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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Burung puyuh 

Menurut Abidin (2005), burung puyuh adalah sosok 

kecil yang beratnya tidak lebih dari 150 g per ekor. Burung 

puyuh menyimpan potensi yang sangat besar dalam 

menghasilkan telur dan daging. Burung puyuh merupakan 

jenis burung yang tidak dapat terbang tinggi, ukuran tubuhnya 

relatif kecil dan berkaki pendek. Ditambahkan oleh Listyowati 

(2004) burung puyuh merupakan burung liar yang pertama 

kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Burung 

puyuh yang dipelihara di Amerika disebut dengan Bob white 

quail, Colinus virgianus sedangkan di China disebut dengan 

Blue breasted quail, Coturnix chinensis. Astuti (2010), 

menyatakan burung puyuh jenis Coturnix coturnix japonica 

merupakan burung puyuh asli jepang dan jenis yang paling 

banyak diternakkan di indonesia. Produktivitasnya dalam 

menghasilkan telur mencapai 250-300 butir per tahun dengan 

bobot tubuh sekitar 150 g. Adapun ciri fisiknya ditandai 

dengan warna bulu campuran antara coklat gelap, coklat 

terang, dan putih, serta paruhnya bewarna hitam. Pemeliharaan 

burung puyuh cukup mudah, sederhana dan tidak 

membutuhkan lahan yang luas. Modal dan biaya usaha ternak 

burung puyuh juga relatif lebih kecil dibandingkan unggas 

besar sehingga bisa dilakukan sebagai usaha sambilan dalam 

keluarga. 

Menurut Susilawati, Subagyo, Kuswati, Budiarto, 

Muharlien dan Afroni (2004), klasifikasi dan karakteristik 

burung puyuh adalah sebagai berikut: 
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Kingdom : Animalia 

Phylom  : Chordata 

Class  : Aves 

Ordo  : Galiformes 

Sub Ordo : Phasianidae 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Spesies : Coturnix coturnix japonica 

Negara Asal : Jepang 

Burung puyuh memiliki warna bulu bercak-bercak 

coklat. Kebutuhan pakannya sangat sedikit, sesuai dengan 

ukuran tubuhnya yang kecil yaitu 14-24 gram/ekor/hari 

(Sunarno, 2004). Burung puyuh memiliki kesuburan yang 

tinggi, mencapai dewasa kelamin dalam waktu singkat, sekitar 

6 minggu, lama menetas singkat yaitu 16-17 hari (Tetty, 

2002). Daulay, Bahri dan Sahputra (2007) menyatakan burung 

puyuh sebagai  ternak unggas cocok diusahakan sebagai usaha 

sampingan atau usaha komersil, sebab telur dan dagingnya 

yang sangat populer di masyarakat dibutuhkan sebagai salah 

satu sumber protein yang cukup tinggi. Kelebihan usaha 

beternak burung puyuh dibandingkan dengan beternak ayam 

petelur atau itik petelur yaitu burung puyuh lebih cepat 

bertelur, yakni saat berumur 35-42 hari hari sudah mulai 

bertelur, burung puyuh lebih tahan terhadap penyakit, 

produktifitas relatif tinggi, kandungan protein telur burung 

puyuh tinggi, harga telur burung puyuh lebih stabil, tidak 

membutuhkan lahan yang luas untuk kandang dan sistem 

pemeliharaan mudah dan sederhana. Burung puyuh jantan 

memiliki warna bulu coklat pada bagian leher dan dada dan 
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mencapai dewasa kelamin pada umur 5-6 minggu dengan 

bobot badan 100-140 g. Burung puyuh betina dapat 

diidentifikasi dengan melihat bulu pada bagian leher dan dada 

yang warnanya lebih cerah, mulai bertelur pada umur 35 hari 

pada kondisi yang baik dan memproduksi sekitar 200-300 

telur per tahun. Burung puyuh akan mencapai dewasa kelamin 

pada umur 6 minggu dan akan segera memulai periode 

bertelur (Intannursiam, 2010). 

2.2  Pencahayaan 

 Cahaya buatan adalah pemberian cahaya tambahan 

yang diberikan pada ungags, digunakan untuk mengontrol 

pertumbuhan dan kecepatan kedewasaan kelamin sehingga 

tubuhnya sudah cukup besar untuk menghasilkan telur yang 

pertama sesuai yang diharapkan. Program pencahayaan pada 

ungags adalah dengan memberikan cahaya secara terus 

menerus. Program ini terdiri dari pencahayaan dengan fase 

terang yang panjang diikuti dengan fase gelap yang pendek 

(1/2 -1 jam) secara periodik. Program ini digunakan untuk 

mendapatkan pertambahan berat badan harian yang maksimal 

(Anonimus, 2002). Intensitas dan lama pencahayaan 

merupakan faktor penting dalam produksi unggas. Program 

pencahayaan dapat mengontrol pertumbuhan, meningkatkan 

efisiensi pakan, meminimalkan mortalitas, mengurangi 

problem kaki, menurunkan ascites, mengurangi mati 

mendadak, meningkatkan kemampuan hidup dan menurunkan 

biaya listrik (Anonimus, 2008). Unggas merupakan ternak 

yang peka terhadap rangsangan cahaya. Cahaya memegang 

peranan penting dalam proses pertumbuhan, dewasa kelamin 

dan produksi telur pada ternak unggas. Tatalaksana penyinaran 
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merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen 

usaha peternakan unggas, bahkan merupakan salah satu faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh peternak (Triyanto, 

2007). Pencahayaan sangat erat kaitannya dengan tingkah laku 

unggas. Pencahayaan dapat memberikan dampak positif 

berupa peningkatan aktivitas makan, waktu istirahat, 

kenyamanan, daya tahan tubuh, penurunan agresivitas 

cekaman dan konversi pakan. Ternak unggas apabila 

penanganannya kurang tepat dapat meningkatkan cekaman 

dan kanibalisme yang akhirnya akan mempengaruhi produksi 

(Prayitno, 2004). Fungsi pencahayaan selain mempengaruhi 

konsumsi pakan, secara umum cahaya juga mempengaruhi 

pertumbuhan. Unggas merespon cahaya dalam beragam cara 

yang mencangkup pertumbuhan dan performance produksi. 

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan, merangsang 

siklus internal dan menstimulasi pelepasan hormon, baik 

hormon pertumbuhan maupun hormon reproduksi (Elfiandra, 

2007). Cahaya yang cukup dan sesuai akan membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan unggas. 

Cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi ayam. Fungsi 

tersebut antara lain untuk mengetahui letak pakan, merangsang 

anak ayam untuk selalu dekat dengan sumber panas, 

mempengaruhi unggas untuk mengkonsumsi dan memberi 

kesempatan ayam untuk makan pada malam hari sehingga feed 

intake meningkat (Walad, 2007). 

Johari (2005), menyatakan bahwa intensitas cahaya 

harus selalu dikontrol, sebaiknya pemberian cahaya dilakukan 

terus-menerus supaya penyebaran anak unggas merata, 

terutama pada malam hari sehingga tingkat konsumsi pakan 

bisa maksimal. Dengan melakukan pengontrolan cahaya, 

faktor penentu dewasa kelamin dapat diatur. Sistem 
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pencahayaan dihidupkan dua sampai lima jam sebelum 

matahari terbit dan dimatikan saat fajar. Sistem pencahayaan 

dinyalakan di malam hari. Terlepas dari sistem yang 

digunakan, menjaga bohlam lampu dalam keadaan bersih 

untuk mempertahankan efisiensi output cahaya juga penting. 

Prinsip umum dalam pemberian cahaya untuk unggas petelur 

tidak pernah mengurangi jumlah cahaya selama masa produksi 

(Gillespie, 1990). Lampu pemanas perlu dinyalakan pada 

malam hari agar burung puyuh tetap beraktivitas pada malam 

hari. Perbedaan lama pencahayaaan memberikan pengaruh 

yang berbeda pada produksi telur burung puyuh. Pemberian 

cahaya 22 jam/hari menghasilkan produksi telur yang paling 

baik daripada pemberian cahaya 18, 16, 20 serta 24 jam/hari 

(Triyanto, 2007). 

2.3 Konsumsi Pakan 

 Amrullah (2003) menerangkan konsumsi pakan adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak pada periode 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan 

untuk kehidupannya. Konsumsi pakan merupakan indikator 

penting dari nilai suatu bahan pakan dan berhubungan dengan 

pemenuhan baik untuk hidup pokok maupun untuk produksi. 

Wahyu (1998) menyatakan bahwa konsumsi pakan yang 

dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bangsa 

ternak, tingkat produksi, temperatur lingkungan. Ditambahkan 

oleh Kusnadi (2006) yang menyatakan bahwa tingginya suhu 

lingkungan di daerah tropis pada siang hari dapat 

mengakibatkan terjadinya penimbunan panas dalam tubuh 

ternak, sehingga ternak mengalami cekaman panas.  



12 

 

Sijabat (2007), menyatakan jika konsumsi pakan 

dihitung dari jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan 

sisa pakan. Tidak hanya kecukupan nutrien yang cukup 

penting untuk mendorong konsumsi dan memaksimalkan 

efisiensi pakan, hal yang sama pentingnya adalah pengolahan 

bahan pakan yang sesuai. Pengolahan pakan secara fisik, 

kimia atau perubahan lain dari bahan pakan sebelum pakan 

dikonsumsi. Pakan diproses untuk mengubah bentuk fisik atau 

ukuran partikel, untuk meningkatkan palatabilitas atau 

kecernaan serta untuk mengubah komposisi kandungan hara 

(Pond dan Wilson, 2000). 

Tabel 1. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai dengan 

umurnya. 

Umur 

(Minggu) 

Kebutuhan Pakan/ekor/hari 

(g) 

1-3 4-9 

3-5 9-15 

>6 15-20 

Sumber: Nazaruddin dan Kemala (1989) 

Gillespie (1990), menjelaskan bahwa konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh rasio energi dan protein dalam pakan, 

temperatur lingkungan, ukuran tubuh, jumlah bulu yang 

menutupi tubuh, rata-rata pertumbuhan dan produksi telur. 

Jumlah pakan yang d`ikonsumsi burung puyuh terus 

meningkat sesuai dengan umur. Peningkatan konsumsi pakan 

terjadi hingga umur 5 minggu selanjutnya setelah umur 6 

minggu konsumsi pakan yaitu sekitar 15-20 g/ekor/hari 

(Djanah dan Sulistyani, 1985). 
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Tabel 2. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai dengan 

umurnya. 

Umur (Minggu) Kebutuhan  pakan/ekor/hari(g) 

1 3,25 

2 8,43 

3 11,45 

4 13,36 

5 16,03 

6 22,08 

Sumber: Dewi (2001) 

Surya (2007), menyatakan lampu penerangan sedikit 

berpengaruh terhadap rataan konsumsi pakan selama 

pemeliharaan yang disebabkan terlalu tingginya suhu 

lingkungan. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh suhu yang 

tinggi sehingga dapat menimbulkan stress dan menurunkan 

konsumsi pakan. Cahaya yang cukup dan sesuai akan 

membantu memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan 

unggas. Ditambahkan oleh Lavergne (2005) pemberian cahaya 

yang terus menerus selama 24 jam akan meningkatkan tingkah 

laku makan dan minum serta aktivitas lainnya. Unggas adalah 

makhluk diurnal yang apabila menerima rangsangan cahaya 

pada malam hari akan memberikan kesempatan unggas untuk 

makan dan minum. Pemberian cahaya selama 24 jam pada 

unggas akan meningkatkan waktu untuk makan, sehingga 

meningkatkan pertambahan bobot badan dan meningkatkan 

pembentukan bulu. 

Listiyowati dan Kinanti (2004), menyatakan bahwa 

pemberian pakan pada siang atau sore hari pukul 14.00 sampai 

dengan 22.00 ternyata dapat meningkatkan kesuburan dan 

produksi ternak puyuh, dibanding dengan puyuh yang diberi 

pakan pada pukul 06.00 sampai dengan 14.00. Olanrewaju, et 
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al. (2006), menambahkan bahwa cahaya (light) mengandung 

energi proton yang dapat diubah menjadi ransangan biologis 

yang diperlakukan untuk berbagai proses fisiologis tubuh. 

Pada unggas, cahaya berfungsi untuk 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 pemberian pakan dan pencernaan. 

2.4 Bobot Badan 

Pertumbuhan adalah suatu proses peningkatan 

ukuran tulang, otot, organ dalam dan bagian tubuh yang terjadi 

sebelum lahir (prenatal) dan setelah lahir (postnatal) sampai 

mencapai dewasa (Ensminger, 1992). Anonymous (2011), 

menyatakan jika bobot badan untuk DOQ rata – rata 8 g. 

Cahaya sangat diperlukan oleh unggas terutama pada umur 

tujuh hari pertama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah total lama pencahayaan bukan merupakan aspek yang 

penting dalam pengaturan cahaya bagi unggas. Unggas tidak 

melakukan aktivitas pada periode gelap (tanpa cahaya) dan 

memberi kesempatan kepada unggas untuk mencerna makanan 

secara sempurna (Classen, 1989). 

Pemberian cahaya yang terus menerus selama 24 jam 

akan meningkatkan tingkah laku makan dan minum serta 

aktivitas lainnya. Unggas adalah makhluk diurnal yang apabila 

menerima rangsangan cahaya pada malam hari akan 

memberikan kesempatan unggas untuk makan dan minum 

(Andisuro, 2011). Menurut Lewis dan Gous (2007) 

pembatasan cahaya bertujuan memberikan kesempatan bagi 
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ternak untuk beristirahat dari aktivitas makan untuk 

mendukung proses pencernaan didalam tubuh sehingga akan 

berlangsung secara optimal dan mengurangi pengeluaran 

energi. Ternak yang diperlihara dengan periode gelap lebih 

panjang menunjukkan kesehatan yang lebih baik dan 

mortalitas rendah dibanding unggas yang periode gelapnya 

lebih pendek. Periode gelap harian diperlukan untuk 

membentuk pola sekresi hormon melatonin secara normal. 

Ditambahkan oleh Cummings, French dan Fletcher (1986) 

Melatonin mengerjakan aktifitas di tubuh seperti memberikan 

respon yang sesuai dengan vaksinasi, mengurangi infeksi 

bakteri dan edema kantong udara. Menurut Apeldoom, et al. 

(1999) lama pencahayaan yang tepat dapat memberikan waktu 

istirahat dan rasa nyaman bagi ternak sehingga pakan yang 

dikonsumsi dapat dicerna dengan baik. 

Etches (2000), pertumbuhan puyuh merupakan hasil 

korporasi, integrasi, dan regulasi antara sistem saraf dan 

sistem hormon. Cahaya yang diterima oleh fotoreseptor mata 

akan diteruskan ke sistem saraf pusat membentuk jalur 

koordinasi sehingga puyuh mampu melihat pakannya. Pakan 

yang dikunsumsi dipergunakan untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan, pemeliharaan, dan proses reproduksi. Sinyal 

cahaya yang diterima oleh sistem saraf merangsang 

hipotalamus untuk mensintesis dan mensekresi releasing 

faktor yang dapat memacu hipofisis untuk mensintesis 

berbagai hormon yang berperan dalam pertumbuhan. 

Efek cahaya setelah diterima hipotalamus juga akan 

mensekresikan STH-RH (somatotropik releasing hormon) dan 

TRH (tirotropik releasing hormon). Releasing itu akan 

merangsang glandula pituitary anterior untuk mensekresikan 

STH dan TSH, TSH akan menstimulir kelenjar tiroid untuk 
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melepaskan tiroksin. Somatotropik hormon dan tiroksin akan 

menstimulir tubuh meningkatkan aktivitas pertumbuhan (Bell 

dan Freeman, 1971 dan Card, 1961). Isroli (1996) 

menyatakan, bahwa hormon pertumbuhan dari kelenjar 

pituitary anterior dan tiroksin dari kelenjar tiroid bekerja 

secara simultan dalam control terhadap pertumbuhan ternak 

menjelang dewasa kelamin. Hormon pertumbuhan dalam 

tubuh berfungsi memacu aktifitas metabolisme, meningkatkan 

cadangan nitrogen, meningkatkan penyediaan energi dan 

merangsang pembentukan somatotropik hormon. Peningkatan 

kedua hormon tersebut akan menaikkan konsumsi pakan, 

sehingga pertumbuhan akan lebih cepat (Harper, Rodwell dan 

Mayes, 1979). Isroli (1996) menambahkan, peningkatan kedua 

hormon tersebut pada ternak menjelang dewasa kelamin dapat 

mempertinggi nafsu makan, meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan dan meningkatkan laju metabolisme 

sehingga meningkatkan laju pertumbuhan. Lama pencahayaan 

lampu secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi 

pakan dan bobot badan. 

Sainsbury (1999), menyatakan bahwa suhu yang 

sesuai sangat penting untuk perkembangan sehingga akan 

berdampak pada produksi burung puyuh. Suhu yang ideal 

untuk burung puyuh berkisar antara 35- 36 0C (95 - 970F) dan 

secara bertahap akan diturunkan menjadi 20 0C (680F) untuk 

burung puyuh berumur lebih dari 3 minggu. 

2.5 Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot badan 

atau produksi telur. Konversi pakan melibatkan pertumbuhan 
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unggas dan konsumsi pakan. Hal yang dikehendaki oleh 

masyarakat adalah jumlah pakan yang sedikit dikonsumsi 

ternak tetapi mampu menunjang pertumbuhan yang cepat. Hal 

ini mencerminkan efisiensi penggunaan pakan atau konversi 

pakan yang baik. Angka konversi pakan yang semakin rendah 

berarti kualitas pakan semakin baik. Amrullah (2003) 

menyatakan bahwa angka konversi pakan erat kaitannya 

dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, 

apabila semakin kecil nilai angka konversi pakan 

menunjukkan tingkat efisiensi burung puyuh memanfaatkan 

pakan menjadi daging dan telur. Ditambahkan oleh Sainsbury 

(1999) jika efisiensi konversi pakan burung puyuh dari 

menetas sampai finishing sekitar 2,2. Gillespie (1990) 

menyatakan, konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

yaitu latar belakang strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang, 

aditif yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaan. Burung puyuh yang dipelihara biasanya 

diberikan pakan secara ad libitum. Bentuk pakan yang terbaik 

untuk burung puyuh adalah small-crumbel, terutama pada 

periode awal burung puyuh atau pun unggas. Pemberian pakan 

pada burung puyuh sekitar 25 g/ekor/ hari. Pada umur 40 hari 

unggas akan mencapai dewasa kelamin dan mulai muncul 

kanibalisme (Sainsbury, 1999). 

Achmanu dan Muharlien (2011), menjelaskan 

perbedaan konversi pakan disebabkan karena adanya 

perbedaan dalam konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. 

Faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap konversi 

pakan adalah suhu yang kurang nyaman, persediaan pakan/air 

minum yang terbatas, tatalaksana pemeliharaan, kualitas 

pakan, kepadatan kandang dan penyakit. Menurut Rasyaf 

(1994), peternak harus mempunyai catatan produksi. Tanpa 
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catatan produksi, nilai konversi tidak akan dapat diperoleh. 

Ditambahkan oleh Rao, et al. (2002) pemeliharaan unggas 

dinegara-negara tropis, suhu lingkungan merupakan stressor 

utama dengan kisaran suhu tinggi hingga 43oC untuk waktu 

yang lama, suhu ideal pemeliharaan unggas yaitu antara 10–

22oC untuk mencapai bobot badan optimum dan 15-27oC 

untuk efisiensi pakan. Penurunan konsumsi pakan sebesar 

1,7% ketika suhu naik sebesar 1oC (Marjuman, 1995). 


