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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai 

negara agraris, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat laju 

pembangunan dan pertumbuhan ekonominya melalui sektor pertanian.  Sektor 

peternakan merupakan bagian dari pertanian memiliki peranan yang penting. 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang 

mendukung penyediaan pangan asal  ternak, yang bergizi dan berdaya saing tinggi, serta 

menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan. 

Kemampuan sektor peternakan sebagai salah satu andalan perekonomian 

Indonesia,  dapat dilihat dari besarnya sumbangan pada Produk Domestik Bruto 

Indonesia. Sektor ini menempati urutan ketiga di bidang pertanian,  peternakan,  

kehutanan dan perikanan ( Agriculture, Livestock, Forestry, and Fishery) setelah 

tanaman bahan pangan dan tanaman perkebunan seperti terlihat pada Tabel 1 

 

Tabel 1.  Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut  

Lapangan Usaha 2009 -2012 (Milliar Rupiah) 

Lapangan Usaha 2009 2010 2011* 2012** 

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 295,883.80 304,777.10 315,036.80 327,549.70 

a. Tanaman Bahan Makanan 149,057.80 151,500.70 154,153.90 158,694.50 

b. Tanaman Perkebunan 45,558.40 47,150.60 49,260.40 51,763.30 

c. Peternakan 36,648.90 38,214.40 40,040.30 41,971.80 

d. Kehutanan 16,843.60 17,249.60 17,395.50 17,423.00 

e. Perikanan 47,775.10 50,661.80 54,186.70 57,697.10 

* Angka Sementara  ** Angka Sangat Sementara 

Sumber : BPS 2012 

 

 



2 

 

 Tabel 1 memperlihatkan bahwa PDB Sektor peternakan dan  hasilnya  dalam 3 

tahun terakhir  mengalami peningkatan dari 36,648.90 miliar menjadi 41,971.80 miliar. 

Kontribusi sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menunjukkan tingkat 

minat yang semakin tinggi terhadap  lapangan usaha peternakan. Lapangan usaha 

peternakan yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah usaha peternakan unggas. 

Hal tersebut dikarenakan usaha peternakan unggas dapat dilakukan mulai dari skala 

usaha rumah tangga sampai  skala besar.  

Lystyowati & Roospitasari (Melani, 2009) menyatakan usaha peternakan 

unggas yang memiliki keunggulan dari segi produktivitas dan paling efisien dalam 

menyediakan daging dan telur, serta merupakan bahan makanan sumber hewani yang 

bergizi tinggi,  yang  banyak diminati masyarakat, yaitu usaha peternakan puyuh. 

Keunggulan produktivitas puyuh yang tinggi, menjadi daya dukung yang menambah 

usaha peternakan puyuh ini menjadi semakin menarik . 

Anugrah et al (2009), menyatakan bahwa kegiatan usaha peternakan burung  

puyuh secara tradisional, pada lima tahun terakhir ini terus berkembang di tengah 

dominasi perkembangan agribisnis peternakan ayam ras yang secara intensif dilakukan 

di setiap daerah di wilayah Indonesia. Walaupun kegiatan peternakan puyuh secara 

nasional tidak sebesar dan se-intensif usaha peternakan lainnya, namun kegiatan usaha 

ini telah menjadi salah satu kegiatan usaha alternatif  yang cukup potensial. Peternakan 

puyuh dapat dijadikan sebagai usaha permanen maupun sambilan yang memberikan 

tambahan pendapatan bagi masyarakat atau para peternak yang mengusahakannya 

Anugrah et al (2009).  

Beternak puyuh dapat dilakukan sebagai usaha baik kecil – kecilan (skala rumah 

tangga), besar – besaran ( komersial), maupun untuk usaha sampingan. Beternak puyuh 

mempunyai keunggulan dapat berproduksi dalam usia muda, siklus reproduksi singkat, 
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tidak memerlukan lahan yang luas, tidak membutuhkan permodalan yang besar, dan  

mudah pemeliharaannya (Panekanan et al,2013).  

Meskipun potensi usaha peternakan puyuh sangatlah menarik, namun sejumlah 

tantangan bisa menjadi penghambat usaha yang bisa mengubah potensi keuntungan 

menjadi kerugian. 

Tantangan dan hambatan dalam usaha peternakan puyuh antara lain manajemen 

pemeliharaan yang lemah,  fluktuasi harga produk, fluktuasi harga sarana produksi, 

tidak ada kepastian waktu jual, marjin usaha rendah, sarana produksi yang sangat 

tergantung pada impor dan persaingan global yang semakin ketat. Namun demikian, 

tantangan tersebut sebaiknya tidak membuat calon investor yang ingin berinvestasi di 

sektor budidaya burung puyuh mengurungkan niatnya, tetapi harus menjadi penuntun 

untuk mencari jalan pemecahan masalah. Salah satu  pemecahan masalah yang dapat 

dilakukan adalah penerapan sistem agribisnis, yang dapat membuat usaha peternakan 

puyuh tetap potensial dan berkembang (Mappigau, 2011). 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana pengelolaan usaha peternakan 

puyuh yang tepat dan mengetahui gambaran usaha peternakan puyuh yang 

menerapkan sistem agribisnis? 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dalam makalah ini adalah mengetahui cara pengelolaan usaha peternakan 

puyuh yang tepat dan memperoleh gambaran usaha peternakan puyuh yang 

menerapkan sistem agribisnis? 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Definisi Agribisnis dan Ruang Lingkupnya 

Agribisnis berasal dari kata agri (agriculture) dan bisnis sehingga pada prinsipnya 

pengertian agribisnis adalah merupakan usaha komersial (bisnis) di bidang pertanian 

(dalam arti luas) dan bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan pertanian tersebut. 

Bidang-bidang yang berkaitan itu adalah sbb.: 1), usaha produksi dan distribusi 

alat-alat/mesin pertanian, sarana produksi pertanian dan input pertanian lainnya 

(agroindustri hulu), 2), pengolahan dan manufacturing hasil pertanian serta 

pemasarannya (agroindustri hilir), 3), kegiatan penunjang seperti penyediaan kredit, 

asuransi pertanian, pelatihan, konsultasi, dan transportasi (Masyhuri, 2000). 

Agribisnis sebagai suatu system dapat dibagi menjadi beberapa subsistem yaitu 

subsistem input pertanian, usaha pertanian, pengolahan, pemasaran dan penunjang.  

Subsistem usahatani/pertanian sering disebut  on-farm, sedangkaan subsistem lainnya 

disebut  off-farm. Berbagai subsistem tersebut membentuk jaringan sehingga 

berhubungan satu sama lain yang saling tergantung. Bila salah satu subsistem tidak 

berfungsi maka akan merusak keseluruhan sistem. Karena itu membangun pertanian 

harus memperhatikan sistem agribisnis secara keseluruhan (Masyhuri, 2003). 

Perbedaan antara pertanian dan  agribisnis paling tidak ada dua hal yaitu pertanian 

bersifat mulai dari usaha yang subsisten, hobi sampai yang komersial, sedangkan 

agribisnis bersifat komersial. Kegiatan pertanian hanya pada  on-farm, sedangkan 

agribisnis di samping kegiatan  on-farm juga merupakan kegiatan dalam  

off-farm(agroindustri hulu dan hilir serta jasa penunjang) (Masyhuri, 2003). 

Agribisnis pada peternakan puyuh berarti pengelolaan peternakan puyuh secara 

teritegrasi mulai dari sub subsistem input pertanian, usaha pertanian, pengolahan, 
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pemasaran dan penunjang sehingga komoditas yang hasilkan mempunyai kualitas dan 

nilai tambah optimal yang selanjutnya dapat memperoleh keuntungan maksimal.  

 

2.2.Burung Puyuh 

Puyuh merupakan jenis burung yang  tidak dapat  terbang, ukuran tubuh relatif 

kecil, berkaki pendek dan dapat diadu. Burung puyuh disebut juga Gemak (Bhs. 

Jawa-Indonesia). Bahasa asingnya disebut “Quail”, merupakan bangsa burung (liar) 

yang pertama kali diternakan di Amerika Serikat, tahun 1870. Di Indonesia Burung 

Puyuh mulai dikenal, dan diternak semenjak akhir tahun 1979 (Sari, 2009). 

Menurut Rahmat (2012),  berbagai macam genus burung puyuh yang kita kenal adalah:   

1. Genus Coturnix  

 Puyuh Biasa, Coturnix coturnix 

 Puyuh Jepang, Coturnix japonica 

 Puyuh Stubble, Coturnix pectoralis 

 Puyuh Selandia Baru, Coturnix novaezelandiae – (punah) 

 Puyuh Hujan, Coturnix coromandelica 

 Puyuh Harlequin, Coturnix delegorguei 

 Puyuh Coklat, Coturnix ypsilophora 

 Puyuh Biru, Coturnix adansonii dan Puyuh Biru Asia, Coturnix chinensis 

2.Genus Anurophasis 

 Puyuh Pegunungan Salju, Anurophasis monorthonyx 

3. Genus Perdicula 

 Puyuh Semak Hutan, Perdicula asiatica 

 Puyuh Semak Bebatuan, Perdicula argoondah 

 Puyuh Semak Bermotif, Perdicula erythrorhyncha 

 Puyuh Semak Manipur, Perdicula manipurensis 

4.Genus Ophrysia 

 Puyuh Himalaya, Ophrysia superciliosa  

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Coturnix&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Biasa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Jepang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Stubble&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Selandia_Baru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Punah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Hujan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Harlequin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Coklat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Biru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Biru_Asia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anurophasis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Pegunungan_Salju&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdicula&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Semak_Hutan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Semak_Bebatuan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Semak_Bermotif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Semak_Manipur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ophrysia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puyuh_Himalaya&action=edit&redlink=1
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Pada umumnya burung puyuh yang banyak dikembangkan adalah dari Marga 

Turnix, Coturnix  dan Arborophilla. Arborophilla dan Coturnix seperti ayam (gallus) 

termasuk family Phasianidae, sedang genus Turnix termasuk family Turnicidae. 

Rahmat (2012) menyatakan puyuh yang termasuk genus turnix memiliki ciri jari 

kaki ketiganya menghadap ke depan sedang yang ke belakang tidak 

ada.  Contohnya :   (1). Puyuh Tegalan (Turnix succicator), yang sering ditemui 

ditegalan-tegalan, (2). Puyuh Kuning (Turnix sylvatica)’ (3). Puyuh Hitam (Turnix 

maculosa). Dari genus Coturnix yang ada dalam kehidupan liar di Indonesia adalah 

Puyuh Batu (Coturnix chinensis) dimana dengan ciri-ciri : badan kecil sekitar 15 cm dan 

masih dapat ditemui di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan genus 

Arborophilla di Indonesia dikenal dengan Puyuh Genggong (Arborophilla javanica), 

Puyuh Pohon (Arborophilla hyperythra). Adapun species (jenis) puyuh yang umum 

dibudidayakan adalah Coturnix coturnix japonica dengan systematic zoology 

(Klasifikasi Ilmiah) sebagai berikut : 

Kingdom  : Animal 

Phylum  : Chordata 

Kelas   : Aves (Bangsa Burung) 

Ordo   : Galiformes 

Sub Ordo  : Phasianoidae 

Famili   : Phasianidae 

Sub Famili  : Phasianinae 

Genus   : Coturnix 

Species   : Coturnix-coturnix Japonica  
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2.3. Produksi Puyuh 

Menurut Panekanan et al (2013),  hasil produksi dari ternak burung  puyuh 

meliputi telur dan dagingnya. Hasil produksi telur puyuh bisa mencapai hingga 80 % dari 

jumlah ternak burung puyuh betina produktif perharinya, namun hal tersebut dapat 

terjadi apabila manajemen pemeliharaannya telah dilakukan dengan baik, mulai dari 

kebesihan kandangnya,  pemberian pakan dan air minum, serta pencegahan dari 

penyakit yang dapat menyerang  ternak. Untuk hasil dagingnya diambil dari ternak 

burung  puyuh jantan yang telah digemukkan dan juga diambil dari puyuh betina yang 

sudah afkir atau sudah menurun produktifitas telurnya. 

Lebih lanjut dikemukakan Poultry Indonesia dan Agromedia (Anugrah et al, 2009) 

bahwa kandungan gizi dari daging burung puyuh tidak berbeda dengan unggas lain. 

Berdasarkan hasil analisis komposisi kimia di labolatorium, daging burung puyuh 

mengandung  air  73,2 persen;  protein 22,5 persen;  lemak 2,5 persen;  dan abu 0,94 

persen. Daging puyuh juga mengandung asam lemak omega yang lengkap, yaitu omega 

3,6 dan 9 serta EPA dan DHA. Namun demikian kandungan gizi daging puyuh akan 

berubah dengan cara pemasakan. Penelitian Sutanto dalam Poultry (2004), 

menunjukkan bahwa persentase kandungan gizi terutama protein dan lemak daging 

burung  puyuh meningkat setelah digoreng menjadi 47,7 persen  protein dan 10,5 persen 

lemak, dengan kadar air 31,1 persen.  

Selain diambil dagingnya,  ternak  puyuh juga merupakan sumber dari produk 

telur yang selama ini telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Puyuh betina mampu 

bertelur saat berumur sekitar 41 hari. Pada masa bertelur, dalam satu tahun dapat 

dihasilkan  250 – 300 butir telur  dengan berat rata – rata 10 gram/butir, yaitu dalam 

periode bertelur sekitar 9  – 12 bulan (Lystyowati & Roospitasari 2007). 

Jika ditinjau dari nilai kandungan gizi, telur puyuh memiliki keunggulan 



8 

 

dibandingkan dengan telur jenis lainnya. Informasi perbandingan perbedaan susunan 

protein dan lemak telur unggas dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2.  Perbedaan Susunan Protein dan Lemak Telur Unggas 

Tabel 2. Perbedaan Susunan Protein dan Lemak Telur Unggas   

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat bahwa telur  puyuh memiliki kandungan 

protein yang tinggi tetapi kadar lemak yang rendah. Hal inilah yang membuat telur 

puyuh sangat baik untuk diet kolesterol karena dapat mengurangi terjadinya 

penimbunan lemak terutama dijantung, sedangkan kebutuhan proteinnya tetap 

terpenuhi. Keunggulan dari segi kandungan gizi inilah yang menjadikan telur puyuh 

semakin diminati oleh masyarakat yang dewasa ini semakin peduli terhadap kesehatan. 

Dengan demikian secara teknis dan  morpologis, ternak  puyuh mempunyai 

potensi untuk menjadi sumber kegiatan peternakan unggas yang bisa diusahakan oleh 

para pelaku usaha peternakan baik di tingkat produksi,  pemasaran serta usaha  lain yang 

terkait, sebagaimana usaha peternakan lainnya (Anugrah et al, 2009) 

 

2.4.Struktur Produksi  

Secara umum pola usaha peternakan puyuh yang ditujukan untuk menghasilkan 

telur sebagai produk utama. Pola usaha untuk menghasilkan puyuh pedaging secara 

khusus  nampaknya masih menjadi usaha sampingan. Usaha yang mengarah pada 
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produk puyuh pedaging biasanya hanya merupakan bagian dari sebuah siklus 

pemeliharaan dalam 1  flok usaha ternak ataupun dari satu tahun pemeliharaan. Jumlah 

populasi puyuh pedaging biasanya berasal dari puyuh jantan terutama hasil penetasan 

atau seleksi bibit (DOQ) yang dibesarkan, bisa juga dari puyuh afkir atau puyuh-puyuh 

yang  secara berkala mengalami penyortiran produktivitas maupun tingkat 

kesehatannya (Anugrah et al, 2009).   

Selanjutnya Anugrah et al (2009) menyatakan sebagian besar peternak, dalam 

pemenuhan bibit DOQ lebih banyak membeli dari mitra atau perusahaan pembuat bibit 

yang cukup modern dengan dukungan fasilitas peralatan mesin hatchery yang dapat 

memproduksi bibit dalam kapasitas besar. Dengan peralatan modern ini secara kuantitas 

jumlah bibit yang diperlukan peternak tersedia dan mudah diperoleh dengan harga yang 

relatif cukup murah dibandingkan di beberapa tempat lain serta dengan kualitas yang 

lebih terjamin. Para produsen pembibitan DOQ, selain menjual bibit juga menyediakan 

waktu untuk pembimbingan  tata cara budidaya yang baik secara cuma-cuma, terutama 

pada fase pemeliharaan DOQ hingga umur bertelur, sekaligus sebagai bentuk pelayanan 

purna jual bagi para peternak yang membeli DOQ.  
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III. PEMBAHASAN 

 

3.1.Agribisnis Peternakan Puyuh 

Subsistem agribisnis yang dimaksudkan menurut Masyhuri (2003), adalah sebagai 

berikut : 

3.1.1. Subsistem agribisnis hulu  

Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) usaha peternakan adalah 

industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi peternakan, antara lain 

industri pembibitan hewan (breeding farm), industri pakan, industri obat-obatan/vaksin 

ternak, dan industri agro-otomotif (mesin dan peralatan peternakan), serta industri 

pendukungnya. 

3.1.1.1.Bibit  

Usaha pembibitan adalah usaha peternakan yang menghasilkan ternak untuk 

dipelihara lagi dan bukan untuk dikonsumsi. Pemeliharaan puyuh bibit merupakan 

pemeliharaan puyuh induk (parent stock) yang di  pelihara bersama-sama pejantan.  

Sebelum memulai usahanya peternak harus memahami tiga unsur produksi usaha 

perternakan yaitu bibit/pembibitan, pakan (ransum) dan pengelolaan usaha peternakan. 

Pemilihan bibit burung puyuh disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan, ada tiga macam 

tujuan pemeliharaan yaitu untuk :  

a. Produksi telur konsumsi, dipilih bibit puyuh jenis  ketam betina yang sehat atau 

bebas dari kerier penyakit. 

b. Produksi daging puyuh, dipilih bibit puyuh jantan dan puyuh petelur afkiran. 

c. Pembibitan atau produksi telur tetas, dipilih bibit puyuh betina yang baik produksi 

telurnya dan puyuh jantan yang sehat yang  siap membuahi puyuh betina agar dapat 

menjamin telur tetas yang baik 
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Kebutuhan bibit puyuh saat ini telah dipenuhi oleh Industri pembibitan puyuh 

(breeding farm and hatchery) yang merupakan industri untuk menghasilkan anak puyuh 

(DOQ), sekarang ini terdapat beberapa perusahaan berskala besar yang memasok DOQ  

pada peternak yang disalurkan langsung maupun melalui  poultry shop. Namun selain 

itu bibit puyuh dapat di beli dari peternak yang menjual telur tetas. 

3.1.1.2.Pakan 

Pakan merupakan faktor yang paling penting karena 80 persen biaya yang 

dikeluarkan seorang peternak puyuh digunakan untuk pembelian pakan (Lystyowati  &  

Roospitasari  2007). Ransum yang dapat diberikan untuk puyuh terdiri dari beberapa 

bentuk, yaitu bentuk pelet, remah-remah, dan tepung. Ransum terbaik adalah yang 

berbentuk tepung, sebab lebih mudah dikonsumsi.   

Pada masa pertumbuhan (umur 2-5 minggu) puyuh memerlukan makanan yang 

mengandung protein 24% dan pertukaran zat (energy metabolis) 2.800 kg kalori. 

Sedang pada masa bertelur diperlukan makanan yang mengandung protein metabolis 

2.600 kg kalori. Satu penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kesuburan 

telur daya tetas dan produktuvitas yang tinggi diperlukan makanan yang 

mengandung protein tidak lebih dari 20%. 

Menurut Timora et al, (2011) kebutuhan makanan tiap ekor burung puyuh/hari 

sebagai berikut: 

Umur 2 s/d 7 hari (minggu pertama) : 3,6 gram 

Umur 8 s/d 14 hari (minggu kedua) : 6,8 gram 

Umur 15 s/d 21 hari (minggu ketiga) : 8,9 gram 

Umur 22 s/d 28 hari (minggu ke empat) : 10,8 gram 

Umur 29 s/d 35 hari (minggu kelima) : 15 gram 

Untuk umur selanjut nya rata-rata 20 gram per ekor/hari  
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Berdasarkan hasil  penelitian Suprapto (2012) menunjukkan bahwa  penggunaan 

tepung kerabang telur  ayam ras periode  grower  0,4%  dan  layer  4%, dengan 

imbangan    Ca : P,  (4,46 : 1) pada ransum burung puyuh mampu  meningkatkan  

panjang, berat, volume tulang tibia dan tarsus yang akan meningkatkan produktivitas 

telur puyuh. 

 

3.1.1.3.Vaksin dan Obat  

Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian  penyakit virus yang  menular 

dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Pemberiannya secara teratur sangat penting 

untuk mencegah penyakit. Vaksin dibagi menjadi 2 macam yaitu:   

 Vaksin aktif adalah vaksin mengandung virus hidup. Kekebalan yang ditimbulkan 

lebih lama daripada dengan vaksin inaktif/pasif. 

  Vaksin inaktif, adalah vaksin yang mengandung virus yang telah 

dilemahkan/dimatikan tanpa merubah struktur antigenic, hingga mampu 

membentuk zat kebal. Kekebalan yang ditimbulkan lebih pendek, keuntungannya 

disuntikan pada ayam yang diduga sakit.   

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak di kalangan peternak  yang 

berpikir bahwa vaksin merupakan biaya yang cukup mahal, sehingga  sering seadanya 

atau bahkan ditiadakan sama sekali. Padahal jika vaksinasi dilakukan secara benar maka 

akan diperoleh hasil yang lebih baik dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan 

karena program vaksinasi yang dilakukan secara benar akan menjaga kondisi kesehatan 

ayam dengan cara pembentukan antibody.  
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3.1.2. Subsistem Usahatani (Teknis Produksi) 

Tata Laksana Pemeliharaan  

Faktor manajemen pemeliharaan yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap kesehatan ayam tersebut diantaranya adalah kualitas bibit, sistem 

pemeliharaan,  kandang dan peralatan. 

3.1.2.1.Skala Usaha dan Sistem Pemeliharaan 

Peternakan puyuh yang dikelola secara intensif memerlukan program 

pemeliharaan dan tata laksana yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal dan 

menguntungkan. Sistem pemeliharaan dan tata laksana harus dilakukan dengan benar 

dan teratur sejak penetasan telur, pemeliharaan anakan puyuh, sampai masa afkir. 

a. Skala Usaha Besar  

Skala Usaha Besar adalah jika jumlah puyuh yang dipelihara lebih dari 8000 ekor. 

Menurut Abidin (2002) semakin besar skala usaha maka akan semakin beragam produk 

yang dihasilkan dan  bisa dijual. Pengusaha ternak puyuh dalam skala besar biasanya 

melakukan hampir seluruh kegiatan pemeliharaan, dari penetasan, pemeliharan puyuh 

anakan (DOQ), pemeliharaan puyuh pembibit, dan petelur atau pedaging.  

b. Skala Usaha Menengah  

Peternak skala menengah biasanya memelihara jumlah ternak sebanyak 2400 – 

8000 ekor. Bagi peternak skala menengah terdapat  beberapa pilihan yaitu melakukan 

seluruh kegiatan pemeliharaan dari penetasan sampai pemeliharaan puyuh dewasa 

dengan populasi kecil atau hanya melakukan usaha pemeliharaan dari  stater atau  

grower sampai dewasa. Pada skala usaha ini, usaha yang dapat dilakukan yaitu 

menghasilkan puyuh pembibit, petelur, atau pedaging. Namun, peternak di Indonesia 

umumnya lebih memilih beternak puyuh petelur, sedangkan puyuh apkiran 

dimanfaatkan sebagai puyuh pedaging/potong. Walaupun ada juga yang merangkap 
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sebagai peternak puyuh pembibit.  

c. Skala Usaha Kecil atau Usaha Sampingan  

Peternak skala kecil atau sampingan biasanya hanya memelihara puyuh dari starter  

atau  grower  sampai apkir yaitu dari puyuh petelur menjadi puyuh pedaging. Kandang 

yang diperlukan hanya kandang untuk puyuh petelur. 

3.1.2.2.Perkandangan  

a. Syarat Perkandangan 

Dalam sistem perkandangan yang perlu diperhatikan adalah temperatur kandang 

yang ideal atau normal berkisar 20-25° C; kelembaban kandang berkisar 30-80 persen; 

penerangan kandang pada siang hari cukup 25-40 watt, sedangkan malam hari 40-60 

watt (hal ini berlaku untuk cuaca mendung/musim hujan). Tata  letak kandang 

sebaiknya diatur agar sinar matahari pagi dapat masuk kedalam kandang. Selain itu 

Kandang harus dibuat sebaik dan senyaman mungkin serta sesuai dengan syarat – syarat 

hidup burung puyuh. Menurut Agus G.T.K et al (2001) syarat – syarat hidup puyuh 

adalah sebagai berikut : 

 Jauhkan lokasi kandang dari kebisingan. Puyuh termasuk burung yang peka 

terhadap suara. Bila dibiarkan ditempat bising, puyuh akan terkena stres dan 

secara langsung akan berpengaruh terhadap produktivitas telurnya. 

 Hindarkan kandang dari percikan air, baik tidak langsung maupun langsung. 

Pilihlah lokasi yang tidak menimbulkan genangan dan tidak terlalu lembab. 

Lokasi yang terlalu lembab dapat mengakibatkan puyuh mudah terkena 

penyakit.  

 Jaga kelancaran sirkulasi udara dengan membuat ventilasi udara dalam kandang. 

Untuk menunjang hal tersebut sebaiknya dinding kandang dibuat dari kawat 

ram.  
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 Kandang sebaiknya dibuat menghadap timur agar sinar matahari pagi bisa masuk 

kandang. Sinar matahari sangat diperlukan untuk menghangatkan puyuh dan 

kandang, membunuh bibit penyakit, menghindarkan kelembaban, dan 

menyuplai vitamin D. Tidak hanya pada siang hari puyuh perlu cahaya, saat 

malam hari puyuh pun tetap perlu penghangat. Karena itu, kandang perlu 

dilengkapi dengan penerangan yang cukup.  

 Lantai kandang sebaiknya bukan dari tanah atau tidak menempel pada 

tanah.Jarak ideal antara tanah dan lantai kandang adalah 40 cm. Supaya tidak 

terlalu lembab, lantai dibuat dari susunan bata merah atau campuran semen, pasir 

dan kapur. Paling baik lantai terbuat dari bahan tras.  

 Karena kotoran burung puyuh berbau tajam, sebaiknya pilih lokasi usaha yang 

cukup jauh dari pemukiman atau tempat tinggal penduduk. Bila tidak 

memungkinkan, bau kotoran dapat dinetralisir dengan bubuk zeolit. Bubuk 

tersebut ditabur dalam wadah penampung kotoran. 

b. Sistem Perkandangan 

Sistem Sangkar/Baterei  

Sistem sangkar kandang puyuh ada 2 (dua) macam yang biasa diterapkan yaitu 

sistem litter (lantai sekam) dan sistem sangkar (batere). Namun yang paling bayak 

digunakan oleh peternak  di Indonesia adalah sistem sangkar /baterai. Pada sistem ini 

dinding dan lantai kandang sistem ini terbuat dari kawat kasa/ram. Sehingga di bawah 

lantai setiap lantai diperlukan alas guna menampung kotoran (dropping board). Dengan 

adanya  dropping board  tersebut, pemeliharaan kebersihan ruangan tempat  

meletakkan kandang lebih mudah dilakukan dan kotoran tidak menimpa puyuh yang 

terletak di bagian bawahnya. Sistem kandang ini mempunyai sirkulasi  udara yang 

sangat baik sehingga dapat mencegah beberapa penyakit yang disebabkan oleh parasit. 
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c. Jenis Kandang 

Puyuh baik dewasa maupun anakan selalu dikandangkan. Penempatan puyuh 

dalam kandang berdasarkan umur yang sama atau rata  – rata sama. Pengelompokan ini 

akan memudahkan peternak untuk memberikan pakan, minum perawatan kesehatan dan 

pengambilan telur. Selain itu, untuk memudahkan melakukan pengawasan bila ada yang 

sakit dan mengendalikan sifat kanibalisme. Menurut Abidin (2002) berdasarkan 

peruntukannya, kandang puyuh dibedakan menjadi berberapa jenis kandang yaitu :  

 Kandang DOQ atau Starter  

Puyuh disebut DOQ atau  starter  saat berada pada kisaran umur 1 – 21 hari. Pada 

periode ini, puyuh membutuhkan perlakuan ekstra hati – hati karena kondisi 

tubuhnya masih sangat lemah dan fungsi – fungsi fisiologis tubuhnya belum 

optimal. Puyuh masih sangat rentan terhadap terpaan angin dan kurang tahan udara 

dingin. Karenanya kandang DOQ perlu dilengkapi pemanas (brooder). Luas 

kandang yang dibutuhkan per 100 ekor puyuh pada umur 1-10 hari adalah 1 m2 

kemudian dikurangi menjadi 60 ekor per m2 setelah mencapai umur 11 – 20 hari.  

Sisi kandang sebaiknya ditutup rapat, terutama pada malam hari. Maksudnya untuk 

menghindari udara dingin yang kurang baik bagi puyuh. Untuk memberikan 

kehangatan yang optimal, setiap kandang harus dilengkapi dengan lampu pijar 

yang berfungsi sebagai brooder.  

 Kandang Grower  

Puyuh disebut berada pada masa  grower  jika sudah mencapai umur 20-45 hari. 

Kebutuhan kandang adalah 50 ekor/m2 . Penutup kandang sudah bisa dibuka secara 

bertahap. Didalam kandang ini puyuh mempersiapkan diri menghadapi masa 

produksi.  Pada tahap ini juga dilakukan  sexing  yang bertujuan untuk 

memisahkan puyuh jantan dan betina dan proses seleksi terhadap puyuh betina 
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yang beratnya sangat rendah dan cacat agar tidak memboroskan pakan.  

 Kandang Layer  

Periode  layer adalah periode saat puyuh mulai berproduksi, biasanya setelah 

berumur 45 hari ( 6-7 minggu) sampai umur apkir (60 minggu). Pada prinsipnya, 

kandang puyuh layer tidak berbeda dengan kandang grower,sehingga puyuh tidak 

harus dipindahkan dari satu kandang ke kandang lainnya. Jika harus dibedakan, 

perbedaannya biasanya terletak pada kemiringan lantai kandang. Pada kandang 

layer,  lantai perlu dibuat miring sekitar 10 – 20 derajat  dengan tujuan 

mempermudah pengumpulan telur.   

 Kandang Induk dan Pejantan  

Kandang induk dan pejantan tidak berbeda dengan kandang puyuh  grower dan  

layer. Yang perlu diperhatikan adalah isi kandang  yaitu rasio antara induk dan 

pejantan 3-5 : 1. Jadi jika dalam satu kandang induk dan pejantan bibit ada 50 ekor 

puyuh, 10 -15 ekor diantaranya harus pejantan. 

3.1.2.3.Sanitasi dan Tindakan Preventif 

Untuk menjaga timbulnya penyakit pada pemeliharaan  puyuh kebersihan 

lingkungan kandang dan vaksinasi terhadap puyuh perlu dilakukan sedini mungkin.  

a. Pengontrolan Penyakit   

Pengontrolan penyakit dilakukan setiap saat dan apabila ada tanda-tanda yang 

kurang sehat terhadap puyuh harus segera dilakukan  pengobatan sesuai dengan 

petunjuk dokter hewan, dinas peternakan setempat atau petunjuk dari  Poultry Shoup.  

b. Pemberian Vaksinasi dan Obat   

Pada umur 4-7 hari puyuh di vaksinasi dengan dosis sebagian  dari dosis untuk 

ayam. Vaksin dapat diberikan melalui tetes mata (intra okuler) atau air minum (peroral). 

Pemberian obat segera dilakukan apabila  puyuh terlihat gejala-gejala sakit dengan 
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meminta bantuan petunjuk dari PPL setempat ataupun dari toko peternakan (Poultry 

Shoup). 

c. Penyakit Puyuh 

 Untuk mengurangi atau mencegah berjangkitnya penyakit pada burung puyuh, 

menjaga kebersihan tempat makan, tempat minum dan kebersihan kandang 

sekitarnya perlu diperhatikan. Burung puyuh boleh dikatakan jarang terserang 

penyakit, bila dibandingkan dengan ternak unggas lain, namun demikian burung 

puyuh juga peka terhadap beberapa penyakit yang menyerang ternak ayam, terutama 

ND. 

 Untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan vaksinasi pada burung 

puyuh berumur 30 hari dengan vaksin ND inaktif dengan dosis 0,25 cc, disuntikkan 

pada urat daging dada dan diulang setiap 3 bulan. Gejala penyakit ini adalah nafsu 

makan berkurang, ngorok, sesak nafas, batuk, leher berputar (torticollis), lumpuh 

pada sayap dan kaki, mencret, warna kotoran putih kehijauan. 

Penyakit yang menyerang burung puyuh 

1. Radang usus (Quail enteritis) 

Penyebab: bakteri anerobik yang membentuk spora dan menyerang usus, sehingga 

timbul peradangan pada usus. 

Gejala: puyuh tampak lesu, mata tertutup, bulu kelihatan kusam, kotoran berair dan 

mengandung asam urat. 

Pengendalian: memperbaiki tata laksana pemeliharaan, serta memisashkan burung 

puyuh yang sehat dari yang telah terinfeksi.  

2. Tetelo (NCD/New Casstle Diseae) 

Gejala: puyuh sulit bernafas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata  

ngantuk, sayap terkulasi, kadang berdarah, tinja encer kehijauan yang spesifik 

adanya gejala “tortikolis”yaitu kepala memutar-mutar tidak menentu dan lumpuh. 

Pengendalian: (1) menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar 

virus, binatang vektor penyakit tetelo, ayam yang mati segera dibakar/dibuang; (2) 

pisahkan ayam yang sakit, mencegah tamu masuk areal peternakan tanpa baju yang 
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mensucihamakan/ steril serta melakukan vaksinasi NCD. Sampai sekarang belum 

ada obatnya. 

3. Berak putih (Pullorum) 

Penyebab: Kuman Salmonella pullorum dan merupakan penyakit menular. 

Gejala: kotoran berwarna putih, nafsu makan hilang, sesak nafas, bulu-bulu 

mengerut dan sayap lemah menggantung. 

Pengendalian: sama dengan pengendalian penyakit tetelo. 

4. Berak darah (Coccidiosis) 

Gejala: tinja berdarah dan mencret, nafsu makan kurang, sayap terkulasi, bulu 

kusam menggigil kedinginan. 

Pengendalian: (1) menjaga kebersihan lingkungaan, menjaga litter tetap kering; (2) 

dengan Tetra Chloine Capsule diberikan melalui mulut; Noxal, Trisula Zuco tablet 

dilarutkan dalam air minum atau sulfaqui moxaline, amprolium, cxaldayocox 

5. Cacar Unggas (Fowl Pox) 

Penyebab: Poxvirus, menyerang bangsa unggas dari semua umur dan jenis 

kelamin. 

Gejala: imbulnya keropeng-keropeng pada kulit yang tidak berbulu, seperti pial, 

kaki, mulut dan farink yang apabila dilepaskan akan 

mengeluarkan darah. 

Pengendalian: vaksin dipteria dan mengisolasi kandang atau puyuh yang terinfksi. 

6. Quail Bronchitis 

Penyebab: Quail bronchitis virus (adenovirus) yang bersifat sangat menular. 

Gejala: puyuh kelihatan lesu, bulu kusam, gemetar, sulit bernafas, batuk dan bersi, 

mata dan hidung kadang-kadang mengeluarkan lendir serta kadangkala kepala dan 

leher agak terpuntir. 

Pengendalian: pemberian pakan yang bergizi dengan sanitasi yang memadai. 

 

7. Aspergillosis 

Penyebab: cendawan Aspergillus fumigatus. 

Gejala: Puyuh mengalami gangguan pernafasan, mata terbentuk lapisan putih 

menyerupai keju, mengantuk, nafsu makan berkurang. 

Pengendalian: memperbaiki sanitasi kandang dan lingkungan sekitarnya. 

8. Cacingan 

Penyebab: sanitasi yang buruk. 

Gejala: puyuh tampak kurus, lesu dan lemah. 
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Pengendalian: menjaga kebersihan kandang dan pemberian pakan yang terjaga 

kebersihannya. 

 

3.1.3. Subsistem Agribisnis Hilir  

Subsistem agribisnis hilir peternakan puyuh meliputi subsistem penanganan  hasil 

dan subsistem pemasaran. Dalam suatu sistem agribisnis, nilai tambah komoditi yang 

paling besar terdapat pada agribisnis hilir di luar budidaya ternak dan sangat potensial 

dikembangkan.  

3.1.3.1.Subsistem Penanganan Hasil  

Nilai jual puyuh disetiap umurnya cukup tinggi, baik telur konsumsi, telur tetas, 

bibit, hingga apkirannya. Bahkan, bulu dan kotorannya pun masih memberi manfaat. 

a. Telur 

Telur puyuh merupakan produk peternakan yang paling banyak diserap pasar. 

Kebutuhan masyarakat akan telur setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam 

melaksanakan subsistem penanganan hasil peternakan puyuh yang dipelihara khusus 

untuk menghasilkan telur konsumsi. Peternak didaerah tidak terlalu menghadapi 

masalah, karena telur yang dihasilkan setiap hari cukup disimpan di rak telur dengan 

posisi penyimpanan telur yang benar (bagian yang runcing di bawah) dan disimpan pada 

suhu yang tidak lembab. Perlakuan ini dapat mempertahankan masa penyimpanan telur 

sebelum dijual pada pedagang besar yang kemudian menjual telur tersebut kepada 

konsumen. 

Telur  puyuh memiliki kandungan protein dan lemak yang lebih baik dari telur 

biasa, karena memiliki kandungan protein yang  lebih tinggi dengan kandungan lemak 

yang lebih rendah. Telur puyuh juga dapat dijadikan sebagai konsumsi diet kolesterol, 

karena komposisi telur puyuh dapat mencegah terjadinya penimbunan lemak di jantung. 
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Sementara itu, kebutuhan tubuh akan protein dapat terpenuhi. 

Kualitas telur puyuh terdiri dari kualitas kulit telur, kualitas kekentalan, dan 

kualitas gizi yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas lainnya 

ditentukan dari penampakkan kulit telur seperti tingkat kebersihan terhadap bercak 

darah, dan kualitas kuning telur.  Kualitas telur dapat dinyatakan dengan melihat telur 

secara ekterior dan interior. Secara interior, dengan mengukur bagian dalam telur, 

seperti kuning telur, putih telur dan ada tidaknya cacat pada kuning telur. Sedangkan 

secara eksterior yaitu dengan melihat bentuk telur, mengukur bobot, dan tebal kerabang 

telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas telur diantaranya adalah kandungan 

zat makanan, penyakit, temperatur, genetik dan umur unggas. 

Secara umum komposisi kandungan telur puyuh adalah 47,4% albumin (putih 

telur), 31,9% Yolk ( kuning telur), serta 20,7% cangkang dan selaput  tipis. Dari hasil 

penelitian, ketebalan cangkang telur puyuh sekitar 0.197 mm dan ketebalan membran/ 

selaput tipis 0.063mm. bobot telur puyuh rata – rata 10 gram atau sekitar 8% dari bobot 

tubuh puyuh betina (Sari, 2009) 

b. Daging 

Daging puyuh mengandung 21,10  persen  protein, sedangkan lemaknya rendah 

yakni hanya 7,7  persen.  Tabel 3 menunjukkan kandungan zat-zat makanan dalam 

daging puyuh. 
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Tabel 3.  Kandungan Zat – Zat Makanan dalam daging Mentah dan Matang  

Burung Puyuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listiyowati dan Roospitasari dalam Sari (2009) 

 

Daging puyuh umumnya diambil dari puyuh yang sudah afkir yaitu puyuh betina 

yang kemampuannya menghasilkan telur sudah menurun atau burung jantan yang tidak 

terpilih sebagai pejantan. Sebagian besar puyuh jantan sengaja diafkir karena bila 

diternakan hanya  akan menghabiskan pakan yang tentunya akan memperbesar biaya 

pemeliharaan.   

c. Kotoran 

Kotoran  puyuh dapat dipergunakan sebagai pupuk untuk tanaman sayuran 

maupun  tanaman hias dan juga untuk campuran dalam bahan makanan (konsentrat) 

bagi ternak.  Kotoran ini dijemur sampai kering kemudian digiling atau ditumbuk 

sampai halus agar dapat digunakan sebagai campuran pakan konsentrat ternak 

Sedangkan untuk pupuk,  kotoran terlebih dahulu dicampur tanah dengan perbandingan 

1:1 dan disimpan dalam suasana aerob selama 1-2 bulan. 

 

3.1.3.2.Subsistem Pemasaran  

   Pemasaran merupakan proses kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke 

konsumen. Pemasaran merupakan  puncak dari kegiatan ekonomi dalam agribisnis 
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peternakan. Subsistem pemasaran dari agribisnis peternakan puyuh yakni 

kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas peternakan berupa telur 

segar. Peternak yang telah menghasilkan produk menginginkan telur-telur yang 

dihasilkannya diterima oleh konsumen. Kegiatan pemasaran yang termasuk di 

dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditas dari sentral 

produksi ke sentral konsumsi,  informasi pasar,  penyimpanan, pengangkutan, 

penjualan, dan promosi.   

   Informasi  pasar yang dikumpulkan bukan hanya perubahan harga telur yang 

terjadi, melainkan juga jenis dan kualitas produk yang diinginkan konsumen, lokasi 

penjualan telur yang memberikan peluang lebih baik, serta kebutuhan konsumen 

terhadap produk telur yang dihasilkan. Manfaat yang diperoleh dari pengumpulan 

informasi pasar yang dilakukan oleh peternak adalah peternak mengetahui dengan jelas 

jenis dan kualitas produk yang diinginkan konsumen, mengetahui cara pemasaran yang 

sebaiknya ditempuh agar volume penjualan telur dapat ditingkatkan, dan peternak dapat 

mengetahui tindakan-tindakan perbaikan yang akan dilakukan agar pelanggan tetap 

serta jumlahnya dapat ditingkatkan.  

Pemasaran telur yang paling penting adalah pihak produsen memiliki kekuatan 

menentukan harga secara layak. Harga jual telur banyak ditentukan oleh mutu telur. 

Semakin baik mutu telur yang dihasilkan, semakin tinggi harga penjualan telur  

yang akan diterima.    

   Saluran pemasaran telur  yang biasa dilakukan oleh lembaga pemasaran di 

Kabupaten Sidrap umumnya menggunakan tiga macam saluran, yaitu :  Peternak 

produsen      pedagang besar    pengecer       konsumen 

Permintaan produk daging puyuh di pasar-pasar lokal, warung-warung  lesehan 

serta supermarket nampaknya cukup besar per  harinya. Bentuk produk daging puyuh 
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dan dijual cukup beragam, seperti puyuh bacem, puyuh goreng, puyuh bakar, abon 

puyuh serta jenis masakan lainnya. Sementara untuk pemenuhan konsumsi telur lokal 

diperuntukkan sebagai bahan makanan olahan, seperti sate telur puyuh, telur  kupas, 

telur rebus, sarang burung,  martabak telor atau dadar telur yang banyak dikonsumsi 

oleh anak-anak sekolah. Peningkatan permintaan produk telur puyuh terjadi pada 

saat-saat perayaan pernikahan/hajatan atau menjelang hari-hari raya 

 

3.1.4. Subsistem Jasa Penunjang  

   Lembaga jasa penunjang  agribisnis burung puyuh terdiri atas : fungsi pengaturan 

(Instansi Dinas terkait), fungsi penelitian (Litbang Pertanian dan Perguruan Tinggi), 

fungsi penyuluhan (Penyuluh PNS/Penyuluh Swasta), fungsi informasi (Media 

cetak/Elektronik dan Komunikasi personal), fungsi pengadaan modal usaha (kredit 

lembaga keuangan/mitra), fungsi pasar, dan lain-lain.  

Pemerintah berfungsi menentukan berbagai kebijakan untuk mendorong 

pengembangan usaha peternakan puyuh.  Peran pemerintah sebagai stimulator, 

fasilitator, koordinator, stabilisator, dan perlindungan.  Namun  saat ini pemerintah 

lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator.  Fungsi penelitian dapat dilakukan oleh  

Badan Litbang Pertanian dan Perguruan Tinggi mengacu kepada upaya peningkatan 

efisiensi dan efektivitas usaha, agar dapat memberikan peningkatan pendapatan para 

peternak.  

  Penyuluhan agribisnis peternakan puyuh  yang dilakukan oleh Badan 

Penyuluhan sekarang ini tidak banyak terlibat dalam aspek teknis produksi, tetapi lebih 

memusatkan perhatian pada penyuluhan tentang kebijakan pemerintah   serta 

penanggulangan pemecahan permasalahan dalam hubungan sosial peternak dengan 

masyarakat sekitarnya. Artinya, fungsi penyuluhan yang dilakukan berfungsi sebagai 
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sumber informasi dan  saling melengkapi dalam membina dan memajukan usaha 

peternakan puyuh. 

3.2.Analisis Kelayakan Finansial 

Gambaran kelayakan finansial usaha peternakan burung puyuh dapat mengacu 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu diantaranya Anugrah et al (2009) yang 

menampilkan tabel  Hasil Analisis Usaha Ternak Puyuh Rata-rata per Tahun (dalam Rp 

000) Tahun 2006 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hasil penelitian Panekanan et al (2013), yang menyebutkan biaya 

produksi dari usaha ternak burung puyuh di Kecamatan Sonder terdiri biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap dalam usaha ini adalah sebesar Rp.76.721.125/periode 

produksi. dengan rata-rata responden mengeluarkan biaya tetap sejumlah 

Rp.6.393.427/periode produksi. Biaya tidak tetap dalam usaha ini mengeluarkan biaya 

sejumlah Rp. 1.876.017.850/periode produksi dengan rata-rata responden 
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mengeluarkan biaya tidak tetap sejumlah Rp.168.936.844. Keuntungan yang 

didapatkan peternak pada usaha ternak burung puyuh di Kecamatan Sonder disepanjang 

satu periode produksi adalah sebesar Rp.611.849.525/periode produksi, dengan 

rata-rata peternak memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.987.460/periode produksi. 
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