Namun belum 

diketahui secara pasti sejak kapan tanaman ini mulai 

dimanfaatkan dan dibudidayakan. Awal pemanfaatan bawang 

putih diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal ini 

didasarkan temuan sebuah catatan medis yang berusia sekitar 

5000 tahun yang lalu (3000 SM). Dari Asia Tengah kemudian 

menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga 

bagi bangsa Indonesia bawang putih merupakan tanaman 

introduksi (Santosa, Basuki, Cholil, Dharma dan Syekhfani, 

1991). 
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Bawang putih umumnya tumbuh di dataran tinggi, 

tetapi varietas tertentu mampu tumbuh didataran rendah. 

Tanah yang bertekstur lempung berpasir atau lempung 

berdebu dengan pH netral menjadi media tumbuh yang baik. 

Lahan tanaman ini tidak boleh tergenang air. Suhu yang cocok 

untuk budidaya di dataran tinggi berkisar antara 20–250C 

dengan curah hujan sekitar 1.200–2.400 mm pertahun, 

sedangkan suhu untuk dataran rendah berkisar antara 27–300C 

(Santosa dkk, 1991). 

Hasil pertanian seperti bawang putih dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan manusia, bahan baku 

dalam bidang industri dan imbuhan pakan ternak. Komponen 

aktif dalam bawang putih, allicin merupakan zat aktif yang 

mempunyai daya bunuh pada bakteri dan anti radang 

Wiryawan, Suharti dan Bintang (2005) menggunakan metode 

pembubukan bawang putih dengan dosis 2.5% dalam 

mengatasi serangan salmonella typhimurium pada ayam 

pedaging. Bubuk bawang putih sebanyak 2.5% dalam pakan 

dapat menurunkan koloni bakteri salmonella typhimurium. 

Penggunaan bawang putih dengan konsentrasi 2.5% dapat 

menanggulangi cacingan pada ayam pedaging. Pemberian 

serbuk bawang putih 2.5% dalam ransum dapat meningkatkan 

konversi pakan, meningkatkan persentase karkas, serta 

menurunkan koloni bakteri salmonella typhimurium (Suharti, 

2004). 

Pada ayam petelur, pemberian ekstrak bawang putih 

dalam ransumnya mampu memberikan efek yang cukup baik 

juga tidak jauh berbeda dengan ayam broiler. Senyawa-

senyawa aktif yang terkandung didalam umbi bawang putih 

mampu menggantikan fungsi antibiotik sintetik di dalam tubuh 

ayam petelur. Jika pada ayam broiler lebih terfokus pada 



 

4 

 

kualitas daging yang dihasilkan dan tingkat konsumsi ransum, 

maka pada ayam petelur lebih terfokus pada kualitas dan 

tingkat produksi telur yang dihasilkan. Sutama dan Lindawati 

(2008) melaporkan, ayam petelur yang diberi suplementasi 

bawang putih sebesar 4% dalam ransumnya secara nyata 

mampu menurunkan kolesterol telur yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk pemberian suplementasi bawang putih 

sebesar 2-6% dalam ransumnya tidak memberikan pengaruh 

terhadap konsumsi ransum dan produksi telur yang dihasilkan. 

Faktor yang memyebabkan  penurunan kadar kolestrol telur ini 

sama dengan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan 

kadar kolestrol pada daging ayam broiler. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryam, 

Sani, Firmansyah dan Miharja (2003) pemberian ektrak 

bawang putih sebanyak 4% pada ransum ayam petelur yang 

diinfeksi aflaktosin 0,4 mg AFB1/kg BH dapat meningkatkan 

bobot badan dan produksi telur serta dapat mengurangi kadar 

residu aflaktosin pada telur yang dihasilkan. Perbedaan ini 

mungkin disebabkan oleh jenis ayam yang digunkan dalam 

penelitian ini. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Sutama 

dan Lindawati (2008) menggunakan ayam petelur yang sehat 

tanpa infeksi aflaktosin sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Maryam dkk (2003) menggunakan ayam 

petelur yang diinfeksi dengan aflaktosin sehingga 

menyebabkan respon yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive pada pakan terhadap 

konsumsi pakan, produksi telur (HDP) dan konversi pakan 

burung puyuh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan kelengkapan informasi terutama dalam 

pemanfaatan tepung bawang putih. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penambahan tepung bawang putih sebagai 

feed additive alami dalam pakan memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi telur 

(HDP), konversi pakan burung puyuh? 

2. Berapa konsentrasi terbaik penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive alami dalam 

pakan yang memberikan pengaruh terhadap 

konsumsi pakan, produksi telur (HDP), konversi 

pakan burung puyuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung bawang 

putih sebagai feed additive alami dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan, produksi telur (HDP), 

konversi pakan burung puyuh. 

2. Mengetahui persentase terbaik penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive alami dalam 

pakan terhadap konsumsi pakan, produksi telur 

(HDP), konversi pakan burung puyuh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi dan 

kajian ilmiah tentang penambahan tepung bawang 

putih sebagai feed additive alami dalam pakan 

burung puyuh. 

2. Bagi pembaca dan instansi swasta sebagai bahan 

informasi kepada masyarakat, peternak dan instansi 

yang bergerak dibidang peternakan dalam 
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pengembangan usaha khususnya usaha peternakan 

burung puyuh. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Burung puyuh merupakan salah satu jenis ternak 

unggas  yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan 

sebagai ternak penghasil protein hewani, karena dalam 

pemeliharaan burung puyuh tidak banyak membutuhkan lahan 

yang luas, disamping itu burung puyuh memiliki beberapa 

kelebihan yaitu pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan 

dengan ayam petelur dan itik petelur, burung puyuh betina 

jenis Coturnix-coturnix japonica mulai bertelur umur 41 hari, 

puncak produksi terjadi pada umur 5 bulan dengan persentase 

bertelur 76%. Umur 14 bulan produktivitas bertelur akan 

mulai menurun, kemudian produktivitas burung puyuh akan 

berhenti bertelur setelah berumur 2,5 tahun atau 30 bulan 

(Sitorus, 2009). 

 Salah satu faktor keberhasilan berternak burung puyuh 

adalah pakan. Pakan yang sering kali digunakan oleh peternak 

burung puyuh adalah pakan komersial karena sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya sehingga memenuhi 

standar. Pakan yang diberikan burung puyuh harus bagus dan 

sesuai dengan kebutuhan nutrisi baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, terutama kandungan protein kasar untuk 

meningkatkan produktifitas burung puyuh, baik produksi telur 

maupun karkasnya. Kandungan nutrisi pakan burung puyuh 

fase layer terdiri dari protein kasar 17,00%, lemak kasar 7,0%, 

serat kasar 7,0%, abu 14,00 % dan energi metabolis (ME) 

2700 Kkal/Kg (SNI, 2006). 

Imbuhan pakan (feed addititive) yang umum 

digunakan dalam usaha peternakan unggas untuk memacu 
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pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 

pada unggas antara lain: antiboitik, hormon, dan sebagainya. 

Hasil pertanian seperti bawang putih dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan manusia, bahan baku dalam bidang 

industri dan imbuhan pakan ternak. Komponen aktif dalam 

bawang putih, allicin merupakan zat aktif yang mempunyai 

daya bunuh pada bakteri dan anti radang Wiryawan, dkk 

(2005) menggunakan metode pembubukan bawang putih 

dengan dosis 2.5% dalam mengatasi serangan salmonella 

typhimurium pada ayam pedaging. Bubuk bawang putih 

sebanyak 2.5% dalam pakan dapat menurunkan koloni bakteri 

salmonella typhimurium.Penggunaan bawang putih dengan 

konsentrasi 2.5% dapat menanggulangi cacingan pada ayam 

pedaging.Pemberian serbuk bawang putih 2.5% dalam ransum 

dapat meningkatkan konversi pakan, meningkatkan persentase 

karkas, serta menurunkan koloni bakteri salmonella 

typhimurium (Suharti, 2004). Pada ayam petelur, pemberian 

ekstrak bawang putih dalam ransumnya mampu memberikan 

efek yang cukup baik juga tidak jauh berbeda dengan ayam 

broiler. Senyawa – senyawa aktif yang terkandung didalam 

umbi bawang putih mampu menggantikan fungsi antibiotik 

sintetik di dalam tubuh ayam petelur. Jika pada ayam broiler 

lebih terfokus pada kualitas daging yang dihasilkan dan 

tingkat konsumsi ransum, maka pada ayam petelur lebih 

terfokus pada kualitas dan tingkat produksi telur yang 

dihasilkan. Sutama dan Lindawati (2008) melaporkan, ayam 

petelur yang diberi suplementasi bawang putih sebesar 4% 

dalam ransumnya secara nyata mampu menurunkan kolesterol 

telur yang dihasilkan. Sedangkan untuk pemberian 

suplementasi bawang putih sebesar 2-6% dalam pakannya 

tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi ransum dan 
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produksi telur yang dihasilkan. Faktor yang 

memyebabkan  penurunan kadar kolestrol telur ini sama 

dengan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

kolestrol pada daging ayam broiler. Pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Maryam dkk (2003), pemberian ektrak bawang 

putih sebanyak 4% pada ransum ayam petelur yang diinfeksi 

aflaktosin 0,4 mg AFB1/kg BH dapat meningkatkan bobot 

badan dan produksi telur serta dapat mengurangi kadar residu 

aflaktosin pada telur yang dihasilkan. Perbedaan ini mungkin 

disebabkan oleh jenis ayam yang digunkan dalam penelitian 

ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam dkk (2003) 

menggunakan ayam petelur yang diinfeksi dengan 

aflaktosin sehingga menyebabkan respon yang berbeda. 

Berdasarkan  uraian diatas, tepung bawang putih 

memiliki potensi untuk dijadikan pakan alternatif. Oleh karena 

itu, dilakukan penelitian tepung bawang putih yang 

ditambahkan pada pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan produksi telur dan konversi pakan pada burung 

puyuh (Coturnix coturnix japonica). Kerangka pikir ini 

disajikan juga dalam bentuk bagan pada Gambar 1. 
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       Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive pakan 

berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan, produksi telur 

dan konversi pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


