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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah susunan 

kandang terhadap produksi telur burung puyuh. Penelitian ini dilaksanakan di 

Perumahan Pepabri Perampuan, Labuapi, Lombok Barat. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 180 ekor induk puyuh petelur (Coturnix-coturnix 

javonica). Penelitian ini menggunakan 3 perlakuan kandang yaitu kandang satu 

susun, kandang dua susun dan kandang tiga susun, serta masing-masing perlakuan 

menggunakan 3 ulangan yang diisi 10 ekor puyuh setiap ulangan. Variabel yang 

di amati adalah produksi telur, bobot telur dan konsumsi pakan. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan Anova dari Rancangan Acak Lengkap (RAL), jika 

terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji Duncans. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa susunan kandang yang berbeda berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap produksi telur, bobot telur dan konsumsi pakan. Didapat hasil 

rataan produksi telur pada ketiga susunan kandang yang berbeda yaitu kandang 

satu susun sebesar 65,24 persen, kandang dua susun 69,14 persen dan kandang 

tiga susun 69,99 persen. Rataan bobot telur pada ketiga susunan kandang berbeda 

yaitu kandang satu susun sebesar 9,88 gram, kandang dua susun 9,87 gram dan 

kandang tiga susun sebesar 9,86 gram dan rataan konsumsi pakan pada ketiga 

susunan kandang yang berbeda yaitu kandang satu susun sebesar 22,89 gram, 

kandang dua susun 22,90 gram dan kandang tiga susun 22,89 gram.  

 

Kata Kunci : Susunan Kandang, Produksi Telur, Burung Puyuh 



 
 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT NUMBER OF FLOOR CAGES TOWARD 

QUAIL EGGS PRODUCTION 

By 

JULISA KURNIANTI 

B1D 010 234 

Animal Science Study Program,  Faculty of Animal Science, Mataram University 

Jl. Majapahit 62, Mataram 83125, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

ABSTRACT 

 

This study aims to recognize the effects of different number of floor cages 

toward quail eggs production. This study was conducted at Pepabri in Perampuan, 

Labuapi, West Lombok. The material of this research was 180 quails (Coturnix-

Coturnix Javonica). This research used three treatments ; one floor cage, double 

floor cage, and triple floor cage, in which each treatments was repeated 3 times 

with 10 quails in every repeatition. The monitor variabels were egg production, 

egg weigh and feed consumtion. The obtained data was analyzed with Anova 

based on Complitely Randomized Design (CRD), if there had been any 

differences, it would have analyzed by using Duncans Test. The result showed 

that different number of floor not have significant (P>0,05) effects toward egg 

production, egg weigh and feed consumtion. The obtained average result from 

three different floor cage for egg production was 65,24 persent (one floor cage), 

69,14 persent (double floor cage), and 69,99 persent (triple floor cage). The 

average weigh for egg weigh was 9.88 gram (one floor cage), 9,87 gram (double 

floor cage), 9.86 gram (triple floor cage), and avarage feed consumtion was 22,89 

gram (one floor cage), 22,90 gram (double floor cage), and 22,89 gram (triple 

floor cage). 
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu 

meningkat. Proyeksi menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 

berjumlah 237.641 ribu orang dan pada tahun 2014 berjumlah 252.164,8 ribu 

orang (Anonimus, 2014). Peningkatan pertumbuhan penduduk memaksakan 

penyediaan pangan produk peternakan harus dihasilkan dengan cepat agar dapat 

mengimbangi kebutuhan masyarakat. Salah satu sektor peternakan yang paling 

cepat menghasilkan produk pangan adalah dunia perunggasan, karena 

memerlukan waktu yang singkat untuk menghasilkan produk pangan berupa 

daging dan telur.  

Salah satu upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan protein hewani 

dalam makanan masyarakat selain kebutuhan karbohidrat adalah dengan 

memprogramkan pengembangan aneka ternak selain ayam antara lain burung 

puyuh, kalkun, burung dara, angsa, itik dan kelinci. Pengembangan jenis ini perlu 

agar pengisian permintaan akan protein hewani tidak dipenuhi oleh ternak besar 

saja, tetapi juga dari ternak unggas dan ternak kecil lainnya. Sejalan dengan 

kebijakan pengembangan aneka ternak unggas, puyuh merupakan salah satu 

pilihan yang cukup potensial yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 

protein hewani, baik berupa telur maupun daging. Disamping itu sejalan dengan 

anjuran pemerintah untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka peningkatan 

pendapatan keluarga, puyuh merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat 

dijalankan sebagai usaha sampingan karena pemeliharaan puyuh tidak banyak 

menyita tempat dan dapat dipelihara dipekarangan yang lahannya terbatas.  

Faktor yang perlu diperhatikan dalam usaha budi daya puyuh adalah 

kandang atau rumah puyuh. Tidak ada model baku yang diharuskan, kandang 

dibuat sesuai dengan umur puyuh, kebutuhan puyuh dan kenyamanan. Ada 

beberapa penelitian tentang jumlah susunan kandang puyuh yang digunakan. 

Kandang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan produktivitas 

puyuh, karena unggas ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap 

perubahan yang terjadi disekitar kandang dan lingkungan. Penanganan kandang 

yang baik akan memberikan pengaruh langsung pada puyuh.  



 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model kandang bertingkat agar 

dapat diadopsi oleh peternak dalam usaha budidaya ternak puyuh. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut :  

a. Dapat menjadi sumber informasi bagi peternak dalam proses 

pembuatan kandang puyuh atau rumah puyuh, sehingga peternak 

mengetahui model kandang atau susunan kandang yang bagus untuk 

menghasilkan produksi telur yang tinggi.  

b. Dapat dijadikan sebagai data pembanding bagi mahasiswa atau pihak 

lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan ternak 

puyuh. 

c. Untuk mahasiswa yang melakukan penelitian dapat melanjutkan 

penelitian ini sebagai bisnis atau usaha sampingan untuk menambah 

pendapatan.  

  



 
 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama ± 3 bulan dari bulan Desember 

2014 – Maret 2015 di Pepabri Perampuan, Labuapi, Lombok Barat. 

Materi Penelitian 

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu puyuh, puyuh  

yang digunakan adalah induk puyuh petelur Jepang (Coturnix–coturnix japonica) 

yang berumur 3 bulan, puyuh yang digunakan sebanyak 10 ekor per kandang. 

Pakan yang digunakan adalah pakan jadi atau pakan komplit yang berasal dari 

pabrik. Kandang puyuh yang digunakan adalah kandang susun mulai dari kandang 

satu susun, kandang dua susun dan kandang tiga susun, dengan masing–masing 

susunan terdiri dari 3 ulangan, ukuran kandang yaitu panjang  60 cm, lebar 40 cm, 

tinggi 35 cm dan jarak antar tingkat kandang yaitu 13,5 cm. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tempat pakan, tempat air minum, 

penampung ekskresi, ember, alat tulis, timbangan, termometer, timbangan 

analitik. 

Variabel yang diamati 

Konsumsi pakan (gram/ekor/hari), konsumsi pakan diperoleh dari jumlah 

pakan yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan yang dikonsumsi kemudian 

dibagi dengan jumlah puyuh. Produksi telur puyuh per hari dan persentase 

produksi telur (%), produksi telur diperoleh dari jumlah telur yang dihasilkan 

setiap hari dan persentase dihitung berdasarkan jumlah telur pada setiap perlakuan 

dibagi jumlah ternak dikali 100 persen. Bobot telur (gram), bobot telur diperoleh 

dari hasil penimbangan telur yang di produksi. 

Metode Penelitian 

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu persiapan 

kandang, sebelum penelitian dimulai kandang dibersihkan dengan air untuk 

menghilangkan sisa kotoran, setelah kering kemudian disucihamakan dengan 



 
 

desinfektan dan kandang diletakkan sesuai susunan yang telah ditentukan dan 

puyuh ditempatkan didalam kandang dengan jumlah puyuh pada masing–masing 

kandang 10 ekor. Pemberian minum dilakukan secara ad libitum, sedangkan 

pemberian pakan diberikan sesuai dengan kebutuhan puyuh ± 23 gram/ekor/hari. 

Produksi Telur, pengambilan telur dilakukan 1 kali sehari pada malam hari. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan design Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

searah yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan Anova dengan taraf signifikan 0,05 dan 0,01. Jika terdapat hasil yang 

berbeda dilanjutkan dengan Uji Duncans (Steel dan Torrie, 1989). 

 

  



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Produksi Telur 

Hasil penelitian dari ketiga perlakuan susunan kandang yang berbeda 

tersebut menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap produksi 

telur burung puyuh. Rataan produksi telur pada masing-masing perlakuan 

disajikan dalam Tabel 1.   

Tabel 1. Rataan Produksi Telur Burung Puyuh pada Susunan Kandang yang 

               Berbeda (persen) 

Ulangan 
Model kandang 

Satu susun Dua susun Tiga susun 

1 71,57 68,64 69,32 

2 58,57 70,64 70,59 

3 65,57 68,14 70,06 

Rataan±SD 65,24
a
±6,51 69,14

a
±1,32 69,99

a
±0,64 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Keterangan  : Superskrip yang sama pada baris yang sama berbeda tidak nyata  

    (P>0,05) 

Tabel 1 menunjukkan produksi telur selama penelitian pada susunan 

kandang yang berbeda didapat rataan yaitu kandang satu susun 65,24 persen, 

kandang dua susun 69,14 persen dan kandang tiga susun 69,99 persen. Pada tabel 

1 dapat dilihat rataan produksi telur pada kandang satu susun memiliki produksi 

terendah dibandingkan kandang dua susun dan tiga susun. Namun angka 

bervariasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Kemungkinan hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya cahaya pada tingkat paling rendah, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Sofyan (2012) bahwa cahaya sangat berpengaruh 

terhadap produksi telur. Ayam yang mendapat kuantitas cahaya lebih banyak, 

produksi telurnya lebih tinggi dibandingkan ayam yang mendapat kuantitas 

cahayanya sedikit sehingga produktivitas ayam sangat dipengaruhi oleh 

pencahayaan. Penambahan cahaya dapat mempercepat dewasa kelamin (umur 

bertelur) dan matangnya sel telur pada unggas (Anonim, 2010). Dalam penelitian 

ini kandang dua susun dan tiga susun selalu mendapat kuantitas cahaya lebih 

banyak dibandingkan dengan kandang satu susun. Pencahayaan memberi 



 
 

pengaruh terhadap variasi rataan produksi telur sesuai penelitian yang dilakukan 

oleh Triyanto (2007) disitasi oleh Ningra (2014) menyatakan bahwa produksi 

telur sangat ditentukan oleh strain burung, umur pertama bertelur, konsumsi pakan 

dan protein pakan. Dalam penelitian ini puyuh yang digunakan mempunyai umur 

seragam yaitu 3 bulan dan pemberian pakan yang sama sehingga hasil produksi 

telur dari ketiga susunan kandang yang berbeda tersebut tidak nampak berbeda 

dan produktivitas puyuh belum mencapai produksi telur normal. Menurut 

(Anggorodi., 1995 disitasi oleh Dewansyah., 2010), menyatakan bahwa 

kemampuan berproduksi burung puyuh akan dicapai pada umur 5 bulan dengan 

persentase bertelur rata-rata 76 persen. Walaupun masing–masing perlakuan 

menunjukkan rataan produksi telur yang berbeda tetapi tidak menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata. 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Produksi Telur 

 

Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Bobot Telur 

Hasil penelitian dari ketiga perlakuan susunan kandang yang berbeda 

tersebut menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot 

telur burung puyuh. Rataan bobot telur pada masing-masing perlakuan disajikan 

dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan Bobot Telur Burung Puyuh pada Susunan Kandang yang Berbeda 

(gram/ekor) 

Ulangan 

Model kandang 

Satu susun Dua susun Tiga susun 

1 9,88 9,80 9,90 

2 10,15 10,03 9,83 

3 9,61 9,78 9,84 

Total 29,64 29,61 29,57 

Rataan±SD 9,88
a
±0,28 9,87

a
±0,14 9,86

a
±0,04 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Keterangan : Superskrip yang sama pada baris yang sama berbeda tidak nyata   

  (P>0,05) 

Tabel 2 menunjukkan rataan bobot telur pada kandang satu susun yaitu 

9,88 gram, kandang dua susun 9,87 gram dan kandang tiga susun 9,86 gram. Hasil 

di atas menunjukkan bahwa susunan kandang tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap bobot telur burung puyuh, tetapi hasil rataan bobot telur sudah 

mencapai bobot standar. Sesuai dengan pendapat  Sihombing et al. (2006) bobot 

telur puyuh berkisar antara 7,93–9,78 gram/butir. Listyowati dan Roospitasari 

(2005) disitasi Hidayat (2013), menyatakan bahwa jenis pakan, jumlah pakan, 

lingkungan kandang serta kualitas pakan sangat mempengaruhi bobot telur yang 

dihasilkan, diperkuat oleh pendapat Mahi et al. (2012) disitasi oleh Ningra (2014) 

menyatakan, bahwa faktor yang mempengaruhi bobot telur yaitu breed, umur, 

nutrisi pakan, molting, suhu dan lingkungan, program pencahayaan serta umur 

dewasa kelamin. Dalam penelitian ini didapat bobot telur yang sama karena 

pemberian pakan, umur puyuh yang digunakan sama sehingga susunan kandang 

yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap bobot telur burung puyuh. 



 
 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Bobot Telur 

 

Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Konsumsi Pakan 

Hasil penelitian dari ketiga perlakuan susunan kandang yang berbeda 

tersebut menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 

pakan burung puyuh. Rataan konsumsi pakan pada masing-masing perlakuan 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan Konsumsi Pakan Burung Puyuh pada Susunan Kandang yang 

 Berbeda (gram/ekor/hari) 

Ulangan 

Model kandang 

Satu susun Dua susun Tiga susun 

1 22,92 22,89 22,9 

2 22,82 22,91 22,91 

3 22,92 22,89 22,87 

Total 68,66 68,69 68,68 

Rataan±SD 22,89
a
±0,058 22,90

a
±0,012 22,89

a
±0,021 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Keterangan  : Superskrip yang sama pada baris yang sama berbeda tidak nyata  

    (P>0,05). 

Dalam penelitian ini puyuh yang digunakan mempunyai umur seragam 

dan pemberian pakan yang sama sehingga ketiga susunan kandang yang berbeda 

menunjukkan tingkat konsumsi pakan yang sama. Pada Tabel 3 menunjukkan 

0

2

4

6

8

10

12

Satu Susun Dua Susun Tiga Susun

B
o

b
o

t 
Te

lu
r 

(g
ra

m
) 

Kandang 

Pengaruh Susunan Kandang 
Terhadap Bobot Telur 

Ulangan 1

Ulangan 2

Ulangan 3



 
 

nilai rataan konsumsi pakan pada susunan kandang yang berbeda yaitu kandang 

satu susun sebesar 22,89 gram, kandang dua susun 22,90 gram dan kandang tiga 

susun 22,89 gram. Menurut Wuryadi (2014), standarisasi untuk tingkat konsumsi 

pakan puyuh yaitu sekitar 20-22 gram/ekor/hari. Jika jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh puyuh melebihi jumlah tersebut artinya telah terjadi pemborosan 

pakan. Pada penelitian ini pakan yang diberikan sebanyak 23 gram/ekor/hari, hal 

tersebut dilakukan untuk memaksimalkan konsumsi pakan dari pakan yang jatuh 

dan terbuang akibat cara makan burung puyuh, maka dari itu dengan penambahan 

pakan tersebut kebutuhan pakan puyuh dapat terpenuhi. Dengan demikian 

kuantitas konsumsi pakan ternak puyuh pada saat penelitian sudah sesuai dengan 

literatur.  

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Susunan Kandang Terhadap Konsumsi Pakan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah 

susunan kandang berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap produksi telur, bobot 

telur dan konsumsi pakan. Jadi penggunaan kandang berapa susunpun tidak 

berpengaruh terhadap produksi telur, bobot telur dan konsumsi pakan. 

Saran 

 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu dalam pembuatan 

kandang bersusun sebaiknya memperhatikan jarak antar susunan kandang untuk 

mencegah penimbunan amoniak dan jarak antar kandang yang satu dengan yang 

lain sehingga tidak akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan dan produksi 

telur. Untuk peneliti selanjutnya dapat penambahan jumlah susunan kandang agar 

lebih mengefisiensi lahan dan biaya.  
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