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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Puyuh Petelur (Coturnix-coturnix japonica) 

 Puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang berpotensi untuk 

dibudidayakan masyarakat Indonesia karena dapat dimanfaatkan daging dan 

telurnya. Jenis puyuh yang biasa diternakkan di Indonesia yaitu jenis Coturnix 

coturnix japonica. Puyuh betina akan mulai bertelur pada umur 42 hari, 

produktivitas telur mencapai 250 - 300 butir per ekor. Puncak produksi puyuh 

terjadi pada umur lima bulan dan produktivitasnya akan menurun pada umur 14 

bulan (Wuryadi, 2011). Telur puyuh berwarna coklat tua, biru, putih dengan 

bintik-bintik hitam, coklat dan biru (Listyowati dan Roospitasari, 2000). 

Keunggulan lain dari burung puyuh adalah cara pemeliharaan mudah dan 

mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit (Hartono, 2004).  

 Pemeliharaan puyuh petelur dibedakan menjadi tiga fase yaitu fase starter 

umur 0 - 3 minggu, fase grower umur 4 - 6 minggu dan fase layer umur 7 - 60 

minggu. Kandungan protein pakan puyuh petelur fase grower lebih tinggi 

dibanding dengan puyuh fase layer. Kebutuhan protein puyuh petelur fase grower 

sebesar 21 - 23% dan fase layer berkisar antara 18 - 20% (Abidin, 2012).  

Ransum yang diberikan untuk puyuh sebaiknya sesuai dengan umur ternak. 

Hal ini bertujuan agar ransum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan ternak 

dan penggunaan ransum akan lebih efisien. Umur puyuh yang semakin bertambah 

akan menyebabkan turunnya kebutuhan nutrien pakan seperti protein, asam amino 
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lisin, metionin dan sistin sedangkan kebutuhan Ca dan P akan naik karena Ca 

dibutuhkan puyuh fase layer sebagai pembentuk kerabang telur (Ketaren, 2010). 

Kebutuhan gizi puyuh petelur berdasarkan periode pemeliharaan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

 Tabel 1. Kebutuhan Gizi Puyuh Berdasarkan Periode Pemeliharaan 

Kebutuhan Nutrisi Grower Layer 

 ----------------(%)----------------- 

Kadar air maksimal  14,00 14,00 

Protein Kasar minimal  17,00 17,00 

Lemak Kasar maksimal  7,00 7,00 

Serat Kasar Maksimal  7,00 7,00 

Abu maksimal  8,00 14,00 

Energi (EM, Kkal/kg) 2.600,00 2.700,00 

Lisin minimal  0,80 0,90 

Metionin minimal  0,35 0,40 

Metionin + sistin minimal  0,50 0,60 

Ca  0,90 - 1,20 2,50 - 3,50 

P tersedia minimal  0,40 0,40 

P total  0,60 - 1,00 0,60 - 1,00 

Sumber : Standar Nasional Indoesia (2006)  

Proses pemisahan antara jantan dan betina dilakukan pada umur 16 - 21 hari 

sebab pada umur tersebut kelamin jantan dan betina sudah dapat dibedakan 

dengan mudah. Penentuan jenis kelamin puyuh yang paling mudah adalah dengan 

melihat warna bulu dada. Warna bulu dada jantan polos sedangkan pada betina 

terdapat bintik-bintik hitam. Pada puyuh jantan terdapat tonjolan berupa titik 

berbentuk bulat atau lonjong dan jika ditekan mengeluarkan cairan putih kental 

berupa sperma. Kloaka puyuh betina tidak terdapat tonjolan atau hanya berupa 

garis lurus (Wuryadi, 2011).  
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2.2.   Kayambang (Salvinia molesta) 

Kayambang (Salvinia molesta) merupakan gulma tanaman air yang 

termasuk dalam keluarga duckweed yang dapat dijumpai di rawa, danau dan 

persawahan. Kayambang tergolong sebagai pakan inkonvensional dan dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan pakan sumber protein berserat yang 

mengandung sejumlah mineral dan pigmen xanthophyll serta β-karoten yang baik 

untuk ternak. Kandungan serat kasar pada Kayambang tergolong cukup tinggi 

sehingga menjadi faktor pembatas dalam penggunaannya (Meliandasari et al., 

2015). Kayambang adalah tanaman apung yang bebas hidup di air, mempunyai 

rimpang horizontal (terletak di bawah permukaan air) dan lebih menyukai daerah 

tropis dan subtropis (Ilustrasi 1). Pertumbuhan optimal pada suhu 20 - 30
o

C. 

Kayambang merupakan salah satu tanaman yang dapat hidup di air dan tanaman 

ini lebih sering dianggap sebagai gulma karena dapat menyebabkan pendangkalan 

sungai serta penguapan air dan unsur hara yang cukup besar (Syahruddin, 1999).  

Kayambang secara agronomis dapat tumbuh dengan sangat cepat, dalam 

waktu 2 minggu produksinya dapat mencapai 45,6 - 109,5 ton per hektar dalam 

bentuk segar (McFarland et al., 2004). Kayambang dianggap sebagai gulma air 

namun memilki beberapa keunggulan antara lain, mampu beradaptasi pada 

lingkungan ekstrim, mampu menyerap polutan dalam air, serta mampu 

mendetoksifikasi logam berat dengan mensintesis protein fitokelatin (PCs) dan 

mengaktifkan enzim Cadmium atau  zinc-transporting ATPase-4 (Sandy et al.,  

2012). 
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Ilustrasi 1. Kayambang (Thomas dan Room, 1986) 

Keistimewaan Kayambang diantaranya adalah banyak tersedia dan 

pertumbuhannya cepat serta Kayambang juga mengandung banyak mineral dan 

asam amino (essensial dan non essensial) yang diperlukan untuk pertumbuhan 

ternak, namun memiliki kelemahan karena kandungan serat kasar tinggi 

(Nurhaya, 2001). Kayambang selama ini belum banyak dimanfaatkan untuk 

ransum ternak. Dilihat dari segi nutrisinya, Kayambang mempunyai potensi untuk 

dijadikan ransum ternak unggas. Kayambang mengandung protein kasar 15,9%, 

lemak kasar 2,1%, Ca 1,27%, dan P 0,798%, tetapi kandungan serat kasarnya 

tinggi yaitu sebesar 16,8% (Zaman et al., 2013). Salvinia molesta juga 

mengandung (Ca) 1,27%,  (P) 0,001%, serta asam amino berupa lisin 0,611%, 

metionin 0,765% dan sistin 0,724% (Rosani, 2002). Kandungan β-karoten pada 

Kayambang sebesar 111,24 mg/kg BK dapat digunakan sebagai antioksidan bagi 
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sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit (Anderson et al., 2011). Kandungan 

vitamin C sebesar 3,20 mg/30g (Kurniawan et al., 2010). Kayambang (Salvinia 

molesta) yang diuji kualitatif positif mengandung alkanoid dan saponin yang 

bersifat sebagai zat antinutrisi sebagai ransum ternak (Ernaini et al., 2012). 

Menurut Gaya et al. (2016) bahwa Kayambang mengandung saponin sebesar 38 

mg/g. Saponin menurunkan permeabilitas sel mukosa pada usus halus yang 

berakibat penghambatan transport nutrisi aktif dan menyebabkan penyerapan 

nutrien pakan dalam saluran pencernaan menjadi terganggu (Sutedja et al., 1997). 

 

2.3. Konsumsi Ransum 

Konsumsi ransum burung puyuh lebih dari 6 minggu sebanyak 21 

g/ekor/hari (Zahra et al., 2012). Ransum yang mengandung kadar protein dan 

energi yang sama (isonitrogen dan isokalori) dan sesuai dengan kebutuhan puyuh 

petelur akan memberikan pengaruh tidak nyata terhadap konsumsi ransum 

(Hermana et al., 2013). Perbedaan energi metabolis ransum sebesar 100 kkal/kg 

tidak mempengaruhi konsumsi ransum (Kuietche et al.,  2014) dan perbedaan 

protein dalam ransum sebesar 0,24% tidak memberikan pengaruh pada konsumsi 

ransum puyuh petelur (Dowarah dan Sethi, 2014).  

Puyuh akan mengkonsumsi ransum sampai kebutuhan energinya terpenuhi 

(Utami dan Riyanto, 2002). Pada hakekatnya ternak unggas mengkonsumsi 

ransum guna memenuhi kebutuhan energi. Apabila kebutuhan energi terpenuhi, 

maka unggas akan menghentikan konsumsi ransum. Sebaliknya, konsumsi ransum 
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akan meningkat bila kebutuhan energi belum terpenuhi (Suprijatna et al.,  2005). 

Kebutuhan konsumsi ransum burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Konsumsi Ransum Burung Puyuh Berdasarkan Umur 

Umur Burung Puyuh Jumlah ransum yang diberikan per ekor  

-------------(minggu)------------- -------------(g)------------- 

0 – 1  

1 – 2  

2 – 4  

4 – 5  

5 – 6  

> 6  

2 

4 

8 

13 

15 

17 - 19 

Sumber : Listyowati dan Roospitasari (2005) 

Energi dalam ransum yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhannya, 

maka konsumsi ransum akan tinggi sedangkan jika kebutuhan energi melebihi 

kebutuhan, maka konsumsi ransum akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi 

konsumsi ransum adalah kandungan energi metabolisme dalam ransum serta serat 

kasar yang tinggi tidak dapat dimanfaatkan oleh unggas karena unggas tidak 

mempunyai enzim yang dapat mencerna serat kasar (Wahju, 2004). Penggunaan 

tepung daun Kayambang dalam ransum terhadap konsumsi ransum untuk ayam 

broiler dimana serat kasar ransum semakin tinggi menghasilkan konsumsi ransum 

yang sama (Meliandasari et al., 2014) 

Zat anti nutrien yang berada pada bahan ransum, dimana apabila dikonsumsi 

oleh ternak dapat menyebabkan penurunan performans ternak (Widodo, 2005). 

Kesetaraan tingkat energi pada ransum dapat menyebabkan jumlah ransum yang 

dikonsumsi pada setiap perlakuan relatif sama (Widodo et al., 2013). Kandungan 

vitamin C pada ransum dapat mengurangi cekaman panas pada ternak sehingga 
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konsumsi ransum tidak terganggu dan vitamin C bekerja dalam meningkatkan 

nafsu makan (Subekti, 2012). Faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum 

adalah susunan ransum dan manajemen pemeliharaan  berupa ketersedian ransum 

dan air dalam kandang, sanitasi lingkungan, kepadatan kandang, kontrol terhadap 

penyakit, tetapi faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan konsumsi 

ransum yaitu pengontrolan sumber stres dan penyakit (Ferket dan Gernet, 2006). 

 

2.4. Produksi Telur 

Burung puyuh mulai bertelur pada umur 42 hari. Pada permulaan masa 

bertelur, produksi telurnya sedikit dan akan cepat meningkat sesuai bertambahnya 

umur. Puyuh mencapai produksi lebih dari 80% pada minggu ke-13 (Tetty, 2002). 

Produksi telur burung puyuh yaitu 57,83% - 60,72% (Maknun et al., 2015). 

Pemberian pakan dengan kandungan nutrien yang mencukupi kebutuhan puyuh 

umur 9 - 19 minggu akan memberikan hasil produksi telur optimum yaitu 79,09% 

pada dengan konversi pakan 3,43 (Triyanto, 2007). 

Proses biosintetis telur tidak kurang memakan waktu sekitar 23 jam. 

Pelepasan ovarium menuju infundibulum yang memerlukan waktu sekitar 15 - 30 

menit, setelah melewati infundibulum diteruskan ke magnum. Organ ini terjadi 

pembentukan putih telur yang menyelimuti kuning telur dengan empat lapisan 

yang berbeda. Proses ini memerlukan waktu 2 hingga 3 jam. Proses diteruskan ke 

isthmus untuk dibentuk membran yang melapisi telur yang telah dibentuk. Proses 

pembentukan membran ini memerlukan waktu 2 hingga 3 jam, setelah membran 

terbentuk dilanjutkan proses pembentukan kerabang telur di uterus. Proses ini 
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memakan waktu paling lama dalam sintesis telur. Pembentukan kerabang 

memerlukan waktu sekitar 18 hingga 20 jam, ketika telur sudah terbentuk secara 

utuh, telur akan diteruskan ke vagina dan akan terjadi ovoposisi sampai telur siap 

dikeluarkan (Latifa dan Sarmanu, 2008). 

Faktor yang mempengaruhi produksi telur yaitu strain burung, umur 

pertama bertelur, konsumsi ransum dan nutrien ransum (North dan Bell, 1990). 

Tingginya konsumsi serat kasar ransum akan menyebabkan ransum dalam saluran 

pencernaan tidak lama sehingga penyerapan nutrien tidak dapat maksimal. 

Kandungan serat kasar yang tinggi dalam ransum dapat mengurangi produksi dan 

berat telur karena serat dalam ransum akan tinggal di saluran pencernaan dalam 

waktu yang singkat, sehingga absorbsi zat makanan berkurang (Piliang dan 

Djojosoebagio, 2006). Kandungan serat kasar yang tinggi akan menurunkan 

energi metabolis bahan ransum, karena terjadi penurunan kecernaan bahan 

sehingga penyerapan zat-zat makanan tidak berjalan optimal sehingga dapat 

berakibat pada penurunan produksi (Sugiyono et al., 2015). Daya cerna suatu 

bahan ransum dipengaruhi oleh kandungan serat kasar, keseimbangan zat-zat 

makanan dan faktor ternak yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai energi 

metabolis yang digunakan untuk hidup pokok dan performans produksi . 

 

2.5. Berat Telur 

Standar berat telur burung puyuh berkisar antara 9,30 - 9,78 g per butir 

(Sihombing et al., 2006). Pada burung puyuh yang berumur 8 - 9 minggu yang 

diberi pakan dengan kandungan protein 22% bobot telurnya 9,2 g. Pada umur 20 - 
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21 dan 31 - 32 minggu pemberian pakan dengan kandungan protein 22% berat 

telurnya 10,1 g dan 11,0 g (Eishu, 2005).  

Jumlah kadar asam amino pakan yaitu metionin dan lisin dalam ransum juga 

mempengaruhi bobot atau ukuran telur (Keshavarz, 2003) kandungan lisin dalam 

ransum dapat menjaga ukuran berat telur namun memiliki batas penggunaan 

(Figueiredo et al., 2012). Metionin dalam ransum yang jumlahnya sama dan 

sesuai kebutuhan ternak maka telur akan mempunyai berat yang sama (Tuleun et 

al., 2013). 

Variasi berat telur biasanya seragam hanya pada telur yang mempunyai 

double yolk dan telur abnormal lainnya memiliki berat tidak seragam. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan variasi berat telur antara lain pola alami 

produksi telur, akibat ransum dan menajemen serta faktor lain yang berhubungan 

dengan genetik (North dan Bell, 1990). Pola alami produksi telur yaitu telur yang 

dihasilkan ketika awal mulai bertelur, telur yang dihasilkan berukuran kecil dan 

semakin besar sampai bobot telur yang stabil sesuai dengan umur ternak 

(Romanoff dan Romanoff, 1963).  

 

2.6. Konversi Ransum 

Nilai konversi pada puyuh petelur umumnya berkisar antara 2,68 - 3,40 

(Mardiansyah, 2013) dan berkisar antara 3, 46 - 3,71 (Setiyantari, 2003). Konversi 

ransum dapat digunakan untuk mengukur keefisienan ransum, semakin rendah 

angka konversi ransum berarti efisiensi penggunaan ransum semakin tinggi dan 

sebaliknya semakin tinggi angka konversi ransum berarti tingkat efisiensi ransum 
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semakin rendah. Semakin baik kualitas ransum maka konversi ransum yang 

dicapai semakin rendah, baik tidaknya kualitas ransum ditentukan oleh seimbang 

tidaknya zat nutrien ransum yang sesuai dengan kebutuhan ternak (Zuprizal, 

1998). Konversi ransum dipengaruhi oleh bangsa burung, manajemen, penyakit 

serta ransum yang digunakan (Ensminger, 1992).  

Widjastuti dan Kartasudjana (2006) menyatakan bahwa nilai konsumsi 

ransum dan massa telur yang dihasilkan digunakan sebagai dasar perhitungan 

pada konversi ransum. Cath et al. (2012) apabila produksi telur dan berat telur 

tinggi, maka massa telur juga akan tinggi dan sebaliknya. Achmanu et al. (2011) 

menyatakan bahwa perbedaan konversi ransum disebabkan karena adanya 

perbedaan dalam konsumsi ransum dan jumlah produksi telur. Banyak faktor yang 

mempengaruhi efisiensi penggunaan ransum antara lain produksi telur, laju 

pertumbuhan, penyerapan energi metabolisme ransum, kecukupan nutrien dalam 

ransum, temperatur lingkungan dan kesehatan ternak (Suprijatna et al., 2005). 

  




