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MANAJEMEN PRODUKSI   

DALAM  

PENGELOLAAN TELUR PUYUH 

 

Proses manajemen produksi dalam pengelolaan telur puyuh 

terdiri dari : 

1. Input  (SDM, Lokasi, Saran dan Prasarana, Penyiapan bibit 

2. Proses  Pemeliharaan (Pemeliharaan Buyung Puyuh) 

3. Output (Burung Puyuh yang produktif) 
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1. INPUT 

a. Rencana Sumber Daya Manusia 

1. Pastikan bahwa karyawan yang akan direkrut 

memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai yang dianut perusahaan. Misalnya jika 

perusahaan menganut nilai-nilai kejujuran dalam 

berbisnis maka hindari karyawan yang memiliki 

pandangan bahwa menyuap atau menyogok itu hal 

yang wajar dilakukan dalam bisnis. 

2. Utamakan integritas dan keseriusannya untuk 

melakukan pekerjaan pada posisinya. Untuk 

mengetahui dan memperkirakan integritas 

karyawan dapat dilihat rekam jejaknya pada saat 

melakukan pekerjaan sebelumnya atau kiprah dan 

prestasinya pada saat calon karyawan menjalankan 

pendidikannya di sekolah. Namun jangan terpaku 

pada prestasi akademiknya coba periksa juga 

aktivitasnya pada kegiatan-kegiatan nonakademik 

dan nonkurikuler. 

3. Uji keterampilan praktisnya secara langsung 

(realtime). Pada saat seleksi karyawan harus 

disiapkan perangkat tes atau ujian yang dapat 

melihat secara nyata mengukur keterampilan praktis 

karyawan. 

4. Untuk memperoleh kandidat karyawan yang baik, 



8 | P a g e  
 

maka gunakan media pengumuman lowongan kerja 

secara selektif dan terarah kepada calon peminat. 

Kombinasikan antara pengumuman penerimaan 

karyawan di media-media offline dan online secara 

terpadu. 

5. Rumuskan kriteria nonteknis dan kriteria teknis dari 

persyaratan karyawan yang akan direkrut, 

upayakan kriteria-kriteria tersebut dapat diukur 

dengan baik. 

 

b. Lokasi  

Tempat atau lokasi beternak puyuh memiliki beberapa syarat yang 

dipenuhi agar hewan ini dapat berkembang biak dengan baik. 

Berikut kriteria dalam memiliki lokasi ternak burung puyuh 

▪ Memiliki jarak yang lumayan jauh dari keramaian dan 

pemukiman masyarakat. 

▪ Sirkulas udara terjamin dengan baik dan bersih, hal ini perlu 

diperhatikan. Karena bila berada ditempat dengan udara yang 

kurang baik bisa mengakibatkan hewan ini mudah terserang 

penyakit. 

▪ Lokasi kandang beternak puyuh berada didaerah yang mudah 

dijangkau oleh kendaran. 

▪ Berada di lokasi yang bebas dari banjir  
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c. Sediakan  Sarana Kandang Puyuh 

 
sumber : www.rudipuyuhindramayu.com 

 

Setelah mendapat lokasi yang terbaik, langkah selanjutnya 

menyediakan kandang puyuh yang baik juga. Tempat tinggal 

puyuh yang bagus adalah yang tidak membuat hewan ini mudah 

stress, sehingga produksi telur dapat meningkat. Suhu ideal dan 

normal dalam kandang adalah berkisar antara 20-25 derajat 

celcius. Ada beberapa jenis kandang yang umumnya digunakan 

dalam ternak burung puyuh, diantaranya sebagai berikut : 

• Kandang untuk induk petelur 

Jenis kandang ini diperuntukkan untuk pembibitan. Ciri 

kandang ini yaitu ukuran yang luas dan tinggi. Dengan ukuran 

yang sama ditiap tempat serta kepadatan yang sama juga. 
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• Kandang untuk anak puyuh (DOQ) 

 Jenis kandang ini digunakan untuk anakan puyuh yang 

berumur 1 hari sampai 3 minggu. Fungsi kandang ini adalah 

menjaga kondisi tubuh anak puyuh agar tertap hangat. 

Sehingga hewan ini tidak rentan terhadap penyakit. 

• Kandang untuk puyuh grower dan layer 

Kandang ini digunakan untuk menampung puyuh yan 

berusia 3 sampai 6 minggu dan lebih dari itu. Ukurannya 

sama seperti kandang indukan petelur dengan alas 

kandang yang terbuat dari kawat ram. 

 

d. Persiapkan Bibit Puyuh yang Unggul 

 
sumber : pxhere.com 
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Pada tahap mempersiapkan bibit puyuh yang bagus kita perlu 

memikirkan terlebih dahulu tujuan dari pemeliharaan puyuh. Ada 

tiga jenis tujuan orang dalam memelihara burung puyuh, semisal 

dibawah ini : 

• Pertama, memelihara puyuh untuk menghasilkan telur 

konsumsi. Maka yang dibutuhkan adalah bibit betina yang 

sehat serta bebas dari penyakit. 

• Kedua, membudidayakan untuk menghasilkan daging 

puyuh. Maka pilih jenis bibit puyuh jantan. 

• Ketiga, ternak puyuh dengan tujuan pembibitan. 

 

Pada dasarnya semua membutuhkan jenis puyh yang sehat. 

Dari jenis betina yang baik serta puyuh pejantan yang siap untuk 

membuahi. Sehingga menghasil telur dengan kualitas terbaik. 

 

CARA MEMILIH BIBIT PUYUH 

Beberapa ciri-ciri fisik bibit burung puyuh yang unggul antara lain: 

1. Lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan kamu beli 

diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. 

2. Bentuk tubuh si burung sempurna, simetris dan anggota 

tubuhnya lengkap. 

3. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. 

 

Jika bibit burung tidak memenuhi ketiga ciri tersebut, sebaiknya 

carilah bibit di tempat lain. 
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Hindari Burung Puyuh Tua 

 
Puyuh rabbitryampang 

 

 

Di awal kita sudah mengingatkan agar tidak membeli bibit di 

pasar, kecuali penjualnya bisa kamu percaya. Kenapa? Karena 

di pasar rawan sekali dengan penipuan. Apalagi jika penjual tau 

kalau kamu masih awam atau pemula. Sementara para peternak 

yang sudah sukses umumnya ingin membentuk pelanggan-

pelanggan setia. 

Di pasar para pembeli kerap dikelabui dengan penampilan si 

burung. Ciri burung yang masih muda itu berwarna cerah. Nah 

di pasar, para penjual kerap melakukan make up agar burung 

yang dijual terlihat masih muda. 
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Pastikan Bukan Burung Jantan 

 
omkicau.com 

 

Karena kita sedang berbicara bisnis telur puyuh, maka kita 

berbicara burung puyuh betina sebagai penghasil telur. Bibit 

yang harus kamu beli juga bibit betina, bukan bibit jantan. Lalu 

bagaimana membedakannya ? Mudah saja. Paling tidak ada 4 

hal yang menjadi pembeda burung puyuh jantan dan betina : 

1. Bibit burung puyuh jantan memilih benjol di bagian pantat 

seperti kelereng. Sementara burung puyuh betina pantatnya 

tidak. 

2. Bulu dada burung puyuh betina berwarna sawo matang dan 

terdapat garis atau bercak hitam. Sementara burung puyuh 

jantan tidak memiliki garis atau bercak hitam 

3. Burung puyuh jantan berkokok sementara betinanya tidak. 

4. Bobot yang betina lebih besar dari jantan. 
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Setelah Beli, Suntik Dulu ! 

 
tokopedia.com 

 

Ketika bibit burung puyuh sudah kamu dapatkan, segera suntik 

dengan vaksin ND (Newcastle Disease) atau tetelo. Penyuntikan 

ini diperlukan untuk memastikan kesempatan hidup si burung 

lebih tinggi. 

Walaupun sebenarnya jika burung sudah berumur lebih dari 3 

minggu jarang sekali yang mati. Tips ini boleh dilewatkan jika 

kamu merasa yakin bahwa burung puyuh kamu memiliki 

kesempatan hidup yang besar. 
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e. Biaya Modal Usaha Ternak Burung Puyuh dan 

Keuntungannya  

Perhitungan Analisis Usaha Puyuh - Puyuh merupakan unggas 

yang keberadaannya kini ramai diburu masyarakat, terutama 

untuk diambil telurnya. Selain itu, daging burung puyuh yang 

gurih juga merupakan daya tarik tersendiri. Bagi anda yang 

tertarik beternak puyuh, berikut ini gambaran modal awal usaha 

serta untung yang didapat.  

Sumber artikel : 

http://www.peluangusahaterbaruku.com/2017/12/perhitungan-

modal-usaha-ternakpuyuh.html.  

 

Modal awal yang dibutuhkan untuk menjalankan  usaha budidaya 

puyuh skala rumahan tanpa merekrut tenaga kerja tidaklah besar. 

Balik modal terjadi setelah  beberapa bulan dan kali penjualan 

pada bulan  dan keuntungan akan terus meningkat di bulan-bulan 

berikutnya karena anakan bisa dikembangkan menjadi indukan 

yang akan menghasilkan telur. 

 

 

 

 

 

 

http://www.peluangusahaterbaruku.com/2017/12/perhitungan-modal-usaha-ternakpuyuh.html
http://www.peluangusahaterbaruku.com/2017/12/perhitungan-modal-usaha-ternakpuyuh.html
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2. PROSES PEMELIHARAAN BUYUNG PUYUH 

 

Pemeliharaan Burung Puyuh 

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam tahapan 

pemeliharaan burung puyuh, diantara sebagai berikut : 

1. Asupan pakan dan minum 

Burung puyuh dapat diberi makan berupa pallet dan tepung. 

Untuk jenis puyuh anakan diberi makan 2 kali sehari, pagi dan 

sore hari. Sedangkan untuk jenis puyuh dewasa diberikan pakan 

sebanyak satu kali yakni pada pagi hari. 

2. Sanitasi dan pencegahannya 

Hal ini perlu diperhatikan dalam beternak burung puyuh. Supaya 

hewan ini tidak terkena penyakit, sanitasi lingkungan kandang 

perlu dijaga sebaik mungkin. Tentu kita tidak menginginkan 

hewan peliharaan kita terkena penyakit. 

3. Penerangan kandang dan sirkulasi udara 

Memperhatian pencahayaan kandang serta sirkulasi udara 

merupakan hal yang harus diperhatikan peternak. Dengan 

memperhatikan ketersediaan cahaya matahari pada kandang, 

puyuh bisa mendapatkan vitamin D yang alami. 
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4. Panen dan Pascapanen Gemak 

 
sumber : pxhere.com 

 

Yang ditunggu ketika memelihara hewan ternak adalah masa 

panen. Bagi yang beternak burung puyuh pertelu tentu 

harapan hasilnya berupa telur yang memiliki gizi yang tinggi. 

Umumnya bagi peternak dapat memanen telur tiap harinya. 

Selain telur, daging gemak atau puyuh juga sangat nikmat. 

Sehingga banyak juga yang mencari daging hewan ini untuk 

disantap. 

Setelah selesai masa panen yakni pasca panen. Hal yang perlu 

dilakukan adalah membersihkan kandang dan pengerukan 

kotoran-kotoran. Untuk pengiriman telur, umumnya dibawa ke 

pasar tradisional atau tempat pembeli langganan. 
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3. PUYUH YANG PRODUKTIF 

Setiap usaha pasti menginginkan keuntungan sebesar-besarnya 

dengan modal sekecil-kecilnya, demikian pula dengan usaha 

peternakan burung puyuh petelur. Besarnya keuntungan usaha 

peternakan burung puyuh dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harga 

jual telur dan performa produksi burung puyuh. Harga telur puyuh 

banyak dipengaruhi oleh faktor luar/pasar sedangkan performa 

produksi banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam yaitu genetik 

bibit puyuh,kwalitas pakan dan manajemen pemeliharaan. 

Berhubungan dengan hal tersebut, tanpa mengesampingkan 

faktor lain, peternak burung puyuh harus fokus pada upaya 

meningkatkan manajemen pemeliharaanya guna meningkatkan 

produksi telurnya agar mencapai standar produksi yang optimal 

yaitu 80%. 

Kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan sangat menentukan 

terhadap produksi dan kualitas telur puyuh baik secara fisik/ 

ekternal maupun secara kimiawi/ internal. Terpenuhinya 

kebutuhan akan nutrisi tersebut, akan menghasilkan telur yang 

berkualitas, dan juga ikut berperan dalam meningkatkan jumlah 

produksi telur puyuh.Defisiensi nutrisi dalam ransum akan 

mengurangi bobot telur. Salah satunya defisiensi vitamin D. 

Vitamin D berhubungan dengan metabolisme kalsium, sehingga 

penting dalam pembentukan kerabang (Campbell et al., 2003) 

dan Sukamto (2009) menambahkan bahwa kegemukan pada 

unggas petelur berpengaruh terhadap penurunan produksi telur. 
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Oleh karena itu, dalam penyusunan pakan unggas harus 

diperhitungkan keseimbangan energi dan protein yang sesuai 

dengan kemampuan produksi. Daghir (1998) menyatakan, 

bahwa kebutuhan protein untuk meproduksi telur tergantung 

pada beberapa faktor yaitu tingkat energy dalam ransum, 

temperatur lingkungan, cekaman dan kualitas protein yang ada 

dalam ransum. Upaya optimalisasi produksi telur salah 

satunya dapat dilakukan dengan perbaikan pakan dan 

membuat pakan murah dengan tetap memperhatikan 

kandungan zat-zat nutrien di dalamnya (Muryanto et al. 1994). 

Penyusunan pakan pada prinsipnya yaitu membuat pakan 

dengan kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan ternak.  

 

Hal perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah:  

• Saat melakukan pergantian pakan dari periode stater ke 

layer harus dilakukan secara bertahap agar ternak dapat 

beradaptasi dengan kualitas ransum yang baru.  

• Sebelum dan sesudah pergantian ransum berikan 

multivitamin atau obat anti stress. 

• Pemberian pakan jangan sampai terlambat karena akan 

berpengaruh terhadap produksi telur. 

• Air minum harus diberikan secara adlibitum (terus 

menerus). Perhatikan juga kualitas air minum baik fisik, 

kimia maupun kandungan mikro organismenya. 
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Berikut adalah standar pedoman kebutuhan pakan puyuh 

menurut dinas peternakan 

  

Persyaratan mutu untuk pakan puyuh petelur 

 

No Parameter Satuan Persyaratan 

1 Kadar air % Maks. 14,0 

2 Protein kasar % Min. 17,0 

3 Lemak kasar % Maks. 7,0 

4 Serat kasar % Maks. 7,0 

5 Abu % Maks. 14,0 

6 Kalsium (Ca) % 2,50 – 3,50 

7 Fosfor (P) total % 0,60 – 1,00 

8 Fosfor tersedia % Min. 0,40 

9 Energi 

metabolis (ME) 

KKal/kg Min. 2700 

10 Total aflatoksin ug/kg Maks. 40,0 

11 Asam amino: 

·      Lisin 

·      Metionin 

·      Metionin + 

Sistin 

 

% 

% 

% 

 

Min. 0,90 

Min. 0,40 

Min. 0,60 
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Kandungan gizi beberapa bahan pakan 

Bahan 

pakan 

Kandungan gizi 

EM 

(kcal/kg) 

Protein 

kasar 

(%) 

Lemak 

kasar 

(%) 

Serat 

kasar 

(%) 

Kalsium 

(%) 

Fosfor 

(%) 

Jagung 3.400 8,55 3,45 2,53 0,14 0,29 

Tepung 

ikan 

2.640 42,5 6,39 4,84 7,04 3,53 

Bungkil 

kedelai 

2.240 46,32 1,76 4,14 0,32 0,63 

Bungkil 

kelapa 

2.212 19,65 13,15 16,56 0,18 0,57 

Bungkil 

kacang 

2.200 42 1,9 17 0,2 0,6 

Meat and 

Bone meal 

(MBM) 

1.985 50 10 2,5 7 4 

Polar 1.800 17,44 3,96 6,57 0,08 1,15 

Dedak 1.225 10,88 14,06 17,31 0,10 1,3 

Kapur - - - - 38 - 

  
Sumber: 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) 
SNI 01-3907-2006 
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Pakan bibit puyuh/masa stater  

Pakan bibit puyuh/masa stater adalah 

menggunakan pakan anak ayam ras pedaging umur 

1 (satu) minggu  sampai dengan 3 (tiga) minggu 

 

Persyaratan Mutu Standar : 

 

 
Kadar Air 

(maksimum) 
14,0 %  

 Protein Kasar 22,0  %  

 Lemak Kasar 2,8  %  

 
Serat Kasar 

(maksimum) 
4,5 %  

 Abu 8,0  %  

 Calcium (Ca) 0,8 - 1,0  %  

 
Phosphor Total 

(minimal) 
0,60 %  

 
Phosphor 

Tersedia 
0,40  %  

 
Enerji Metabolis 

(minimal) 
2900 kcal/kg  

 
Aflatoksin 

(maksimum) 
40 ppb  
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L-Lysine 

(maksimum) 
1,15 %  

 
DL-Methionine 

(maksimum) 
0,40 %  

 
Methionin + 

Sistin (maks) 
0,80 %  
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Pakan  Puyuh Petelur Dara 

(Quail Grower) 

Pakan puyuh petelur dara (quail grower) adalah pakan 

puyuh petelur  umur 21 (dua puluh satu) 

 hari (3 minggu)  sampai dengan 42 hari  (7 minggu). 

 

Persyaratan Mutu  Standar : 

 

 
Kadar Air 

(maksimum) 
14,0 %  

 Protein Kasar 20,0 %  

 Lemak Kasar 2,8  %  

 
Serat Kasar 

(maksimum) 
5,0 %  

 Abu  8,0  %  

 Calcium (Ca) 0,8 - 1,0  %  

 Phosphor Total 0,60  %  

 
Phosphor 

Tersedia  
0,40 %  

 
Enerji Metabolis 

(minimal) 
2700 kcal/kg  

 
Aflatoksin 

(maksimum) 
40 ppb  
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L-Lysine 

(maksimum) 
1,10 %  

 
DL-Methionine 

(maksimum) 
0,35 %  

 
Methionine + 

Sistin  
0,70 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 | P a g e  
 

Pakan  Puyuh Petelur 

(Quail Layer) 

Pakan puyuh petelur dewasa (quail layer) adalah pakan 

puyuh petelur  umur lebih dari 42 hari 

(7 minggu). 

 

Persyaratan Mutu  Standar : 

 

 

 
Kadar Air 

(maksimum) 
14,0 %   

 Protein Kasar 20,0 %   

 Lemak Kasar 3,96  %   

 
Serat Kasar 

(maksimum) 
6,0 %   

 Abu  10,0  %   

 Calcium (Ca) 3,25 - 4,0  %   

 Phosphor Total 0,60  %   

 
Phosphor 

Tersedia  
0,40 %   

 
Enerji Metabolis 

(minimal) 
2900 kcal/kg   

 
Aflatoksin 

(maksimum) 
40 ppb   
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L-Lysine 

(maksimum) 
0,86 %   

 
DL-Methionine 

(maksimum) 
0,30 %   

 
Methionine + 

Sistin  
0,65 %   

 

 

Sedang untuk standart pemberian pakan dan bobot badan 

puyuh minimal sebagai berikut:  

• Umur 0-1 minggu membutuhkan 6,25 gram sedang 

standar berat badan umur 0-1 minggu 21,83 gram  

• Umur 2-3 minggu membutuhkan 15,43 gram sedang 

standar berat badan umur 2-3 minggu 56,80 gram 

• Umur 3-4 minggu membutuhkan 18,45 gram sedang 

standar berat badan umur 3-4 minggu 88,49 gram 

• Umur 4-5 minggu membutuhkan 23,36 gram sedang 

standar berat badan umur 4-5 minggu 127,05 gram 

• Umur 5-6 minggu membutuhkan 24,03 gram sedang 

standar berat badan umur 5-6 minggu 164,04 gram 

• Umur 6 minggu keatas membutuhkan 26,20 gram 

sedang standar berat badan umur 6 minggu keatas 

189,45 gram  
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PENCAHAYAAN 

Menurut Triyanto (2007), Periode layer kebutuhan cahaya sangat 

penting untuk proses pembentukan ovum. Kecukupan cahaya 

akan mempengaruhi produksi hormon dan selanjutnya akan 

menentukan produksi ovum. Produksi ovum yang optimal akan 

menyebabkan produksi telur juga akan 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). 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan: 

• Anda dapat menggunakan lampu dengan warna 

merah orange 

• Sebaran cahaya lampu harus merata agar semua 

ternak dapat terkena cahaya. 

 

LINGKUNGAN 

Temperatur lingkungan yang tinggi akan menyebabkan 

ukuran telur serta produksi telur menurun hal ini sebagai 

hasil menurunnya konsumsi nutrisi pada ternak unggas, 

terutama energi dan protein (North dan Bell, 1990). 

Temperatur atau suhu yang tinggi juga akan membuat 

ternak unggas menjadi stress. Energi yang seharusnya 
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dapat digunakan untuk memproduksi telur malah digunakan 

untuk energi stress maupun panting. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam Lingkungan: 

• Menjaga kondisi peternakan agar nyaman untuk 

pemeliharaan ternak unggas, seperti cukup tersedia 

ventilasi udara agar sirkulasi udara lancar agar 

kandang tidak terlalu panas.  

• Hindari juga hal-hal yang akan menyebabkan ternak 

menjadi stress. 

• Melakukan program kesehatan seperti vaksinasi 

dan pemberian antibiotik untuk memberikan 

kekebalan terhadap tubuh ternak dan mencegah 

adanya infeksi penyakit  

• Masa pemeliharaan periode starter harus benar-

benar optimal karena sangat menentukan periode 

pemeliharaan berikutnya, seperti kebutuhan 

pemanas 

• Kualitas dan kuantitas ransum yang diberikan ke 

burung puyuh harus sesuai dengan kebutuhan 

puyuh, terutama kandungan energi metabolisme 

dan protein untuk setiap periodenya 
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• Jaga kondisi farm agar nyaman untuk pemeliharaan 

puyuh, seperti cukup tersedia ventilasi udara agar 

sirkulasi udara lancar dan O2 tersedia dalam jumlah 

yang cukup sehingga kandang tidak terlalu panas. 

Hindari juga hal-hal yang akan menyebabkan puyuh 

stres. 

• Lakukan kontrol berat badan (BB) secara rutin. Saat 

masa grower timbang BB puyuh seminggu sekali. 

Hal ini untuk memastikan puyuh tidak terlalu kurus 

atau gemuk karena akan berpengaruh terhadap 

produksi telur. Segera lakukan treatment pada 

puyuh dengan BB kurang atau melebihi standar. 

Sebagai patokan umum, BB dikatakan sesuai jika 

±10% dari standar BB dari breeder. Jika ditemukan 

ayam dengan BB dibawah standar > 15% maka 

hendaknya puyuh tersebut di culling karena saat 

produksi nanti sulit mencapai optimal. Sedangkan 

puyuh dengan BB dibawah standar sebesar 10-15% 

berikan treatment untuk menaikkan BB secara 

bertahap sehingga mencapai BB standar. Biasanya 

ayam dengan BB kurang dari standar ini akan 

menyebabkan produksi telur mundur. Misalnya 

ayam memiliki BB dibawah standar sebesar 10-15% 

biasanya akan mengalami kemunduran produksi 

telur selama 10-15 hari. Sama halnya pada puyuh 

dengan BB melebihi standar, hendaknya segera 
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dilakukan treatment untuk menurunkan BB secara 

bertahap (pelan- pelan) jangan drastis. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan mengurangi jatah 

makannya sebesar 1-3 g/ekor/hari sampai diperoleh 

BB yang ideal 

• Perhatikan juga program pencahayaan, pada masa 

grower tidak boleh menambah pencahayaan karena 

dapat menimbulkan dewasa kelamin dini akibatnya 

puyuh akan bertelur lebih awal tapi tidak bisa 

mencapai puncak produksi serta kualitas telurnya 

juga jelek (ukuran telur kecil-kecil) 

 

Setelah puyuh siap berproduksi, selanjutnya yang perlu 

diperhatikan pada masa layer ialah : 

 

Manajemen ransum dan air minum 

• Berikan nutrisi ransum puyuh sesuai periode produksi 

baik secara kualitas maupun kuantitasnya 

• Lakukan pergantian kualitas ransum dari ransum 

periode stater ke layer secara bertahap agar puyuh 

dapat beradaptasi dengan kualitas ransum yang baru. 

Sebelum dan sesudah pergantian ransum berikan 

multivitamin/anti stres 

• Pastikan feed intake (asupan ransum) tercapai pada 

saat awal sampai puncak produksi 
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• Pemberian ransum jangan sampai terlambat karena 

akan berpengaruh terhadap produksi telur 

• Perhatikan juga kecukupan kalsium (Ca), fosfor (P), 

vitamin C dan D karena sangat berpengaruh terhadap 

kualitas telur 

• Air minum harus diberikan secara adlibitum (terus 

menerus). Perhatikan juga kualitas air minum baik fisik, 

kimia maupun kandungan mikroorganismenya. 

 

Manajemen pencahayaan  

• Penambahan cahaya segera setelah ada puyuh yang 

bertelur (2-5%), dari semula 12 jam kemudian ditambah 

4 jam secara bertahap, sehingga saat puncak produksi 

pencahayaan telah mencapai 16 jam 

• Gunakan lampu dengan warna merah orange 

• Intensitas cahaya yang diberikan 2-4 meter 1 lampu 

• Sebaran lampu harus merata agar sebaran cahaya 

merata 

 

Manajemen pemeliharaan ternak 

     Puyuh harus mendapat kondisi yang nyaman, meliputi : 

• Pindah kandang 

➢ Dilakukan pada umur 25-27 hari atau maksimal 30 

hari. 
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➢ Pindah kandang sebaiknya dilakukan pagi atau 

sore hari, untuk meminimalkan puyuh stres 

➢ Berikan air minum dulu baru kemudian ransum 

➢ Berikan pencahayaan selama 22-24 jam pada hari 

pertama 

➢ Berikan multivitamin + elektrolit/anti stres 

• Sirkulasi udara 

Perhatikan ventilasi udara baik aliran maupun 

kecepatan angin, kecukupan O2 akan berpengaruh 

terhadap produksi dan kualitas telur puyuh 

 

Manajemen kesehatan ternak 

• Vaksinasi akhir sebelum bertelur maksimal umur 25 

hari. Sebaiknya tidak melakukan vaksinasi saat masa 

kritis (masa awal produksi hingga puncak produksi), 

terutama jika BB tidak tercapai. Jika BB sesuai dan 

tantangan penyakit tinggi, maka bisa dilakukan 

vaksinasi (via air minum) 

• Lakukan monitoring titer antibodi terhadap ND, AI, EDS 

dan IB secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk melihat 

protektivitas titer antibodi. Monitoring titer ini juga akan 

menentukan jadwal vaksinasi ulang (revaksinasi) ND, 

AI dan IB  

• Lakukan sanitasi dan desinfeksi kandang secara rutin.  
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• Jika perlu berikan antibiotik pada saat umur-umur 

rawan penyakit dengan adanya penjelasan diatas 

diharapkan bisa dihasilkan puyuh yang produktif. 

 

STUDI KELAYAKAN USAHA 

Gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan, 

faktor penyebab kegagalan  usaha baru yang dilakukan oleh 

wirausahawan antara lain adalah ; 

a) Tidak memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang 

pasar  

b) Tidak memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang 

persyaratan teknis dari usaha  

c) Tidak memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang 

aspek financial 

d) Tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan. 

e) Kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang 

terkait dengan usaha   

 

Tujuan Studi Kelayakan Bisnis : 

 

 Menghindari Resiko Kerugian 

 Memudahkan Perencanaan 

 Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan 

 Memudahkan Pengawasan 

 Memudahkan Pengendalian 
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Tips Penting Studi Kelayakan Bisnis 

 

• Kelengkapan dan Keakuratan Data dan Informasi 

• Tenaga Ahli dalam Tim Studi Kelayakan 

• Penentuan Metode dan Alat Ukur Yang Tepat 

• Loyalitas Tim Studi Kelayakan 

 

Faktor Penyebab Kegagalan 

 

• Data dan Informasi Tidak Lengkap 

• Tidak Teliti 

• Salah Perhitungan 

• Pelaksanaan Pekerjaan Salah 

• Kondisi Lingkungan 

• Unsur Kesengajaan 
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A.1. SIMULASI 50 EKOR 
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SIMULASI PERHITUNGAN USAHA PUYUH 

A. SIMULASI 100 EKOR 
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B.1. SIMULASI 100 EKOR 
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