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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Burung Puyuh 

Burung puyuh terdiri dari beberapa jenis yaitu puyuh biasa (Coturnix 

coturnix), puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica), puyuh stubble (Coturnix 

pectoralis), puyuh hujan (Coturnix coromandelica), puyuh Harleguin (Coturnix 

delegorguei), puyuh coklat (Coturnix ypsilophora), puyuh biru (Coturnix 

adansonii) dan puyuh biru Asia (Coturnix chinensis) (Sugiharto, 2005). Burung 

puyuh memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dewasa kelamin lebih awal, 

produksi telur relatif tinggi dan interval generasi dalam waktu yang singkat 

(Abidin, 2002). Puyuh banyak diternakkan untuk diambil telurnya karena 

produksi telur burung puyuh mencapai 250 - 300 butir/ekor/tahun. Keunggulan 

lain dari burung puyuh yaitu cara pemeliharaannya mudah dan mempunyai daya 

tahan yang tinggi terhadap penyakit (Hartono, 2004). 

Penentuan jenis kelamin puyuh bisa dilihat setelah anak puyuh berumur 

satu hari. Sexing dapat dilakukan dengan cara melihat kloaka puyuh yang baru 

menetas, jika kloaka menonjol berarti jantan, dan kloaka tidak menonjol berarti 

betina (Wuryadi, 2013). Penentuan jenis kelamin puyuh yang paling mudah 

adalah dengan melihat warna bulu. Hal ini dapat ditentukan setelah anak puyuh 

berumur 3 minggu, sebab pada usia ini anak-anak puyuh bulunya sudah tumbuh 

sempurna terutama pada puyuh Jepang. Perbedaan jantan dan betina pada burung 

puyuh Jepang adalah dengan melihat bulu dada. Pada burung puyuh jantan warna 
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penutup bagian dada adalah merah coklat (sawo matang) tanpa terdapat garis atau 

bercak-bercak hitam. Sebaliknya pada burung puyuh betina bulu dadanya merah 

coklat dan terdapat garis atau bercak-bercak hitam (Sugiharto, 2005). 

Burung puyuh rata-rata mencapai dewasa kelamin pada umur 6 minggu, 

akan tetapi ditemukan juga umur yang lebih tua dari itu. Hal ini dipengaruhi oleh 

faktor kesehatan, manajemen pemeliharaan, ransum, genetik, pencahayaan dan 

bobot badan. Umur dewasa kelamin pada burung puyuh betina ditandai dengan 

mulai pertama kali bertelur, sedangkan pada puyuh jantan umur dewasa kelamin 

ditandai dengan mulai berkokok dengan suara yang khas (Wiradimadja, 2007). 

Beberapa keunggulan lain yang dimiliki puyuh adalah telurnya bergizi tinggi, 

rasanya lezat dan harganya relatif murah. Selain itu, keunggulan lainnya adalah 

produksi telur didapat dalam waktu relatif singkat sekitar 42 hari, interval 

generasinya pendek, luasan kandang yang kecil, dan konsumsi ransum relatif 

sedikit (Riyanti dan Kurtini, 2007). Produksi telur burung puyuh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain manajemen pemeliharaan, kualitas ransum, konsusmsi 

ransum dan kondisi lingkungan serta genetik burung puyuh (Saraswati et al., 

2013). 

 

2.2. Ransum dan Kebutuhan Nutrien Burung Puyuh Fase Starter dan  

Fase Grower 

 

Ransum adalah formulasi yang disusun menggunakan beberapa bahan 

pakan yang diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat 

diberikan sekali ataupun beberapa kali (Anggorodi, 1995). Kebutuhan nutrien 

tergantung pada variasi genetik, umur, bobot badan, aktivitas dan temperatur 
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lingkungan (Wahju, 2004). Ternak puyuh termasuk ternak non ruminansia yang 

menurut keadaan fisiologis tidak mampu terlalu banyak mengkonsumsi serat 

kasar, sehingga perlu dipilihkan bahan pakan yang rendah kadar serat kasarnya. 

Batasan kandungan serat kasar dalam ransum puyuh periode starter (umur  1 - 12 

hari), grower (umur 22 - 42 hari) dan layer (umur 42 hari - afkir) tidak lebih dari 

4% (Djulardi, 2006).  

Kebutuhan nutrien dalam setiap susunan ransum yang diberikan pada 

ternak tergantung pada umur ternak dan status fisiologis, sehingga harus 

memperhatikan komposisi ransum yang digunakan. Selain itu ada batasan dalam 

penggunaan bahan pakan dan zat anti nutrien di dalamnya (Wahju, 2004). 

Kandungan nutrien ransum untuk unggas terutama burung puyuh harus 

memperhatikan energi metabolis dan protein kasar. Fungsi energi metabolis yang 

terdapat dalam ransum berfungsi menyediakan energi untuk aktivitas ternak. 

Proses pencernaan, penyerapan, reproduksi, proses dalam sel dan segala macam 

proses dalam tubuh unggas yang sering disebut dengan proses metabolisme juga 

tetap membutuhkan energi. Kebutuhan energi untuk basal metabolisme semakin 

meningkat dengan bertambahnya bobot badan puyuh (Suprijatna et al., 2008). 

Pengaruh kekurangan energi pada performan sangat besar adalah memperburuk 

feed convertion ratio (FCR). Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi 

melalui pakan kurang dari energi yang dikeluarkan, maka tubuh akan mengalami 

keseimbangan energi negatif, akibatnya adalah pertumbuhan terhambat yang 

menyebabkan penurunan bobot badan dan kerusakan jaringan tubuh. Kelebihan 

energi terjadi bila konsumsi energi melalui pakan melebihi energi yang 
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dikeluarkan. Kelebihan energi ini akan diubah menjadi lemak tubuh yang akan 

mengakibatkan terjadinya bobot badan berlebih atau kegemukan (Afria et al., 

2013).  

Protein merupakan senyawa poliamida yang dibangun oleh asam-asam 

amino. Protein termasuk senyawa yang terpenting dalam kehidupan karena 

perannya sebagai pertumbuhan dan pembentukan sel-sel jaringan hidup yang 

berfungsi sebagai pelindung dan pemeliharaan sel yang mengalami kerusakan, 

untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan, metabolisme serta pembentukan 

enzim dan hormon (Dianti et al., 2010). Asam amino merupakan komponen 

pembentuk protein, dan di kelompokan menjadi 2 macam, yaitu asam amino 

esensial dan non esensial. Asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh 

dan hanya bisa didapat dari asupan pakan. Asam amino esensial terdiri dari 9 

macam yaitu histadine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, 

threonine, tryptophan dan valine. Asam amino non esensial adalah asam amino 

yang dapat diproduksi oleh tubuh dari senyawa lain. Asam amino non esensial ada 

11 jenis yaitu arginine, alanine, asparadine, aspartate, cysteine, glutamate, 

glutamine, glycine, proline, serine dan tyrosin (Winarno, 1993). Efek yang terjadi 

apabila kekurangan protein dalam tubuh adalah pertumbuhan yang tidak 

sempurna, pencernaan kurang lancar, sistem imun tubuh menurun, terjadi 

kerusakan pada liver dan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kelebihan protein juga 

dapat menyebabkan ketidak seimbangan sistem dalam tubuh, bobot badan 

meningkat (Winarno dan Sulistyowati, 1994).  
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Protein, karbohidrat, vitamin dan mineral mutlak harus tersedia dalam 

jumlah yang cukup. Kekurangan salah satu nutrien tersebut maka akan 

mengakibatkan kesehatan terganggu dan menurunkan produktivitas (Listiyowati 

dan Roospitasari, 2005). Dilihat secara kuantitatif, persentase kebutuhan vitamin 

pada burung puyuh pasti lebih kecil dibandingkan nutrien lain seperti karbohidrat, 

protein dan lemak. Vitamin tetap wajib diberikan terkait fungsinya sebagai katalis 

metabolisme nutrien makro. Dalam arti lain, bila tidak ada vitamin maka 

metabolisme nutrien makro akan terhambat. Hambatan metabolisme ini akan 

menyebabkan pertumbuhan burung puyuh menjadi tidak optimal, terbatasnya 

pembentukan energi untuk beraktivitas dan tidak terjadi regenerasi sel-sel yang 

rusak dalam tubuh. Ransum yang diberikan untuk puyuh fase grower harus 

memiliki kecukupan nutrien antara lain energi metabolis 2.900 kkal/kg, protein 

21%, lemak kasar dan serat kasar maksimal 7%, abu maksimal 8%, kalsium 0,9 - 

1,2% dan fosfor 0,6 - 1,0% (Wahju, 2004). Kandungan nutrien, konsumsi ransum, 

bobot badan burung puyuh berdasarkan umur terlihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrien, Konsumsi Ransum dan Bobot Badan Burung  

Puyuh berdasarkan Umur 

Umur 
Kandungan Nutrien Jumlah ransum yang 

dikonsumsi per ekor 

Bobot 

Badan Protein EM 

-- (minggu) -- --- (%) --- -- (kkal/kg) -- ------------- (g) ------------- 

1 

2 

4 

5 

6 

> 6 

24 2900 2 

4 

8 

13 

15 

17-19 

14,80 

27,40 

48,20 

76,50 

99,10 

118,90 

24 2900 

20 2700 

20 2700 

20 2700 

22 2900 

Sumber : Listyowati dan Roospitasari (2005) 
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2.3. Aditif 

 Zat aditif merupakan suatu bahan atau kombinasi bahan kimia yang biasa 

dicampurkan dalam pakan ataupun minuman dengan jumlah sedikit untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya memacu pertumbuhan, meningkatakan 

bobot badan, meningkatkan produktivitas maupun kualitas produksi (Yosi dan 

Sanadi, 2014). Pemberian zat aditif cair pada ternak dapat dilakukan dalam 

beberapa cara yaitu dicampur dengan air minum ternak, diberikan langsung tanpa 

dicampur air minum maupun ditambahkan dan dicampur dalam ransum (Kusnadi, 

2006). Pada dasarnya, zat-zat aditif diperoleh dari pengekstrakan tumbuh-

tumbuhan dan hewan dengan ditambahkan bahan-bahan kimia lainnya. Aditif 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu aditif nutritif dan non nutritif. Aditif nutritif 

berasal dari tanaman, hewan dan dari hasil penguraian karbohidrat (Winarno dan 

Sulistyowati, 1994). Penggunaan aditif alami dinilai lebih aman dibanding 

efeksamping aditif buatan akan meninggalkan residu pada tubuh 

pengkonsumsinya menyebabkan permasalahan kesehatan pada jangka panjang 

(Swastike, 2012). 

 

2.4. Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)  
 

 

Buah naga merah merupakan buah dari suku kaktus yang berasal dari 

daerah Meksiko dan Amerika Tengah. Buah naga merah berbentuk bulat lonjong 

seperti nanas yang memiliki sirip warna kulitnya merah jambu dihiasi sisik seperti 

naga. Batang buah naga merah berbentuk segitiga, tumbuh memanjat dan 

mempunyai duri pendek yang tidak tajam. Bunganya seperti terompet putih bersih 
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(Warsino dan Kres, 2010). Terdapat empat jenis buah naga, pertama Hylocereus 

undatus atau white pitaya, ciri-cirinya kulit berwarna merah, daging buah putih 

dan batang berwarna hijau tua. Kedua, Hylocereus polyrhizus kulitnya merah, 

daging merah keunguan. Ketiga, Hylocereus costaricensis, daging buahnya lebih 

merah. Keempat, Selenicereus megalanthus, jenis ini kulit buahnya kuning tanpa 

sisik, sehingga cenderung lebih halus (Patwary et al., 2013). 

Buah naga merupakan salah satu tanaman yang sangat potensial untuk 

dikembangkan karena mengandung vitamin yang tinggi. Vitamin didefinisikan 

sebagai senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah sedikit untuk menjaga 

fungsi metabolisme tubuh tetap optimal. Bagian dari buah naga memiliki 65 - 

75% daging buah, dengan kadar air berkisar antara 80 - 85% (Handayani dan 

Rahmawati, 2012). Buah naga merah memiliki kandungan vitamin C yang bersifat 

acidifier yang dapat menurunkan pH saluran pencernaan, mekanisme kerja 

acidifier adalah memperbaiki kecernaan dengan meningkatkan aktivitas enzim, 

menurunkan pH lambung (pH duodenum 5 - 6, pH jejunum 6,5 - 7 dan pH ileum 

7 – 7,5) dan bakteri patogen (Escherichia coli dan Salmonella sp.) dalam saluran 

pencernaan dan dapat memberikan keuntungan yang meningkatkan efisiensi zat 

makanan dalam pakan (Yuliansyah et al., 2015). Vitamin C juga dapat 

memelihara susunan syaraf agar tetap sehat dan bekerja sebagai katalisator 

jaringan (membantu dalam penyembuhan), meningkatkan nafsu makan dan 

pencernaan (Tillman et al., 1991). Selain itu, vitamin C dapat mengurangi stres 

akibat suhu lingkungan yang panas (anti heat stress) dengan cara merangsang 

kelenjar adrenal, mengeluarkan hormon cortisol dan denyut jantung akan 
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meningkat sehingga suhu tubuh akan keluar, kemudian ternak akan merasa 

nyaman yang nantinya konsumsi ransum tidak akan terganggu (Kumalaningsih et 

al., 2005). 

Vitamin C sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas 

dengan cara mendonorkan elektron dan mencegah senyawa-senyawa lain agar 

tidak teroksidasi (memperlambat reaksi oksidasi). Peran vitamin C sebagai 

antioksidan yaitu dapat mengubah radikal bebas yang tidak stabil ke dalam bentuk 

yang stabil (Christijanti et al., 2010). Antioksidan terdiri dari dua macam, yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami terdapat pada 

tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan (Winarsih, 2007). Antioksidan 

alami yang dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran yaitu vitamin 

C, vitamin E dan betakaroten. Antioksidan berfungsi menjaga kesehatan sel dan 

kekebalan tubuh. Vitamin C mampu meningkatkan absorpsi Fe (zat besi) didalam 

usus pada pH lambung yang optimal sehingga mempertahankan zat besi dalam 

keadaan ferro yang dapat mempengaruhi pembentukan hemoglobin 

(Kumalaningsih et al., 2005). 

Buah naga merah juga mengandung Vitamin B yang berguna untuk 

meningkatkan nafsu makan (Patwary et al., 2013). Vitamin B diperlukan untuk 

membantu mengubah karbohidrat yang dikonsumsi menjadi energi (Hernani dan 

Rahardja, 2005). Vitamin B1 (thiamin) digunakan pasa sintesis gula ribose. 

Kekurangan thiamin akan menimbulkan polineruritis, anorexia, pertumbuhan 

terganggung, bulu kasar, kaki lemah dan lumpuh (Rizal, 2006). 
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Vitamin B2 (riboflavin) merupakan bagian dua koenzim flavoprotein yang 

berperan dalam pemindahan energi (membantu sel dalam penggunaan oksigen) 

dan metabolisme protein (Tillman et al., 1991). Riboflavin berperan penting 

dalam menghasilkan FADH2 (flavin adenin dinukleotida hidrogen). Kekurangan 

riboflavin dapat merusak jaringan epitel dan jaringan saraf menurunkan produksi 

telur, menurunkan daya tetas, meningkatkan kematian embrio, menurunkan 

pertumbuhan, jari bergulung dan kaki lemah (lumpuh). Kelebihan akan 

dikeluarkan melalui urin dapat menimbulkan masalah apabila penggunaan 

mencapai 200 kali dari kebutuhan (Rizal, 2006). Kandungan nutrien buah naga 

merah dapat dilihat pada Tabel 2 dan kebutuhan nutrien vitamin burung puyuh 

fase grower dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 2. Kandungan Nutrien Buah Naga Merah/100 g Daging 

Nutrien Jumlah 

Air (g) 82,5-8,30 

Kadar gula (brix) 13-18 

Protein (g) 0,16-1,23 

Lemak (g) 0,21-0,61 

Serat (g) 0,70-0,90 

Betakaroten (mg) 0,005-0,012 

Ca (mg) 6,30-8,80 

Fosfor (mg) 30,20-36,10 

Besi (mg) 0,55-0,65 

Vitamin B1 (mg) 0,28-0,30 

Vitamin B2 (mg) 0.043 – 0.045  

Vitamin B3 (mg) 1,297-1,300  
Vitamin C (mg) 8 – 9 

Abu (g) 0.28 

Lain-lain (g) 0.54 – 0.68 

Sumber : Patwary et al. (2013) 
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Tabel 3. Kebutuhan Nutrien Vitamin Burung Puyuh Fase Grower 

Komposisi Fase Pertumbuhan Umur 3 – 5 Minggu 

Vitamin A (IU/kg) 8000 – 12000 

Vitamin B1 (thiamin) (mg/kg) 1.5 – 3.0 

Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) 4.0 – 7.0 

Vitamin B3 (niasin) (mg/kg) 0.015 – 0.025 

Vitamin C (mg/kg) 100 - 200 

Sumber : Spitzer (2007) 

 

2.5. Konsumsi Ransum 

Konsumsi ransum yaitu aktivitas memasukkan sejumlah nutrien yang 

terkandung dalam ransum yang tersusun dari berbagai bahan pakan guna 

memenuhi kebutuhan untuk produksi (Hasan et al., 2003). Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan ransum adalah imbangan energi dan protein 

(Anggorodi, 1995). Karbohidrat, vitamin, mineral dan air juga harus tersedia 

dalam jumlah yang cukup. Kekurangan salah satu nutrien tersebut mengakibatkan 

kesehatan terganggu dan menurunkan produktivitas. Jumlah ransum yang 

diberikan kepada burung puyuh harus diperhatikan serta harus diberikan dalam 

jumlah yang mencukupi dan tersedia terus-menerus  (ad  libitum) (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2005). 

Konsumsi ransum diperoleh dari selisih jumlah pakan yang diberikan 

dengan jumlah sisa pakan (Riyanti dan Kurtini, 2007). Pakan yang dikonsumsi 

oleh ternak digunakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan untuk produksi. 

Besar kecilnya tingkat protein ransum dan konsumsi ransum akan mempengaruhi 

konsumsi protein. Konsumsi ransum dipengaruhi oleh bobot badan, ukuran tubuh, 

tahapan produksi, keadaan energi pakan dan suhu lingkungan. Kandungan energi 



13 
 

dalam pakan burung puyuh dapat mempengaruhi konsumsi ransum, semakin 

tinggi kandungan energi maka ransum dikonsumsi oleh ternak semakin berkurang. 

Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh umur ternak karena semakin meningkat 

umur ternak semakin meningkat pula konsumsi ransumnya (Daulay et al., 2007). 

Kandungan energi metabolisme dan serat kasar dalam pakan yang tinggi juga 

mempengaruhi konsumsi ransum karena tidak dapat dimanfaatkan oleh unggas, 

karena unggas tidak mempunyai enzim yang dapat mencerna serat kasar (Wahju, 

2004). 

 

2.6. Pertambahan Bobot Badan  

Bobot tubuh ternak berbanding lurus dengan konsumsi ransum, dimana 

semakin tinggi bobot tubuhnya, semakin tinggi pula konsumsi ransumnya. 

Konsumsi ransum naik setiap pertambahan umur sehingga bobot badan pada 

burung puyuh juga akan mengalami kenaikan dari fase starter ke fase grower. 

Pertambahan bobot badan burung puyuh menentukan produksi telur pada fase 

berikutnya (Hertamawati, 2006). Pertambahan bobot badan puyuh tidak akan 

optimal pada umur 69 hari, karena pada proses pembentukan tulang, daging, dan 

otot serta perkembangan organ reproduksi telah sempurna, sehingga pertambahan 

bobot badan akan melambat (Widjastuti dan Kartasudjana, 2006). 

Burung puyuh akan mengalami pertumbuhan yang cepat pada fase grower 

yaitu ditunjukkan dengan pertambahan bobot badan karena kadar protein yang 

lebih banyak dan jumlah pakan yang dikonsumsi pada masing-masing umur 

berbeda untuk menyusun jaringan tubuh yaitu untuk membentuk otot, kuku, sel 



14 
 

darah, dan tulang (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). Pertambahan bobot badan 

burung puyuh dapat diartikan sebagai pertambahan bobot badan setiap minggu 

dan kecepatan ini akan berkembang sejak menetas sampai dengan umur dewasa, 

setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun (Hasan et al., 2003). Berbeda 

dengan jenis unggas yang lain, burung puyuh betina lebih cepat pertambahan 

bobot badannya dibandingkan dengan jantan. Faktor yang mempengaruhi bobot 

badan adalah kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi (Diwayani et al., 

2012). 

 

2.8. Konversi Ransum 

Konversi ransum adalah jumlah ransum yang dihabiskan untuk tiap satuan 

produksi (pertambahan bobot badan, telur dan produksi lainnya). Angka konversi 

ransum menunjukkan tingkat penggunaan ransum dimana jika angka konversi 

semakin kecil maka penggunaan ransum semakin efisien dan sebaliknya. Nilai 

konversi ransum yang semakin kecil maka akan semakin baik karena konsumsi 

ransum yang rendah dapat dimanfaatkan oleh ternak secara optimal untuk 

pertambahan bobot badannya. Baik buruknya konversi ransum dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya adalah umur ternak, bangsa, kandungan gizi ransum, 

keadaan temperatur, dan kesehatan ternak tersebut (Anggorodi, 1995). Konversi 

ransum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mutu ransum, kesehatan ternak 

dan tata cara pemberian ransum (Wahju, 2004). Faktor lain yang mempengaruhi 

konversi ransum adalah bangsa, manajemen, penyakit, pakan yang digunakan, 

kualitas ransum, teknik pemberian, bentuk dan konsumsi ransum (Panjaitan et al., 
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2012). Faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap konversi ransum 

adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air minum yang terbatas, 

tatalaksana pemeliharaan, kualitas ransum, kepadatan kandang dan penyakit 

(Sudrajat et al., 2014). 

Konversi ransum digunakan untuk mengukur keefisienan penggunaan 

pakan dalam memproduksi bobot badan. Nilai konversi ransum burung puyuh 

yang baik menurut penelitian (Abdel-Mageed et al., 2009) menghasilkan konversi 

ransum burung puyuh sebesar 3,04. Rataan konversi ransum pada burung puyuh 

berkisar antara 4,03 - 4,73 (Mufti, 1997). Konversi ransum burung puyuh pada 

masa produksi semakin rendah yaitu 2,70 - 2,80 (Kartasudjana dan Nayoan, 

1997). 

  


