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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini peternakan unggas di Indonesia 

berkembang sangat pesat. Meskipun hasil produksi ternak 

unggas di Indonesia masih didominasi oleh hasil produksi dari 

ayam, namun beternak burung puyuh juga mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi dan mulai berkembang di kalangan 

masyarakat. Burung puyuh sendiri mempunyai nilai produksi 

pada daging dan telurnya. Beberapa keunggulan yang dimiliki 

oleh burung puyuh sebagai binatang ternak yaitu kemampuan 

produksi yang tinggi, tahan terhadap serangan penyakit, 

mudah dibudidayakan, tidak membutuhkan tempat yang 

terlalu luas dan kandungan gizi telur puyuh yang tinggi (Dewi, 

2001). Astuti (2010) menambahkan, telur puyuh merupakan 

sumber protein hewani rendah lemak. Puyuh mampu 

menghasilkan telur 200-300 butir per tahun dengan berat rata-

rata telur sekitr 10 g. Harga jual telurnya di pasaran relatif 

stabil. Puyuh tidak hanya dimanfaatkan untuk produksi telur 

saja, namun puyuh juga dapat diternakkan untuk menghasilkan 

daging. 

Manajemen pemeliharaan pada peternakan unggas 

dibagi menjadi banyak aspek, salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pemeliharaan adalah manajemen 

perkandangan dan peralatan, dalam aspek ini terdapat program 

pencahayaan sebagai sarana penunjang produktifitas. Puyuh 

merupakan salah satu ternak unggas yang peka terhadap 

rangsangan cahaya. Cahaya memegang peranan penting dalam 

proses pertumbuhan, dewasa kelamin dan produksi telur pada 
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ternak puyuh. Tatalaksana penyinaran merupakan faktor yang 

tidak dapat dipisahkan dari manajemen usaha peternakan 

puyuh, bahkan merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh peternak. Penambahan cahaya pada malam 

hari dapat meningkatkan produksi puyuh, tetapi penggunaan 

cahaya yang berlebihan belum tentu menghasilkan keadaan 

yang menguntungkan, bahkan mungkin dapat merugikan 

karena akan terjadi pemborosan energi listrik (Triyanto, 2007). 

Pada saat fase starter, cahaya berperan penting dalam proses 

pertumbuhan melalui pengaturan sekresi hormon somatotropin 

(Card dan Nesheim, 1972).  

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi dan  tingkah laku. 

Menurut Walad (2007) cahaya mengatur ritme harian dan 

beberapa fungsi penting di dalam tubuh seperti suhu tubuh dan 

beragam tahapan metabolisme yang terkait dengan pemberian 

pakan dan pencernaan. Cahaya yang cukup dan sesuai akan 

membantu memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan 

ayam. Cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi unggas. 

Fungsi tersebut antara lain untuk mengetahui letak pakan, 

merangsang unggas untuk selalu dekat dengan sumber panas, 

mempengaruhi unggas untuk mengkonsumsi, dan memberi 

kesempatan untuk makan pada malam hari sehingga feed 

intake meningkat.  

Dilihat dari uraian diatas maka pengaruh lama 

pencahayaan dan daya lampu yang berbeda terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan serta konversi pakan 

terhadap burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian. 
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1.2.   Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian dengan judul pengaruh lama pencahayaan dan daya 

lampu yang berbeda terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan serta konversi pakan pada burung puyuh antara 

lain adalah : 

1. Berapakah lama pencahayaan yang diberikan pada 

burung puyuh untuk dapat mempengaruhi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan serta konversi pakan. 

2. Berapakah daya lampu yang diberikan pada burung 

puyuh untuk dapat mempengaruhi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan serta konversi pakan. 

3. Apakah ada pengaruh interaksi antara lama 

pencahayaan dan daya lampu yang berbeda terhadap 

performan produksi pada burung puyuh. 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh lama pencahayaan dan daya lampu yang berbeda 

serta interaksi dari kedua faktor perlakuan tersebut terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan burung puyuh. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam tatalaksana pemberian 

cahaya lampu yang meliputi lama pencahyaan dan daya lampu 

untuk meningkatkan performance terhadap burung puyuh. 

1.5. Kerangka Pikir 

Pemeliharaan puyuh oleh peternak bertujuan agar 

memperoleh keuntungan maksimal dari usaha beternak puyuh, 
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sehingga manajemen pemeliharaan harus dilakukan dengan 

baik untuk mendapatkan tingkat produksi yang tinggi. Salah 

satu yang perlu diperhatikan yakni program pencahayaan. 

Pencahayaan mutlak diperlukan di peternakan puyuh. Fungsi 

dari progam pencahayaan sendiri antara lain adalah sebagai 

penghangat dan penerangan, pencahayaan juga berfungsi 

dalam membantu proses dewasa kelamin ternak puyuh 

tersebut. Pemberian penerangan lampu yang menghasilkan 

cahaya juga dapat membantu burung puyuh dalam 

mengkonsumsi pakan yang nantinya akan mempengaruhi 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan burung puyuh. 

Lampu penerangan yang bisa digunakan salah satunya adalah 

lampu pijar. 

Program pencahayaan dibagi menjadi 3 aspek antara 

lain lama pencahayaan, intensitas cahaya dan panjang 

gelombang. Penelitian ini hanya fokus pada dua aspek yaitu 

lama pencahayaan dan intensitas cahaya. Cahaya berfungsi 

dalam proses penglihatan. Cahaya merangsang pola sekresi 

beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, 

pendewasaan, reproduksi dan  tingkah laku. Cahaya mengatur 

ritme harian dan beberapa fungsi penting di dalam tubuh 

seperti suhu tubuh dan beragam tahapan metabolisme yang 

terkait dengan hormonal. Card dan Nesheim (1972), 

menyatakan jika pada periode starter cahaya berperan penting 

dalam proses pertumbuhan melalui pengaturan sekresi hormon 

somatotropin. Lama pencahayaan dan watt dari lampu pijar 

yang berbeda memungkinkan menimbulkan efek pada 

penampilan burung puyuh. Penampilan  burung puyuh 

diantaranya adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, dan konversi pakan.  
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Gambar 1. Diagram kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah; 

1. Lama pencahayaan lampu memberikan perbedaan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan serta konversi pakan pada burung 

puyuh. 

PHOTO PERIODIC 

- LAMA 

PENCAHAYAAN  

1. 4 JAM 

2. 8 JAM 

3. 12 JAM 

INTENSITAS 

- DAYA LAMPU  

1. 5 WATT 

2. 10 WATT 

3. 15 WATT 

PANJANG 

GELOMBANG 

KERJA 

HORMONAL 

 SOMATOTROPIN 

 TIROKSIN 
1. KONSUMSI PAKAN 

2. BOBOT BADAN 

3. KONVERSI PAKAN 

CAHAYA 
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2. Penggunaan daya lampu yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan serta 

konversi pakan pada burung puyuh. 

3. Interaksi antara lama pencahayaan dan 

penggunaan daya lampu memberikan perbedaan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan burung puyuh. 


