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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Umur Pertama Kali Bertelur

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan dua faktor perlakuan berbeda (lama 

pencahayaan dan daya lampu), didapatkan bahwa umur pertama kali bertelur pada burung 

puyuh sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Tabel 3 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kecepatan umur pertama kali bertelur burung puyuh dengan hasil terbaik terdapat pada 

perlakuan 8 jam pencahayaan (A2) yaitu pada umur 41,89 ± 0,69 hari, sedangkan daya lampu 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kecepatan umur pertama kali 

bertelur burung puyuh dengan hasil terbaik terdapat pada pemberian daya lampu sebesar 15 

watt (B3) yaitu dengan hasil umur pertama kali bertelur pada 42,44 ± 1,64 hari. Perlakuan 

kombinasi antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). 

 Tabel 3. Rata-rata umur pertama kali bertelur pada burung puyuh yang dipengaruhi oleh 
lama pencahayaan dan daya lampu (hari).

Daya Lampu 
(B) Lama Pencahayaan Lampu (A) Rata-rata

4 Jam 8 Jam 12 Jam
5 Watt 44,67 ± 0,58 42,67 ± 0,58 43,33 ± 0,58 43,56 ± 1,02 a
10 Watt 45,67 ± 0,58 41,33 ± 1,53 42,33 ± 0,58 43,11 ± 2,72 ab

15 Watt 44,33 ± 0,58 41,67 ± 0,58 41,33 ± 1,53 42,44 ± 1,64 b

Rata-rata 44,89 ± 0,69 b 41,89 ± 0,69 a 42,33 ± 1,00 a
Keterangan : Notasi superskrip yang berdeda pada perlakuan (A) menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) dan pada perlakuan (B) menunjukkan perbedaan pengaruh 
yang nyata (P<0,05).

4.1 Pengaruh Lama Pencahayaan terhadap Umur Pertama Kali Bertelur

Berdasarkan hasil analisis statistik pada pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap umur 

pertama kali bertelur burung puyuh. Hal ini disebabkan karena pada masa pra-layer 

dibutuhkan istirahat dari paparan cahaya untuk kinerja otak (hipotalamus), perlakuan terbaik 

untuk kecepatan umur pertama kali bertelur diberikan jika ada masa istirahat dari paparan 

cahaya tersebut dalam satu hari masa pencahayaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, 

pencahayaan selama 8 jam (disajikan dalam Gambar 4) memberikan hasil terbaik ditinjau 

dari segi penghematan energi dengan pencahayaan selama 12 jam. Pemberian cahaya selama 
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empat jam menyebabkan burung puyuh lebih lambat dibandingkan dengan dua perlakuan 

lainnya Elfiandra (2007) menyatakan bahwa cahaya berfungsi dalam proses penglihatan, 

merangsang siklus internal dan menstimulasi pelepasan hormon, baik hormon pertumbuhan 

maupun hormon reproduksi. Cahaya akan direspon oleh burung puyuh melalui indra 

penglihatan berupa mata. Melalui mata cahaya dapat merangsang  hypothalamus untuk 

menghasilkan hormon Gonadotropin dan merangsang kelenjar pituitary untuk menghasilkan 

FSH dan LH. Kedua hormon ini berperan dalam proses reproduksi. Hal ini didukung oleh 

Wahyu (1985) bahwa proses fisiologis produksi telur pada permulaan dewasa, di bawah 

pengaruh cahaya kelenjar otak dirangsang untuk memproduksi hormon kelamin yang 

meningkatkan pertumbuhan ovarium serta oviduct dan memulai berproduksi telur.

Berdasarkan rata-rata umur pertama kali bertelur burung puyuh, perlakuan lama 

pencahayaan selama 8 jam (A2) didapatkan umur pertama kali bertelur paling cepat yaitu 

41,89 ± 0,69 hari kemudian diikuti lama pencahayaan selama 12 jam (A3) dan 4 jam (A1). 

Kecepatan umur pertama kali bertelur pada burung puyuh sangat dipengaruhi oleh perlakuan 

lama pencahayaan menggunakan lampu. Karena dengan adanya cahaya lampu burung puyuh 

merespon melalui indra penglihatan (mata) yang merangsang hipothalamus untuk 

menghasilkan hormon Gonadotropin dan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan 

FSH dan LH, kedua hormon ini berperan dalam proses reproduksi. Ditambahkan kemudahan 

ternak untuk aktifitas salah satunya mengkonsumsi pakan yang dapat mengoptimalkan 

pertumbuhan. Perbedaan umur pertama kali bertelur burung puyuh yang dipengaruhi oleh 

lama pencahayaan  pada waktu yang berbeda yaitu 4 jam, 8 jam dan 12 jam disebabkan 

adanya respon terhadap cahaya lampu terlebih pada lama pencahayaan lampu tersebut.   

Cahaya dapat mempengaruhi perilaku dan reproduksi unggas. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa mengurangi intensitas cahaya dapat menjadikan tingkat kanibalisme rendah. Cahaya 

yang menembus ke otak unggas akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormone 

Gonadotropin dan merangsang kelenjar pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH yang 

merangsang dan mempertahankan fungsi reproduksi (Pond and Wilson, 2000). Cahaya 

merangsang kelenjar pitutitary dan memaksanya untuk mensekresikan hormon FSH yang 

meningkat jumlahnya sehingga mengaktifkan ovarium (Suprijatna dkk, 2005).

Gambar 4. Grafik rata-rata umur pertama kali bertelur burung puyuh yang dipengaruhi lama 
pencahayaan lampu.

4.2 Pengaruh Daya Lampu terhadap Umur Pertama Kali Bertelur 
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Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa daya lampu 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap umur pertama kali bertelur 

burung puyuh. Hal ini disebabkan karena perbedaan daya lampu menghasilkan tingkat terang 

cahaya yang berbeda. Respon burung puyuh pada tingkat terang cahaya ini menyebabkan 

peningkatan kinerja organ reproduksi. Organ reproduksi tersebut bekerja karena dipengaruhi 

kinerja hormonal yang optimal akibat rangsangan cahaya tersebut. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa mengurangi intensitas cahaya dapat menjadikan tingkat kanibalisme rendah. Cahaya 

yang menembus ke otak unggas akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormone 

Gonadotropin dan merangsang kelenjar pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH yang 

merangsang dan mempertahankan fungsi reproduksi (Pond and Wilson, 2000). Hal ini 

didukung oleh Suprijatna dkk (2005) bahwa cahaya merangsang kelenjar pitutitary dan 

memaksanya untuk mensekresikan hormon FSH yang meningkat jumlahnya sehingga 

mengaktifkan ovarium.

Pemakaian lampu dengan daya 15 watt memberikan hasil terbaik (disajikan dalam 

Gambar 5) terhadap umur pertama kali bertelur yaitu pada 42,44 ± 1,64 hari, karena kandang 

pada perlakuan ini lebih terang dan suhu lebih tinggi dibandingkan dengan kandang pada 

perlakuan lainnya. Hal ini meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ternak lebih 

optimal, khususnya pada organ reproduksi ditinjau dari analisis umur pertama kali bertelur 

ternak. Cahaya pada pemakaian lampu dengan daya 15 watt lebih terang yang dapat 

membantu ternak untuk lebih beraktifitas, khususnya pada mengkonsumsi pakan. 

Kemudahan dalam mengkonsumsi pakan menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi pula 

sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ternak lebih cepat, khususnya 

perkembangan pada organ reproduksi. Ditambahkan juga kenyamanan ternak dalam hidup di 

kandang yang memiliki suhu lebih tinggi atau lebih hangat pada malam hari menghasilkan 

pertumbuhan yang lebih cepat dan tingkat stress lebih rendah. Suhu yang hangat atau optimal 

pada malam hari membantu ternak lebih cepat untuk pertumbuhan karena ternak tidak 

mengalami cekaman dingin. 

Gambar 5. Grafik rata-rata umur pertama kali bertelur burung puyuh yang dipengaruhi daya 
lampu.

4.3 Pengaruh Interaksi antara Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Umur 

Pertama Kali Bertelur

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5 menujukkan bahwa interaksi 

antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
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(P>0,05) terhadap umur pertama kali bertelur burung puyuh. Hal ini disebabkan karena hasil 

rata-rata umur pertama kali bertelur antar perlakuan memiliki selisih hasil yang tidak jauh 

berbeda. Perlakuan kombinasi antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan hasil 

terbaik terhadap umur pertama kali bertelur pada perlakuan 12 jam dan 15 watt yaitu 41,33 ± 

1,53 hari. Gillespie (1992) menyatakan bahwa, perkembangan bobot badan dan dewasa 

kelamin diatur oleh kelenjar pituitari (pada hipofisa). Jika pakan diberi energi tinggi akan 

merangsang FSH untuk membantu pertumbuhan calon-calon telur. Cahaya mempengaruhi 

umur kematangan seksual dan tingkat produksi telur. Panjang hari cahaya adalah faktor yang 

mengendalikan. Dengan demikian, meningkatkan panjang hari mempercepat kematangan 

seksual, dan mengurangi panjang hari memperlambat kematangan seksual. Jika pullet 

mencapai kematangan seksual terlalu dini maka akan menghasilkan telur dengan ukuran kecil 

selama beberapa bulan.

Pengaruh Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Konsumsi Pakan Harian

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan dua faktor perlakuan berbeda (lama 

pencahayaan dan daya lampu), didapatkan bahwa konsumsi pakan pada burung puyuh sangat 

dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh lama 

pencahayaan lampu memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan burung puyuh dengan hasil konsumsi pakan paling banyak  terdapat pada 

perlakuan 12 jam lama pencahayaan (A3) yaitu 22,05 ± 0,18 g/ekor/hari dan konsumsi  pakan 

paling sedikit terdapat pada perlakuan 4 jam lama pencahayaan (A2) yaitu 21,68 ± 0,18 

g/ekor/hari. Pengaruh daya lampu yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan burung puyuh dengan konsumsi pakan 

paling banyak  terdapat pada perlakuan 15 watt (B3) yaitu 21,94 ± 0,04 g/ekor/hari dan 

konsumsi pakan lebih sedikit terdapat pada perlakuan 5 watt (B1) dan 10 watt (B2) yaitu 

21,83 ± 0,05 g/ekor/hari. Perlakuan kombinasi antara lama pencahayaan dan daya lampu 

memberikan  perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Perlakuan kombinasi untuk 

konsumsi pakan burung puyuh paling rendah ditunjukkan pada perlakuan 4 jam lama 

pencahayaan lampu dengan daya lampu sebesar 10 watt yaitu 21,63 ± 0,05 g/ekor/hari, 

sedangkan paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan 12 jam lama pencahayaan lampu dengan 

daya lampu sebesar 15 watt yaitu 22,10 ± 0,03 g/ekor/hari.

Tabel 4. Rata-rata jumlah konsumsi pakan burung puyuh yang dipengaruhi oleh lama 
pemberian dan daya lampu (g/ekor/hari).

Daya Lampu Lama Pencahayaan Lampu (A) Rata-rata
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(B)
4 Jam 8 Jam 12 Jam

5 Watt 21,66 ± 0,03 21,80 ± 0,02 22,03 ± 0,04 21,83 ± 0,05 a
10 Watt 21,63 ± 0,05 21,86 ± 0,05 22,01 ± 0,01 21,83 ± 0,08 a
15 Watt 21,74 ± 0,03 21,97 ± 0,01 22,10 ± 0,03 21,94 ± 0,04 b

Rata-rata 21,68 ± 0,18 a 21,87 ± 0,19 b 22,05 ± 0,18 c

Keterangan : Notasi superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).

4.4 Pengaruh Lama Pencahayaan terhadap Konsumsi Pakan Harian 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan harian burung puyuh. Lama pencahayaan berbanding lurus terhadap jumlah 

konsumsi pakan pada masing-masing perlakuan. Sesuai dengan pendapat Classen, et al 

(1991) lama pencahayaan yang pendek pada awal pemeliharaan akan mengurangi konsumsi 

pakan dan membatasi pertumbuhan pada unggas terseut. Ditambahkan dengan pernyataan 

Walad (2007), yang menyatakan jika cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi unggas. 

Fungsi tersebut antara lain untuk mengetahui letak pakan, merangsang ternak untuk selalu 

dekat dengan sumber panas, mempengaruhi ternak untuk mengkonsumsi, dan memberi 

kesempatan ternak untuk makan pada malam hari sehingga feed intake meningkat. untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat grafik rata – rata konsumsi pakan yang ditunjukkan pada 

Gambar 6. 

Berdasarkan rata – rata konsumsi pakan burung puyuh selama 35 hari pemeliharaan, 

konsumsi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan pencahaayaan selama 12 jam. Jumlah 

konsumsi pakan paling rendah ada pada pencahayaan selama 4 jam yaitu 21,68 ± 0,18 

gram/ekor/hari, kemudian diikuti pencahayaan selama 8 jam yaitu 21,87 ± 0,19 

gram/ekor/hari dan selama 12 jam yaitu 22,05 ± 0,18 gram/ekor/hari. Adanya pemberian 

cahaya dengan waktu yang berbeda menyebabkan respon burung puyuh terhadap kemudahan 

untuk makan lebih banyak  sehingga konsumsi semakin meningkat bila diberikan cahaya 

yang lebih lama. Konsumsi pakan berkaitan dengan nilai produksi telur dan konversi pakan 

dengan tingkat konsumsi yang sedikit belum tentu menghasilkan nilai produksi telur dan 

konversi pakan yang baik pula. Hal ini menyatakan bahwa segi efisien dari tingkat konsumsi 

pakan harus sebanding dengan menghasilkan nilai produksi telur dan konversi pakan yang 

baik. Hal ini bisa disebabkan oleh perlakuan yang dimulai pada malam hari atau pukul 18.00 

mengakibatkan ternak puyuh memiliki aktivitas lebih sedikit pada malam, sehingga 
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mengakibatkan ternak lebih banyak beristirahat karena tidak adanya cahaya dan tingkat 

ternak untuk mengkonsumsi pakan menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Walad (2007 ), yang menyatakan jika cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi unggas. 

Fungsi tersebut antara lain untuk mengetahui letak pakan, merangsang anak ayam untuk 

selalu dekat dengan sumber panas, mempengaruhi ayam untuk mengkonsumsi, dan memberi 

kesempatan ayam untuk makan pada malam hari sehingga feed intake meningkat. Andisuro 

(2011) menambahkan bahwa, pemberian cahaya yang terus menerus selama 24 jam akan 

meningkatkan tingkah laku makan dan minum serta aktivitas lainnya. Ternak unggas adalah 

makhluk diurnal yang apabila menerima rangsangan cahaya pada malam hari akan 

memberikan kesempatan ternak unggas untuk makan dan minum.

Gambar 6. Grafik rata-rata konsumsi pakan burung puyuh yang dipengaruhi lama 
pencahayaan lampu.

4.5 Pengaruh Daya Lampu terhadap Konsumsi Pakan Harian

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap umur 

pertama kali bertelur burung puyuh. Hal ini disebabkan karena tingkat terang cahaya 

dipengaruhi oleh besarnya daya lampu, semakin besar daya lampu semakin besar pula tingkat 

terangnya. Adanya perbedaan ini menyebabkan tingkat konsumsi burung puyuh semakin 

meningkat karena pada kandang dengan daya 15 watt memiliki tingkat terang paling tinggi 

menyebabkan burung puyuh lebih mudah untuk mengkonsumsi pakan. Semakin besar daya 

lampu semakin hangat lingkungan atau kandang pada burung puyuh yang menyebabkan 

kenyamanan untuk beraktifitas sehingga konsumsi pakan juga meningkat. Menurut pendapat 

Gellispie (1990), temperatur tinggi berpengaruh besar terhadap konsumsi pakan harian. 

Konsumsi rendah apabila temperatur tinggi dan meningkat bila temperatur rendah. Suhu 16-

24oC adalah suhu yang ideal bagi burung puyuh untuk berproduksi maksimal. Wahyu (1998) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti bangsa ternak, tingkat produksi, temperatur lingkungan. Berdasarkan grafik rata – rata 

konsumsi pakan burung puyuh pada Gambar 7, dapat dilihat jika tingkat konsumsi pakan 

pada perlakuan daya lampu 15 watt paling tinggi dibandingkan dengan rataan konsumsi 

pakan pada perlakuan daya lampu 5 watt dan 10 watt.

 Konsumsi pakan terendah terdapat pada daya lampu sebesar 5 watt dan 10 watt yaitu 

21,83 ± 0,05 g/ekor/hari diikuti oleh hasil dari daya lampu 15 watt yaitu 21,94 ± 0,04 
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g/ekor/hari. Dalam hal ini respon burung buyuh menunjukkan konsumsi paling banyak 

(disajikan dalam Gambar 7) dipengaruhi daya lampu yang paling besar yaitu 15 watt. 

Konsumsi pakan berkaitan dengan nilai produksi telur dan konversi pakan (konversi pakan), 

dengan tingkat konsumsi yang sedikit belum tentu menghasilkan nilai produksi telur dan 

konversi pakan yang baik pula. Hal ini menyatakan bahwa segi efisien dari tingkat konsumsi 

pakan harus sebanding dengan menghasilkan nilai produksi telur dan konversi pakan yang 

baik. Nilai produksi telur dan konversi pakan pada perlakuan pengaruh daya lampu tidak 

memberikan perbedaan yang nyata, hal ini menjelaskan bahwa tingkat terang cahaya yang 

mempengaruhi tingkat suhu kandang tidak dapat meningkatkan tingkat produktifitas ternak, 

hanya dapat menigkatkan pertumbuhan organ reproduksi saja yang dijelaskan pada 

sebelumnya yaitu umur pertama kali bertelur. Hasil produktifitas yang paling tinggi untuk 

perlakuan pengaruh daya yang dilihat dari segi konsumsi pakan, produksi telur dan konversi 

pakan terdapat pada perlakuan (B3). Kasiyati (2009) menyatakan bahwa, konsumsi pakan 

pada puyuh kontrol lebih tinggi daripada puyuh yang menerima cahaya monokromatik. Hal 

ini didukung dengan bobot tubuh dan bobot muskuli pektoralis yang relatif tinggi pada puyuh 

yang menerima cahaya monokromatik. Kebutuhan energi sudah terpenuhi maka kelebihan 

energi yang identik dengan pemanfaatan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen dan 

lemak.

Gambar 7. Grafik rata-rata konsumsi pakan burung puyuh yang dipengaruhi daya lampu.

4.6 Pengaruh Interaksi antara Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap 

Konsumsi Pakan Harian

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menujukkan bahwa interaksi 

antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh. Hal ini disebabkan karena hasil rata-rata 

konsumsi pakan antar perlakuan memiliki selisih hasil yang tidak jauh berbeda. Perlakuan 

kombinasi antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan hasil konsumsi terendah 

pada perlakuan 4 jam dan 10 watt yaitu 21,63 ± 0,05 g/ekor/hari, sedangkan konsumsi 

tertinggi pada perlakuan 12 jam dan 15 watt yaitu 22,10 ± 0,03 g/ekor/hari. Ditambahkan 

juga 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 
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pada unggas akan meningkatkan waktu untuk makan, sehingga meningkatkan pertambahan 

bobot badan dan meningkatkan pembentukan bulu.

Pengaruh Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Produksi Telur Harian

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan dua faktor perlakuan berbeda (lama 

pencahayaan dan daya lampu), didapatkan bahwa nilai produksi telur pada burung puyuh 

hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor perlakuan yaitu lama pencahayaan.  Perlakuan 

terbaik terdapat pada perlakuan lama pencahayaan selama 12 jam (A3) yaitu 91,33 ± 3,28%. 

Berdasarkan rata-rata nilai produksi telur (disajikan pada Tabel 5) didapatkan bahwa nilai 

produksi telur burung puyuh paling rendah ditunjukkan pada perlakuan 4 jam lama 

pencahayaan lampu dengan daya lampu sebesar 5 watt (72,00 ± 1,73%), sedangkan paling 

tinggi ditunjukkan pada perlakuan 12 jam lama pencahayaan lampu dengan daya lampu 

sebesar 15 watt (95,00 ± 1,73%).

Tabel 5. Rata-rata nilai produksi telur burung puyuh yang dipengaruhi oleh lama pemberian 
dan daya lampu (%).

Daya Lampu 
(B) Lama pencahayaan Lampu (A) Rata-rata

4 Jam 8 Jam 12 Jam
5 Watt 72,00 ± 1,73 77,00 ± 0,00 88,67 ± 2,51 79,22 ± 8,55
10 Watt 73,00 ± 1,73 76,00 ± 1,73 90,33 ± 1,15 79,78 ± 9,26
15 Watt 72,33 ± 2,88 77,00 ± 3,00 95,00 ± 1,73 81,44 ± 11,96
Rata-rata 72,44 ± 0,50 a 76,67 ± 0,57 b 91,33 ± 3,28 c

Keterangan : Notasi superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).

4.7 Pengaruh Lama Pencahayaan terhadap nilai Produksi Telur Harian

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi 

telur harian burung puyuh. Produksi telur harian berbading lurus dengan lama pencahayaan, 

artinya pencahayaan yang lebih lama menghasil produksi telur harian burung puyuh lebih 

tinggi. Kurnia, Koen, dan Kasiyati (2012), menyatakan produksi telur puyuh yang optimal 

dapat diperoleh bila proses metabolism puyuh berjalan dengan baik, proses metabolisme yang 

baik dapat tercapai dengan factor lingkungan dan nutrisi yang terpenuhi. Faktor lingkungan 

meliputi temperature dan kelembaban, serta pencahayaan. Menurut Rasyaf (1991), burung 

puyuh termasuk yang mempunyai produksi telur yang cukup tinggi, tetapi sifatnya yang 

mudah tercekam dapat mengganggu produksi telur yang kita harapkan. Hal-hal yang 
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menyebabkan tinggi atau rendahnya produksi telur pada burung puyuh antara lain adalah 

ketenangan yang mampu diciptakan di dalam maupun di sekitar kandang, ransum dan 

pemberiannya, menjaga kesehatan burung puyuh, dan pemeliharaan dan tata laksana rutin 

pada peternakan burung puyuh. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada perlakuan lama pencahayaan selama 12 jam 

memberikan hasil yang terbaik pada nilai produksi telur yaitu berkisar pada 91,33 ± 3,28%. 

Nilai produksi telur pada perlakuan lama pencahayaan selam 12 jam sangat tinggi 

dibandingkan dengan standar produksi telur pada burung puyuh, hal ini disebabkan lama 

pencahayaan lampu yang lebih banyak dapat membantu ternak untuk beraktifitas yang  dapat 

berpengaruh pada produktifitas ternak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan 

produktifitas ternak antara lain kemudahan untuk mengkonsumsi pakan, mempercepat 

pertumbuhan fisik dan perkembangan organ reproduksi. Perbedaan lama pencahayaaan 

memberikan pengaruh yang berbeda pada produksi telur burung puyuh. Pemberian cahaya 24 

jam/hari menghasilkan produksi telur yang paling baik daripada pemberian cahaya 18, 16 dan 

20 jam/hari (Triyanto, 2007).  Proses pembentukan telur lebih optimal pada pemberian 

cahaya yang terus menerus dengan bantuan pemberian cahaya lampu selama 12 jam pada hari 

gelap yaitu pukul 18.00-06.00. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur 

di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap 

oleh Infundibulum. Kuning telur berada dibagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya 

penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian masuk ke bagian Magnum, disini 

albumen telur disekresikan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya masuk ke 

bagian Isthmus, disini telur dibungkus oleh 2 buah selaput tipis (membran sel). Proses ini 

memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk 

kedalam Uterus, disini kerabang telur terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 

jam. Selanjutnya telur masuk kedalam vagina, disini hanya beberapa menit saja dan 

kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur  membutuhkan waktu 

sekitar 25 - 26 jam. Maka dari itu unggas tidak akan mampu bertelur lebih dari 1 butir / hari. 

Gambar 8. Grafik rata-rata produksi telur harian burung puyuh yang dipengaruhi lama 
pencahayaan.

4.8 Pengaruh Daya Lampu terhadap Nilai Produksi Telur Harian

Berdasarkan hasil analisis keragaman (Lampiran 7), daya lampu memberikan 

pengaruh  perbedaan yang  tidak nyata (P>0,05) antar perlakuan. Rata-rata untuk perlakuan 
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(B) berurutan (B1), (B2), dan (B3) yaitu 79,22 ± 8,55; 79,78 ± 9,26 dan 81,44 ± 11,96%. 

Grafik rata-rata nilai produksi telur burung puyuh yang dipengaruhi oleh daya lampu 

(disajikan dalam gambar  4) perlakuan (B3) menunjukkan hasil yang tertinggi pada nilai 

produksi telur yaitu berkisar pada 81,44 ± 11,96%. Pemakaian lampu dengan daya yang 

berbeda hanya menyebabkan kecepatan umur pertama kali bertelur, sedangkan untuk nilai 

produksi telur yang dipengaruhi oleh perlakuan pemakaian lampu dengan daya yang berbeda 

tidak menujukkan perbedaan yang nyata karena tingkat terang yang berbeda pada cahaya 

lampu tidak dapat menaikkan nilai produksi telur secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan 

karena tiap sekat kandang perlakuan tidak terdapat adanya perbedaan dalam tingkat terang 

maupun intensitas cahayanya. Hal ini diduga disebabkan kandang perlakuan memiliki ukuran 

kecil yang sangat berbeda dengan ukuran kandang pemeliharaan yang sesungguhnya. 

Ditambahkan Rasyaf (1991), burung puyuh termasuk yang mempunyai produksi telur yang 

cukup tinggi, tetapi sifatnya yang mudah stress dapat mengganggu produksi telur yang kita 

harapkan. Hal-hal yang menyebabkan tinggi atau rendahnya produksi telur pada burung 

puyuh antara lain adalah ketenangan yang mampu diciptakan di dalam maupun di sekitar 

kandang, ransum dan pemberiannya, menjaga kesehatan burung puyuh, dan pemeliharaan 

dan tata laksana rutin pada peternakan burung puyuh. 

4.9 Pengaruh Interaksi antara Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Produksi 

Telur Harian

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa interaksi 

antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap produksi telur burung puyuh. Hal ini disebabkan karena perbedaan antar 

perlakuan memiliki selisih taraf perlakuan yang signifikan, semakin tinggi taraf perlakuannya 

baik lama pencahayaan dan daya lampu memberikan peningkatan pada produksi telur. 

Perlakuan kombinasi antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan hasil terbaik 

terhadap produksi telur terdapat pada perlakuan 12 jam dan 15 watt yaitu 95,00 ± 1,73%. 

Kekurangan atau kelebihan pencahayaan akan menggangu produksi telur. Kekurangan 

cahaya akan menurunkan sekresi hormon-hormon tersebut, sehingga produsi telur berjalan 

lambat, sedangkan sekresi yang berlebihan akibat intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan proses pembentukan telur berjalan lebih cepat (Abidin, 2004). Peranan cahaya 

sangat berkaitan erat dengan produksi dan ukuran telur karena merangsang kerja hormon 

untuk pertumbuhan dan pemasakan calon telur. Cahaya juga mempunyai peran terhadap 

konsumsi pakan dan bobot badan. Pada fase starter berfungsi sebagai pemanas dan penerang 
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supaya target konsumsi pakan dan bobot badan bisa optimal. Fase grower cahaya sangat 

berpengaruh terhadap dewasa kelamin. Intensitas cahaya baik yang berasal dari matahari 

maupun lampu penerangan diminimalkan. Intensitas dan lama penyinaran pada fase layer 

sangat berpengaruh terhadap produksi dan ukuran telur (Johari, 2005).

Pengaruh Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap Konversi Pakan

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan dua faktor perlakuan berbeda (lama 

pencahayaan dan daya lampu), didapatkan bahwa nilai konversi pakan pada burung puyuh 

hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu lama pencahayaan yang berbeda pada masing-

masing perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

konversi pakan. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan 12 jam lama pencahayaan (B3) 

yaitu 2,40 ± 0,09. Berdasarkan rata-rata nilai konversi pakan (disajikan pada tabel 6) 

didapatkan bahwa nilai konversi pakan burung puyuh paling jelek ditunjukkan pada 

perlakuan 4 jam lama pencahayaan lampu dengan daya lampu sebesar 5 watt (2,90 ± 0,14), 

sedangkan paling baik ditunjukkan pada perlakuan 12 jam lama pencahayaan lampu dengan 

daya lampu sebesar 15 watt (2,30 ± 0,04).

Tabel 6. Rata-rata  nilai konversi pakan burung puyuh yang dipengaruhi oleh lama pemberian 
dan daya lampu.

Daya Lampu 
(B) Lama pencahayaan Lampu (A) Rata-rata

4 Jam 8 Jam 12 Jam
5 Watt 2,90 ± 0,14 2,81 ± 0,01 2,48 ± 0,08 2,73 ± 0,22
10 Watt 2,94 ± 0,05 2,85 ± 0,06 2,42 ± 0,04 2,74 ± 0,27
15 Watt 2,99 ± 0,13 2,83 ± 0,11 2,30 ± 0,04 2,71 ± 0,36
Rata-rata 2,94 ± 0,04 b 2,83 ± 0,01 b 2,40 ± 0,09 a

Keterangan : Notasi superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).

4.10 Pengaruh Lama Pencahayaan terhadap Nilai Konversi Pakan

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa lama 

pencahayaan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi 

pakan burung puyuh. Hal ini disebabkan karena pada lama pencahayaan selama 12 jam 

memberikan tingka produktifitas yang tinggi dapat ditinjau melalui produktifitas telur yang 

tinggi sehingga konversi pakan yang dihasilkan juga bagus.  Nilai konversi  pakan  

merupakan  perbandingan antara  konsumsi  pakan  dengan  jumlah produksi  telur  (Rasyaf, 

1994). Konversi pakan dapat dijadikan patokan dalam menentukan  tingkat  efisiensi 
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pemanfaatan pakan oleh ternak puyuh,yang menunjukkan  semakin rendah nilai konversi 

pakan maka semakin tinggi tingkat efisiensi  penggunaan pakan oleh ternak puyuh dan 

sebaliknya. Konversi pakan untuk produksi telur merupakan perbandingan antara jumlah 

pakan  yang  dikonsumsi  (g)  dengan  produksi  telur  (butir)  yang  dihasilkan.  Nilai 

konversi  pakan  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  efisiensi penggunaan  pakan. 

Berdasarkan rata-rata nilai konversi pakan didapatkan bahwa lama pencahayaan 

selama 12 jam memiliki nilai konversi pakan yang paling rendah yaitu 2,40 ± 0,09, hal ini 

berarti pada perlakuan ini memiliki efisiensi yang baik. Nilai konversi pakan berkatian 

dengan konsumsi pakan dan produksi telur, perlakuan lama pencahayaan selama 12 jam 

memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi akan tetapi diikuti dengan nilai produksi telur 

yang tinggi dan nilai konversi pakan yang rendah ditunjukkan oleh grafik (Gambar 9). Hal ini 

disebabkan lama pencahayaan lampu yang lebih banyak dapat membantu ternak untuk 

beraktifitas yang  dapat berpengaruh pada produktifitas ternak. Beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan produktifitas ternak antara lain kemudahan untuk mengkonsumsi pakan, 

mempercepat pertumbuhan fisik dan perkembangan organ reproduksi. Pemberian cahaya 

lampu selama 12 jam memberikan tingkat efisiensitas yang tinggi karena hasil menunjukkan 

nilai konversi pakan yang rendah dapat menigkatkan keuntungan peternak. Menurut 

Achmanu, dkk. (2011), 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 atau air minum 

yang terbatas, tatalaksana pemeliharaan, kualitas pakan, kepadatan kandang, dan penyakit. 

Gillespie (1990), menyatakan bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu 

latar belakang strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang dan manajemen pemeliharaan. 

Gambar 9. Grafik rata-rata konversi pakan yang dipengaruhi lama pencahayaan

4.11 Pengaruh Daya Lampu terhadap Nilai Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil analisi ragam (Lampiran 8) daya lampu memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) antar perlakuan. Rata-rata untuk perlakuan (B) berurutan (B1), (B2), dan 

(B3) yaitu 2,73 ± 0,22; 2,74 ± 0,27 dan 2,71 ± 0,36. Grafik rata-rata nilai konversi pakan 

burung puyuh yang dipengaruhi oleh daya lampu (disajikan dalam gambar  6) perlakuan (B3) 

menunjukkan hasil yang terbaik pada nilai konversi pakan yaitu berkisar pada 2,71 ± 0,36. 

Pemakaian lampu dengan daya yang berbeda tidak mempengaruhi nilai konversi pakan 

secara signifikan karena pada nilai produksi telur juga tidak terdapat perbedaan yang secara 
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signifikan, hal ini disebakan antara konsumsi pakan, nilai produksi telur dan konversi pakan 

saling berkaitan. Sehingga efisiensi pakan akan menjadi baik maupun sebaliknya bila 

produktifitas burung puyuh juga mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. 

Gillespie (1990) menambahkan, konversi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu latar 

belakang strain, suhu, jumlah pakan yang terbuang, aditif yang digunakan dalam pakan, dan 

manajemen pemeliharaan.

4.12 Pengaruh Interaksi antara Lama Pencahayaan dan Daya Lampu terhadap 

Konversi Pakan

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa interaksi 

antara lama pencahayaan dan daya lampu memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan burung puyuh. Hal ini disebabkan karena konversi pakan 

berkaitan dengan konsumsi pakan dan produksi telur, sedangkan konsumsi pakan dan 

produksi telur tidak memberikan pengaruh yang signifikan oleh pengaruh interaksi antara 

lama pencahyaan dan daya lampu. Perlakuan kombinasi terbaik terhadap konversi pakan 

menghasilkan nilai konversi pakan yang rendah terdapat pada perlakuan 12 jam dan 15 watt 

yaitu 2,30 ± 0,04. Konversi pakan untuk produksi telur merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan  yang  dikonsumsi  (g)  dengan  produksi  telur  (butir)  yang  dihasilkan.  Nilai 

konversi  pakan  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  efisiensi penggunaan  pakan.  

Semakin  rendah  nilai  konversi  pakan  maka  efisiensi  penggunaan  pakan  semakin tinggi.  

Konversi  pakan  puyuh  dipengaruhi  oleh  pakan  yang  diberikan,  penyakit, manajemen 

pemeliharaan, dan bangsa puyuh (Ensminger, 1992).


