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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Burung Puyuh

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) adalah jenis unggas yang tidak dapat 

terbang, berukuran kecil, dan kakinya pendek dengan berat kurang lebih 150 g/ekor. Burung 

puyuh pertama kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Di Indonesia, burung 

puyuh mulai berkembang pada tahun 1979. Pemerintah Indonesia, secara resmi mengimpor 

burung puyuh dari Jepang dan menyebarkannya ke seluruh negeri pada tahun 1984 hingga 

sekarang. Burung puyuh membutuhkan waktu lebih singkat dibandingkan dengan ayam 

untuk mulai bertelur yakni umur sekitar 35-40 hari. Burung puyuh mampu menghasilkan 

telur seberat 10 g (hampir 7% berat badannya) dan memiliki kemampuan produksi sekitar 

300 butir telur per tahun (Abidin, 2005). Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

merupakan jenis unggas yang cepat bertelur dibanding dengan unggas lain. Telur yang 

dihasilkan memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein pada telur 

unggas lain. Pencahayaan merupakan faktor penting dalam proses biologis pada kehidupan 

unggas. Pencahayaan akan mempengaruhi beberapa regulasi hormonal di dalam tubuh 

unggas. Proses reproduktif seperti proses terbentuknya telur pada unggas dipengaruhi oleh 

sistem hormonal yang diregulasi oleh cahaya (Irawati, 2011). Menurut Garnida (2001), berat 

telur pertama kali pada burung puyuh yaitu 9,43 g. Sedangkan rataan berat telur burung 

puyuh yaitu 9,47 g. Listiyowati dan Roospitasari (2009), menambahkan berat telur sangat 

dipengaruhi oleh faktor genetis, umur induk, berat badan, total produksi setaiap tahun, 

temperatur, musim, umur dewasa kelamin, pakan dan minum. Bobot telur burung puyuh rata-

rata 10 g atau sekitar 8% dari bobot tubuh burung puyuh betina. Burung puyuh mampu 

bertelur saat berumur sekitar 41 hari. Pada masa bertelur, dalam satu tahun dapat dihasilkan 

250-300 butir telur, yaitu dalam periode bertelur selama 9-12 bulan. Karakteristik burung 

puyuh yaitu warna bulu badan coklat dan terdapat lurik kuning serta hitam, warna paruhnya 

putih kecoklatan, warna kulitnya merah kecoklatan serta warna kaki putih pucat, sedangkan 

berat telur mencapai 10,83 – 11,78 g. 

Klasifikasi dan karakteristik burung puyuh adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylom : Chordata
Class : Aves
Ordo : Galiformes
Sub Ordo : Phasianidae
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Famili : Phasianidae
Sub Famili : Phasianidae
Genus : Coturnix
Spesies : Coturnix coturnix Japonica
Negara Asal : Jepang

2.2 Program Pencahayaan

Program pencahayaan adalah salah satu program dalam manajemen perkandangan 

khususnya pada peralatan guna meningkatkan produktifitas burung puyuh, sistem kerjanya 

adalah dengan penambahan cahaya buatan menggunakan lampu untuk merangsang kinerja 

hormon reproduksi yang akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan 

perkembangan organ reproduksi. Cahaya yang cukup dan sesuai akan membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan ayam. Cahaya mempunyai beberapa fungsi 

bagi burung puyuh. 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 (Walad, 2007). Penerangan tambahan di malam hari mutlak diperlukan dan 

dapat diperoleh dari lampu pijar atau lampu minyak. Cahaya berfungsi sebagai stimulir 

kelenjar hipofisa yang akan mensekresikan hormon gonadotropin ke dalam darah menuju alat 

reproduksi. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan ovarium menjadi meningkat 

sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan produksi telur (Listyowati dan 

Roospitasari, 2009). Di samping mempengaruhi konsumsi pakan, secara umum cahaya 

mempengaruhi pertumbuhan. Unggas merespon cahaya dalam beragam cara yang 

mencangkup pertumbuhan dan performan produksi. Cahaya berfungsi dalam proses 

penglihatan, merangsang siklus internal dan menstimulasi pelepasan hormon, baik hormon 

pertumbuhan maupun hormon reproduksi (Elfiandra, 2007). Cahaya merangsang kelenjar 

pitutitary dan memaksanya untuk mensekresikan FSH yang meningkat jumlahnya sehingga 

mengaktifkan ovarium (Suprijatna, Atmomarsono dan Kartasudjana, 2005). Pribadi (2010) 

menyatakan enggunaan lampu warna kuning lebih menghasilkan penerangan yang dapat 

merangsang burung puyuh untuk mengkonsumsi pakan yang lebih banyak dan diikuti dengan 

meningkatnya produksi telur.

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).
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Sinar matahari bagi ayam ras petelur memiliki fungsi membantu proses pembentukan 

telur, membunuh mikroorganisme penyebab penyakit, dan membentukan vitamin D. 

Penyinaran bisa dengan bantuan sinar matahari atau lampu pijar. Pada ayam periode starter 

dan grower, penyinaran lampu pijar pada malam hari juga dapat meningkatkan konsumsi 

pakan dan berdampak pada pertambahan bobot badan. Salah satu fungsi lain dari cahaya 

adalah memacu dan mengendalikan sekresi LH dan FSH. Kekurangan atau kelebihan 

pencahayaan akan mengganggu 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 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).

Gambar 2. Pencahayaan buatan (lampu) pada burung puyuh

2.3 Umur Pertama Kali Bertelur

Umur pertama kali bertelur adalah parameter pada burung puyuh saat umur pertama 

kali mulai bertelur yaitu sekitar umur 42 hari keatas. Satu butir telur terbentuk selama 24 – 27 
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jam. Ovulasi kuning telur terjadi 14 – 45 menit, oleh karena itu ovulasi tidak akan terjadi 

apabila telur masih berada di dalam oviduk. Ovum yang distimulasikan oleh hormon steroid 

menyebabkan ovulasi terjadi secara berkesinambungan. Ovum pada fase perkembangan cepat 

akan mensekresikan estrogen, sementara itu theca interna mensekresikan testosteron. Sekresi 

progesteron oleh granulosa dari folikel yang sudah masak terjadi sehari setelah ovulasi. 

Kronologi terjadinya ovulasi mempunyai dua ritme. Pertama, karena pengaruh hormon yang 

dilepaskan oleh hipofisa yang dipengaruhi oleh pengaturan cahaya. Kedua, tergantung pada 

ritme pemasakan ovum di ovarium. Luteinizing hormon (LH) yang diproduksi oleh hipofisis 

disekresikan 6 jam sebelum ovulasi di bawah control sekresi progesteron dari granulosa 

folikel. Produksi progesteron sendiri sebetulnya juga tergantung pada sekresi LH. Asosiasi ini 

menyebabkan terjadinya sinkronisai antara masaknya folikel dan terjadinya ovulasi. Hasil ini 

merupakan implikasi progesif dan umpan balik dari sekresi progesteron dari folikel dan LH 

dari hipofisis. Umpan balik positif ini tidak mungkin terjadi selama periode 4 – 11 jam 

setelah penerangan (Yuwanta, 2004). 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 menyebabkan tinggi atau rendahnya produksi telur 

pada burung puyuh antara lain adalah ketenangan yang mampu diciptakan di dalam maupun 

di sekitar kandang, pakan dan pemberiannya, menjaga kesehatan burung puyuh, dan 

pemeliharaan dan tatalaksana rutin pada peternakan burung puyuh (Rasyaf, 1991).

Sudarmono (2003), menyatakan pembentukan telur yang normal, memerlukan waktu 

berkisar antara 25 – 26 jam, yang terdiri atas berbagai tahapan sebagai berikut : Tahap 

pertama, terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Sel 

telur yang dihasilkan di dalam ovarium ini jumlahnya mencapai ribuan dalam berbagai 

ukuran. Sel telur yang paling besar bewarna keputihan disebut folikel. Folikel sebagai sel 

telur yang sudah dewasa tersebut kemudian dilepas secara berurutan. Tahap kedua, kuning 

telur yang dilepaskan ovarium tersebut diterima oleh infundibulum. Di dalam infundibulum, 

kuning telur tinggal selama 15 menit saja tanpa adanya penambahan unsur lain. Tahap ketiga, 

pada saat kuning telur berada di dalam magnum terjadi penambahan unsur lain, berupa putih 

telur yang terdiri atas 88 % air dan 11 % protein. Di dalam magnum, kuning telur tinggal 

selama 3 jam. Tahap keempat, di dalam isthmus telur dibungkus 2 buah selaput tipis. Telur 

tinggal di dalam isthmus selama ± 1,25 jam. Tahap kelima, telur tinggal di dalam uterus 

selama 20 – 21 jam. Di dalam uterus ini telur disempurnakan, hingga mendapat cairan putih 

tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut kerabang. 
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Tahap keenam, telur yang sudah sempurna, dikeluarkan melalui kloaka. Rongga udara telur 

terbentuk di luar tubuh yakni 1 – 2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. 

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 system pemeliharaan mudah dan 

sederhana (Daulay dkk, 2007).

Semua spesies unggas memberikan respon terhadap reaksi terang gelap. Cahaya alami 

dan buatan keduanya merangsang proses reproduksi unggas. Rasio periode terang gelap dan 

tingkat perubahan cahaya mempengaruhi waktu keluarnya telur. Cahaya merangsang 

melepaskan dan meningkatkan suplai FSH. Hormon ini melalui aktivitas ovarium 

mengakibatkan terjadinya ovulasi dan keluarnya telur. Apabila peneluran dimulai pada umur 

yang terlalu awal, melalui peningkatan cahaya dengan tingkat intensitas sangat tinggi atau 

siang hari yang terlalu panjang, telur akan berukuran kecil. Apabila peneluran tertunda 

sampai umur yang lebih tua, telur umumnya lebih besar (Blakely and Bade, 1994). 

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 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 (Gillespie, 1992). 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 (Wahju, 1985). 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 hormon gonadotropin dan 

merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH yang merangsang dan 

mempertahankan fungsi reproduksi (Pond dan Wilson, 2000).

2.4 Konsumsi Pakan
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Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan yang tidak 

termakan (Wahju, 1985). Keadaan kandang yang tidak nyaman juga akan memacu stres pada 

ternak burung puyuh, sehingga nafsu makan akan menurun, yang akan berpengaruh terhadap 

tingkat konsumsi pakan, bobot telur, dan konversi pakan ternak (Achmanu, Muharlien dan 

Salaby, 2011). Tidak hanya kecukupan nutrient yang cukup penting untuk mendorong 

konsumsi dan memaksimalkan efisiensi pakan, tetapi sama pentingnya adalah pengolahan 

bahan pakan yang sesuai. Pengolahan pakan secara fisik, kimia, atau perubahan lain bahan 

pakan sebelum pakan dikonsumsi. Pakan diproses untuk mengubah bentuk fisik atau ukuran 

partikel, untuk melestarikan, untuk mengisolasi bagian spesifikasi, untuk meningkatkan 

palatabilitas atau kecernaan, untuk mengubah komposisi kandungan hara (Pond and Wilson, 

2000). Dalam lingkungan yang hangat, penurunan konsumsi pakan mungkin tidak 

mempengaruhi produksi dan kualitas telur bahkan penurunan asupan pakan hingga 15 persen 

mungkin juga tidak mempengaruhi produksi atau kualitas telur (Stott, Mount, Hironaka, and 

Oltjen, 1981). Jumlah kebutuhan pakan burung puyuh sesuai dengan umurnya tertera pada 

Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai dengan umurnya
Umur(Minggu) Kebutuhan  pakan(g/ekor/hari)

1 3,25

2 8,43

3 11,45

4 13,36

5 16,03

> 6 22,08

Sumber: Dewi (2001)

2.5 Produksi Telur

Produksi telur atau hen day production (hdp) merupakan salah satu standar yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat produksi yang biasa dipakai di Indonesia. Produksi telur 

merupakan perbandingan antara produksi telur yang diperoleh hari itu dan jumlah unggas 

pada hari itu dikalikan 100 %. Sudarmono (2003), menyatakan pengukuran tingkat produksi 

telur dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat produksi yang dihasilkan pada setiap 

hari, sehingga dapat dibandingan dengan produksi sebelumnya. 
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Produktivitas telur dapat dilihat dari produksi telur dan konversi pakan, produksi telur 

ayam petelur yang diamati yaitu produksi telur harian (Hen Day Production). Tujuannya 

pengukuran produksi telur adalah untuk mengetahui jumlah telur yang dihasilkan oleh 

sekelompok ayam pada umur tertentu. Produksi telur berhubungan langsung dengan konversi 

pakan, semakin besar produksi telur (kg) yang dihasilkan semakin kecil nilai konversi pakan 

(Rasyaf, 2003). 

Produksi telur pada setiap peternakan dapat dihitung dengan menghitung produksi 

telur yang dihasilkan oleh unggas dibagi dengan jumlah unggas pada hari tersebut dikalikan 

100% atau biasa disebut dengan Hen Day Egg Production. Bisa juga dihitung dengan 

menghitung produksi telur yang dihasilkan oleh unggas dibagi dengan jumlah unggas awal 

pada waktu masuk fase bertelur atau layer dikalikan 100% atau biasa disebut dengan Hen 

House Egg Production (Sundaryani dan Santoso, 2004). Burung puyuh yang diberi 

pencahayaan warna biru memiliki nilai HDP yang paling tinggi karena jumlah telur yang 

diproduksi juga paling tinggi selama penelitian (Noveandana, 2011).

2.6 Konversi Pakan

Konversi pakan adalah hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot badan atau produksi telur. Konversi pakan melibatkan 

pertumbuhan 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. 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 (Amrullah, 2003).

Konversi pakan selalu diperbaiki oleh banyak pembibit dari masa ke masa. Walaupun 

dalam kurun waktu yang panjang, tetapi hal ini terus-menerus diperbaiki oleh pembibit 

karena konversi ini melibatkan pertumbuhan dan konsumsi pakan. Jumlah pakan yang 

digunakan sebaiknya mampu menunjang pertumbuhan yang cepat. Hal ini mencerminkan 

efisiensi penggunaan pakan yang baik. Bila memperhatikan sudut konversi, sebaiknya dipilih 

angka konversi yang rendah akan tetapi angka itu berbeda dari masa awal ke masa akhir 

karena di masa akhir pertumbuhan menjadi lambat atau mulai menurun, sedangkan pakannya 

bertambah terus (Rasyaf, 2004). Menurut Achmanu, dkk (2011), perbedaan konversi pakan 

disebabkan karena adanya perbedaan dalam konsumsi pakan dan jumlah produksi telur. 
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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. 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 ayam. Pemberian pakan pada burung puyuh sekitar 25 g/ekor/ hari. 

Pada umur 40 hari unggas akan mencapai dewasa kelamin dan mulai muncul kanibalisme. 

Efisiensi konversi pakan dari menetas sampai finishing sekitar 2,2 (Sainsbury, 1999). Rata-

rata umur burung burung puyuh untuk mencapai 50% produksi ini dipengaruhi oleh tingkat 

cahaya. Rata-rata produksi telur dan konversi makanan selama 12 minggu dipengaruhi oleh 

tingkat cahaya. Rata-rata konsumsi makanan, berat telur serta persentase mortalitas tidak 

dipengaruhi oleh tingkat cahaya (Anwar, Harimurti, dan Yuwanta, 1981). Menurut Rasyaf 

(1994), peternak harus mempunyai catatan produksi. Tanpa catatan produksi, nilai konversi 

tidak akan dapat diperoleh. Perbandingan hasil dengan pakan atau konversi pakan adalah:

Pakan yang dihabiskan untuk produksi telur (g)

Produksi telur yang diperoleh (g)


