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BAB I

PENDAHULUAN

Puyuh merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran

penting dalam menghasilkan telur dan daging untuk memenuhi kebutuhan protein

masyarakat yang meningkat mengakibatkan permintaan telur dan daging puyuh

terus meningkat. Puyuh merupakan salah satu sumber diversifikasi produk daging

dan telur dari daging dan telur ayam.

Indonesia merupakan Negara yang berada pada iklim tropis dengan

temperatur di dataran rendah pada musim kemarau dapat mencapai 330C – 340C

pada siang hari.  Kota Semarang merupakan daerah yang berada pada dataran

rendah dengan suhu rata-rata per harinya 280C – 320C (BPS,2011).Kondisi

tersebut menyebabkan cekaman panas pada puyuh sebab produktivitas puyuh

akan optimal bila dipelihara pada suhu thermoneutral yaitu 210C – 240C (Randall

dan Bolla, 2008). Puyuh umumnya dipelihara pada kandang bertingkat sehingga

mengakibatkan cekaman panas.  Tinggi tingkat kandang yang berbeda

menyebabkan perbedaan suhu antar tingkat kandang sehingga puyuh mengalami

cekaman panas berbeda pada tiap lantai. Sulistyoningsih et al. (2011)

menyebutkan bahwa unggas yang tercekam ditandai dengan beberapa

ketidaknormalan ingkah laku seperti lesu, gelisah, nafsu makan berkurang, terengah-

engah, minum terlampau banyak. Puyuh mengalami cekaman panas cenderung

akan mengurangi konsumsi pakan dan lebih banyak minum serta melakukan

hewani yang murah bagi masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan pendapatan
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panting. Cekaman panas mengakibatkan puyuh cenderung bergerak lebih

cepatakibat cekaman yang diterima.  Puyuh yang mengalami cekaman panas akan

cenderung gelisah sehingga mengurangi aktivitas istirahatnya.Ternak mengalami

masalahpada kenyaman lingkungan dan mengurangi konsumsi ransum berakibat

kurang terpenuhi kebutuhan energinya sehingga mempengaruhi produktivitas

(Faure et al., 2003).

Cekaman yang dialami oleh unggas dapat menyebabkan terlepasnya

radikal bebas dalam tubuh.  Radikal bebas adalah atom molekul atau senyawa

yang dapat berdiri sendiri, mempunyai elektron tidak berpasangan dan berat

molekulnya rendah.  Radikal bebas dalam tubuh unggas menyebabkan

keseimbangan elektrolit tubuh dan sistem hormonal terganggu sehingga fungsi

organ terganggu (Prayitno, 2004). Antioksidan diketahui dapat menangkal adanya

radikal bebas dalam tubuh.Ampas teh hitam diketahui memiliki kandungan

polifenol yang berperan sebagai antioksidan sebagai upaya mengurangi radikal

bebas. Kadar polifenol dalam ampas teh hitam diketahui sekitar1,2%.

Penelitian bertujuan mengetahui interaksi antara sistem kandang bertingkat

dan penggunaan ampas teh hitam dalam ransum terhadap tingkah laku puyuh

petelur. Manfaat penelitian adalah diperoleh informasi level penggunaan ampas

teh hitam yang tepat serta tingkat kandang yang sesuai untuk kenyamanan puyuh

petelur dilihat berdasarkan tingkah laku.

Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat interaksi antara sistem kandang

bertingkat dan penggunaan ampas teh dalam ransum terhadap tingkah laku puyuh

petelur.


