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BAB I 

PENDAHULUAN 

Puyuh merupakan jenis unggas yang sudah cukup lama dipelihara di 

Indonesia dan telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber protein hewani, 

yaitu untuk diambil daging dan telurnya. 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. 

Keberhasilan sebuah usaha peternakan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 

bibit, pakan dan manajemen. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh produksi 

dan kualitas telur yang baik maka kebutuhan nutrien yang dibutuhkan puyuh di 

dalam ransum harus lengkap dan tercukupi. Perlu adanya pemilihan bahan pakan 

yang tepat sehingga dapat menghasilkan pakan berkualitas yang mampu 

memenuhi kebutuhan ternak dan dapat menekan biaya produksi. Kualitas pakan 

yang bermutu tinggi dapat menyebabkan tingginya harga pakan. Alternatif yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memanfaatkan 

ketersediaan bahan pakan lokal. Syarat bahan pakan alternatif yaitu tersedia 

banyak, harga terjangkau, mempunyai kandungan nutrien hampir sama dengan 

bahan pakan konvensional. 

Kayambang merupakan salah satu bahan pakan alternatif yang berpotensi 

sebagai bahan pakan lokal. Pemberian Kayambang sebagai pakan ternak unggas 

perlu dibatasi pemberiannya karena kandungan serat kasarnya yang tinggi. 

Kayambang mengandung energi, protein kasar, lemak kasar, kalsium, dan fosfor 
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(Zaman et al., 2013) dibandingkan dengan bekatul yang memiliki kandungan 

energi 2.900 kkal/kg,  protein kasar 10,64%, lemak kasar 3,8%, Ca 0,70%, dan P 

1,50% (Asiyah, 2013).  

Adapun berbagai penelitian dengan Kayambang sebagai pakan ternak dapat 

dikaji dari berbagai parameter. Tepung Kayambang (Salvinia molesta) 18% dapat 

meningkatkan kinerja produktif ayam kampung (Ma’rifah et al., 2013). Persentase 

karkas pada itik lokal jantan yang terbaik dengan Kayambang adalah 40% 

(Muhsin, 2002). Ransum itik yang diberi Kayambang 10% menghasilkan 

perfomans produksi yang sama dengan itik yang diberi ransum tanpa Kayambang 

(Rosani, 2002). Tepung Kayambang (Salvinia molesta) dapat digunakan sampai 

level pemberian 12% dalam ransum ayam pedaging (Lestari et al.,  2015). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tepung daun 

Kayambang (Salvinia molesta) dalam ransum terhadap performans produksi telur 

burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) meliputi berat telur, produksi telur, 

konsumsi ransum dan konversi ransum. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan informasi mengenai pemanfaatan tepung daun Kayambang (Salvinia 

molesta) sebagai bahan pakan alternatif dalam ransum untuk burung puyuh. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian tepung daun Kayambang (Salvinia 

molesta) dapat memperbaiki performans produksi telur burung puyuh (Coturnix 

coturnix japonica). 

 

  




