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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) masih cukup banyak mewarisi 

sifat-sifat liar. Sifat liar itu sedikit banyak dapat mempengaruhi cara pemeliharaan 

dan penampilan produksinya secara keseluruhan. Walaupun demikian, produksi 

telur pada puyuh cukup banyak, bahkan dapat mengalahkan unggas yang lain. 

Keadaan ini dapat dimaklumi berhubung untuk mengubah kemampuan genetis 

satu bangsa burung atau unggas memerlukan waktu yang cukup lama. 

Aktivitas bertelur pada puyuh betina dewasa adalah aktivitas rutin sebagai 

individu yang berkewajiban untuk mengembangkan dan mempertahankan 

populasi bagi ternak tersebut. Diperlukan bibit atau spermatozoa dari puyuh jantan 

guna menghasilkan telur  tetas. 

 Pada usaha penetasan burung puyuh harus dikelompokkan antara jantan 

dan betina. Pengelompokan jantan dan betina untuk dikawinkan dengan imbangan 

atau perbandingan antara jantan dan betina yaitu 1:3 (Evitadewi, 1982).  

Daya tetas yang rendah bukan hanya dipengaruhi oleh teknik penetasan 

saja, tetapi juga dipengaruhi oleh tata laksana puyuh bibit, yaitu: ratio jantan dan 

betina, pakan dan kualitas pakan, serta kesehatan puyuh jantan dan betina 

(Rasyaf,1985).  

Fertilitas yang tinggi akan dicapai jika dalam satu kandang rasio  antara 

jantan dan betina sebesar 1:2, seperti Penelitian oleh Listyiowati (1992), 

menunjukkan bahwa terlalu banyak pejantan dalam satu kandang, maka pejantan-

pejantan tersebut dikhawatirkan akan merusak puyuh-puyuh betina karena sering 
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dikawini selain itu pejantan akan menghabiskan banyak pakan, sebaliknya bila 

jumlah betina terlalu besar, maka banyak telur yang tidak dibuahi atau infertil 

sehingga tidak bisa ditetaskan. 

Daya tetas yang tinggi belum tentu diikuti oleh daya hidup DOQ yang 

tinggi, karena daya hidup itu sendiri adalah masalah yang sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pengusaha penetasan.(Rasyaf, 1990). 

Penentuan rasio jantan dan betina yang tepat pada burung puyuh perlu 

diteliti guna menghasilkan fertilitas, daya tetas dan daya hidup DOQ yang tinggi 

sehingga dapat menguntungkan dalam usaha penetasan.  

  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ratio jantan dan betina dalam perkawinan puyuh dapat mempengaruhi 

fertilitas telur puyuh.  

2. Apakah ratio jantan dan betina berpengaruh terhadap daya tetas telur burung 

puyuh. 

3. Apakah rasio jantan dan betina berpengaruh terhadap daya hidup DOQ. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

1. Untuk Mengetahui pengaruh ratio jantan dan betina dalam perkawinan puyuh 

terhadap fertilitas telur. 

2. Untuk mengetahui apakah rasio jantan dan betina burung puyuh berpengaruh 

terhadap daya tetas telur. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh rasio jantan dan betina terhadap  daya hidup 

DOQ. 

 
2. Kegunaan 

  Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai dasar acuan 

dalam mengawinkan puyuh untuk pembibitan sehingga diperoleh fertilitas, daya 

tetas telur dan daya hidup DOQ yang tinggi. 


