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BAB I 

PENDAHULUAN 

Peternakan puyuh mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena dapat 

membantu penyediaan bahan pangan sumber protein hewani, dimana burung 

puyuh paling cepat dalam menghasilkan produk berupa daging dan telur. 

Kelebihan dari usaha beternak burung puyuh dibanding dengan ayam petelur dan 

itik petelur yaitu burung puyuh lebih cepat bertelur pada saat umur 42 - 50 hari 

dan prduktifitas sebagai penghasil telur yang baik sekitar 250 - 300 

butir/ekor/tahun (Listyowati dan Roospitasari, 2005). Massa telur burung puyuh 

mencapai 10 g yaitu hampir 8% dari bobot badannya (Sugiharto, 2005). 

Pemeliharaan pada fase starter dan grower sangat penting untuk diperhatikan agar 

potensi burung puyuh dapat maksimal. Masa pertumbuhan burung puyuh 

membutuhkan ransum berkualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

nutriennya.  

 Pemenuhan kebutuhan nutrien baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

ransum pada fase grower sangat diperlukan karena nutrien merupakan salah satu 

faktor penting untuk menunjang produktivitas telur. Oleh sebab itu peternak 

sering memberikan zat aditif dengan cara mencampurkan dalam ransum ataupun 

dilarutkan dalam air minum, hal ini dapat meningkatkan biaya produksi. Solusi 

untuk membantu mengatasi kendala tersebut bagi peternak adalah dengan 

menggunakan zat aditif yang murah dan mudah untuk diaplikasikan serta dapat 

dibudidayakan sendiri, salah satunya menggunakan buah naga merah (Hylocereus 
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polyrhizus). Kandungan nutrien buah naga merah dianggap lebih aman untuk 

diaplikasikan pada ternak dan harga yang dikeluarkan akan lebih murah jika 

dibandingkan dengan aditif buatan pabrik seperti vita chick, vita stress dan vita 

tetra-chlor. 

Buah naga merah memiliki kandungan vitamin yang tinggi berupa vitamin 

B1 0,28 - 0,30 mg, vitamin B2 0,043 - 0,045 mg, vitamin B3 1,297 - 1,300 mg 

serta vitamin C 8 - 9 mg dalam 100 g daging buah naga merah (Patwary et al., 

2013). Vitamin C yang terdapat pada buah naga merah bersifat antioksidan yang 

dapat mengurangi radikal bebas dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres 

serta menurunkan pH saluran pencernaan. Vitamin B diperlukan untuk mengubah 

karbohidrat yang dikonsumsi menjadi energi dan akan meningkatkan nafsu makan 

(Hernani dan Rahardja, 2005). Kandungan vitamin B dan C yang tinggi pada buah 

naga merah diharapkan dapat meningkatkan performa burung puyuh (konsumsi 

ransum, bobot badan dan efisiensi penggunaan ransum). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

aditif cair buah naga merah dengan perlakuan berbeda pada burung puyuh betina 

umur 16 - 50 hari terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan 

konversi ransum. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh pemberian aditif cair buah naga merah terhadap performa burung puyuh 

betina umur 16 - 50 hari. Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian aditif cair 

buah naga merah akan berpengaruh terhadap peningkatan performa (konsumsi 

ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum) pada burung puyuh 

betina umur 16 - 50 hari. 


