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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Burung Puyuh  

 Wuryadi (2011) menyatakan bahwa burung puyuh dikelompokkan dalam 

kelas dan taksonomi di bawah ini : 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Class         : Aves 

Familia     : Phanasianidae 

Ordo         : Galliformes 

Genus  : Coturnix 

Spesies  : Coturnix – coturnix japonica 

 Burung puyuh yang banyak dikembangkan di Indonesia termasuk dalam 

strain Coturnix coturnix japonica. Burung puyuh jantan mempunyai ciri – ciri 

warna bulu coklat muda pada bagian atas kerongkongan dan dada yang merata. 

Pada umur 4 – 5 minggu puyuh jantan akan selalau berkicau. Burung puyuh 

jantan dapat dimanfaatkan sebagai puyuh pedaging dengan masa pemeliharaan 35 

hari (Zainal, 2002). Bobot badan puyuh jantan 20% lebih ringan dibandingkan 

puyuh betina dan bila dipegang badannya terasa lebih padat dengan bentuk badan 

kecil dan ramping. Burung puyuh jantan mampu menghasilkan daging yang 

bernilai gizi tinggi dengan komposisi 21,1% protein dan 7,7% lemak (Listiyowati 

dan Roospitasari, 1992).  
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2.2.  Ransum dan Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh Jantan 

Ransum merupakan campuran 2 bahan pakan atau lebih yang disusun untuk 

memenuhi kebutuhan ternak selama 24 jam. Bahan – bahan yang dapat digunakan 

sebagai ransum unggas antara lain jagung kuning, bekatul, bungkil kelapa, 

bungkil kedelai, tepung ikan dan bahan-bahan lain berupa hasil ikutan pabrik. 

Ransum yang digunakan kebutuhan nutrisi burung puyuh pada fase starter yaitu 

PK 25% dan EM 2900 Kkal/g, sedangkan pada fase grower kadar PK dikurangi 

menjadi 20% dan EM 2800 Kkal/g (Listiyowati dan Roospitasari, 2004). Ransum 

juga harus diimbangi dengan protein, vitamin dan mineral yang cukup agar tidak 

mengalami kekurangan zat – zat makanan tersebut (Wahju, 2004). Energi dalam 

ransum merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi dari seekor 

ternak, sebab konsumsi ransum digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. 

Ransum dengan kandungan energi rendah akan menyebabkan konsumsi pakan 

ternak menjadi meningkat sebaliknya jika kandungan energi pakan tinggi maka 

akan menurunkan konsumsi pakan (Ariyani dkk., 2012).   

2.3.  Tanaman Singkong 

Taksonomi tanaman singkong menurut Grace (1977) adalah sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiosperma 

Class  : Dicotiledoniae 

Ordo  : Geraniales 

Famili  : Euphorbiaceae 
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Subfamili  : Euphorbiaceae (Contonoideae) 

Tribe  : Manihoteae 

Genus  : Manihot 

Spesies  : Manihot esculante Crantz (Manihot utilisima) 

Tanaman singkong merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh 

dengan mudah di Indonesia. Tanaman singkong memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya dapat tumbuh di segala tanah, tidak memerlukan tanah yang subur, 

tetapi sebaliknya tidak tumbuh dengan baik pada tanah yang terlalu banyak 

airnya. Singkong merupakan tanaman berumur panjang yang tumbuh di daerah 

tropika dengan kemampuan adaptasi tinggi, tahan terhadap musim kemarau dan 

mempunyai kelembaban yang tinggi, tetapi sensitif terhadap suhu rendah. 

Tanaman singkong mempunyai adaptasi yang luas. Tanaman ini dapat tumbuh 

dengan baik pada dataran rendah sampai tinggi, yaitu dari 0 – 2500 m di atas 

permukaan laut, maupun di daerah kering dengan curah hujan sekitar 500 

mm/tahun, asalkan air tidak sampai tergenang di perakarannya (Hidayat, 2009). 

 

2.4.  Tepung Kulit Singkong Terfermentasi 

Kulit singkong merupakan limbah kupasan hasil pengolahan gaplek, 

tapioka, tape dan makanan berbahan dasar singkong lainnya. Setiap berat 

singkong akan dihasilkan limbah kulit singkong sebesar 16% dari berat tersebut. 

Berdasarkan ketersediannya kulit singkong sangat potensial untuk digunakan 

sebagai pakan unggas dan sudah masuk ke dalam salah satu syarat prioritas 

pemanfaatan sumber alternatif bahan pakan. Kulit singkong memiliki kandungan 
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nutrisi yaitu PK 4,8%, SK 21,2%, Ca 0,36%, P 0,112% dan EM 2969 Kkal/kg 

(Supriyadi, 1995). Kandungan nutrisi tersebut menunjukkan bahwa kulit singkong 

mempunya nilai protein yang masih rendah, tetapi mempunya serat kasar yang 

tinggi. Serat kasar yang tinggi akan menjadi masalah di dalam sistem pencernaan 

unggas, hal ini dikarenakan sistem pencernaan unggas tidak dapat mencerna serat 

kasar.  

Penggunaan kulit singkong sebagai pakan ternak unggas mempunyai 

kendala lain yaitu adanya sianida HCN di dalamnya. HCN merupakan zat anti 

nutriri dan bersifat racun bagi ternak unggas yang mengkonsumsinya. Kadar HCN 

dalam singkong tidak konstan, tetapi berubah-ubah dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Sifat – sifat HCN murni yaitu tidak berwarna, mudah menguap pada 

suhu kamar dan mempunyai bau khas. HCN mempunyai berat molekul yang 

ringan, sukar terionisasi, mudah berdifusi dan cepat diserap melalui paru-paru, 

saluran pencernaan dan kulit. HCN akan menyerang langsung dan menghambat 

system antar ruang sel, hal ini menyebabkan zat pembakaran tidak dapat beredar 

ke jaringan sel-sel dalam tubuh. HCN dapat menyebabkan sakit hingga kematian 

sampai dosis 0,5 – 3,5 mg/kg berat badan (Hidayat, 2009). 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan 

HCN yang terdapat dalam singkong, yaitu dengan cara perendaman, pencucian, 

perebusan, pengukusan, penggorengan atau pengolahan lain. Racun sianida yang 

berbahaya bagi ternak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan cara 

fermentasi. Selama ini proses fermentasi sudah banyak digunakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kandungan nutrisi suatu bahan pakan terutama kandungan 
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proteinnya. Pada prinsipnya teknologi fermentasi ini adalah proses pembiakan 

mikroorganisme terpilih pada media kulit singkong dengan kondisi tertentu 

sehingga mikroorganisme tersebut dapat berkembang dan merubah komposisi 

kimia media tersebut sehingga menjadi bernilai gizi lebih baik.  

 

2.5.  Aspergillus niger 

 

Aspergillus niger adalah kapang anggota genus Aspergillus, famili 

Eurotiaceae, ordo Eutiales, sub-klas Plectomycetetidae, kelas Ascomycetes, 

subdivisi Ascomycotina dan divisi Amastigmycota. Aspergillus niger memiliki 

kepala besar, bulat dan bewarna hitam coklat atau ungu coklat. Aspergillus niger 

termasuk mikroba mesofilik dengan pertumbuhan pada suhu 35
o
C – 37

o
C. Derajat 

keasaman untuk pertumbuhan mikroba ini adalah 2 – 8,8 namun pertumbuhannya 

akan baik bila dalam kondisi pH yang rendah (Adamafio dkk., 2010). 

Fermentasi oleh mikroba mampu mengubah makromolekul komplek mejadi 

molekul sederhana yang mudah dicerna oleh unggas dan tidak menghasilkan 

senyawa kimia beracun (Dewanti dkk., 2013). Aspergillus niger merupakan 

fungi/kapang dari ascomycota yang berfilamen, tumbuh optimum oada suhu 35 – 

37
o
C dengan suhu minimum 6 – 8

o
C dan suhu maksimum 45 – 47

o
C (Inggrid dan 

Suharto, 2012). Pemanfaatan kapang Aspergillus niger sebagai stater dalam 

proses fermentasi ini dirasa paling cocok dan sesuai dengan tujuan fermentasi, 

yaitu untuk menurunkan kadar serat dan sekaligus dapat meningkatkan kadar 

protein kasar. Aspergillus niger merupakan kapang yang sangat mudah tumbuh 

dalam suasa aerob, bersifat selulolitik dan sangat cepat pekembangbiakan. Banyak 
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penelitian proses fermentasi yang telah dilakukan menggunakan Aspergillus 

niger, utamanya dalam upaya penurunan kadar serat bahan pakan dan peningkatan 

kadar protein (Tampoebolon, 2009). Komposisi nutirsi kulit singkong yang 

difermentasi dengan Aspergillus niger yaitu PK 28%, SK 14,96%, Ca 1,69%, P 

0,68% dan EM 2700 Kkal/kg (Wikanastri, 2012). 

2.6.  Bobot Badan Akhir 

Bobot badan akhir diperoleh dengan cara menimbang ternak ketika akan 

dipotong. Bobot badan akhir yang tinggi akan menghasilkan persentase karkas 

yang tinggi dan hasil ikutan yang relatif lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi 

bobot badan akhir antara lain genetik, jenis kelamin, protein ransum, suhu, 

manajemen perkandangan dan sanitasi. Bobot badan puyuh jantan dewasa 

berkisar antara 130 – 140 g/ekor, sedangkan puyuh betina dewasa berkisar antara 

140 – 160 g/ekor (Suprayogi, 2012). Bila konsentrasi protein yang tetap terdapat 

dalam semua ransum, maka ransum yang mempunyai konsentrasi energi 

metabolis tinggi akan menyediakan protein yang kurang dalam tubuh unggas 

karena rendahnya jumlah pakan yang dimakan. Sebaliknya bila kadar energi 

kurang, maka unggas akan mengkonsumsi pakan untuk mendapatkan lebih 

banyak energi, akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi protein yang 

berlebihan (Rahayuningtyas dkk., 2014). Serat kasar yang tinggi dapat 

menurunkan konsumsi pakan dan menghambat sistem pencernaan pada unggas, 

sehingga bobot yang dihasilkan relatif rendah seiring dengan semakin tingginya 

serat kasar (Prapanca, 2014) 
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2.7.  Persentase Karkas 

Karkas adalah bagian tubuh unggas tanpa bulu, jeroan, kepala, leher, kaki, 

ginjal dan paru – paru. Komponen karkas terdiri dari daging, jaringan kulit, tulang 

dan lemak. Persentase karkas dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah bobot hidup ternak. Persentase karkas yang hampir sama dikarenakan 

burung puyuh jantan mengkonsumsi ransum yang sama, sehingga nutrisi yang 

didapatkan juga sama (Rozako dkk., 2015). Produksi karkas berhubungan erat 

dengan bobot badan dan besarnya karkas burung puyuh cukup bervariasi. 

Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat 

perdagingan yang melekat pada dada. Karkas yang baik harus mengandung 

daging banyak dan kadar lemak yang rendah. Karkas utuh biasanya dipotong 

sesuai pesanan konsumen. Karkas bisa dipotong menjadi 9 bagian yang terdiri 

dari 2 paha bawah, 2 paha atas, 2 sayap, 2 dada tulang dan 1 dada tengah. Selain 

itu, biasanya dipotong menjadi 4 bagian, yaitu 2 potong paha dan punggung 

sebelah bawah, 2 potong sayap, dada dan punggung bagian atas (Prayitno, 2000). 

Persentase karkas dihitung melalui perbandingan antara bobot karkas 

terhadap bobot badan akhir dikalikan dengan seratus persen. Bobot karkas normal 

adalah 60 – 70% dari berat tubuh. Lingkungan dan genetik juga mempengaruhi 

karkas. Keduanya dapat mempengaruhi komposisi tubuh termasuk distribusi berat 

yang dihasilkan. Komponen utama karkas seperti tulang, otot dan lemak 

dipengaruhi oleh berat hidup, umur serta laju pertumbuhan. Perbandingan bobot 

karkas terhadap bobot hidup digunakan sebagai ukuran produksi daging, hal ini 

berpengaruh karena bobot karkas dan bobot hidup merupakan salah satu faktor 
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yang mempengaruhi persentase karkas. Puyuh yang mengkonsumsi ransum 

dengan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhannya akan menghasilkan 

daging yang optimal (Ahdanisa dkk., 2014). 

 

2.8.  Persentase Non karkas 

Bobot non karkas adalah bagian tubuh selain karkas yaitu darah, kaki, 

kepala, bulu dan viscera. Darah merupakan cairan tubuh yang beredar dalam 

sistem pembuluh darah. Fungsi darah dalam tubuh ternak sangat penting dalam 

mendukung proses metabolis. Darah berfungsi membawa oksigen dan zat 

makanan dari saluran pencernaan dan menyebarkannya ke dalam jaringan tubuh 

(Suprijatna dkk., 2005). Viscera adalah bagian organ dalam atau jeroan dari ternak 

setelah dipisahkan dari tubuh. Bobot viscera dipengaruhi oleh jumlah pakan, 

tekstur pakan, kandungan serat kasar. Bulu berfungsi menjaga suhu tubuh, 

melindungi dari luka dan sebagai reseptor terhadap rangsangan dari luar. Bobot 

bulu mencapai 4 – 9% dari bobot tubuh, tergantung spesies, umur dan jenis 

kelamin. Faktor yang mempengaruhi bobot non karkas adalah bobot badan akhir 

dan bobot karkas. Semakin tinggi bobot karkas maka akan semakin rendah bobot 

non karkasnya dan sebaliknya (Jull, 1972). 


