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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di Indonesia burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan 

komoditas yang dikembangkan untuk menghasilkan telur komsumsi. Permintaan pasar akan 

telur puyuh tidak terbatas untuk komsumsi manusia saja tetapi juga untuk pakan tambahan 

pada pemeliharaan burung terutama burung kenari dan parkit. Meninjau dari segi 

permodalan, burung puyuh merupakan komoditi yang dapat dikembangkan dengan modal 

yang relatif kecil, namun perputaran modal pada komoditi ini sangat cepat sekali 

dibandingkan dengan ayam petelur karena burung puyuh dapat menghasilkan telur pada umur 

kurang lebih empat puluh hari dengan jumlah produksi telur lebih dari 90%. Pemeliharaan 

burung puyuh juga sangat mudah dan sederhana. Berbagai alasan tersebut menjadikan 

komoditi ini banyak diminati oleh masyarakat baik sebagai usaha disektor pembibitan 

maupun produksi telur konsumsi guna memenuhi kebutuhan konsumen (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2009).

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 (Abidin, 2005). Puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang peka terhadap 

rangsangan cahaya. Cahaya memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan, dewasa 

kelamin dan produksi telur pada 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. Secara teori, cahaya 

mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan reproduksi pada semua 

komoditi ternak. Respon terhadap cahaya untuk bangsa unggas dimulai ketika masih berada 

dalam telur yaitu pada saat proses penetasan. Fungsi utama cahaya pada ternak unggas 

khususnya puyuh tidak hanya memfasilitasi ternak agar dapat makan dan minum karena 

aktifitas makan dan minum dapat dilakukan pada siang hari, namun cahaya memiliki peranan 

yang sangat besar terhadap kerja hormonal terutama hormon liutenizing dan follicle 

stimulalting yang bekerja pada pertumbuhan dan reproduksi. Walad (2007) menyatakan 

bahwa rangsangan cahaya pada unggas dapat mempengaruhi kerja sel-sel hypotalamus guna 

menghasilkan gonadotrophin releasing hormon (GnRH). Hormon ini mempengaruhi sel-sel 

yang ada pada anterior pituitary untuk menghasilkan luteunizing hormone (LH) dan folicle 
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stimulating hormone (FSH). Kedua hormon tersebut disekresikan dan ditransportasikan ke 

ovarium melalui aliran darah guna mengaktifkan kerja ovari. 

Tiga aspek penting yang terukur dan bekerja secara bersamaan guna memberikan 

respon terhadap ternak unggas, yaitu; intensitas cahaya (intensity) yang diukur dengan satuan 

lux, lama pencahayaan (photo periodic) diukur dengan satuan waktu, dan panjang gelombang 

(wave lenght) yang diukur dengan satuan nanometer. Panjang gelombang dan intensitas 

cahaya sangat berpengaruh pada ransangan yang diterima oleh retina unggas,  sedangkan 

panas yang dihasilkhan oleh intensitas cahaya dapat mempengaruhi respon pada kulit untuk 

mengenali kondisi lingkungan. Lama pencahayaan memberikan stimulan pada ternak 

terhadap perubahan iklim. 

Peranan cahaya terhadap pertumbuhan dan reproduksi burung puyuh yang begitu 

besar menjadikan penelitian ini menarik guna melihat pengaruhnya ditinjau dari segi lama 

pencahayaan dan daya lampu. Kedua faktor perlakuan tersebut diberikan untuk melihat 

pengaruhnya terhadap umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan burung puyuh. 

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Berapakah lama pencahayaan yang ideal sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

burung puyuh yang meliputi umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi 

telur dan konversi pakan. 

2. Berapakah daya lampu yang ideal sehingga dapat meningkatkan produktifitas burung 

puyuh yang meliputi umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan.

3. Adakah perlakuan kombinasi yang paling bagus antara lama pencahayaan dan daya 

lampu terhadap produktifitas produksi pada burung puyuh. 

1.3 Tujuan Masalah Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui lama pencahayaan yang ideal untuk meningkatkan produktifitas burung 

puyuh yang meliputi umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan.
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2. Mengetahui daya lampu yang ideal untuk meningkatkan produktifitas burung puyuh 

yang meliputi umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan 

konversi pakan.

3. Mengetahui perlakuan kombinasi yang paling bagus antara lama pencahayaan dan 

daya lampu terhadap produktifitas produksi pada burung puyuh. 

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemberian cahaya lampu yang 

meliputi lama pencahayaan dan daya lampu untuk meningkatkan produktifitas burung puyuh.

1.5 Kerangka Pikir

Burung puyuh merupakan ternak yang sangat produktif, mampu menghasilkan 200-

300 butir telur per tahun. Banyak aspek dalam manajemen pemeliharaan yang harus 

ditunjang untuk mencapai performa yang tinggi tersebut. Salah satu aspek tersebut yang 

menarik untuk diteliti adalah program pencahayaan, karena cahaya mempunyai peranan yang 

sangat besar terhadap pertumbuhan dan reproduksi pada ternak unggas, khususnya burung 

puyuh. Menjadikan performa produksi telur meningkat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan 

dan perkembangan organ reproduksi menjadi optimal. Noveandana (2011) menambahkan 

bahwa ungsi utama cahaya pada burung puyuh tidak hanya memfasilitasi ternak agar dapat 

makan dan minum karena aktifitas makan dan minum dapat dilakukan pada siang hari, 

namun cahaya memiliki peranan yang sangat besar terhadap kerja hormonal terutama hormon 

yang bekerja pada pertumbuhan dan reproduksi. Rangsangan cahaya pada unggas dapat 

mempengaruhi kerja sel-sel hypotalamus guna menghasilkan gonadotrophin releasing 

hormon (GnRH). Hormon ini mempengaruhi sel-sel yang ada pada anterior pituitary untuk 

menghasilkan luteunizing hormon (LH) dan folicle stimulating hormone (FSH). Kedua 

hormon tersebut disekresikan dan ditransportasikan ke ovarium melalui aliran darah guna 

mengaktifkan kerja ovari. Pribadi(2010), juga menambahkan penggunaan lampu warna 

kuning lebih menghasilkan penerangan yang dapat merangsang burung puyuh untuk 

mengkonsumsi pakan yang lebih banyak dan diikuti dengan meningkatnya produksi telur 

(bobot telur).Wibowo (2003), menyatakan jenis lampu dop dengan warna kuning lebih 

menghasilkan penerangan yang dapat merangsang unggas untuk mengkonsumsi pakan yang 

lebih banyak, mempercepat dewasa kelamin, meningkatkan produksi telur.
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Program pencahayaan dibagi menjadi 3 aspek antara lain lama pencahayaan, 

intensitas cahaya dan panjang gelombang. Penelitian ini fokus hanya pada dua aspek yaitu 

lama pencahayaan dan intesitas cahaya menjadikan faktor perlakuan yang akan diteliti. Lama 

pencahayaan menggunakan satuan waktu yang berbeda diberikan mulai pukul 18.00 sampai 

dengan 6.00, sedangkan intensitas cahaya menggunakan satuan watt (daya lampu) yang 

berbeda yaitu antara lain 5 watt, 10 watt dan 15 watt dan menggunakan lampu pijar dengan 

merk yang sama. Kedua faktor perlakuan tersebut diberikan untuk melihat pengaruhnya 

terhadap umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan 

burung puyuh. 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir

1.6 Hipotesa

Hipotesa yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Lama pencahayaan lampu memberikan peningkatan terhadap umur pertama kali 

bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan burung puyuh.

2. Penggunaan daya lampu yang berbeda memberikan peningkatan terhadap umur 

pertama kali bertelur, konsumsi pakan, produksi telur dan konversi pakan burung 

puyuh.

3. Perlakuan kombinasi antara lama pencahayaan dan penggunaan daya lampu 

memberikan peningkatan terhadap umur pertama kali bertelur, konsumsi pakan, 

produksi telur dan konversi pakan burung puyuh.

PENGARUH CAHAYA

LAMA PENCAHAYAAN:
- 4 JAM
- 8 JAM
- 12 JAM

DAYA LAMPU :
- 5 WATT
- 10 WATT
- 15 WATT

PANJANG
GELOMBANG

KERJA HORMONAL

1. Liutenizing Hormone (LH)
2. Folicle Stimulating Hormone 

(FSH)

1. Umur Pertama Bertelur
2. Konsumsi Pakan
3. Produksi telur
4. Konversi Pakan


