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BAB I 

PENDAHULUAN 

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan protein hewani oleh 

masyarakat semakin meningkat. Puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan 

ternak unggas yang diternakkan sebagai penghasil telur dan daging. Telur puyuh 

adalah produk utama yang dihasilkan oleh peternakan  puyuh dengan kandungan 

protein yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Peternakan puyuh di Indonesia 

sedang berkembang dan pemeliharaan mudah serta menguntungkan karena awal 

produksi cepat, produktivitas tinggi dengan jumlah telur sekitar 250-300 

butir/tahun  dengan berat 8-10 g/butir, modal tidak terlalu besar dan  tempat 

pemeliharaanya dapat di tempat yang terbatas (Armen dkk., 2013). Beberapa 

faktor diketahui berpengaruh terhadap keberhasilan peternakan puyuh, 

diantaranya pakan, bibit, pemeliharaan, manajemen pemberian pakan dan 

kesehatan (Nugroho dan Mayun, 1982). 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki kondisi cuaca 

yang panas, lembab serta temperatur yang tinggi akan tetapi berfluktuasi 

sepanjang hari. Fluktuasi temperatur tertinggi di Indonesia sekitar pukul 12.00-

13.00 WIB dengan suhu mencapai 32,2°C sedangkan temperatur terendah pada 

pukul 05:00-06:00 WIB mencapai 19,0°C (Hafidi dkk., 2015). Fluktuasi 

temperatur yang tinggi dapat menyebabkan cekaman panas, hal ini menyebabkan 

puyuh cenderung mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan air minum dan 

istirahat sebagai upaya untuk mengatasi cekaman panas. Puyuh yang mengalami 
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cekaman panas akan mengalami stress sehingga energi dari konsumsi pakan lebih 

banyak digunakan untuk menstabilkan suhu tubuh yang mengalami heat stress 

(Komalasari, 2014). Penggunaan energi untuk menstabilkan suhu tubuh akan 

mengakibatkan energi untuk produksi telur lebih sedikit, sehingga dapat 

menurunkan produksi dan kualitas telur yang dihasilkan (Henid dkk., 2010).  

Untuk meminimalisir efek dari fluktuasi suhu dan kelembaban yang terjadi 

di Indonesia dibutuhkan manajemen pemberian pakan pada puyuh yang tepat 

untuk memaksimalkan pakan yang dikonsumsi. Adapun upaya yang dapat 

dilakukan, antara lain dengan memperhatikan frekuensi dan periode pemberina 

pakan yang disesuaikan dengan temperatur lingkungan, karena puyuh dalam 

mengkonsumsi pakan dan minum sangat dipengaruhi oleh temperatur yang 

nyaman. Dalam mengatasi heat stress, upaya yang dapat dilakukan dengan 

memperpanjang waktu nyaman puyuh melalui frekuensi dan periode pemberian 

pakan sehingga puyuh dapat mengoptimalkan konsumsi pakan pada saat kondisi 

nyaman yang lebih lama (Fijana dkk., 2012).  Penelitian Diarra dan Tabuaciri 

(2014), menyatakan bahwa pemberian pakan pada saat kondisi lingkungan 

nyaman akan meningkatkan tingkah laku makan dan memaksimalkan energi yang 

diperoleh untuk produksi telur. Frekuensi dan periode pemberian yang tepat akan 

menentukan lamanya suhu nyaman pada burung puyuh, sehingga pakan yang 

dikonsumsi dapat mempengaruhi produksi telur terutama kualitas fisik telur yang 

dihasilkan (Murhalien dkk., 2010). Kualitas fisik telur puyuh meliputi berat telur, 

tebal kerabang telur, haugh unit, indeks kuning telur (Yuwanta, 2010). Bobot telur 

akan meningkat seiring dengan pertambahan umur puyuh dengan pemberian 
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protein 18-24% dan memperlihatkan respon linier yang sangat nyata pada bobot 

telur (Indah, 1989). Kualitas fisik telur puyuh yang diproduksi sangat ditentukan 

oleh konsumsi pakan, kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh frekuensi dan 

periode pemberian pakan terhadap kualitas fisik telur puyuh (Coturnix coturnix 

japonica). Manfaat yang diperoleh adalah sebagai sumber informasi bagi peternak 

dalam manajemen pemberian pakan yang tepat dalam upaya meningkatkan 

kualitas fisik telur puyuh. Hipotesis penelitian adalah frekuensi dan periode 

pemberian pakan berbeda dapat mempengaruhi kualitas fisik telur  puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


