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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh berat badan awal
puyuh pedaging danwaktu pemuasaan setelah menetas terhadap morfometrik duodenum, jejunum,
dan ileum. Penelitian ini disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 3
dengan 3 kali ulangan, dan tiap ulangan. Kombinasi perlakuan berat badan setelah menetas sesuai
dengan standar komersil: ringan (5,1-6,0 g), sedang (6,1-7,0 g) dan berat (7,1-8,0 g), dan pemuasaan
masing-masing selama 24 jam, 36 jam dan 48 jam dijadikan sebagai perlakuan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perbedaan berat badan awal puyuh setelah menetas tidak mempengaruhi
panjang dan berat duodenum dan ileum serta panjang jejunum, namun mempengaruhi (P<0,05) berat
jejunum. Sedangkan perbedaan lama pemuasaan puyuh setelah menetas tidak mempengaruhi berat
dan panjang duodenum dan ileum serta berat jejunum, namun mempengaruhi (P<0,01) panjang
jejunum.

Kata kunci: usus halus, puyuh, pemuasaan, berat badan

PENDAHULUAN
Puyuh pedaging merupakan salah satu jenis unggas yang cukup digemari masyarakat
karena rasa dagingnya relatif lebih gurih dan kandungan nutrisinya lebih tinggi dari unggas
lainnya. Performa puyuh pedaging dewasa dapat ditentukan dari berat awal setelah
menetas. Variasi berat awal puyuh dapat dipengaruhi oleh umur induknya. Murad et al.,
(2001) mengemukakan bahwa telur yang dihasilkan oleh induk berumur tua akan
menghasilkan anak puyuh dengan berat tetas yang lebih tinggi dibanding telur yang
dihasilkan dari induk berumur muda.
Tatalaksana pemeliharaan puyuh pedaging tidak jauh berbeda dengan puyuh petelur.
Manajemen pakan merupakan aspek utama dalam pemeliharaan puyuh pedaging, karena
dapat menentukan pertumbuhan puyuh setelah menetas hingga dewasa. Penanganan puyuh
setelah menetas perlu diperhatikan karena secara umum diketahui bahwa pada peternakan
komersil, membutuhkan waktu untuk proses vaksinasi, pengemasan dan transportasi anak
puyuh sehingga secara otomatis menyebabkan penundaan akses puyuh terhadap pakan
(puasa). Menurut Lamosova et al. (2004), anak puyuh dapat tertahan dipenetasan sekitar
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24 – 48 jam sejak menetas sampai proses pengiriman anak puyuh ke kandang pembesaran
yang rata-rata dimiliki peternak dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi penetasan.
Saluran pencernaan merupakan organperantara antara lingkungan internal dan
eksternaldengan fungsi utama sebagai pencerna danpenyerapan nutrien (Sugito et al.,
2007).

Menurut

Yamauchi

dan

Isshiki

(1991)

dan

Ferrer

et

al.

(1995),

karakteristikmorfologi saluran pencernaan, terutama usus haluspada ayam menentukan
fungsi usus dalampertumbuhan ayam.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara berat badan
terhadap kondisi usus halus ayam.Peningkatan bobot usus terjadi dengan peningkatan
bobot badan unggas (Yang et al., 2013). Terdapat korelasi positif antara pertambahan bobot
badan dengan tinggi duodenum, jejunum dan ileum serta luas jejunum dan ileum (Sugito
et al., 2007). Penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan antara lama pemuasaan
terhadap perkembangan saluran pencernaan. Menurut Dibner et al, (1996),saluran
pencernaan tumbuh lebih cepat daripada bagian tubuh lainnya dalam beberapa hari pertama
setelah menetas dan memainkan peran penting dalam tahap awal pertumbuhan unggas.
Dibner dan Knight (2003) menyatakan bahwa penundaan pemberian pakan pada anak
ayammenyebabkan respon yang buruk terhadap vaksinasi, lambatnya perkembangan
saluran pencernaan dan sistem kekebalan tubuh, resistensi yang buruk terhadap penyakit
serta berdampak buruk pada kinerja jangka panjang. Keterlambatan akses ke pakan setelah
menetas

menghasilkan

penurunan

perkembangan

dan

fungsi

saluran

gastrointestinal(Potturiet al., 2005; Yang et al., 2009).
Penelitian mengenai morfometrik usus halus dengan berat awal yang berbeda,
apabila

dipuasakan

setelah

menetas

belum

pernah

dilakukan

pada

puyuh

pedaging.Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai pengaruh berat badan awal puyuh pedaging danwaktu
pemuasaan setelah menetas terhadap morfometrik duodenum, jejunum, dan ileum yang
diharapkan dapat menjaditolak ukur dalam perbaikan aspek manajemen pemeliharaan
puyuh pedaging.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan 135 ekor puyuh umur 12 jam setelah menetas, dipelihara
dalam petak kandang, yang disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola
faktorial 3 x 3 dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah berat badan setelah menetas
(B) terdiri atas : B1 = 5.1 – 6.0 g ( ringan), B2 = 6.1 – 7.0 g (sedang) dan B3 = 7.1 – 8.0 g
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(berat), Faktor kedua adalah lama pemuasaan setelah menetas (P) terdiri atas : P 1 = 24 jam,
P2 = 36 jam dan P3 = 48 jam
Petak kandang berukuran 0.50 x 0.50 x 0.30 m (tiap petak kandang diisi 5 ekor
puyuh) dan masing-masing dilengkapi dengan sebuah lampu pijar (60 Watt). Penggunaan
lampu pijar sebagai pemanas dilakukan pada ayam berumur 1 - 10 hari, pada periode ini
kandang diisolasi dengan plastik transparan untuk menghindari pelepasan panas dalam
petak kandang kelingkungan. Pada hari ke-11 hingga akhir periode penelitian (35 hari)
digunakan lampu neon 40 Watt sebanyak 2 buah sebagai sumber pencahayaan dalam
kandang, yang ditempatkan sekitar 2,5 m diatas petak kandang.
Pakan yang digunakan ialah ransum komersil yang terdiri atas pakan butiran
(crumble) yang diberikan pada fase starter umur 1-14 dan pakan campuran antara
konsentrat komersil dan jagung dengan perbandingan masing-masing 33 : 67% untuk fase
finisher umur 15-35 hari serta air minum diberikan adalah air leading.
Penyembelian dilakukan pada umur 6 minggu kemudian dilakukan pengukuran
morfometrik usus meliputi panjang dan berat duodenum, jejunum dan ileum. Menurut
Shinde et al. (2015), duodenum berada di antara ujung gizzard hingga akhir duodenal loop,
jejunum berada di antara ujung duodenal loop hingga Meckel’s diverticulum dan ileum
berada di antara Meckel’s diverticulum hingga ileal-cecal junction.

Ileum
I---------------------------I

I------------------I

I--------------------------------------------I
Jejenum

Ileal-cecal junction

Duodenum
Duodenal loop

Gambar 1.Bagian-bagian usus kecil pada puyuh
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan bobot badan awal puyuh setelah menetas tidak memberikan pengaruh
(P>0,05) terhadap panjang duodenum, jejunum dan ileum (Tabel 1). Sedangkan lama
pemuasaan hanya berpengaruh (P<0,05) terhadap panjang jejunum puyuh.
Tabel 1. Panjang usus halus puyuh (cm) umur 6 minggu dengan berat awal berbeda yang
dipuasakan setelah menetas
Bagian usus Berat badan
Lama pemuasaan setelah menetas
Rata-rata
halus
puyuh
24 jam
36 jam
48 jam
setelah
menetas
Duodenum
Ringan
12,13±0,11 12,83±0,81
10,9±2,62 11,95±0,98
12,07±0,58 12,17±1,10
Sedang
9,73±1,12 11,32±1,38
12,60±1,87
berat
9,33±0,72 10,97±1,72 10,97±1,63
Rata-rata
12,27±0,29 11,44±1,86 10,53±0,70
Jejunum
Ringan
31,60±5,05 21,47±1,28 19,07±4,49 24,05±6,65
Sedang
28,93±4,31 26,37±2,87 20,47±3,10 25,26±4,34
berat
28,10±3,44 27,50±2,60 25,83±4,01 27,14±1,18
Rata-rata
29,54±1,83a 25,11±3,20b 21,73±3,57b
Ileum
Ringan
20,20±0,85 20,47±1,47 20,13±3,13 20,27±0,18
Sedang
22,17±2,05 20,50±5,45 20,23±1,78 20,97±1,05
berat
24,37±3,55 23,17±0,91 22,47±0,81 23,34±0,96
Rata-rata
22,25±2,09 21,38±1,55 20,94±1,32
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menyatakan perbedaan yang
nyata (P<0,05)
Tabel 2. Berat usus halus puyuh (gr) pada umur 6 minggu dengan berat awal berbeda yang
dipuasakan setelah menetas
Bagian
usus Berat badan
Lama pemuasaan setelah menetas
Rata-rata
halus
puyuh setelah
24 jam
36 jam
48 jam
menetas
Duodenum
Ringan
1,70±0,26 1,57±0,15 1,30±0,36 1,52±0,29
Sedang
1,60±0,26 1,53±0,30 1,47±0,15 1,53±0,22
berat
1,73±0,21 1,63±0,38 1,87±0,11 1,74±0,24
Rata-rata
1,68±0,22 1,58±0,26 1,54±0,32
Jejunum
Ringan
1,27±0,05 1,23±0,21 0,90±0,17 1,13±0,22a
Sedang
1,57±0,32 1,60±0,65 1,67±0,15 1,61±0,37b
berat
1,80±0,20 1,97±0,15 1,93±0,15 1,90±0,16c
Rata-rata
1,54±0,30 1,60±0,47 1,50±0,48
Ileum
Ringan
1,03±0,40 1,43±0,06 1,07±0,25 1,17±0,31
Sedang
1,30±0,10 1,40±0,26 1,37±0,29 1,35±0,21
berat
1,70±0,43 1,57±0,49 1,03±0,06 1,43±0,45
Rata-rata
1,34±0,42 1,47±0,29 1,15±0,25
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01)
Puyuh yang dipuasakan selama 36 – 48 jam menghasilkan jejunum yang lebih
pendek dibandingkan pemuasaan 24 jam.MenurutRebeiro et al. (2018), terdapat gangguan

Jurnal Agrominansia, 3 (1) Juni 2018

ISSN 2527 - 4538

45

pertumbuhan usus broileryang dipuasakansetelah menetas, mengakibatkan berkurangnya
berat dan panjang usus. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rebeiro et al.
(2018)yang menyatakan bahwa pemuasaan hingga 24 jam setelah menetas tidak
mengganggu bobot tubuh dan organ pencernaan broiler betina, namun pemuasaan selama
48 dan 72 jam mempengaruhi berat dan pertumbuhan organ pencernaan. Mikec et al.
(2006) juga mengemukakan bahwa penundaan pemberian pakan 24-72 jam pada anak
ayam menghambat pertumbuhan saluran gastrointestinal. Hal ini didukung oleh Noy dan
Sklan (1997) yang melaporkan bahwa kurangnya akses ke pakan selama 48 jam menekan
perkembangan dan pertumbuhan usus pada anak ayam.
Burung yang diberi pakan segera setelah menetas telah dilaporkan menunjukkan
perkembangan usus yang lebih cepat (Geyra et al., 2001). Tidak tersedianya makanan dan
air setelah menetas berdampak buruk pada perkembangan usus (Maiorka et al., 2003).
Menurut Shakeel et al. (2016), lamanya penundaan pakan setelah menetas secara
berangsur-angsur meningkatkan tingkat stres dan kematian sertamenurunkan panjang
segmen usus halus pada burung.
Usus kecil secara struktural disesuaikan untuk penyerapan, lumen usus dilapisi oleh
proyeksi seperti jari kecil yang disebut villi. Setiap vili memiliki kapiler limfe dan jaringan
kapiler darah. Vili memiliki fungsi menyediakan area permukaan yang besar untuk
penyerapan nutrisi yang lebih efisien. Efisiensi penyerapan nutrisi dipengaruhi oleh luas
permukaan usus, semakin banyak vili semakin baik penyerapannya (Yang et al., 2013).
Shinde et al.(2015) menemukan bahwa lebar vili jejunum menurun pada ayam yang
dipuasakan 24 atau 36 jam, pembatasan asupan pakan menyebabkan berkurangnya luas
permukaan usus. Lebih lanjut hasil penelitian Shinde et al. (2015) menyatakan
bahwaekspresi usus kecil dari gen CdxA dan CDxB menurun karena kurangnya akses ke
pakan, yang menghambat pertumbuhan usus pada anak ayam.
Rataan panjang usus pada penelitian ini yaitu pada bagian duodenum 10,53-12,27
cm, jejunum 21,73 cm hingga 29,54 cm, dan ileum 20,27-23,38 cm. Hasil ini lebih rendah
dari yang dilaporkan Ahmad et al. (2012)bahwa panjang duodenum puyuhumur 6 minggu
13,58 cm dan panjang jejunum 38,17 cm, perbedaan ini diduga karena efek pemuasaan
pada penelitian ini yang menyebabkan usus puyuh lebih pendek.
Pati dicerna secara in vivo di dalam usus halus yaitu sekitar 65% dicerna
diduodenum, 85% di jejunum dan sekitar 97% di ileum(Riesenfeld et al., 1980).
Pencernaan protein terjadi di duodenum dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh
pankreas dan pencernaan lipid dengan bantuan empedu yang dihasilkan oleh hati.
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Diverticulum Meckel menandai akhir dari jejunum dan awal ileum.Diverticulum Meckel
terbentuk selama tahap embrio ayam yang berupa kantung kecil berisisisa kuning telur
(Jacob, 2015).
Perkembangan jejenum yang lebih lambat pada ayam yang dipuasakan lebih lama
mengindikasikan bahwa sisa kuning telur (residual yolk) yang menjadi sumber energi
utama selama periode pemuasaan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk perkembangan
usus halus. Sklan et al. (2003) mengemukakan bahwa pada saat menetas, energi dan
sebagian besar protein yang terdapat pada kuning telur secara langsung digunakan untuk
perkembangan usus halus. Perubahan secara ekstensif terjadi pada proses perkembangan
morfologi usus setelah menetas meliputi diferensiasi enterosit dan kripta, serta pembesaran
beberapa kali lipat sel-sel absorptif, dan keberadaan pakan eksogen akan menstimulasi
pertumbuhan dan kemampuan penyerapannya (Bhanja et al., 2009).
Perbedaan lama pemuasaan tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap berat
duodenum, jejunum dan ileum (Tabel 2). Hal ini sejalan dengan penelitian Shakeel et al.
(2016) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ketebalan otot pada duodenum, ileum
dan jejunum broiler yang dipuasakan selama 24, 48, dan 72 jam setelah menetas.Perbedaan
berat badan puyuh setelah menetas tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap berat
duodenum dan ileum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sugito et al. (2005) bahwa tidak
terdapat hubungan antara pertambahan berat badan dengan luas vili duodenum broiler.
Perbedaan berat badan puyuh setelah menetas memberikan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01) terhadap berat jejunum (Tabel 2), peningkatan bobot badan puyuh diikuti
dengan peningkatan berat jejenum. Puyuh yang memiliki berat badan 7,1-8 gr (berat)
memiliki berat jejunum 1,90±0,16 gr lebih tinggi dari bobot jejunum puyuh dengan berat
6,1-7 gr (sedang) yaitu 1,61±0,37 gr, sedangkan puyuh yang memiliki berat badan 5,1-6,0
(ringan) menghasilkan berat jejenum yang paling rendah yaitu 1,13±0,22 gr.
Hasil ini sejalan dengan pernyataan Yang et al. (2013) bahwa peningkatan bobot
jejunum terjadi seiring dengan peningkatan berat badan ayam. Lebih lanjut Yang et al.
(2013) menyatakan bahwa peningkatan berat usus kecil sejalan dengan peningkatan asupan
nutrisi pada awal kehidupan ayam, kemudian terjadi peningkatan secara progresif baik di
daerah penyerapan dan kapasitas mukosa untuk hidrolisis.
Rataan berat duodenum pada penelitian ini berada pada kisaran 1,52-1,74 gr, berat
jejunum 1,13 gr hingga 1,9 gr, dan berat ileum 1,15-1,47 gr. Hasil ini lebih rendah dari
yang dilaporkan Ahmad et al. (2012) bahwa berat duodenum puyuh umur 6 minggu 2,18
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gr, berat jejunum 3,16 gr, dan berat ileum 10,67 gr, perbedaan ini diduga karena efek
pemuasaan pada penelitian ini menyebabkan usus puyuh lebih ringan.
KESIMPULAN
Perbedaan berat badan awal puyuh setelah menetas tidak mempengaruhi panjang dan
berat duodenum dan ileum serta panjang jejunum, namun mempengaruhi berat jejunum.
Sedangkan perbedaan lama pemuasaan puyuh setelah menetas tidak mempengaruhi berat
dan panjang duodenum dan ileum serta berat jejunum, namun mempengaruhi panjang
jejunum.
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