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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Burung Puyuh 

 Puyuh (Coturnix coturnix Japonica) merupakan 

unggas yang dibudidayakan untuk diambil telur dan 

dagingnya karena pemeliharaannya sangat cepat dan pada 

umur 42 hari sudah bertelur (Kurnia, Praseno dan 

Kasiyati, 2012). Hal tersebut didukung oleh Zahra, 

Sunarti dan Suprijatna (2012) bahwa puyuh (Cotunix 

cortunix Japonica) merupakan puyuh yang dikenal 

sebagai puyuh penghasil telur. Nilai gizi telur puyuh tidak 

kalah dibanding dengan unggas lain, sehingga menambah 

sumber protein hewani. Susilawati, Subagyo, Kuswati, 

Budiarto, Muharlien dan Afroni (2014) menyebutkan 

klasifikasi burung puyuh yakni sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Unggas 

Ordo   : Galiformes 

Sub Ordo : Phasianidae 

Famili   : Phasianidae 

Genus   : Coturnix 

Spesies  : Coturnix coturnix japonica 

 Ciri burung puyuh jantan dewasa dapat dilihat 

dari warna pada bagian bulu kepala sampai ke bagian 

belakang terdapat warna putih yang berbentuk garis 

melengkung tebal, bulu leher dan dadanya yang berwarna 

coklat muda (cinnamon) tanpa ada bercak kehitaman, 

bulu punggung berwarna campuran coklat gelap, abu-abu 

dengan garis putih, bulu sayap seperti bulu punggung 

dengan belang kehitaman, panjang sayap kira-kira 89 cm. 
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Burung puyuh jantan muda mulai bersuara atau berkicau 

pada umur 5-6 minggu. Selama puncak musim kawin, 

burung puyuh jantan akan berkicau setiap malam dengan 

suara keras. Burung puyuh betina dewasa memiliki warna 

warna tubuh yang mirip dengan burung puyuh jantan, 

kecuali warna bulu pada kerongkongan dan dada bagian 

atas puyuh betina berwarna coklat muda lebih terang 

(sawo matang) dengan bercak coklat tua atau kehitam-

hitaman (Prahasta dan Hasnawi 2009).  

 Keunggulan burung puyuh sebagai hewan ternak 

diantaranya yaitu kemampuan produksi telur yang mampu 

menghasilkan telur sebanyak 200-300 butir perekor 

selama satu tahun, dengan bobot 10 g per butir (kira-kira 

8% dari bobot badannya) (Randal & Bolla 2008).  Hal ini 

juga didukung oleh Direktorat Jendral Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (2011) 

beberapa keunggulan dari burung puyuh yaitu produksi 

telur yang tinggi dan masa pemeliharaan yang singkat. 

Selain itu, dalam pembudidayaan burung puyuh tidak 

memerlukan tempat yang luas dan investasi yang besar, 

sehingga usaha peternakan burung puyuh tidak 

memerlukan tempat yang luas dan investasi yang besar, 

sehingga usaha peternakan burung puyuh ini dapat 

dilakukan oleh pemodal kecil maupun pemodal besar 

dengan skala usaha komersial. 

 

2.2 Bawang Putih  

Bawang putih adalah nama tanaman dari genus 

Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. 

Bawang putih mampu memproduksi minyak atsiri yang 

bisa diperoleh salah satunya dari proses penyulingan. Di 
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masyarakat luas minyak atsiri bawang putih telah dikenal 

mengandung beberapa komponen yang bisa dimanfaatkan 

untuk dunia kesehatan(Sugihartuti dan Maslachah, 2003). 

Menurut Rukmana (1995) dalam sistematika 

tumbuhan (taksonomi) tanaman bawang putih di 

klasifikasikan sebagai berikut : Kingdom : Plantae 

(tumbuh-tumbuhan). Divisi Spermatophyte (tumbuhan 

berbiji) Sub-divisi : Angiospermae (berbiji tertutup). 

Kelas : Monocotyledonae (biji berkeping satu). Ordo : 

Liliales (liliflorae) Famili (suhu) : Liliales 

Genus (marga) : Allium Spesies : Allium sativum L. 

Bawang putih merupakan tanaman obat yang 

memiliki zat aktif dialilsulfida yang dapat membunuh 

cacing dan allicin yang diduga mampu membunuh kuman 

penyakit. Berdasarkan hasil survey produksi tanaman 

sayuran di Indonesia pada tahun 2002, produksi bawang 

mencapai 46.393 ton pada luas wilayah panen 7.923 

hektar atau perolehan panen rata-rata 5,9 ton per hektar 

(Departemen Pertanian, 2003). Produksi bawang putih 

yang tinggi diharapkan bisa menggantikan penggunaan 

antelmintika sintetik yang menimbulkan kerugian bagi 

peternak dan unggas. 

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 20–25
0
C dengan curah hujan sekitar 

1.200–2.400 mm pertahun, sedangkan suhu untuk dataran 
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rendah berkisar antara 27–30
0
C. Bawang putih merupakan 

tanaman herba parenial yang membentuk umbi lapis. 

Tanaman ini tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak 

sampai setinggi 30-75 cm. Batang yang nampak di atas 

permukaan tanah adalah batang semu yang terdiri dari 

pelepah–pelepah daun. Sedangkan batang yang 

sebenarnya berada di dalam tanah. Dari pangkal batang 

tumbuh akar berbentuk serabut kecil yang banyak dengan 

panjang kurang dari 10 cm. Akar yang tumbuh pada 

batang pokok bersifat rudimenter, berfungsi sebagai alat 

penghisap makanan (Santosa, Basuki, Cholil, Dharma dan 

Syekhfani. 1991). 

 

2.3 Tepung Bawang Putih  

Bawang putih serta daunnya mengandung 

senyawa fitokimia, yaitu suatu zat kimia alami yang 

terdapat dalam tumbuhan atau tanaman yang mempunyai 

fungsi  luar biasa. Jenis fitokimia yang dikandung oleh 

tanaman bawang putih adalah allicin yang mempunyai 

fungsi sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin 

merupakan senyawa yang dapat membuat darah merah 

lebih licin dan tidak menggumpal sehingga mampu 

mencegah penumpukan deposit lemak di dinding 

pembuluh darah. Selain allicin, fitokimia yang terdapat 

dalam bawang putih ialah scordinin. Scordinin mampu 

meningkatkan perkembangan tubuh karena scordinin 

mampu bergabung dengan protein dan menguraikannya 

(Asiamaya,2000). Bawang putih mempunyai kandungan 

yaitu saponin dan flavonoid, disamping minyak atsiri 

yang sama-sama berfungsi sebagai antibakteri. Saponin 

adalah senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa 
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jika digosok dalam air sehingga bersifat seperti sabun 

(Robinson,1995). 

Menurut Farrel (1990) menyatakan bahwa 

bawang putih mengandung kurang dari 0,2% minyak 

volatil yang merupakan unsur-unsur aktif pembentuk rasa 

dan aroma bawang putih. Komponen-komponen yang 

terdapat dalam minyak volatil bawang putih adalah dialil 

disulfida (60%), dialil trisulfida (20%), alil propil 

disulfida (6%) dan dietil disulfida, dialil polisulfida, 

alinin serta allisin dalam jumlah sedikit. 

Pembuatan bubuk bawang putih dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara pengeringan dengan 

menggunakan beberapa jenis bahan pengisi dan sari 

bawang yang diperlakukan pada berbagai pH (Surjadi, 

1992). Sebelum dikeringkan, bawang putih diiris tipis 

terlebih dahulu.Irisan bawang putih hasil pengeringan 

diblender dan diayak dengan menggunakan ayakan 

ukuran 40 mash. Tujuan dari pengayakan ini adalah untuk 

mendapatkan bubuk bawang putih yang lebih halus dan 

seragam ukurannya (Herman, 2000). 

Menurut Suharti (2004) menunjukkan bahan aktif 

temulawak (curcumin), jahe (gingerol) dan bawang putih 

(allicin) mampu menghambat pertumbuhan bakteri. 

Ketiga bahan tersebut diuji kemampuan antibakterinya 

pada S.typhimurium. Kemudian mengkombinasikannya 

sebagai anti bakteri. Bawang putih dengan konsentrasi 

2,5% dalam ransum dapat meningkatkan konversi 

ransum, meningkatkan karkas serta menurunkan koloni 

bakteri S.typhimurium dalam feses tetapi tidak 

mempengaruhi kadar imunoglobulin darah. 
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Bawang putih mengandung minyak atsiri dengan 

unsur utama  alliin. Alliin secara enzimatis akan dipecah 

oleh enzim allinase menjadi senyawa berbau khas yaitu 

allicin. Senyawa  allicin dikenal mempunyai daya 

antibakterial yang kuat. Efek antibakteri allicin bekerja 

dengan cara menghancurkan kelompok –SH, yaitu 

kelompok Sulfhidril dan disulfida yang terikat pada 

protein dan merupakan enzim penting untuk metabolisme 

sel bakteri serta merupakan gugus yang penting untuk 

proliferasi bakteri atau sebagai stimulator spesifik untuk 

multiplikasi sel bakteri. Dengan adanya  allicin inilah 

maka pertumbuhan kuman dapat dihambat dan proses 

selanjutnya mengakibatkan terjadinya kematian kuman 

(Mursito, 2003) 

Jenis fitokimia yang dikandung oleh tanaman 

bawang putih adalah allicin yang mempunyai fungsi 

sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin merupakan 

senyawa yang dapat membuat darah merah lebih licin dan 

tidak menggumpal sehingga mampu mencegah 

penumpukan deposit lemak di dinding pembuluh darah. 

Selain allicin, fitokimia yang terdapat dalam bawang 

putih ialah scordinin. Scordinin mampu meningkatkan 

perkembangan tubuh karena scordinin mampu bergabung 

dengan protein dan menguraikannya (Muhammad dan 

Bintang, 2007). 

 

2.4 Pakan Burung Puyuh 

Semua unggas membutuhkan zat makanan yaitu 

protein, energi, vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya yang 

diperlukan untuk pertumbuhan, produksi telur dan 

kesehatan (Smith et al., 2003). Kebutuhan nutrisi  untuk 
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anak burung  puyuh yang berumur 0-3 minggu 

membutuhkan protein 25% dan energi metabolisme 2900 

kkal/kg. Pada umur 3-5 minggu kadar protein dikurangi 

menjadi 20% dan energi metabolisme 2600 kkal/kg. 

Kebutuhan zat makanan dan jumlah konsumsiyang 

berlebihan dapat menyebabkan produksi telur dan 

efisiensi penggunaan pakan rendah demikian juga 

sebaliknya (Wahju, 2004).Kebutuhan secara umum 

disajikan pada Tabel 1. 

 

 
 

 Bentuk pakan pada unggas terdiri dari 4 bentuk 

yaitu Halus (mash), kasar (crumble), cetakan (pellet) dan 

campuran (mash and limited grain). Bentuk pakan yang 

halus memiliki bentuk yang seragam sehingga tenak tidak 

pilih-pilih untuk mengkonsumsiya. Bentuk pakan kasar 

sangat disukai oleh ternak akan tetapi ternak akan lebih 

memilih butirannya saja dan nutrisi dalam pakan tidak 

termakan semua oleh ternak. Bentuk pakan pellet ternak 

lebih menyukai bentuk pakan ini dan lebih mudah dicerna 
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akan tetapi untuk biaya prosessing akan lebih mahal. 

Bentuk pakan campuran ini lebih hemat akan tetapi jika 

pencampuran pakan tidak merata maka nutrisi yang 

dikonsumsi ternak juga tidak dikonsumsi semua 

(Achmanu dan Muherlien, 2011).  

 

2.5 Konsumsi Pakan 

 Pakan merupakan kebutuhan biologis bagi ternak. 

Pakan yang sering kali digunakan oleh peternak burung 

puyuh adalah pakan komersial karena sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan ternaknya sehingga memenuhi standar 

(Imam dan Cahyo, 2005). Konsumsi pakan merupakan 

hasil dari jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan 

pakan yang tersisa (Panjaitan, Anjar dan Yadi, 

2012).Kebutuhan pakan burung puyuh dapat di lihat pada 

Tabel 2. 

 Menurut Achmanu dan Muherlien (2011) bahwa 

patokan atau standar pakan yang dikonsumsi dapat 

berubah atau dimodifikasi berdasarkan pada pembawaan 

genetis yaitu species  misalkan ayam atau itik, jenis 

kelamin dan umur. Faktor kondisi lingkungan iklim mikro 

juga mempengaruhi konsumsi pakan.Pada kondisi 

lingkungan yang panas maka konsumsi pakan menurun. 

Menurut Wahju (2004) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah bangsa unggas, temperatur 
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lingkungan, periode produksi, perkandangan, pemotongan 

paruh, luas kandang unggas, air minum, penyakit, dan 

kandungan energi dalam pakan.  

Penurunan konsumsi pakan pada burung puyuh 

dapat disebabkan oleh kandungan serat kasar dalam pakan 

yang setara atau bahkan melebihi standar yang telah 

direkomendasikan. Apabila pakan mengandung serat 

kasar yang terlalu tinggi akan menyebabkan daya cerna 

menurun sehingga nutrisi yang terserap oleh pencernaan 

ternak akan rendah (Sofjan dan Surisdiarto, 2003). 

 

2.6 Pertambahan Bobot Badan 

Kualitas dan kuantitas pakan sangat penting 

diperhatikan untuk memaksimalkan pertambahan bobot 

badan.Penunjang pertumbuhan agar dapat maksimal yaitu 

pakan harus mengandung zat makanan dalam keadaan 

cukup dan seimbang (Yasmin, 2002). Soeparno (1994) 

menambahkan bahwa pakan yang dikonsumsi dan dicerna 

dengan baik dapat lebih efisien untuk meningkatkan 

pertambahan berat badan. 

Produksi telur setelah sampai pada masa layer 

ditentukan oleh pertambahan bobot badan burung puyuh. 

Perananan bobot badan selama masa pertumbuhan adalah 

tercapainya bobot badan optimal sebelum masa produksi. 

Selama masa pertumbuhan, organ reproduksi juga 

mengalami pertumbuhan (Negara, Sudjarwo dan Prayogi, 

2011). Unggas membutuhkan asupan nutrisi yang cukup 

untuk meningkatkan bobot tubuhnya pada masa 

pertumbuhan. Salah satunya dengan meningkatkan 

konsumsi pakan (Widyastuti, Muflichatun, Mardiati dan 

Saraswati, 2014). Pertumbuhan yang rendah dapat 
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disebabkan kandungan serat kasar yang tinggi dalam 

pakan, hal tersebut dikarenakan serat dalam pakan akan 

tinggal di saluran pencernaan dalam waktu yang singkat, 

sehingga absorbsi zat makanan berkurang (Piliang dan 

Djojosoebagio 2006). 

Menurut Putri (2010), bobot badan puyuh jantan 

dewasa berkisar antara 130-140g/ekor, sedangkan puyuh 

betina dewasa berkisar antara 140-160g/ekor. Bobot 

badan akhir burung puyuh pada umur 15 minggu pada 

kepadatan 12, 15 dan 18 ekor/kandang yaitu 136,67; 

138,10 dan 135,77 g/ekor. Kasiyati dan Muliani (2013) 

menambahkan bobot badan burung puyuh mencapai 120-

150 g/ekor setelah umur masak kelamin. Hal ini didukung 

oleh Genus dan Cerit (2000), bahwa puyuh yang telah 

masak kelamin memiliki bobot badan 120-160 

g/ekor.Berikut bobot puyuh sesuai dengan umur disajikan 

pada Tabel 3. 

 
 

2.7 Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah 

pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan 
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bobot badan atau produksi telur. Angka konversi pakan 

sangat erat kaitannya dengan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan (Zainudin dan Syahruddin, 

2012). Konversi pakan adalah angka yang menunjukkan 

kemampuan unggas untuk mengubah sejumlah pakan 

menjadi setiap kilogram (kg) produksi telur dalam satuan 

waktu tertentu (Suprijatna, Atmomarso, dan Kartasudjana, 

2005). 

Semakin rendah nilai konversi pakan berarti 

efisiensi penggunaan pakan semakin tinggi dan 

sebaliknya semakin tinggi nilai konversi pakan berarti 

pakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan bobot badan 

persatuan berat menjadi semakin tinggi (Wahju, 2004). 

Menurut Hazim, Al-Mashadani, Al-Hayani, Mirza and 

Al-Hassani (2010) konversi pakan ideal adalah 3,67 – 

4,71.  

Nilai konversi pakan dipengaruhi tingkat stres 

pada burung puyuh akibat tingginya suhu (Negara, 

Sudjarwo dan Prayogi, 2011). Menurut Bakrie, Mansur 

dan Sukadana (2011) konversi pakan sangat dipengaruhi 

oleh kualitas pakan yang diberikan kepada ternak.  

Menurut Suprijatna (2005) menambahkan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan 

yaitu produksi telur, laju pertumbuhan, penyerapan energi 

metabolisme pakan, kecukupan zat-zat makanan dalam 

pakan, temperatur lingkungan dan kesehatan ternak. 

 

2.8 Umur Pertama Kali Bertelur 

Umur pertama kali bertelur merupakan tanda 

dewasa kelamin pada burung puyuh betina, sedangkan 

pada burung puyuh jantan ditandai dengan mulainya 
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berkokok dengan suara yang khas. Umur pertama kali 

bertelur pada burung puyuh betina yaitu 41 hari (Stepanie 

dan Purwadaria, 2013). Umur induk pertama kali bertelur 

berhubungan dengan pertambahan bobot badan 

puyuh.Lambatnya umur induk bertelur juga berkaitan 

dengan genetik puyuh yang dipelihara (Zainudin dan 

Syahruddin, 2012). 

Pengeluaran telur sangat berhubungan dengan 

masak kelamin pada aves betina. Kriteria yang digunakan 

untuk penanda umur masak kelamin pada unggas adalah 

tercapainya oviposisi pertama. Tanda bertelur pertama 

kali didahului oleh ovulasi, sedangkan pada jantan masak 

kelamin ditandai dengan testis yang telah tumbuh dan 

berkembang dan mampu menghasilkan spermatozoa yang 

matang. Hewan mampu bereproduksi dihasilkan dari 

perpaduan antara perubahan fisiologis dan morfologis 

adalah tanda-tanda masak kelamin (Olanrewaju, Dozier, 

Roush, and Branton, 2006; Wiradimadja, Piliang, 

Suhartono, dan Manalu, 2007). 

Burung puyuh akan mulai bertelur pada umur 42 

hari. Pada permulaan masa bertelur, produksi telurnya 

sedikit dan akan cepat meningkat sesuai bertambahnya 

umur. Puyuh mencapai puncak produksi lebih dari 80% 

ketika burung puyuh berumur 13 minggu (Tetty, 2002). 

Menurut Triyanto (2007) menambahkan bahwa pada awal 

masa bertelur, produksi telur masih sedikit dan semakin 

meningkat sesuai pertambahan umur hingga mencapai 

puncak produksi pada minggu ke-15, sedangkan pada 

umur 11-13 minggu produksi telur stabil dan mendekati 

puncak produksi. Menurut Bakrie, Manshur dan Sukadana 

(2012) menyatakan bahwa burung puyuh betina petelur 
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afkir pada umur sekitar 18 bulan. Rahayu, Isroil dan 

Saraswati (2014) menyatakan bahwa non produktif pada 

burung puyuh yaitu 210 hari atau disebut juga masa afkir 

ternak. 

  

 


