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ABSTRAK 

YAFET RUMENGAN DUALOLO (I 111 10 252). Fertilitas, Daya Tetas, dan 

Berat Tetas Telur Burung Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) pada Berat Telur 

yang Berbeda. Dibimbing oleh Wempie Pakiding sebagai Pembimbing Utama 

dan Muhammad Yusuf sebagai Pembimbing Anggota  

Penelitian telah dilakukan untuk melihat fertilitas, daya tetas, dan berat 

tetas telur burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) pada berat telur yang 

berbeda. Percobaan ini menggunakan rancangan dasar rancangan acak kelompok 

(RAK), dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan yang terdiri dari: B1 = ringan (≤9,5 g), 

B2 = Sedang (9,6-10,5 g) dan B3 = (≥10,6 g). Materi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 300 butir telur burung puyuh dan empat unit mesin tetas 

manual dengan kapasitas 300 butir. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa: 

burung puyuh memiliki tingkat fertilitas rata-rata 96,00% dan daya tetas rata-rata 

70,13% dan tingkat fertilitas tertinggi diperoleh pada telur dengan berat ≥10,6 g 

(berat). Daya tetas telur burung puyuh tidak dipengaruhi oleh berat telur, tetapi 

tingkat fertilitas dan daya tetas sangat dipengaruhi oleh berat telur dengan 

fertilitas dan berat tetas tertinggi diperlihatkan pada perlakuan dengan telur puyuh 

yang berat. 

 

Kata Kunci : Fertilitas, Daya Tetas, Berat Tetas, Berat Telur, Burung Puyuh 
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ABSTRACT 

 

YAFET RUMENGAN DUALOLO (I 111 10 252). Fertility, Hatchability, and 

Haching Weight of Egg Quail on Different Eggs Weight. Under quidance by 

Wempie Pakiding as Supervisor and Muhammad Yusuf as Co-Supervisor. 

 

A study has was conducted to investigate fertility, hatchability, and hatching 

weight of quail eggs (Cuturnis-cuturnis japonica) in different egg weights. The 

experiment was conducted experimentaly using the basic design of randomized 

block design (RAK), with 3 treatments and 4 replications consisting. The 

treatment of egg weight consisted of: B1 = ligh (≤9.5 g), B2 = Medium (9,6-10,5 

g) and B3 = Heavy ( ≥10.6 g). Three hundred quail eggs and four units of manual 

machine were used in the experiment. The results of this study indicated that the 

average fertility, hatchability and hacthing weight was 96.00%, 70.13% and 7.24 

g, respectively. Hatchability of quail eggs was not affected by egg weight 

treatments, but the fertility and hatching weight significantly affected by egg 

weight, showing the highest fertility and hatching weight were in the heavy egg 

treatment. 

 

Keywords: Fertility, Hatchability, Hatching Weight, Egg Weight, Quail 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan aneka ternak, termasuk burung puyuh, merupakan suatu 

upaya untuk memaksimalkan potensi komoditi peternakan dalam penyediaan 

protein hewani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Burung puyuh 

dikembangkan untuk menghasilkan telur dan daging, walaupun demikian 

kontribusinya relatif masih sangat kecil dibanding kontribusi dari komoditi 

unggas yang lainnya seperti ayam dan itik. Burung puyuh yang kita kenal saat ini 

terdiri atas dua jenis yaitu burung puyuh liar atau Gemak dan burung puyuh hasil 

domestikasi/persilangan (Cuturnis-cuturnis japonica). Burung puyuh liar 

memiliki produksi telur yang sangat rendah tetapi memiliki kemampuan untuk 

mengerami telurnya, sebaliknya puyuh hasil persilangan memiliki produksi telur 

yang tinggi tetapi telah kehilangan kemampuan untuk mengerami telurnya. Hal ini 

menyebabkan proses regenerasi burung puyuh hasil persilangan hanya 

dimungkinkan melalui penetasan secara buatan dengan menggunakan mesin tetas. 

Telur puyuh yang dihasilkan oleh induk hasil persilangan memiliki 

keragaman dan karakteristik eksterior yang tinggi, diantaranya dari aspek 

ukuran/berat telur. Untuk menghasilkan daya tetas dan berat tetas yang maksimal 

maka penyeleksian telur tetas perlu dilakukan. Berat telur merupakan salah satu 

indikator dalam penyeleksian telur tetas. Berat telur akan mempengaruhi 

keberhasilan penetasan sebab berat telur sangat mempengaruhi presentasi 

komposisi telur yang merupakan sumber pakan selama pertumbuhan embrio. 

Namun kenyataannya, peternak sering memilih telur untuk ditetaskan tanpa 
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memperhatikan kualitas eksterior telur tersebut terutama berat telur bahkan 

banyak peternak yang memilih telur yang memiliki bobot yang terlalu berat atau 

terlalu ringan. 

 Variasi berat telur yang berbeda menjadi salah satu penyebab rendahnya 

fertilitas, daya tetas dan berat tetas telur yang umum didapati pada penetasan 

ayam dan itik. Namun sejauh mana variasi berat telur burung puyuh terhadap 

keberhasilan proses penetasan, khususnya yang berhubungan dengan fertilitas, 

daya tetas dan berat tetas perlu dilakukan suatu kajian. 

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengkaji pengaruh berat telur terhadap fertilitas, daya tetas dan berat tetas 

telur puyuh yang ditetaskan secara buatan dengan menggunakan mesin tetas. 

Sedangkan kegunaan yang diharapkan adalah sebagai bahan referensi kepada para 

peternak dan akademisi tentang pengaruh berat telur terhadap keberhasilan dalam 

melakukan penetasan menggunakan mesin tetas. 

 

  


