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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Burung puyuh (Coturnix Coturnix japonica) merupakan salah satu sumber 

produk daging dan telur. Dengan ukuran tubuh yang kecil, burung puyuh memiliki 

keunikan, yaitu pertumbuhan yang cepat, dewasa kelamin lebih awal, produksi 

telur yang relatif tinggi, interval generasi dalam waktu singkat, dan periode 

inkubasi relatif cepat. Burung puyuh jantan merupakan jenis unggas yang 

mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil protein hewani karena 

mudah dipelihara, biaya pemeliharaan tidak terlalu besar serta dapat diusahakan 

pada lahan yang tidak terlalu luas (Mahfudz et al., 2009). 

Pertama kali burung puyuh didatangkan ke Indonesia sekitar tahun 1979 

(Junaidi, 1999), di Indonesia burung puyuh ini sudah di ternakkan oleh berbagai 

lapisan masyarakat meskipun belum sepopuler dengan ternak ayam ras dan ayam 

kampung. Beternak burung puyuh dapat dijadikan sebagai usaha utama maupun 

sebagai usaha sampingan (Wheindrata, 2014).  

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh burung puyuh yaitu produksi 

telur yang tinggi, kandang pemeliharaan tidak memerlukan tempat yang luas, 

kotoran tidak terlalu bau, dan masa pemeliharaan yang singkat (Listiyowati dan 

Roospitasari, 2007). Usaha perternakan burung puyuh memiliki prospek yang 

baik, dilihat dari permintaan pasar terhadap hasil produk seperti telur dan daging. 

Kemampuan adaptasi yang bagus menjadikan burung puyuh dapat di temukan 

diseluruh bagian dunia, sebagian besar hidup secara liar, sebagian kecil dilakukan 

usaha budidaya (Nugroho dan Mayun, 1981). 

Kualitas burung puyuh didapatkan dari bibit burung puyuh yang unggul, 

merupakan modal utama berternak burung puyuh untuk mencapai produktivitas 

yang tinggi dan kelangsungan produksi telur dalam waktu panjang. Sebaliknya, 

bibit yang kurang baik akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari dengan 

produktivitasnya yang rendah. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang 

unggul dilakukan dengan cara Inseminasi Buatan (IB). Teknik inseminasi buatan 
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dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, dapat mencegah terjadi inbreed, 

karena jantan yang digunakan adalah jantan yang telah di seleksi.  

Brillard (1993) mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan inseminasi buatan pada unggas adalah keberhasilan penampungan 

semen, tercampurnya semen dengan cairan yang keluar dari saluran reproduksi, 

adanya telur di dalam uterus terutama telur dengan kerabang yang keras yang 

dapat menghambat gerakan progresif spermatozoa didalam saluran reproduksi, 

dan yang terpenting adalah kualitas semen harus baik. Kualitas semen sangat 

dipengaruhi oleh musim, breed, umur, lamanya penyinaran, temperatur 

lingkungan, makanan, libido dan ukuran testes dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah frekuensi ejakulasi (Zahraddeen et al.,2005; Frangez et al., 2005). 

Kualitas dan kuantitas semen dipengaruhi oleh libido. Faktor - faktor  yang 

mempengaruhi libido dapat berasal dari luar atau dalam tubuh hewan tersebut. 

Faktor - faktor dari dalam termasuk faktor – faktor fisiologi terutama fisik yang 

mempengaruhi kopulasi normal (Toelihere, 1993). 

Cara-cara meningkatkan libido pejantan sewaktu penampungan semen 

dengan mengganti pemancing, penampungan dan tempat atau lingkungan, 

mendekatkan pejantan lain sebagai saingannya dan mengadakan pendekatan 

jantan pada betina. Libido yang tinggi tidak selalu merupakan kriteria umum 

fertilitas pejantan, akan tetapi percobaan – percobaan telah menunjukan bahwa 

rangsangan atau stimulasi yang diberikan pada pejantan untuk mempertinggi 

libido dapat meningkatkan volume semen dan konsentrasi sperma motil per 

ejakulat (Toelihere, 1993).  

Penggunaan teaser pada burung puyuh nantinya diharapkan 

meningkatakan libido, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi spermatozoa 

pada duktus deferen karena pengaruh hormonal. Maka ketika dilakukan massase, 

volume dan konsentrasi diharapkan dapat meningkat, apabila hal ini dapat terjadi 

diharapkan penggunaan pejantan dapat lebih efesien dan ekonomis.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Apakah terjadi perbedaan volume dan konsentrasi semen burung puyuh 

terhadap penggunaan betina pemancing (teaser) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan teaser mampu 

meningkatkan volume dan konsentrasi semen burung puyuh sehingga penggunaan 

pejantan akan menjadi lebih efisien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan menggunakan teaser diharapkan mampu meningkatkan volume 

dan konsentrasi semen burung puyuh sehingga penggunaan pejantaan akan 

menjadi lebih efisien.  

1.5 Kerangka Konsep  

Peningkatan libido terjadi melalui rangsangan dari luar berupa 

penglihatan, pendengaran dan perabaan, hal ini membantu daya tarik seksual, 

pengenalan perangsangan seksual dan memperlancar kopulasi. Teknik sensoris 

yang digunakan pada berbagai jenis hewan sangat bervariasi. Indra penciuman 

sangat berkembang pada kebanyakan mamalia sedangkan pada burung tidak 

mempunyai persepsis olfaktoris, bergantung pada penglihatan dan 

pendengarannya untuk respon – respon seksual (Toelihere, 1993). 

Pusat rangsangan syaraf yang mempengaruhi kerja hormon pada unggas 

terdapat pada hipothalamus. Rangsangan syaraf dari luar contohnya penggunaan 

betina pemancing akan ditransformasikan menuju hipothalamus sehingga 

hipothalamus akan mensekresikan hormon- releasing factor (HRF). HRF yang 

dihasilkan hipothalamus akan mengatur regulasi hormon yang dihasilkan oleh 

pituitari pars anterior/PPA (pituitary  pars anterior). Interstitial Stimulating cell  

(ICSH) yang nantinya akan merangsang sel intertisial untuk melepaskan teststeron  

(Nesheim et al., 1979) 

Hormon testosteron merupakan salah satu hormon yang termasuk dalam 

golongan hormon steroid. Pada individu jantan dan juga pada burung puyuh 

jantan, hormon testosteron merupakan hormon yang berperan dalam menjamin 
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perkembangan seksual, antara lain dalam proses spermatogenesis, memperpanjang 

daya hidup spermatozoa dalam epididymis, juga dalam memacu perkembangan 

alat reproduksi luar dan tanda-tanda kelamin sekunder (Hardjosubroto dan Astuti, 

1993; Nalbandov, 1990).  Testosteron merupakan hormon androgen. Biosintesis 

androgen pada umumnya memerlukan prekursor hormon berupa kolesterol 

(Harper et al., 1977; Tranggono,2001; Linder, 1985; Muryanti, 2005). 

Androgen yang dihasilkan oleh testes mempengaruhi sifat – sifat kelamin 

sekunder antara lain tingkah laku, perubahan warna bulu, tumbuhnya jengger dan 

sifat mencumbu dengan menari disekeliling ayam betina. Tingkat sosial pada 

ayam adalah atas pengaruh sekresi androgen. Pertumbuhan dan aktivitas tubuli 

semeniferi dipengaruhi oleh FSH dari hypopysa, sedangkan ICSH, berperan 

dalam mengatur produksi androgen yang secara tidak langsung membantu 

spermatogenesis (Toelihere, 1993). Kadar testosteron yang tinggi dalam tubuh 

akan meningkatkan libido dari pejantan tentunya akan mempengaruhi kualitas 

sperma (Rahmawati, 2014), untuk meningkatkan kadar testosteron dapat 

dilakukan dengan rangsangan dari luar yaitu dengan menggunakan betina 

pemancing.  


