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ABSTRACT 
 

This experiment was aimed to evaluated the effect of 
additional mangosteen peel powder (Garcinia mangostana L) 
as feed additive on quality of quail’s egg. The materials used 
for this experiment were 120 quail at the age of 30 days with 
the average of quail body weight 130,91± 6,14. This 
experiment was done in completely randomized design consist 
of 4 treatment and 6 replication with 5 quails in each unit. 
Mangosteen peel powder treatment were 0% (P0), 0,5% (P1), 
1% (P2), 1,5% (P3). Mangosteen peel powder was given in 
quail dringking water after 30 minute fasting. Variable’s 
measured were egg weight (g), yolk color, yolk index and yolk 
cholesterol. Data were subjected to analysis of variance of the 
completely randomized desing. Differences between means 
were analyzed by Duncan’s Multiple Range Test. Statistical 
analysis showed that the treatment significantly influence 
(P<0.01) the yolk cholesterol, while, the yolk color index 
variable treatment significantly influence (P<0.05) but the egg 
weight and yolk index did not significantly influence (P>0,05). 
The conclusion of 1,5% mangosteen peel powder in quail 
drinking water can produced the best quality eggs. 

 
Keyword : Mangosteen peel powder, quail, egg quality 
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RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Bunder Desa 

Ampeldento Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. 
Penelitian dimulai dari tanggal 19 November 2013 sampai 23 
Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pengaruh pemberian tepung kulit manggis sebagai aditif dalam 
air minum terhadap kualitas telur burung puyuh.  

Kualitas telur burung puyuh meliputi bobot telur puyuh, 
indeks kuning telur, warna kuning telur dan kadar kolesterol 
kuning telur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi dan kajian ilmiah tentang pemberian tepung 
kulit manggis sebagai aditif terhadap kualitas telur burung 
puyuh. Materi yang digunakan pada penelitian meliputi 
burung puyuh yang siap bertelur produksi sebanyak 120 ekor 
dengan jenis Coturnix coturnix japonica umur 30 hari. Pakan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan jadi yang 
diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia (CP5104P).  

Metode yang digunakan pada penelitian adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian menggunakan 
empat perlakuan dan enam kali ulangan dengan lima ekor 
puyuh tiap perlakuan. Perlakuan yang digunakan yaitu P0 =0% 
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TKM ; P1 = 0,5% TKM, P2 = 1% TKM dan P3 = 1,5% TKM. 
Pemberian tepung kulit manggis diberikan melalui air minum 
dan  dilakukan pemuasaan selama 30 menit pada puyuh 
terlebih dahulu. Variabel pengamatan meliputi bobot telur, 
warna kuning telur, indeks kuning telur dan kadar kolesterol 
kuning telur. Analisis data dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s apabila ada perbedaan pengaruh diantara 
perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung 
kulit manggis sebagai feed additive burung puyuh memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 
kolesterol kuning telur sedangkan pada warna kuning telur 
memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) dan pada indeks 
kuning telur dan bobot telur tidak memberikan pengaruh yang 
nyata (P>0,05).  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
bahwa pemberian tepung kulit manggis sebagai feed additive 
dapat meningkatkan nilai warna kuning telur, indeks kuning 
telur dan menurunkan kadar kolesterol kuning telur. 
Penggunaan 1.5% tepung kulit manggis memberikan kualitas 
telur terbaik. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut untuk mengetahui level maksimum pemberian tepung 
kulit manggis dalam meningkatkan kualitas telur puyuh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Usaha di bidang peternakan unggas dewasa ini mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan tersebut dilihat 
dari banyaknya pemeliharaan unggas yang telah menyebar dan 
berkembang di seluruh daerah. Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (2012) 
menyatakan bahwa populasi burung puyuh mengalami 
peningkatan sebesar 4,30% dibandingan dengan populasi pada 
tahun 2011. Burung puyuh (Cortunix cortunix japonica) 
merupakan salah satu unggas penghasil telur yang mempunyai 
potensi untuk dikembangkan. Potensi tersebut dilihat dari 
pemeliharaannya yang relatif cepat dan tidak membutuhkan 
areal yang luas.   

Telur merupakan salah satu produk unggas yang 
memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan 
protein. Kandungan didalam telur merupakan zat makanan 
yang memiliki komposisi seimbang seperti  protein, vitamin, 
lemak, dan mineral. Woodard et al, (1973) menyatakan bahwa 
kandungan protein pada telur burung puyuh sebesar 13.1 % 
dan kandungan lemak sebesar 11.1 %.  

Kualitas telur merupakan salah satu istilah yang digunakan 
untuk mengukur kondisi telur dengan berbagai standar yang 
digunakan. Kualitas telur sendiri dapat dilihat dari kualitas 
internal dan external telur. Kualitas internal dapat dilihat dari 
haugh unit, warna kuning telur, indeks kuning telur, indeks 
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putih telur sedangkan kualitas external dapat dilihat dari 
tekstur, warna, bentuk, keutuhan dan kebersihan telur. 

Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi produksi dan kualitas telur. Produksi dan 
kualitas telur tersebut dapat tercapai apabila kebutuhan 
terhadap pakan dapat tercapai sesuai kebutuhan. Peternak 
terkadang tidak mempertimbangkan kebutuhan nutrisi ternak 
dengan baik. Kelengkapan nutrisi mikro juga sering kali 
kurang mengingat sifatnya mudah rusak karena perubahan 
lingkungan.  

Pemberian pakan yang tepat dapat meningkatkan 
kemampuan burung puyuh untuk menghasilkan telur yang 
mempunyai kualitas yang baik. Penambahan feed additive 
alami merupakan alternatif yang dilakukan untuk meningkat 
produksi ternak. Feed additive pakan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai pakan puyuh yaitu tepung kulit manggis. 

Kulit manggis (Garcinia mangostana L) merupakan salah 
satu pakan tambahan dari limbah pertanian yang kaya akan 
antioksidan. Komposisi kulit manggis terdiri dari antioksidan 
terutama antosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat. 
Antioksidan di dalam tubuh ternak dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh ternak. Nugroho (2005) menyatakan bahwa 
senyawa pada kulit manggis mempunyai aktifitas farmakologi 
sebagai antiinflamasi, antihistamin, antibakteri, antijamur, 
kanker, hipertensi, stroke dan terapi HIV. 

Senyawa xanthone yang terdapat di dalam kulit buah 
manggis merupakan senyawa yang bersifat antioksidan yang 
dapat menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi 
kekurangan elektron dari radikal bebas dan dapat menghambat 
pembentukan aterosklerosis. Golongan xanthone yang 
perperan dalam aktivitas farmakologi yaitu alfa mangostin dan 
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gamma-mangostin. Dachriyanus (2007), menyatakan bahwa 
dengan pemberian senyawa α-mangostin mampu menurunkan 
kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL serta meningkatkan 
kadar HDL darah mencit putih jantan.  

Kandungan antosianin yang terdapat dalam kulit manggis 
dapat berperan sebagai pewarna alami. Samsudin dan 
Khoiruddin (2008) menyatakan bahwa antosianin adalah 
pigmen yang bisa larut dalam air. Warna yang dapat 
dihasilkan oleh antosianin mulai dari merah, biru sampai ke 
ungu termasuk juga kuning. Antosianin termasuk dalam 
golongan flavonoid dan fenolik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimanakah pengaruh penambahan tepung kulit manggis 

sebagai feed additive terhadap kualitas telur burung puyuh 
yang meliputi bobot telur puyuh, indeks kuning telur, warna 
kuning telur dan kadar kolesterol kuning telur ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
Mengevaluasi pengaruh penambahan tepung kulit manggis 

sebagai feed additive terhadap kualitas telur burung puyuh 
yang meliputi bobot telur puyuh, indeks kuning telur, warna 
kuning telur dan kadar kolesterol kuning telur. 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi dan kajian ilmiah tentang pemberian tepung kulit 
manggis sebagai feed additive terhadap kualitas telur burung 
puyuh yang meliputi bobot telur puyuh, indeks kuning telur, 
warna kuning telur dan kadar kolesterol kuning telur. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi produktifitas ternak. Penambahan zat aditif 
merupakan alternatif yang dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas produksi. Penambahan aditif bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas telur. Feed additive pakan yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pakan puyuh salah satunya yaitu tepung 
kulit manggis. 

Kulit manggis merupakan salah satu pakan tambahan dari 
limbah pertanian yang kaya akan antioksidan. Komposisi kulit 
manggis terdiri dari antioksidan terutama antosianin, 
xanthone, tanin, dan asam fenolat. Nugroho (2005) 
menyatakan bahwa senyawa pada kulit manggis mempunyai 
aktifitas farmakologi sebagai antiinflamasi, antihistamin, 
antibakteri, antijamur, kanker, hipertensi, stroke dan terapi 
HIV. 

 Poeloengan dan Praptiwi (2010) menyatakan bahwa kulit 
buah manggis mengandung alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, 
triterpenoid, fenolik, glikosida dan steroid.  Saponin, tanin dan 
flavonoid merupakan senyawa pada tumbuhan yang 
mempunyai aktivitas antibakteri. Saponin dapat menyebabkan 
sel kuman pecah atau lisis apabila berinteraksi. Hal tersebut 
terjadi karena saponin dapat meningkatkan permeabilitas 
membran sehingga terjadi hemolisis sel.   

Flavonoid merupakan senyawa yang dapat mengganggu 
proses metabolisme sel kuman dengan cara mengikat protein. 
Tanin dapat mampu menghambat pertumbuhan kuman pada 
konsentrasi rendah. Tanin dengan konsentrasi yang tinggi 
dapat mengkoagulasi atau menggumpalkan protoplasma 
kuman, sehingga terbentuk ikatan yang stabil dengan protein 
kuman.  
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Kandungan pada kulit manggis diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas internal telur puyuh. Senyawa 
antosianin yang terkandung pada kulit manggis merupakan 
senyawa yang berfungsi sebagai pewarna alami dan 
antioksidan. Samsudin dan Khoiruddin (2008) menyatakan 
bahwa antosianin merupakan pigmen yang dapat larut dalam 
air dan berperan dalam pemberian warna dari mulai merah, 
biru sampai ungu termasuk kuning. Secara kimiawi antosianin 
bisa dikelompokkan dalam golongan flavonoid dan fenolik.  

Konsumsi pakan yang mengandung pigmen warna mampu 
memberikan warna pada kuning telur. Salah satu contoh 
pengaruh suplementasi terhadap kualitas telur ditunjukkan 
oleh penelitian Istiqomah dkk. (2013), Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pemberian tepung kulit manggis pada 
pakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna 
kuning telur itik mojosari. 

Senyawa xanthone merupakan senyawa flavonoid. 
Senyawa tersebut mampu menetralisir radikal bebas dengan 
melengkapi kekurangan elektron dari radikal bebas. Penelitian 
yang dilakukan oleh Pasaribu dkk. (2012) menunjukkan 
bahwa dengan pemberian ekstrak etanol kulit manggis dapat 
menurunkan kadar glukosa darah mencit jantan. Hal tersebut 
disebabkan oleh kandungan xanthone yang dapat membantu 
menurunkan kadar gula dan mengatasi kelelahan yang 
diakibatkan oleh kadar gula yang tidak seimbang. 

Hasil penelitian Dachriyanus pada tahun 2007, menyatakan 
bahwa dengan pemberian senyawa α-mangostin dapat 
menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL serta 
meningkatkan kadar HDL darah mencit putih jantan. Hal 
tersebut dikarenakan α-mangostin mampu meningkatkan 
aktifitas enzim lipoprotein lipase yang akan meningkatkan 
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katabolisme VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Enzim 
lipoprotein lipase dapat menyebabkan VLDL yang kaya 
trigliserida mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan 
gliserol. Hasil samping penguraian tersebut berupa kolesterol, 
fosfolipid, dan apoprotein. Ketiga kandung tersebut akan 
diubah menjadi HDL (High Density Lipoprotein).  Kadar 
kolesterol total, trigliserida dan LDL (Low Density 
Lipoprotein) akan menurun dan kadar HDL akan meningkat. 
Kolesterol bentuk HDL akan dibawa ke hati kemudian diubah 
menjadi asam empedu yang selanjutnya akan dikeluarkan 
melalui feses.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 
Penambahan tepung kulit manggis sebagai feed additive 

dapat meningkatkan kualitas telur burung puyuh yang dilihat 
dari bobot telur puyuh, indeks kuning telur, warna kuning telur 
dan kadar kolesterol kuning telur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Burung Puyuh 

Burung puyuh merupakan salah satu unggas yang 
berukuran kecil. Karakteristik burung puyuh yaitu mempunyai 
badan gemuk dengan panjang badan sekitar 19 cm, berparuh 
pendek dan kuat, tidak mempunyai kemampuan terbang, kaki 
dan ekor yang pendek serta berjari kaki empat dan berwarna 
kekuning-kuningan. Jenis burung puyuh yang dipelihara di 
Indonesia yaitu coturnix-coturnix japonica, coturnix chinensis 
(Blue Breasted quail), Turnic susciator, Arborophila javanica, 
dan Rollus roulroul (Nugroho dan Mayun, 1986). Gambar 
puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dapat dilihat pada Gambar 
2. 
 

 
 
Gambar 2. Coturnix-coturnix japonica (Setiawan, 2012) 
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Klasifikasi burung puyuh menurut Nugroho dan Mayun 
(1986) yaitu : 

Kingdom  : Animalia 
Filum : Chordata 
Class  : Aves (bangsa burung) 
Ordo : Galiformes 
SubOrdo : Phasianoidae 
Famili : Phasianidae 
Sub Famili  : Phasianidae 
Genus : Coturnix 
Species : Coturnix-coturnix japonica 

 
Pemeliharaan burung puyuh dibedakan menjadi 3 periode. 

Periode pemeliharaan menurut Direktorat Perbibitan Ternak 
(2011) dibedakan berdasarkan fase pertumbuhan yaitu starter, 
grower dan layer. Fase starter merupakan fase pada saat 
burung puyuh berumur satu hari (DOQ) sampai dengan 3 
minggu. Pemeliharaan pada fase starter dibutuhkan 
pemeliharaan yang baik. Kebersihan kandang, peralatan, 
pemberian pakan dan minum, pengaturan panas dari brooder 
dan pemberian vaksin harus diperhatikan sesuai dengan 
kebutuhan.  

Fase Grower merupakan fase pada saat burung puyuh 
berumur 3-6 minggu. Pemotongan paruh dan seleksi calon 
induk dan pejantan dilakukan pada saat fase grower. Seleksi 
tersebut dilakukan berdasarkan warna bulu dan ciri kelamin 
sekunder lainnya. Fase Layer merupakan fase pada saat 
burung puyuh berumur 6 -58 minggu. Agar diperoleh telur 
tetas yang berkualitas pejantan dirotasikan sebulan sekali. 
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Tabel 1. Perbedaan Burung Puyuh Jantan dan Betina Dewasa 
Kelamin 

Morfologi Jantan Betina 

Kepala 
(Muka) 

Bewarna cokelat gelap 
dan rahang bawah 
gelap 

Bewarna terang dan 
rahang bawah 
putih. 

Bulu Dada Cokelat kekuning-
kuningan dan tanpa 
garis 

Terdapat bercak 
hitam atau cokelat 

Dubur Anus Terdapat benjolan 
bewarna merah diatas 
dubur dan jika ditekan 
akan mengeluarkan 
busa bewarna putih. 

 
Tidak terdapat 
benjolan 

Suara Cekeker Cekikik 
Sumber : Nugroho dan Mayun (1986). 

 
Kebutuhan nutrisi burung puyuh pada fase starter sampai 

grower yaitu PK 24% dan ME sebesar 2900 kkal/kg. Fase 
layer burung puyuh membutuhkan nutrisi PK sebesar 20% dan 
ME sebesar 2900 kkal/kg pakan (NRC, 1994). Burung puyuh 
dapat  menghasilkan telur mencapai 250-300 butir/ekor/tahun 
(Listiyowati dan Roospitasari, 2000). Produksi telur pada saat 
burung puyuh berumur 7-10 minggu rata-rata 5 butir/minggu 
atau 20 butir/bulan dengan bobot berkisar 8,83-10,04 
gram/butir (Sabela, 2002).  
 

2.2 Feed Additive 

Feed additive merupakan bahan tambahan yang bersifat 
non-nutritif (yang bukan termasuk zat nutrisi). Pemberian feed 
additive memiliki tujuan yang berbeda tergantung dari jenis 
kandungan zat aditif. Contoh aditif yang dapat diberikan pada 
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pakan ternak yaitu antibiotik, fitobiotik, asam amino, enzim-
enzim, hormon, serta zat warna. Tujuan pemberian feed 
additive pada ternak diantaranya adalah untuk memperbaiki 
kondisi fisik ransum terutama untuk pembuatan pellet, 
memberikan aroma atau bau khas dari ransum, dan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan proses pencernaan dan 
penyerapan zat nutrisi dari ransum (Anonymous, 2008). 

Pemberian feed additive saat ini mulai berkembang dengan 
adanya feed additive herbal. Feed additive herbal merupakan 
feed additive yang bahan dasarnya diperoleh dari alam. Aditif 
pakan tersebut dikalangan peternak lebih dikenal sebagai 
jamu-jamuan dan merupakan golongan fitobiotik (Zainuddin, 
2009).  Fitobiotik (phytobiotics) merupakan aditif pakan yang 
murni berasal dari bahan tanaman (tumbuh-tumbuhan). 
Fitobiotik merupakan feed additive alami dari tanaman yang 
memiliki kandungan zat aktif berfungsi untuk penyembuhan 
dan pencegahan penyakit (Zuprizal, 2004).   

 

2.3 Kulit Buah Manggis 

Manggis merupakan buah yang sangat disukai oleh 
masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat. Tanaman 
manggis sendiri berasal dari hutan teduh di kawasan Asia 
Tenggara yaitu hutan belantara Indonesia atau Malaysia. 
Mayarakat Indonesia kebanyakan hanya mengkonsumsi 
buahnya saja dan membuang kulit manggis. Kulit buah 
manggis yang selama ini menjadi limbah ternyata mempunyai 
banyak keunggulan dibandingkan dengan buah lain (Nugroho, 
2005). 

Kulit buah manggis mengandung alkaloid, saponin, tanin, 
flavonoid, triterpenoid, fenolik, glikosida dan steroid. Saponin, 
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tanin dan flavonoid merupakan senyawa pada tumbuhan yang 
mempunyai aktivitas antibakteri. Saponin dapat menyebabkan 
sel kuman pecah atau lisis apabila berinteraksi. Hal tersebut 
terjadi karena saponin dapat meningkatkan permeabilitas 
membran sehingga terjadi hemolisis sel.   

Flavonoid merupakan senyawa yang dapat mengganggu 
proses metabolisme sel kuman dengan cara mengikat protein. 
Tanin dapat mampu menghambat pertumbuhan kuman pada 
konsentrasi rendah. Tanin dengan konsentrasi yang tinggi 
dapat mengkoagulasi atau menggumpalkan protoplasma 
kuman, sehingga terbentuk ikatan yang stabil dengan protein 
kuman (Poeloengan dan Praptiwi, 2010). 

Nugroho (2005), menyatakan bahwa kulit manggis dapat 
digunakan sebagai antiinflamasi, antihistamin, pengobatan 
penyakit jantung, antibakteri, antijamur dan pengobatan 
penyakit HIV. Beberapa senyawa utama kandungan kulit buah 
manggis yang dilaporkan bertanggung jawab atas beberapa 
aktivitas farmakologi adalah golongan xanton. Senyawa 
xanton yang telah teridentifikasi, diantaranya adalah 1,3,6-
trihidroksi-7-metoksi-2,8-bis(3-metil-2-butenil)- 9H-xanten-9-
on and 1,3,6,7-tetrahidroksi-2,8-bis(3-metil-2-butenil)- 
9Hxanten-9-on.  

Golongan xanthone yang perperan dalam aktivitas 
farmakologi yaitu alfa mangostin dan gamma-mangostin. 
Xanthone merupakan senyawa yang bersifat antioksidan yang 
dapat menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi 
kekurangan elektron dari radikal bebas. Kusumasari dkk. 
(2013) menyatakan bahwa radikal bebas yang meningkat 
menyebabkan kemampuan pertahanan tubuh berkurang yang 
dapat menjadi pemicu timbulnya stres pada ternak yang 
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berdampak pada penurunan produksi telur dan kualitas telur 
tetas.  

Buah manggis merupakan buah yang mempunyai banyak 
keunggulan dibandingkan buah lainnya. Bagian kulit buah 
manggis dapat dimanfaatkan sebagai penghasil zat warna 
alami. Penampilan kulit buah manggis yang berwarna ungu 
menunjukkan ada pewarna alami yang terkandung 
didalamnya. Salah satu senyawa flavonoid yang terkandung 
dalam kulit buah manggis adalah antosianin Pewarna alami 
tersebut digunakan sebagai pewarna makanan, juga dapat 
dimanfaatkan sebagai antioksidan, antidiare dan antikanker 
(Supiyanti,dkk. 2010). 

Antosianin adalah pigmen yang bisa larut dalam air. Warna 
yang dapat dihasilkan oleh antosianin mulai dari merah, biru 
sampai ke ungu termasuk juga kuning. Antosianin termasuk 
dalam golongan flavonoid dan fenolik (Samsudin dan 
Khoiruddin, 2008).  

Teknologi tepung kulit manggis telah dihasilkan oleh 
Dondy (2012) dengan proses perendaman. Proses perendaman 
kulit buah manggis dilakukan dengan cara mengambil kulit 
buah manggis dan dipotong tipis. Kulit buah manggis tersebut 
direndam selama satu jam dalam larutan 0,3 % asam asetat, 
0,3 % natrium metabisulfit atau air. Kulit buah yang telah 
direndam diblansir selama tiga menit menggunakan uap panas. 
Proses pengeringan dilakukan pada suhu 50°C.  

Tujuan dilakukan proses perendaman dan pemblansiran 
adalah untuk mencegah reaksi pencoklatan dan untuk 
menstabilkan antosianin.  Kulit buah manggis kering 
mengandung kadar air sebesar  6 %. Kulit manggis yang sudah 
kering kemudian dibuat tepung dengan ukuran 60 mesh 
menggunakan disc mill .  Kandungan tepung kulit buah 
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manggis yaitu karbohidrat 82,50 %, air 5,87 %, abu 2,17 %, 
gula total 2,10 %, protein 6,45 %, dan lemak 3,02 %.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permana dkk. (2012) 
menunjukkan bahwa bubuk kulit buah manggis instan 
mengandung kadar alfa-mangostin sebesar 0,59 mg/g, 
antosianin sebanyak 1,13mg/g, dan kadar fenolik sebesar 8,49 
mg/g persatuan bobot sampel kering,sedangkan kapasitas 
antioksidannya sebesar 19,72 mg/g AEAC. 
 

2.4 Kualitas telur 

Telur merupakan bahan pangan yang mengandung gizi 
yang lengkap. Kualitas telur merupakan penilaian baik atau 
tidaknya terhadap kondisi telur yang dapat mempengaruhi 
daya terima konsumen. Kualitas telur  dapat ditentukan 
berdasarkan kualitas secara eksternal dan internal. Kualitas 
eksternal telur meliputi bentuk, warna, keutuhan dan 
kebersihan kulit. Kualitas internal telur meliputi kekentalan 
putih telur, warna serta posisi kuning telur dan noda pada 
kuning telur (Yuwanta, 2010). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas telur yang 
dihasilkan diantaranya adalah faktor genetik, pakan, 
lingkungan, penyakit, umur dan system pemeliharaan. Struktur 
telur dari luar ke dalam adalah kerabang telur, kerabang tipis, 
putih telur, dan kuning telur. Bobot dan komposisi telur yang 
dihasilkan dari berbagai jenis unggas umumnya tidak sama. 
Komposisi telur puyuh terdiri dari kuning telur (30 %-33 %), 
putih telur (52 %-60 %), dan kerabang telur (7 %-9 % dari 
bobot telur utuh) (Yuwanta, 2010). 
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Tabel 2. Persentase Putih Telur, Kuning Telur, dan Kerabang 
Telur 

Jenis Unggas Kuning Telur 
(%) 

Putih Telur 
(%) 

Kerabang Telur 
(%) 

Telur Ayam 31,9 55,8 12,3 

Telur Itik 35,4 52,6 12,0 

Telur Puyuh 32,6 53,6 7,8 

Sumber: Yannakapoulos dan Gousi (1986) 
 

2.4.1 Bobot telur 

Bobot telur merupakan sifat kualitatif yang didapatkan 
secara genetik dan dapat pula dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi bobot telur yaitu 
lingkungan, pakan, komposisi telur, periode bertelur, umur 
unggas, dan bobot badan induk. Bobot telur diwariskan dari 
tetua ke keturunanya. Kualitas ransum dapat menyababkan 
kuning telur yang dihasilkan berukuran kecil. Produksi 
telur pada siklus awal juga menghasilkan bobot telur yang 
rendah dibandingkan dengan bobot telur pada siklus 
selanjutnya (Listiyowati dan Roospitasari, 2000). 

Ukuran telur unggas yang dihasilkan juga dipengaruhi 
oleh kandungan protein dan asam-asam amino dalam 
pakan. Metionin merupakan asam amino essensial yang 
dapat mempengaruhi bobot telur. Hal tersebut disebabkan 
karena 50 % berat kering telur adalah protein (Latifah, 
2007). Bobot kuning telur puyuh adalah 2,4-3,3 g, putih 
telur 4,16-6 g, dan kerabang telur 0,56-0,9 g/butir telur. 
Yuwanta (2010). Bobot telur puyuh sekitar 10 g atau 
sekitar 8 % dari bobot badan induk (Woodard et al.,1973). 
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Parizadian et al., 2011 menyatakan bahwa bobot telur 
puyuh mendekati 11,91 g.  

 

2.4.2 Warna Kuning Telur 

Warna kuning telur dapat mempengaruhi selera 
konsumen. Kuning telur yang disukai oleh konsumen yaitu 
warna kuning telur kemerahan dengan skor 11-13 
(Muharlien, 2010). Warna kuning yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh karotenoid. Karotenoid merupakan 
pigmen yang berwarna kuning, orange, atau merah orange. 

Pigmen karotenoid mengandung zeaxantin, 
kriptoxantin, dan lutein (xantofil). Pigmen karoten tersebut 
dapat diubah menjadi warna kuning telur sesuai dengan 
kemampuan unggas. Kandungan karoten yang semakin 
tinggi dapat menyebabkan warna kuning telur semakin tua. 
Warna kuning telur yang dihasilkan juga beraneka ragam. 
Keragaman kuning telur tersebut dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu bangsa unggas, genetik, kondisi 
kandang, penyakit, cekaman, oksidasi santofil, dan angka 
produksi telur (North dan Bell, 1992). 

  

2.4.3  Indeks Kuning  Telur  

Indeks kuning telur merupakan penilaian yang 
digunakan untuk melihat kesegaran telur. Indeks kuning 
telur dapat diketahui dengan mengukur tinggi dan diameter 
kuning telur. Indeks kuning telur dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor tersebut adalah lama penyimpanan 
telur, strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan 
penyakit (Dwi, dkk. 2012).  
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Nilai Indeks kuning telur  sangat bervariasi. Indeks 
kuning telur yang baru menetas menurut Romanoff dan 
Romanoff (1963) mencapai 0,30-0,50. Syamsir dkk. (1994) 
menyebutkan bahwa Indeks kuning telur pada puyuh 
sebesar 0,499 sedangkan Imai et al. (1984) menyebutkan 
bahwa  indeks kuning telur puyuh yang berumur satu hari 
sebesar 0,52. 

Indeks kuning telur dapat mengalami penurunan karena 
lama penyimpanan telur. Penurunan nilai indeks kuning 
telur tersebut dikarenakan lemahnya membrane vetilen 
yang melindungi kuning telur. Masuknya air dari putih 
telur kedalam kuning telur dapat menyebabkan kuning telur 
menjadi lembek. Wilson (1975) menyebutkan bahwa 
kualitas telur yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh 
kandungan protein pakan. Protein pada pakan tersebut akan 
mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan 
kualitas interior telur, selanjutnya dapat mempengaruhi 
indeks kuning telur. 

 

2.4.4 Kolesterol Kuning Telur 

 Kolesterol merupakan steroid hewani yang dijumpai 
dalam hampir semua jaringan hewan. Kandungan 
kolesterol pada telur burung puyuh sebesar 258.8 mg/dl. 
Kadar kolesterol yang dihasilkan pada kuning telur 
dipengaruhi oleh kadar kolesterol yang didistribusikan pada 
saluran pencernaan. Kadar kolesterol yang dihasilkan 
dalam saluran pencernaan diatur oleh hati.  

 Rendahnya kadar kolesterol akan menyebabkan 
produksi Hydroxi Metyl Glutaryil-KoA (HMG-KoA). 
Reduktasi hati akan meningkat yang dapat meningkatkan 
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biosintesis kolesterol. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya 
apabila kadar kolesterol tinggi maka hati akan menurunkan 
produksi HMG-KoA reduktase (Muslim, 2010).  

Ayerza dan Coates (2001) menyebutkan bahwa kadar 
kolesterol kuning telur dapat dipengaruhi oleh umur 
pengambilan telur. Periode Produksi telur awal pada ayam 
dapat mengakibatkan kadar kolesterol yang tinggi. Kadar 
kolesterol tersebut secara perlahan mengalami penurunan 
pada saat ayam mulai memasuki puncak produksi kedua 
dan dapat meningkat kembali pada akhir periode produksi. 
Jiang dan Sim (1991) menambahkan bahwa penurunan 
kadar kolesterol (mg/g kuning telur) dapat terjadi setelah 
dua minggu sejak awal produksi telur. Nilai konstan kadar 
kolesterol sendiri dapat didapat pada saat  enam bulan 
periode produksi telur kemudian meningkat kembali saat 
mendekati afkir. 
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Tabel 3. Kandungan kolesterol dalam telur dan produknya. 

 Sumber kolesterol dalam makanan 
 

Kandungan 
kolesterol 
dalam mg/ 

100 g 
produk 

Telur ayam, kuning telur, kering  
Telur ayam, utuh, kering  
Telur ayam, utuh, kering  
Telur ayam, kuning telur, mentah, segar  
Telur ayam, kuning telur, mentah, beku  
Telur ayam, kuning telur, mentah, beku, 
ditambah gula  
Telur ayam, kuning telur, mentah, beku, 
ditambah garam  
Telur, kalkun, utuh, segar, mentah  
Telur, bebek, utuh, segar, mentah  
Telur, angsa, utuh, segar, mentah  
Telur, puyuh, utuh, segar, mentah  
Telur ayam sustitusi, bubuk  
Telur ayam, utuh, masak, goreng  
Telur ayam, utuh, mentah, beku  
McDONALD'S, Telur ayam acak  
Fast foods, telur ayam, acak  
Telur ayam, utuh, masak, rebus matang  
Telur ayam, utuh, mentah, segar  
Telur ayam, utuh, masak, kukus tanpa kulit  
Telur ayam, utuh, masak, omelet  
Telur ayam, utuh, masak, acak  

2335,00  
2017,00  
1715,00  
1234,00  
1075,00  
959,00  
955,00  
933,00  
884,00  
852,00  
844,00  
572,00  
457,00  
432,00  
427,00  
426,00  
424,00  
423,00  
422,00  
356,00  
352,00  

 

Sumber: USDA (2011). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Bunder Desa 

Ampeldento Kecamatan Karang Ploso RT 07 RW 02 
Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan dari 19 
November 2013 sampai 23 Desember 2013. Pengujian sampel 
dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. 
 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Bahan Penelitian 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 

a) Burung puyuh yang siap bertelur (umur 30 hari) 
sebanyak 120 ekor dengan jenis Coturnix coturnix 
japonica. Bobot badan burung puyuh pada awal 
penelitian yaitu 130,91 ± 6,14 g dengan koefisien 
keragaman sebesar 4,67%. 

b) Pakan yang digunakan sebagai pakan basal adalah 
pakan jadi yang diproduksi oleh PT. Charoen 
Pokphand Indonesia (CP5104P) yang dibeli dari 
poultry shop dikarang ploso dengan harga Rp 
268.000,00 / 50 Kg. 
 

 

 



 

 

21 

 

Tabel 4. Kandungan zat makanan (%) pada pakan 

Zat Makanan Label %       Hasil analisis % 

Kadar air Max. 13,00 - 
Bahan kering - 86,63 
EM - 2842,18 Kkal/kg 
Protein  20,00 – 22,00 22,31 
Lemak  Min. 3,50 3,65 
Serat  Max. 5,00 5,50 
Abu  Max. 12,00 15,56 
Kalsium  Min. 3,00 - 
Phospor Min. 0,60 - 
Antibiotik (Zinc 
Bacitracin) 

- - 

 Sumber :  (*)      Pakan puyuh petelur dewasa produksi PT. Charoen   

Pokphand Indonesia. 
 (**) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. 

 
c) Tepung kulit manggis digunakan pada penelitian 

adalah tepung kulit manggis yang bentuk serbuk 
berwarna merah bata. 
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Gambar 3. Tepung Kulit Manggis  
 

3.2.1 Peralatan 
Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a) Kandang dengan sistem battery yang terbagi menjadi 
24 kotak dengan ukuran 15x20x20 cm. Kandang yang 
digunakan terbuat dari bambu dengan alas kasa, 
dilengkapi peralatan tempat pakan dan minum yang 
terbuat dari paralon.  

b) Perlengkapan lain adalah timbangan electronic 
kitchen scale dan electronic pocket scale, gelas ukur, 
thermometer, hygrometer, kuas, timba, plastik, alat 
tulis dan peralatan kebersihan. Rataan suhu dan 
kelembaban dalam kandang selama penelitian sesuai 
dengan Lampiran 6.  
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Gambar 4. Kandang burung puyuh 
        

3.3 Metode Penelitian 
Metode percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
menggunakan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan. Setiap ulangan 
terdiri dari 5 ekor burung puyuh yang berumur 30 hari.  
 
Adapun level perlakuan adalah sebagai berikut : 

P0 = Ransum basal  +    0 % TKM ( kontrol ) 
P1 = Ransum basal  +    0, 5 % TKM 
P2 = Ransum basal  +    1 % TKM 
P3 = Ransum basal  +    1,5 % TKM 
 

Berikut cara metode penelitian pada tahap pemeliharaan:  
1. Persiapan penelitian 

• Pengacakan kandang dilakukan dengan memilih 
secara acak sesuai perlakuan. Teknik pengacakan 
kandang yang digunakan adalah sistem manual dengan 
menggunakan kertas yang dipotong kecil-kecil dan 
diberi tulisan sesuai perlakuan dan ulangan. Kemudian 
kertas digulung seperti lotere dan diambil tanpa 
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disengaja. Berikut denah pengacakan kandang 
disajikan pada tabel 5. 
 

Tabel 5. Denah pengacakan kandang perlakuan 
1 

P3U6 
2 

P2U4 
3 

P1U1 
4 

P0U6 
5 

P3U3 
6 

P0U2 
7 

P3U2 
8 

P1U4 
9 

P2U6 
10 

P0U4 
11 

P3U1 
12 

P2U1 
13 

P3U4 
14 

P1U3 
15 

P2U5 
16 

P1U5 
17 

P1U6 
18 

P3U5 
19 

P0U5 
20 

P0U1 
21 

P2U2 
22 

P1U2 
23 

P2U3 
24 

P0U3 
 

• Tempat pakan dan minum dibersihkan dan di 
disinfektan sebelum burung puyuh dimasukkan 
kedalam kandang. Hal tersebut tujuan untuk 
membebaskan kandang dan peralatan dari bibit 
penyakit. Puyuh yang akan dimasukkan kandang 
terlebih dahulu ditimbang. 

 
2. Pemberian pakan 

• Pakan yang akan diberikan ditimbang, pakan betina 
membutuhkan 24 g/hari x 5 ekor = 120 g/ekor/hari. 
Jumlah pakan keseluruhan perhari yaitu 120 gr x 24 
perlakuan = 2880 gr/hari.  

• Pakan diberikan 2 kali dengan proporsi 60 % pada 
pagi hari yaitu 72 g dan 40% pada sore hari yaitu 48 g.  

 
3. Pemberian tepung kulit manggis 

• Tepung kulit manggis diberikan pada air minum 
puyuh. Metode pemberian tersebut dilakukan dengan 
cara tepung kulit manggis ditaruh pada tempat mika 
kemudian diberi air sampai larut. Puyuh dilakukan 
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pemuasaan selama 30 menit telebih dahulu sebelum 
diberi tepung kulit manggis. 

• Tepung kulit manggis yang dikonsumsi oleh puyuh 
ditimbang sesuai perlakuan yang disajikan pada tabel 
6.  

 
Tabel 6. Level pemberian tepung kulit manggis 

 
Berikut cara metode pengambilan sampel pada saat 
pemeliharaan:  
a) Pengambilan sampel 

Pengambilan telur dilaksanakan pada hari ke 54 selama 6 
hari. Telur dari setiap satuan kandang diambil setiap hari 
untuk pengukuran bobot telur, indeks kuning telur, indeks 
warna kuning dan kadar kolesterol kuning telur burung puyuh.   
 

3.4 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui 

pengaruh pemberian tepung kulit manggis dalam air minum 
terhadap kualitas telur puyuh sebagai berikut: 
 
1. Bobot telur 

Pengukuran bobot telur puyuh dapat dilakukan dengan 
cara telur ditimbang menggunakan timbangan digital. 

 

Level pemberian 
(%) 

Konsumsi Pakan  
(g/battery/hari) 

Pemberian 
TKM 

(g/ekor/hari) 
0,5 120 0,12 
1 120 0,24 

1,5 120 0,36 
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2. Indeks Kuning Telur  
Indeks Kuning Telur dapat diketahui dengan cara 

memecah telur dan diletakkan di atas kaca (permukaan 
datar). Tinggi kuning telur di ukur menggunakan 
Spirometer. Diameter kuning telur diukur menggunakan 
jangka sorong. Perhitungan indeks kuning telur dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Indeks	Kuning	Telur � 	 Tinggi	Kuning	Telur
Diameter	Kuning	Telur 

 
3. Warna Kuning Telur    

Pengukuran warna kuning telur dapat dilakukan 
dengan cara membandingkan kuning telur dengan Egg 
Yolk Colour Fan yang memiliki standar warna 1-15, 
semakin tinggi skor warna kuning telur maka semakin 
baik kualitas telur tersebut. 

 
4. Kolesterol Telur    

Pengukuran Kadar kolesterol telur menggunakan 
metode CHOD PAP Kit dengan menggunakan alat 
Spechtrofotometer. Langkah-langkah yang dilakukan 
yaitu sampel ditimbang sebanyak ± 2-5 g dimasukan ke 
dalam tabung schoot. Larutan methanol : heksan (1: 1) 
ditambakan ke dalam tabung sebanyak 25 ml. Botol 
ditutup dan dikocok selama 1 menit. Sampel didiamkan 
selama 10 menit pada suhu ruang dan dikocok lagi selama 
1 menit. Larutan disaring kemudian dilakukan pemisahan 
dengan mengambil larutan fase bawah ke dalam gelas 
kimia dan larutan fase atas ke dalam gelas kimia lain. 
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Dilakukan reektraksi dengan menambahkan larutan 
fase bawah dengan 25 ml larutan methanol : heksan (1 : 
1). Larutan Fase atas yang dihasilkan dipisahkan 
kemudian dicampur dengan hasil yang pertama. Panaskan 
larutan fraksi lipid hingga kering pada suhu 37°C. 
Tambahkan ke dalam larutan yang telah dipanaskan, 
larutan tween 60 sebanyak 2 ml lalu kocok hingga 
homogen. 

Larutan tersebut diambil sebanyak 100µl kemudian 
ditambahkan dengan 1 ml reagen CHOD PAP Kit. Kocok 
hingga homogeny dan didiamkan selama 10 menit 
kemudian diukur absorbansinya pada λ 500 nm. Nilai 
kolesterol diperoleh dari perhitungan dengan rumus 
sebagai berikut: 

 
Kolesterol total (mg/100g)  

= ���������	������	
���������	�������	 	�����	������	!"# 	x	Konsentrasi	standart	x	Faktor	pengenceran 

 

3.5 Analisis Statistik 
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi menggunakan 

program Excel. Data dianalisi dengan menggunakan analisis 
Ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 
terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Menurut 
Yitnosumarto (1993) model matematika Rancangan Acak 
Lengkap adalah : 
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Yij = µ )*+ Σij 
 

Dimana: 
Yij  : hasil pengamatan pada pemberian tepung kulit 

manggis ke 1-3 perlakuan dan ulangan 6 kali 
µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 
α : pengaruh perlakuan pemberian tepung kulit mangis 

ke 1-3 
Σij : pengaruh galat perlakuan ke 1-3 dan ulangan 6 
i : 0,1,2,3 
j : 1,2,3,4,5,6 
 

3.7 Batasan Istilah 
Dalam penelitian ini batasan istilah yang digunakan yaitu: 
Burung Puyuh :   Burung puyuh percobaan yang 

berumur 30 hari.  
Tepung Kulit Manggis :  Tepung kulit manggis instan 

bentuk serbuk berwarna merah bata.  
Bobot telur : Bobot telur didapat langsung dari 

penimbangan telur dengan 
timbangan digital. 

Indeks kuning telur  : Indeks kuning telur didapat 
langsung dengan  membandingkan 
tinggi telur dan diameter kuning 
telur. 

Warna Kuning Telur : Merupakan hasil pengukuran 
terhadap warna kuning telur hasil 
percobaan menggunakan egg yolk 
Colour Fan dengan standar warna 1- 
15. 



 

 

29 

 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh pemberian tepung kulit 
manggis manggis sebagai feed additive dalam air minum 
terhadap bobot telur, warna kuning telur, indeks kuning telur 
dan kadar kolesterol kuning telur burung puyuh selama 
penelitian disajikan dalam Tabel 7. 

 
Tabel 7. Pengaruh pemberian kulit manggis  dalam air minum 

terhadap bobot telur (g), warna kuning telur, indeks 
kuning telur dan kadar kolesterol kuning telur 
(mg/100g). 

Variabel yang 
diamati 

Perlakuan 
P0 P1 P2 P3 

Bobot telur 10,73±0,35 10,63±0,58 10,85±0,55 10,68±0,37 
Warna kuning 
telur 

6,47 a ±0,21 6,48 a ±0,54 6,67 ab ±0,26 7,02 b 
±0,25 

Indeks kuning 
telur 

0,537±0,07 0,540±0,41 0,543±0,27 0,608±0,51 

Kolesterol 
kuning telur 
(mg/100g) 

584,69 a 
±17,48 

537,22 b 
±24,90 

478,04 c 
±21,19 

412,74 d 
±25,77 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01)  

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Telur  
Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

rataan bobot telur dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu P2 (10,85±0,55), P0 (10,73±0,35), P3 (10,68±0,37) 
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dan P1 (10,63±0,58). Hasil analisis ragam pada lampiran 1, 
didapatkan bahwa perlakuan pemberian tepung kulit manggis 
pada air minum memberikan perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap bobot telur puyuh. Hal tersebut dikarenakan 
adanya kandungan tanin dalam tepung kulit manggis yang 
dapat menghambat penyerapan protein sehingga berakibat 
pada produksi telur. Tanin yang terkandung dalam kulit 
manggis yaitu tanin terkondensasi sebanyak 16,8% 
(Ngamsaeng dan Wanapat, 2004). 

Tanin merupakan senyawa polifenol yang dapat 
membentuk kompleks terlarut dan tidak terlarut sehingga 
berpengaruh terdapat rendahnya daya cerna protein 
(Awadalkareem, 2008). Setyawan dkk. (2012), menyatakan 
dalam penelitiannya bahwa tanin yang terdapat pada limbah 
teh dapat memberikan pengaruh negatif terhadap penampilan 
produksi burung puyuh. Tanin tersebut dapat menimbulkan 
reaksi penyamakan sehingga protein akan sulit diserap dalam 
system pencernaan. 

Kulit manggis mengandung protein sebesar 6,45% dan 
lemak 3,02% (Dondy, 2010). Kandungan protein dan asam-
asam amino dalam pakan sangat menentukan bobot telur. 
Asam amino essensial yang dapat mempengaruhi bobot telur 
yaitu metionin. Hal tersebut disebabkan karena 50% berat 
kering telur adalah protein (Latifah, 2007). 

 Kandungan protein, asam amino dan asam linoleat dalam 
pakan dapat  mempengaruhi bobot telur. Pakan yang 
mempunyai kualitas baik akan  menghasilkan telur yang besar. 
Oleh karena itu, penurunan bobot telur dapat terjadi karena 
kandungan asam amino dalam ransum tidak sesuai dengan 
kebutuhan (Wahju, 1992). Kualitas ransum dapat 
menyababkan kuning telur yang dihasilkan berukuran kecil. 
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Produksi telur pada siklus awal juga menghasilkan bobot telur 
yang rendah dibandingkan dengan bobot telur pada siklus 
selanjutnya (Listiyowati dan Roospitasari, 2000). 

Pada penelitian ini, pemberian level tepung kulit manggis 
0,5 % pada P1 memberikan bobot telur yang lebih rendah 
daripada P3 dengan level 1,5 %. Hal ini dikarenakan faktor 
yang mempengaruhi bobot telur tidak hanya terdapat pada 
pakan saja, melainkan faktor lain yaitu lingkungan, genetik, 
dewasa kelamin, bobot badan induk dan umur ternak. Nobel 
(1995), menyatakan bahwa bobot tubuh ternak pada saat 
dewasa kelamin dapat mempengaruhi bobot telur yang 
dihasilkan. Bobot tubuh yang ringan pada saat dewasa kelamin 
akan menghasilkan bobot telur yang kecil. 

Kandungan antioksidan dalam tepung kulit manggis diduga 
dapat memberikan pengaruh dalam menghasilkan bobot telur 
puyuh. Senyawa antioksidan dapat mencegah terjadinya stress 
pada ternak. Stres yang terjadi pada puyuh dapat 
mempengaruhi bobot dan jumlah yang dihasilkan. Hal ini 
didukung oleh Kusumasari dkk. (2013) yang menyatakan 
bahwa antioksidan mempunyai peran penting untuk mencegah 
kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Radikal bebas 
yang meningkat menyebabkan kemampuan pertahanan tubuh 
berkurang, sehingga dapat pemicu timbulnya stress pada 
ternak yang berdampak pada penurunan produksi telur 
terutama bobot telur.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kuning Telur 
Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

rataan nilai warna kuning telur dari nilai tertinggi sampai 
terendah berturut-turut yaitu P3 (7,02±0,25), P2 (6,67±0,26), 
P1 (6,48±0,54) dan P0 (6,47±0,21). Hasil analisis ragam pada 
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lampiran 2, didapatkan bahwa perlakuan pemberian tepung 
kulit manggis pada air minum memberikan perbedaan yang 
nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur puyuh. Hal ini 
dapat disebabkan karena adanya kandungan antosianin dalam 
tepung kulit manggis yang dapat meningkatkan skor warna 
kuning telur.  

Antosianin merupakan pigmen yang bisa larut dalam air. 
Warna yang dapat dihasilkan oleh antosianin mulai dari 
merah, biru sampai ke ungu termasuk juga kuning. Antosianin 
termasuk dalam golongan flavonoid dan fenolik (Samsudin 
dan Khoiruddin, 2008). Penampilan kulit buah manggis yang 
berwarna ungu menunjukkan ada pewarna alami yang 
terkandung didalamnya. Pewarna alami tersebut dapat 
digunakan sebagai pewarna makanan, juga dapat dimanfaatkan 
sebagai antioksidan, antidiare dan antikanker (Supiyanti dkk. 
2010). 

Pemberian feed aditive berupa tepung kulit manggis yang 
kaya akan antosianin dapat mempengaruhi warna pada kuning 
telur yang dihasilkan. Pigmen warna tersebut dapat diubah 
menjadi warna kuning telur sesuai dengan kemampuan 
unggas. Sahara (2011), menyatakan bahwa pigmen warna 
diserap oleh organ pencernaan usus halus dan diangkut dalam 
sirkulasi darah kemudian diedarkan pada target yang 
membutuhkan.  

Nilai warna kuning telur didapat secara visual dengan 
membandingkan pada set warna pada alat egg yolk colour fan 
dengan standar warna 1- 15. Nilai warna kuning telur tertinggi 
hasil penelitian pada penambahan tepung kulit manggis 
sebesar 1,5 % sebesar 7,02. Supanti (2003) dalam Sestilawarti 
(2011) menyatakan bahwa nilai warna kuning telur puyuh 
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berkisar 5,35-5,73. Nilai kuning telur yang semakin tinggi 
maka kualitas telur tersebut juga semakin baik. 

 Perlakuan pengaruh berbeda nyata sehingga dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui 
pengaruh tiap perlakuan yang diujikan. Berdasarkan hasil 
analisis statistik dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 
mempunyai notasi P0 dan P1 memiliki notasi yang sama 
sedangkan pada P2 dan P3 memiliki notasi yang berbeda.  

Warna kuning telur yang dihasilkan juga beraneka ragam. 
Warna kuning telur tersebut juga merupakan daya tarik bagi 
konsumen. Variasi warna kuning telur mulai dari kuning pucat 
sampai jingga. Konsumen umumnya menyukai warna kuning 
telur keemasan yang dapat memberikan warna menarik.  
 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Kuning Telur 
Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata nilai indeks kuning telur dari nilai tertinggi sampai 
terendah berturut-turut yaitu P3 (0,608±0,51), P2 
(0,543±0,27), P1 (0,540±0,41) dan P0 (0,537±0,07). Hasil 
analisis ragam pada lampiran 3, didapatkan bahwa perlakuan 
pemberian tepung kulit manggis pada air minum menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap indeks kuning 
telur puyuh. Data statistik menunjukkan dengan adanya 
perbedaan yang tidak nyata, tetapi secara numerik 
penambahan tepung kulit manggis dapat meningkatkan indeks 
kuning telur. Hal tersebut dikarenakan kandungan protein 
yang terdapat di dalam tepung kulit manggis. Kandungan 
protein tersebut dapat meningkatkan kualitas telur yang 
dihasilkan oleh puyuh.  

Kulit manggis mengandung protein sebesar 6,45 % 
(Dondy, 2010). Wilson (1975) menyatakan bahwa kualitas 
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telur yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kandungan 
protein pakan. Protein pada pakan tersebut akan 
mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan kualitas 
internal telur, selanjutnya dapat mempengaruhi indeks kuning 
telur.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai 
indeks kuning telur tertinggi ada pada P3 dengan nilai rata-rata 
6,10. Nilai kuning telur  sangat bervariasi. Indeks kuning telur 
yang baru menetas menurut Romanoff dan Romanoff (1963) 
mencapai 0,30-0,50. Syamsir dkk. (1994) menyatakan bahwa 
indeks kuning telur pada puyuh sebesar 0,499 sedangkan 
menurut Imai et al. (1984) sebesar 0,52. 

Indeks kuning telur merupakan penilaian yang digunakan 
untuk melihat kesegaran telur. Indeks kuning telur dapat 
diketahui dengan mengukur tinggi dan diameter kuning telur. 
Indeks kuning telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor tersebut adalah lama penyimpanan telur, strain unggas, 
umur, molting, nutrisi pakan, dan penyakit (Dwi, dkk. 2012).  

Penurunan pada nilai indeks kuning telur dapat 
dikarenakan lamanya penyimpanan telur. Lemahnya 
membrane vetilen yang melindungi kuning telur yang 
menyebabkan nilai indeks kuning telur menurun. Masuknya 
air dari putih telur kedalam kuning telur dapat menyebabkan 
kuning telur menjadi lembek (Argo, dkk. 2013). 
 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Kolesterol Kuning 
Telur. 

Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata kadar kolesterol kuning telur dari nilai tertinggi 
sampai terendah berturut-turut yaitu P0 (584,69±17,48), P1 
(537,22±24,90, P2 (478,04±21,19) dan P3 (412,74±25,77). 
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Hasil analisis ragam pada lampiran 4, didapatkan bahwa 
perlakuan pemberian tepung kulit manggis pada air minum 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P>0,01) terhadap 
kadar kolesterol kuning telur puyuh. Hal tersebut dikarenakan 
adanya kandungan kandungan xanthone sebagai antioksidan 
yang ada di dalam tepung kulit manggis. 

Senyawa xanthone yang berperan dalam aktivitas 
farmakologi yaitu alfa-mangostin dan gamma-mangostin. 
Dachriyanus (2007), menyatakan pada penelitiannya bahwa 
dengan pemberian senyawa α-mangostin mampu menurunkan 
kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL serta meningkatkan 
kadar HDL darah mencit putih jantan. α-mangostin mampu 
meningkatkan aktifitas enzim lipoprotein lipase untuk 
meningkatkan katabolisme Very Low Density Lipoprotein 
(VLDL). Enzim lipoprotein lipase dapat menyebabkan VLDL 
yang kaya trigliserida mengalami hidrolisis menjadi asam 
lemak dan gliserol. Hasil samping penguraian tersebut berupa 
kolesterol, fosfolipid, dan apoprotein akan diubah menjadi 
HDL (High Density Lipoprotein).  

 LDL (Low Density Lipoprotein) akan menurun dan kadar 
HDL akan meningkat. Kolesterol bentuk HDL akan dibawa ke 
hati kemudian diubah menjadi asam empedu yang selanjutnya 
akan dikeluarkan melalui feses. Pengubahan LDL menjadi 
HDL tersebut mampu meningkatkan kualitas telur puyuh 
dengan menurunnya deposisi kolesterol dan lemak yang 
berlebih pada telur burung puyuh. 

Perlakuan memberikan pengaruh berbeda nyata sehingga 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk 
mengetahui pengaruh tiap perlakuan yang diujikan. 
Berdasarkan hasil analisis statistik dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s mempunyai memiliki notasi yang berbeda. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kadar 
kolesterol kuning telur tertinggi ada pada P0 dengan nilai rata-
rata 584,69 mg/100 dan terendah pada P3 dengan nilai rata-
rata 412,74 mg/100. Kadar kolesterol pada burung puyuh pada 
penelitian lebih tinggi dibandingan kadar kolesterol menurut 
Muslim (2010) sebesar 258.8 mg/dl.  Hal ini dikarenakan 
faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol kuning telur tidak 
hanya terdapat pada pakan saja, melainkan faktor lain salah 
satunya umur pengambilan telur.  

Ayerza dan Coates (2001) menyatakan bahwa kadar 
kolesterol kuning telur dapat dipengaruhi oleh umur 
pengambilan telur. Jiang dan Sim (1991), menambahkan 
bahwa penurunan kadar kolesterol (mg/g kuning telur) dapat 
terjadi setelah dua minggu sejak awal produksi telur. Nilai 
konstan kadar kolesterol sendiri dapat didapat pada saat  enam 
bulan periode produksi telur kemudian meningkat kembali saat 
mendekati afkir. Kadar kolesterol yang dihasilkan pada kuning 
telur dipengaruhi oleh kadar kolesterol yang didistribusikan 
pada saluran pencernaan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Pemberian tepung kulit manggis sebagai aditif 
pada air minum dapat meningkatkan warna kuning 
telur, Indeks kuning telur dan menurunkan kadar 
kolesterol kuning telur puyuh.  

2. Penggunaan 1,5 % tepung kulit manggis dalam air 
minum puyuh memberikan kualitas telur yang 
terbaik. 

4.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
level maksimum pemberian tepung kulit manggis dalam 
meningkatkan kualitas telur puyuh. 
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Lampiran 1. Pengaruh perlakuan terhadap Bobot telur. 

Ulangan 

Perlakuan I II III IV V VI Jumlah 
Rata-
rata 

 
sd 

P0 10,16 10,85 11,13 10,91 10,50 10,85 64,40 10,73 0,35 
P1 10,74 10,93 9,85 10,65 10,14 11,48 63,79 10,63 0,58 
P2 10,94 11,35 11,42 10,10 11.04 10.27 65,12 10,85 0,55 
P3 11,24 10,45 10,80 10,79 10,63 10,14 64,05 10,68 0,37 

Total 43,08 43,58 43,20 42,45 42,31 42,74 257,36  

 
Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
!+,-.#/

0+ = 
!123,56#²
!7	 	6# = 2759,76 

 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = 8991 ) 8911 )⋯) 8+01 ; 	FK	 
 = (10,16² + ………………, + 10,14²) – 2759,76 
 = 2764,40 - 2759,76 = 4,64 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP				 � !+,>?/	@	A,/?/	@⋯@	,B?/#²
� ; FK  

 =
!67,7C²@	………………,@	67,C2²#

6 	– 2759,76  

 = 2759,924 - 2759,76 =  0,17 
 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JKT - JKP = 4,64 - 0,17 = 4,48 
 
 
 
 



 

 

47 

 

Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 
(0,05) 

F tabel 
(0,01) 

Perlakuan 3 0,17 0,06 0,25 3,1 4,94 
Galat 20 4,48 0,22 
Total 23 4,64 

Keterangan : F hitung < F tabel (0,05) maka perlakuan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
bobot telur 
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Lampiran 2. Pengaruh perlakuan terhadap Warna Kuning 
Telur. 

Ulangan 

Perlakuan I II III IV V VI Jumlah 

Rata-
rata 

 
sd 

P0 6,67 6,50 6,40 6,29 6,75 6,22 38,83 6,47 0,21 
P1 6,60 6,63 6,00 6,38 5,89 7,38 38,88 6,48 0,54 
P2 6,75 7,00 6,50 6,71 6,83 6,25 40,04 6,67 0,26 
P3 6,75 7,00 7,00 7,00 7,50 6,88 42,13 7,02 0,25 

Total 26,77 27,13 25,90 26,38 26,97 26,73 159,88  

 
Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
!+,-.#/

0+ = 
!92E,FF#²
!7	 	6# = 1065,07 

 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = 8991 ) 8911 )⋯) 8+01 ; 	FK	 
 = (6,67² + ………………, + 6,88²) – 1065,07 
 = 1068,59 - 1065,07 = 3,52 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP				 � !+,>?/	@	A,/?/	@⋯@	,B?/#²
� ; FK  

 =
!5F,F5²@	………………,@	71,95²#

6 	– 1065,07 

 = 1066,26 - 1065,07 =  1,19 
 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JKT - JKP = 3,52 - 1,19 = 2,33 
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KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

  = 
3

1,19
 

  = 0,40 
 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

   =
20

2,33
 

   = 0,12 
 
Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 
(0,05) 

F tabel 
(0,01) 

Perlakuan 3 1,19 0,40 3,42 3,1 4,94 
Galat 20 2,33 0,12 
Total 23 3,52 

Keterangan : F hitung > F tabel (0,05) maka perlakuan 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
warna kuning telur 

 
Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 
 = √0,12/6 
 = 0,14 
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LSR = Sx X SSR 
SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- Galat 
20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 
2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 
LSR 0,413 0,434 0,447 

 
 
Tabel uji duncan  
 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan nyata (P<0,05) 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 6,47 a 

P1 6,48  a 

P2 6,67   ab 

P3 7,02      b 
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Lampiran 3. Pengaruh perlakuan terhadap Indeks Kuning 
Telur. 

Ulangan 

Perlakuan I II III IV V VI Jumlah 
Rata-
rata 

 
sd 

P0 0,55 0,54 0,53 0,53 0,53 0,54 3,22 0,537 0,01 
P1     0,60 0,55 0,55 0,53 0,54 0,47 3,24 0,540 0,04 
P2 0,52 0,51 0,54 0,55 0,57 0,57 3,26 0,543 0,03 
P3 0,53 0,65 0,68 0,60 0,59 0,59 3,65 0,608 0,05 
Total 2,20 2,25 2,30 22,11 2,23 2,1,8 13,37  

 
Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
!+,-.#/

0+ = 
!95,53#²
!7	 	6# = 7,45 

 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = 8991 ) 8911 )⋯) 8+01 ; 	FK	 
 = (0,55² + ………………, + 0,59²) – 7,45 
 = 7,50 - 7,45= 0,05 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP				 � !+,>?/	@	A,/?/	@⋯@	,B?/#²
� ; FK  

 =
!5,11²@	………………,@	5,62²#

6 	– 7,45 

 = 7,47 - 7,45=  0,02 
 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JKT - JKP = 0,05- 0,02 = 0,03 
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Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 
(0,05) 

F tabel 
(0,01) 

Perlakuan 3 0,02 0,0070486 0,0003524 3,1 4,94 
Galat 20 0,03 0,0012875 
Total 23 0,05 

Keterangan : F hitung < F tabel (0,05) maka perlakuan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
indeks kuning telur 
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Lampiran 4. Pengaruh perlakuan terhadap Kadar 
Kolesterol Kuning Telur. 

Ulangan 

Perlakuan I II III IV V VI Jumlah 
Rata-
rata 

 
sd 

P0 600,20 586,01 607,54 582,34 571,51 560,52 3508,12 584,69 17,48 
P1 575,66 558,66 533,52 517,52 512,03 525,93 3223,32 537,22 24,90 
P2 488,38 502,80 480,17 491,93 455,65 449,31 2868,24 478,04 21,19 
P3 438,10 450,60 407,81 393,71 399,66 386,54 2476,42 412,74 25,77 

Total 2102,34 2098,07 2029,04 1985,50 1938,85 1922,30 12076,10  

 
Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
!+,-.#/

0+ = 
!91C36,9C#²

!7	 	6# = 6076341,30 

 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = 8991 ) 8911 )⋯) 8+01 ; 	FK	 
 = (600,20² + ………………, + 386,54²) – 6076341,30 
 = 6186219.33 - 6076341,30 = 109878.03 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP				 � !+,>?/	@	A,/?/	@⋯@	,B?/#²
� ; FK  

 =
!52CF,91²@	………………,@	1736,71²#

6 	– 6076341,30 

 = 6176025.75 - 6076341,30 =  99684.44 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
JKG = JKT - JKP = 109878.03 - 99684.44 = 10193.58 
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KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
3

99684.44
 

  = 33228,15 
 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

   =
20

10193.58
 

   = 509,68 
 
Tabel Analisa Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 
(0,05) 

F tabel 
(0,01) 

Perlakuan 3 99684.44 33228.15 1661.41 3,1 4,94 
Galat 20 10193.58 509.68 
Total 23 109878.03 

Keterangan : F hitung > F tabel (0,01) maka perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap kadar kolesterol kuning telur 

 

Uji Duncan 
  Sx = √ KT Galat / r 
 = √509,68/6 
 = 9,22 
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LSR = Sx X SSR 
SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 
Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 
2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 
LSR 27,199 28,582 29,412 

 
 
Tabel uji duncan  
 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan nyata (P<0,05)  

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 412,74 a 

P2 478,04   b 

P1 537,22     c 

P0 584,69       d 
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Lampiran 5. Koefisien Ragam Bobot Badan Burung Puyuh 

Puyuh ke Bobot puyuh GH ; G̅ J!GH ; G̅#1 

 
1 130 -0,908 0,825 
2 125 -5,908 34,908 
3 134 3,092 9,558 
4 135 4,092 16,742 
5 136 5,092 25,925 
6 137 6,092 37,108 
7 139 8,092 65,475 
8 127 -3,908 15,275 
9 140 9,092 82,658 
10 135 4,092 16,742 
11 127 -3,908 15,275 
12 123 -7,908 62,542 
13 131 0,092 0,008 
14 129 -1,908 3,642 
15 122 -8,908 79,358 
16 125 -5,908 34,908 
17 129 -1,908 3,642 
18 136 5,092 25,925 
19 132 1,092 1,192 
20 139 8,092 65,475 
21 132 1,092 1,192 
22 134 3,092 9,558 
23 123 -7,908 62,542 
24 126 -4,908 24,092 
25 127 -3,908 15,275 
26 127 -3,908 15,275 
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Puyuh ke Bobot puyuh GH ; G̅ J!GH ; G̅#1 

27 123 -7,908 62,542 
28 130 -0,908 0,825 
29 131 0,092 0,008 
30 128 -2,908 8,458 
31 128 -2,908 8,458 
32 127 -3,908 15,275 
33 130 -0,908 0,825 
34 129 -1,908 3,642 
35 127 -3,908 15,275 
36 128 -2,908 8,458 
37 125 -5,908 34,908 
38 126 -4,908 24,092 
39 128 -2,908 8,458 
40 126 -4,908 24,092 
41 129 -1,908 3,642 
42 126 -4,908 24,092 
43 134 3,092 9,558 
44 135 4,092 16,742 
45 123 -7,908 62,542 
46 127 -3,908 15,275 
47 129 -1,908 3,642 
48 133 2,092 4,375 
49 130 -0,908 0,825 
50 128 -2,908 8,458 
51 121 -9,908 98,175 
52 127 -3,908 15,275 
53 137 6,092 37,108 

54 139 8,092 65,475 
55 127 -3,908 15,275 
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Puyuh ke Bobot puyuh GH ; G̅ J!GH ; G̅#1 

 
56 136 5,092 25,925 
57 122 -8,908 79,358 
58 121 -9,908 98,175 
59 139 8,092 65,475 
60 125 -5,908 34,908 
61 147 16,092 258,942 
62 126 -4,908 24,092 
63 148 17,092 292,125 
64 133 2,092 4,375 
65 131 0,092 0,008 
66 133 2,092 4,375 
67 134 3,092 9,558 
68 140 9,092 82,658 
69 145 14,092 198,575 
70 139 8,092 65,475 
71 127 -3,908 15,275 
72 129 -1,908 3,642 
73 138 7,092 50,292 
74 139 8,092 65,475 
75 134 3,092 9,558 
76 129 -1,908 3,642 
77 124 -6,908 47,725 
78 126 -4,908 24,092 
79 139 8,092 65,475 
80 126 -4,908 24,092 
81 138 7,092 50,292 
82 137 6,092 37,108 
83 136 5,092 25,925 
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Puyuh ke Bobot puyuh GH ; G̅ J!GH ; G̅#1 

 
84 131 0,092 0,008 
85 128 -2,908 8,458 
86 139 8,092 65,475 
87 136 5,092 25,925 
88 125 -5,908 34,908 
89 129 -1,908 3,642 
90 132 1,092 1,192 
91 139 8,092 65,475 
92 130 -0,908 0,825 
93 124 -6,908 47,725 
94 122 -8,908 79,358 
95 131 0,092 0,008 
96 130 -0,908 0,825 
97 133 2,092 4,375 
98 126 -4,908 24,092 
99 142 11,092 123,025 
100 137 6,092 37,108 
101 135 4,092 16,742 
102 127 -3,908 15,275 
103 151 20,092 403,675 
104 130 -0,908 0,825 
105 123 -7,908 62,542 
106 126 -4,908 24,092 
107 126 -4,908 24,092 
108 126 -4,908 24,092 
109 134 3,092 9,558 
110 128 -2,908 8,458 
111 133 2,092 4,375 
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Puyuh ke Bobot puyuh GH ; G̅ J!GH ; G̅#1 

 
112 121 -9,908 98,175 
113 122 -8,908 79,358 
114 129 -1,908 3,642 
115 126 -4,908 24,092 
116 138 7,092 50,292 
117 138 7,092 50,292 
118 123 -7,908 62,542 
119 134 3,092 9,558 
120 133 2,092 4,375 

 

Jumlah 15709  4485,992 
Rata-rata 130,91  37,383 

SD 6,14   
 

SD  = K∑!M-NM̅#/
ON9  

 = K4485,992
119

  = 6,14 
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Koefisien keragaman bobot badan puyuh (KK) 

KK  = 
PQ
M̅   x 100%  

 = 
6,14
130,91 x 100%  

= 4,69% 

Kesimpulan : Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 
dapat dikatakan seragam karena memiliki 
koefisien keragaman kurang dari 10% 
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Lampiran 6. Suhu dan Temperatur Kandang 

Tanggal Temperatur Kelembaban 
Pagi Sore Pagi Sore 

19 November 2013  
20 November 2013 ADAPTASI 
21 November 2013 28 25 44 63 
22 November 2013 29 26 40 62 
23 November 2013 29 25 48 64 
24 November 2013 31 26 40 64 
25 November 2013 30 23 38 70 
26 November 2013 30 25 44 66 
27 November 2013 27 23 50 74 
28 November 2013 23 24 74 70 
29 November 2013 24 26 60 52 
30 November 2013 27 25 40 68 
1 Desember 2013 28 24 40 74 
2 Desember 2013 27 29 40 52 
3 Desember 2013 26 27 60 54 
4 Desember 2013 28 26 46 56 
5 Desember 2013 23 27 76 52 
6 Desember 2013 32 30 40 54 
7 Desember 2013 27 24 50 56 
8 Desember 2013 26 24 50 52 
9 Desember 2013 24 30 72 42 
10 Desember 2013 27 26 50 72 
11 Desember 2013 32 23 48 60 
12 Desember 2013 25 26 62 42 
13 Desember 2013 24 24 68 72 
14 Desember 2013 23 24 60 60 
15 Desember 2013 28 28 54 42 
16 Desember 2013 26 27 52 72 
17 Desember 2013 29 28 54 52 
18 Desember 2013 29 27 60 52 
19 Desember 2013 25 24 52 54 
20 Desember 2013 24 26 56 66 
21 Desember 2013 24 28 58 68 
22 Desember 2013 23 25 62 54 
23 Desember 2013 25 26 58 52 
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