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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang berpotensi dibudidayakan 

untuk diambil telurnya karena pemeliharaan burung puyuh membutuhkan modal 

yang relatif kecil dibandingkan dengan unggas lainnya. Keistimewaan burung 

puyuh adalah cepat berproduksi, produktivitas telur mencapai 250 - 300 butir per 

tahun, perawatan yang mudah dan tidak membutuhkan lahan yang luas dalam 

pemeliharaannya (Hartono, 2004). Umumnya peternak masih menambahkan aditif 

dalam ransum maupun air minum agar dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Penambahan aditif tersebut berakibat meningkatkan biaya produksi. Salah satu 

alternatif pengganti aditif sintetis/buatan tersebut dengan aditif alami berupa buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus). Buah naga dimanfaatkan sebagai aditif 

nutritif dan bersifat organik bagi burung puyuh karena lebih mudah untuk 

diaplikasikan, lebih aman dan tidak meninggalkan residu dalam produk ternak.  

Buah naga memiliki kandungan vitamin tinggi yang dapat dimanfaatkan 

oleh ternak, diantaranya adalah vitamin B (B1, B2 dan B3) dan vitamin C. 

Vitamin B1 (thiamin) berfungsi untuk menghasilkan energi. Vitamin B2 

(riboflavin) memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang 

rusak pada ternak. Vitamin C dan betakaroten berfungsi sebagai antioksidan 

(Rizal, 2006). Antioksidan diperlukan oleh tubuh baik untuk menetralisir radikal 

bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Antioksidan 

menangkal radikal bebas dengan cara melengkapi kekurangan elektron yang 
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dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari 

pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif (Christijanti 

et al., 2010).  

Kandungan zat aktif pada buah naga terutama vitamin B dan vitamin C, 

diharapkan vitamin B dapat membantu poses pemecahan karbohidrat 

menghasilkan energi sehingga mampu meningkatkan konsumsi ransum, 

sedangkan vitamin C dapat menurunkan pH saluran pencernaan sehingga 

meningkatkan kecernaan. Vitamin C bersifat acidifier yang dapat menurunkan pH 

saluran pencernaan. Mekanisme kerja dari vitamin C adalah memperbaiki 

kecernaan dengan meningkatkan aktivitas enzim, menurunkan pH saluran 

pencernaan (tembolok, ventrikulus dan usus) dan menekan bakteri patogen serta 

meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) yang memberikan 

kontribusi terhadap proses pencernaan sehingga pemanfaatan protein menjadi 

lebih baik (Yuliansyah et al., 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aditif cair 

buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap kecernaan protein, energi 

metabolis dan produksi telur burung puyuh. Manfaat penelitian adalah diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada para peternak tentang buah naga merah yang 

dapat dimanfaatkan sebagai aditif cair untuk meningkatkan konsumsi dan 

produksi serta memperbaiki kecernaan burung puyuh. Hipotesis dari penelitian ini 

adalah pemberian aditif cair buah naga merah dapat memperbaiki kecernaan dan 

produksi telur burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 




