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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan burung puyuh cukup berkembang, dari tahun ke tahun 

populasinya meningkat. Populasi puyuh di Indonesia dari tahun 2012 – 2016 yaitu 

12.234.188 - 13.932.649 ekor, sedangkan populasi puyuh untuk Jawa Tengah 

sebesar 4.827.825 - 4.771.680 ekor (Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, 2016). Telur puyuh digemari masyarakat karena cita rasanya 

dan kandungan gizi yang lengkap, yaitu protein kasar 13,30%, lemak kasar 

11,99%, energi metabolisme 1993 kcal/kg, serta berbagai mineral dan vitamin.  

Kendala yang dialami dalam usaha ternak, yaitu harga pakan mahal dan 

produksi telur rendah. Hal ini mengakibatkan menjadi rendahnya penghasilan dari 

peternak puyuh. Kendala berikutnya yaitu kadar kolesterol puyuh lebih tinggi 

dibandingkan ayam. Telur puyuh mengandung kolesterol sebesar 16 – 17%, 

sedangkan kolesterol telur ayam sebesar 8,46% (Saerang, 1995). Konsumsi 

koleterol yang berlebih dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah arteri, 

yang kurang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, menimbulkan kekhawatiran 

masyarakat untuk mengkonsumsi telur puyuh. 

Harga pakan protein mahal, maka perlunya suatu alternatif bahan pakan 

dengan kandungan protein yang tinggi namun, dapat menurunkan kadar kolesterol 

telur puyuh. Limbah udang berpotensi untuk dijadikan pakan alternatif karena 

kaya akan protein 53,74%, lemak 6,65%, kitin 14,61%, air 17,28% dan abu 
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7,72%. Ketersedianya kontinuitas yaitu Indonesia menghasilkan limbah udang 

mencapai 203.403 - 325.000 ton per tahun, dengan jumlah bobot kepala dan kulit 

berkisar 30 - 40% (Direktorat Jendral Budidaya Departemen Kelautan dan 

Perikanan, 2005). Limbah udang mengandung Karatenoid dalam bentuk 

astaxanthin yang berfungsi member efek warna kuning telur lebih bagus dan 

menghambat produksi peroksida, serta terdapat kitosan yang berperan 

menurunkan kadar kolesterol telur. 

Limbah udang mengandung kitin yang cukup tinggi. Kitin merupakan 

polisakarida alami yang berikatan erat dengan protein dan kalsium karbonat. Hal 

ini menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan susah dicerna oleh unggas 

karena unggas tidak memproduksi enzim kitinase. Perlunya pengolahan untuk 

mengurangi jumlah kitin dalam limbah udang dan senyawa yang dapat 

menghasilkan enzim kitinase. Terdapat beberapa metode yaitu, secara kimiawi, 

biologis (fermentasi enzim dan kapang).  

Pada penelitian ini, menggunakan metode fermentasi karena sudah tersedia 

dalam produk komersial Trichiderma. Fermentasi dengan Trichoderma, dapat 

mengeluarkan enzim hidrolitik seperti kitinase, berfungsi mendegradasi dan 

melarutkan kitin pada  limbah udang sehingga meningkatkan kandungan nutrisi 

limbah udang. Enzim kitinase akan mengdegradasi kitin menjadi kitobiasa. 

Kitobiosa yang terbentuk akan didegradasi lebih lanjut menjadi N-

asetilglukosamin. 
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Penelitian terdahulu menyatakan bahwa limbah udang difermentasi dengan 

Trichoderma viridae selama 2 hari, menghasilkan protein kasar limbah udang 

sebesar 41,27% dan daya cerna protein 81,24% (Palupi dan Imsya, 2011). 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan 

tepung limbah udang fermentasi dalam pakan burung puyuh petelur terhadap 

kualitas kimiawi telur puyuh. Manfaaat penelitian ini diperoleh informasi 

pemanfaatan limbah udang fermentasi mampu memperbaiki kualitas kimiawi telur 

puyuh. 

 

1.3. Hipotesis 

Penggunaan tepung limbah udang fermentasi menggunakan produk 

komersial “Trichoderma Sp, harizanaum dan viridae” diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas kimiawi telur. 

 

  


