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Ternak Burung Puyuh:

Tak Biasa Tetapi

Menguntungkan
Burung puyuh
bukan jenis ternak
konvensional. Tapi
penggemukan
dan telur burung
puyuh ternyata bisa
menjadi usaha skala
kecil dengan biaya
murah dan eﬁsiensi
produksi tinggi.
Keuntungan lain, bisa
meningkatkan asupan
protein untuk keluarga
petani.
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rtikel ini bertujuan
menjelaskan potensi
nilai ekonomi dari usaha
ternak burung puyuh yang
dikembangkan di Kamerun, Afrika. Awal
tahun 2009, peneliti dari Kementerian
Industri Peternakan dan Perikanan,
lembaga swadaya masyarakat yang
menjalankan proyek “Dukungan
Untuk Ternak Nonkonvensional”, dan
Institut Penelitian untuk Pengembangan
Pertanian mengembangkan buku
panduan dan pelatihan usaha ternak
burung puyuh. Ini adalah bagian dari
program pengembangan peternakan
untuk memperbaiki taraf kehidupan di
pedesaan Kamerun. Salah satu desa yang
berpartisipasi menjadi desa percontohan
adalah Desa Soppo Besar.
Di desa ini ada kelompok remaja
bernama “Link-Up Afric” yang dipimpin
Chesi Andreas. Kelompok ini memulai
usaha ternak burung puyuh mulai April
2009. Modal awalnya adalah 50 ekor
burung puyuh jantan, 150 betina, dan
sebuah mesin tetas dengan kapasitas
1000 butir dan konsumsi daya 100 watt.
Untuk menampung burung-burung
puyuh itu, kelompok ini membangun
kandang kayu berukuran: lebar 1 meter,
panjang 2 meter, dan tinggi 2 meter. Di
dalamnya diberi 3 sekat dan dindingnya
terbuat dari kawat ayam. Satu ruang
untuk indukan pembibitan, satu ruang
untuk indukan petelur, dan satu lagi
untuk anak-anak puyuh.
Agar hasil maksimal, kepadatan di
dalam kandang harus dijaga sekitar 40—
80 ekor per meter persegi. Suhu kandang
juga sebaiknya tidak lebih rendah dari
150C. Pada minggu ke empat kelompok
remaja ini berhasil memanen 876
butir telur yang selanjutnya ditetaskan.
Lamanya waktu penetasan adalah 16—
20 hari.

Belajar dari Proses

Saat melakukan penetasan, kelompok
remaja ini belajar bahwa telur yang
dibuahi secara baik oleh pejantan
memiliki peluang menetas lebih besar,
sekitar 80—95%. Selain itu, telur yang
dihasilkan dari perkawinan sedarah atau
kesalahan pengoperasian mesin tetas
bisa menyebabkan cacat ﬁsik pada anak
puyuh (peluangnya sekitar 10—20%).
Untuk memperoleh hasil tetas yang baik,
telur butuh disinari 16—18 jam sehari.
Lingkungan sekitar dan perlakuan pada
burung puyuh juga harus dijaga agar
kondusif. Misalnya kandang dan burung
tidak boleh dipindahkan terlalu sering,
lokasi kandang sebaiknya jauh dari
sumber kebisingan, jangan terlalu sering
membuka dan menengok kandang, serta
jadwal pemberian pakan yang teratur.
Untuk pakan puyuh, kelompok
remaja ini membuat sendiri dengan
bahan-bahan yang tersedia di desa
mereka. Misalnya remukan jagung,
ampas kedelai, dan tulang ikan serta
tulang. Mereka juga belajar bahwa
ada perbedaan komposisi pakan untuk
burung puyuh pedaging dan petelur.
Untuk pedaging, komposisi protein
dalam pakannya adalah 15—20%,
sementara untuk petelur harus mencapai
25—30%.

Keberhasilan
dan Keuntungan

Pada Desember 2009 pengecekan
rutin menunjukkan bahwa kelompok
ini berhasil menetaskan 3862 ekor anak
puyuh. Persentase keberhasilannya
adalah 30,5%. Tren produksi mereka
terus meningkat, dan kelompok ini
optimis, bahwa pada populasi 2000 ekor
burung puyuh, mereka akan mencapai
target panen telur 300 butir per hari.

Burung puyuh di dalam kandang, 2 bulan setelah ditetaskan.
Foto: Awudu Ngutte
Seluruh keuntungan yang didapat oleh
kelompok remaja ini, 70% dipakai untuk
menambah modal dan 30% dibagikan
sebagai pendapatan bagi anggota.
Setelah menyelesaikan fase pertama
dari proyek ini, dilakukan evaluasi.
Saat itu diketahui, bahwa kelompok ini
menghadapi kesulitan membagi telur
puyuh untuk ditetaskan dan permintaan
pembelian dari masyarakat. Sekitar
1750 butir telur dijual untuk konsumsi
selama fase pertama proyek berlangsung.
Tingginya permintaan masyarakat
disebabkan oleh nilai gizi dari telur
mungil ini. Telur puyuh memiliki kadar
zat besi, kalsium, dan kalium lima kali
lipat lebih tinggi, vitamin B6 enam kali
lipat lebih tinggi, dan vitamin B2 lima
belas kali lebih tinggi dari telur ayam.
Oleh masyarakat, telur puyuh banyak
dimakan mentah untuk pengobatan
homeopati.

Puyuh Pedaging:
Perlu Dikembangkan

Sementara itu, permintaan untuk
puyuh pedaging justru tidak terlalu
tinggi, sekitar 15% dari total konsumsi
daging masyarakat. Dalam proses
penelitian diketahui, bahwa makan
daging burung puyuh tidak biasa
dilakukan oleh masyarakat. Karena
itu diperlukan adanya pendidikan
konsumen. Selain itu, harga puyuh
pedaging delapan kali lipat lebih mahal
dari telur puyuh, sehingga memperkecil
volume pembelian karena masyarakat
masih sensitif harga.

Kandang tiga sekat yang dibangun oleh kelompok Life-Up Afric.
Foto: Awudu Ngutte

Di samping memberikan penghasilan
berupa uang, keluarga dari anggota
kelompok juga membaik asupan
proteinnya melalui konsumsi daging
burung puyuh. Tingkat kesehatan mereka
juga meningkat karena konsumsi telur
puyuh mentah. Selain itu, desa mereka
perlahan-lahan menjadi terkenal
karena banyak dikunjungi oleh peneliti,
penyuluh, dokter hewan, dan masyarakat
umum yang tertarik dan ingin belajar
soal ternak burung puyuh. Desa ini
bahkan menyisihkan lahan seluas 30 m2
untuk membangun pusat informasi.
Ketika ditanya perasaannya terhadap
usaha ternak yang dijalani kelompoknya,
Chesi berkata,”Capaian kami boleh
dibanggakan. Kami telah membangun
kandang, menyediakan pakan, dan
melaksanakan pelatihan untuk 22 orang
yang tertarik memulai usaha ternak
burung puyuh, baik di dalam maupun
luar desa.” Tantangan yang dihadapi oleh
kelompok ini untuk memajukan usaha
ternaknya adalah membangun jaringan
dan meningkatkan eﬁsiensi produksi agar

bisa menurunkan harga jual (khususnya
untuk daging burung puyuh). Semuanya
itu bisa dilakukan bila mereka aktif
mencari rekanan usaha dan meneruskan
kerja sama dengan peneliti lokal untuk
menemukan teknik beternak yang bisa
meningkatkan eﬁsiensi usaha. Kelompok
ini membuat target memiliki jaringan
beranggotakan lima ribu peternak
burung puyuh agar mampu memenuhi
permintaan dua ribu butir telur per bulan
dari masyarakat.
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Burung puyuh termasuk jenis unggas dan masih saudara dengan “ayamayaman”. Nama latinnya adalah Cotunix cotunix. Berat rata-rata seekor burung
puyuh dewasa berkisar antara 150—300 gr. Burung puyuh betina memiliki
bulu dada yang berwarna lebih terang dan berbintik-bintik. Ukuran tubuhnya
juga sedikit lebih besar dari burung jantan. Burung puyuh jantan memiliki
bulu berwarna coklat gelap (mirip warna caramel) di bagian leher. Burung
puyuh mencapai usia layak konsumsi (daging) ketika sudah berumur 8 minggu
untuk jantan dan 6 minggu untuk betina. Untuk petelur, burung puyuh betina
mulai bertelur pada usia 6 minggu. Seekor betina mampu menghasilkan
180—200 butir telur per tahun.
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