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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kulit Manggis ( Garcinia mangostana L ) 

Tanaman manggis adalah salah satu buah asli negara 
tropis yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Manggis 
diluar negeri dikenal sebagai ”queen of fruits” dan “the finest 
fruit of tropic”, karena memiliki keistimawaan dari warna 
kulit, daging buah dan mempunyai rasa unik yaitu manis, asam 
serta menyegarkan. Manggis juga memiliki nilai gizi yang 
tinggi. Salah satu nilai gizinya adalah sebagai sumber vitamin 
dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia 
(Supiyanti, 2012). Manggis merupakan salah satu buah favorit 
yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kulit buah manggis 
yang dibuang, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa besar 
sebagai bahan pangan fungsional. Kulit manggis dikategorikan 
sebagai limbah yang kaya akan antioksidan, terutama 
antosianin, xanthone, tannin dan asam fenolat (Nugroho, 
2012) 

Sistematika (taksonomi) tanaman manggis    
diklasifikasikan sebagai berikut : 
Kingdom  : Plantae 
Divisi   : Spermatophyta 
Sub-divisi   : Angiospermae 
Kelas   : Dicotyledone 
Ordo   : Guttiferanales 
Famili    : Guttiferae 
Genus   : Garcinia 
Spesies    : Mangostana L. 
(Juanda dan Cahyono, 2004). 



6 

 

Kulit buah manggis memiliki porsi terbanyak sekitar 
81,34% dari buah utuh, sedangkan sisanya berupa daging buah 
dan biji (Arisasmita, 1997).  Kulit buah manggis berukuran 
besar dan bergetah dengan persentase kulit basah per buah 
68,17%, bila dikeringkan menjadi kulit buah kering 36,68%, 
persentase kulit kering per buah 27,09%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kulit buah manggis menduduki porsi 
terbesar yang jika tidak dimanfaatkan akan menjadi limbah. 
Bahkan secara ilmiah menyatakan bahwa kulit buah manggis 
mempunyai manfaat yang luar biasa besar sebagai bahan 
pangan fungsional. Kulit buah manggis mengandung vitamin 
B1, B2, B6 dan C serta senyawa pektin, tanin dan resin. 
Senyawa tersebut sering dimanfaatkan sebagai bahan 
penyamak kulit dan zat pewarna hitam untuk makanan dan 
industri tekstil (Dondy, 2012). Senyawa-senyawa lain dari 
kulit buah manggis ini diketahui dapat berperan untuk 
menurunkan kadar gula darah bahkan mencegah terjadinya 
komplikasi, seperti vitamin C (asam askorbat) yang dapat 
menurunkan kadar sorbitol (gula yang merusak saraf, mata, 
dan ginjal) dalam tubuh, vitamin B (niasin) untuk membantu 
memperbaiki sel β pankreas dalam memproduksi insulin dan 
vitamin B6 yang dapat mencegah diabetes mellitus neuropathy 
(dengan gejala kesemutan, mati rasa, rasa sakit dan otot 
lemah) dan membantu magnesium masuk ke dalam sel 
(Junaidi, 2009).  

Kulit buah manggis yang mengandung getah kuning 
dimanfaatkan sebagai bahan baku cat dan insektisida. Tanin 
terdiri atas berbagai asam fenolat yang mempunyai aktivitas 
antioksidan, menghambat pertumbuhan tumor, dan 
menghambat enzim seperti reverse transkriptase dan DNA 
topoisomerase. Tanin dengan protein membentuk senyawa 
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kompleks dan menyebabkan pengendapan protein. Fungsi 
tanin bagi kesehatan antara lain adalah sebagai antioksidan 
dan relaksasi, secara klinis tanin memiliki kemampuan sebagai 
antidiare, hemostatik, dan antihemorodial (Dondy, 2012). 
Kandungan zat makanan tepung kulit manggis dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Tepung Kulit Manggis 

Sumber : Dondy (2012) 
Proses pembuatan tepung kulit manggis (Lazuardi, 

2010): 
1. Pencucian 

Kulit manggis yang akan dibuat tepung dicuci bagian 
luarnya saja dengan air bersih kemudian ditiriskan. Pencucian 
bertujuan untuk membersihkan dari kotoran yang menempel 
pada luar kulit manggis. 
2. Pemotongan 

Kulit manggis dipotong kecil dan digerai diatas tray 
yang telah dilapisi dengan alumunium foil. Pemotongan 
bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari kulit manggis agar 
lebih cepat kering. 
3. Pengeringan 

Kulit manggis yang telah dipotong dan digerai diatas 
tray kemudian dimasukkan kedalam tunnel dryer dengan suhu 

Zat Makanan  Jumlah (%) 
Karbohidrat  82,50 
Air 5,87 
Abu  2,17 
Gula total  2,10 
Protein  6,45 
Lemak  3,02 
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6 OC sampai benar-benar kering kira-kira selama 16 jam. 
Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air menjadi 
9% dalam kulit manggis, sehingga dapat dibuat menjadi 
tepung. 
4. Penghancuran 

Kulit manggis yang telah kering kemudian dihancurkan 
dengan menggunakan blender, tepung kemudian diayak 
dengan menggunakan pengayak yang berukuran 40 mesh. 
Penghancuran bertujuan untuk mengecilkan kembali ukuran 
dari kulit manggis agar proses ekstraksi dapat berjalan dengan 
lebih efektif. Skema proses pembuatan tepung kulit manggis 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Proses Pembuatan Tepung Kulit Manggis 
(Lazuardi, 2010) 
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Manggis merupakan salah satu buah favorit yang 
digemari oleh masyarakat Indonesia. Kulit buah manggis yang 
dibuang, ternyata dapat dikembangkan sebagai kandidat obat. 
Kulit manggis dikategorikan sebagai limbah yang kaya akan 
antioksidan, terutama antosianin, xanthone, tannin dan asam 
fenolat (Nugroho, 2012). Buah manggis merupakan buah yang 
mempunyai banyak keunggulan dibandingkan buah lainnya. 
Bagian kulit buah manggis dapat dimanfaatkan sebagai 
penghasil zat warna alami yang dapat digunakan sebagai 
pewarna makanan, juga dapat dimanfaatkan sebagai 
antioksidan, antidiare dan antikanker. 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, 
oleh karena itu perlu diteliti kandungan antosianin total dalam 
kulit buah manggis untuk memperoleh sumber zat warna alami 
(Supiyanti, 2010).  

Antosianin adalah pigmen yang bisa larut dalam air, 
secara kimiawi antosianin bisa dikelompokkan dalam 
golongan flavonoid dan fenolik. Zat tersebut berperan dalam 
pemberian warna terhadap bunga atau bagian tanaman lain 
mulai dari merah, biru sampai ke ungu termasuk juga kuning 
(Samsudin,2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kestabilan antosianin secara non enzimatis adalah pengaruh 
dari PH, cahaya, dan suhu. Selain itu, ketersediaan antosisanin 
pada kulit manggis yang terbesar mencapai 51% sedangkan 
biji anggur yang merupakan sumber antosianin utama di Eropa 
hanya mencapai 36% (Wijaya dkk, 2009) 
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2.2  Itik Mojosari 
Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur unggul 

lokal yang berasal dari Kecamatan Mojokerto Jawa Timur, Itik 
ini berproduksi lebih tinggi dari pada itik Tegal. Itik Mojosari 
berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha ternak itik 
komersial, baik pada lingkungan tradisional maupun intensif. 
Ciri-ciri itik Mojosari antara lain warna bulu kemerahan 
dengan variasi coklat kehitaman, warna paruh dan kaki hitam, 
berat badan dewasa rata-rata 1,7 kg, produksi telur rata-rata 
230-250 butir/ tahun. Berat telur rata-rata 68 gram, masa 
produksi 11 bulan/tahun ( Anonimous, 2000). 

Itik Mojosari termasuk dalam kelompok unggas air 
yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 
Kingdom     : Animalia 
Phylum        : chordata 
Class        : Aves 
Ordo         : Anseriformes 
Family        : Anatidae 
Genus        : Anas 
Spesies        : Plathyrinchos 
(Supriyanto, 2003) 

Itik Mojosari bertelur pertama kali pada umur 25 
minggu memiliki masa produksi lebih lama, bisa sampai 3 
periode masa produktif. Setelah umur 7 bulan produksinya 
mulai stabil dan banyak, dengan  perawatan yang baik 
produksi perhari dapat mencapai rata-rata 70-80% dari seluruh 
populasi (Anonimous, 2000). 

Sukmaya (2010) menyatakan bahwa usaha peternakan 
itik petelur memiliki beberapa keunggulan apabila 
dibandingkan dengan usaha peternakan ayam. 
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 Nilai jual telur itik lebih tinggi dibandingkan dengan 
ayam ras karena telur itik dijual dengan harga butiran. Selain 
itu, ternak itik lebih mampu mencerna ransum dengan serat 
kasar yang lebih tinggi, sehingga harga pakan dapat lebih 
murah dibandingkan dengan ayam kampung. Itik memiliki 
produktivitas telur yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan 
apabila dipelihara secara intensif terkurung sepenuhnya.  

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 
ternak itik adalah kualitas bibit yang digunakan, prosedur 
pemeliharaan yang benar, kualitas pakan dan cara pemberian 
pakan yang tepat, sistem usaha dan analisa keuangan yang 
baik serta pengalaman dalam memelihara ternak itik yang 
cukup (Hardi, 2010). 

 
2.3  Kebutuhan Zat Makanan Itik Mojosari 

Pakan merupakan peranan penting dalam usaha 
peternakan itik. Biaya pakan merupakan komponen 
pengeluaran terbesar pada usaha produksi telur itik yaitu 60%-
80% dari total biaya produksi. Sementara itu, efisiensi 
penggunaan pakan itik petelur di Indonesia masih sangat 
buruk. Buruknya efisiensi penggunaan pakan itik tersebut 
diakibatkan oleh tiga faktor utama yaitu (1) mutu genetik (2) 
banyak pakan tercecer dan (3) kandungan gizi pakan yang 
diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Total 
konsumsi pakan per ekor yang dilaporkan masih tinggi yaitu 
lebih dari 170 g/ekor/hari. Konsumsi pakan yang tinggi 
tersebut disebabkan oleh cara makan itik cenderung langsung 
minum setelah makan, sementara pakan masih berada di mulut 
sehingga sebagian pakan larut dalam tempat air minum. Waktu 
itik bergerak dari tempat pakan ketempat minum sebagian 
pakan lainnya tercecer dilantai kandang (Ketaren, 2002). 
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Berdasarkan hasih survei yang dilakukan terhadap 
peternak itik di Jakarta Timur diketahui bahwa jumlah pakan 
yang digunakan oleh peternak terbukti sangat berlebihan, yaitu 
rata-rata sebanyak 180 gr/ekor/hari, jauh melebihi jumlah yang 
dianjurkan yaitu hanya sebanyak 150 gr/ekor/hari. Kelebihan 
dalam jumlah pemberian pakan tersebut mengakibatkan 
terjadinya kelebihan dalam jumlah energi metabolis dan 
protein kasar. Melalui penghematan jumlah pakan yang 
diberikan akan dapat dilakukan penghematan dalam biaya 
pakan yang dikeluarkan (Anonimous, 2000). 

Pakan yang berlebih selain berpengaruh buruk terhadap 
kemampuan reproduksi, juga meningkatkan biaya produksi. 
Pembatasan jumlah pakan bisa dijadikan solusi untuk menekan 
biaya produksi, yang mempunyai implikasi terhadap 
peningkatan keuntungan. Jumlah pakan yang baik adalah 
pakan yang tidak kurang dan tidak berlebih, tetapi 
memberikan performa bagus terhadap pertumbuhan dan 
reproduksi ternak (Naji, 2006). 

Hardi (2010) menyatakan bahwa pemberian pakan itik 
disesuaikan dengan kebutuhan gizinya sesuai dengan tahap 
pertumbuhan maupun masa produksinya. Kebutuhan gizi itik 
harus dipenuhi oleh peternak karena ternak itik yang 
dipelihara secara terkurung tergantung sepenuhnya pada pakan 
yang diberikan. Kebutuhan gizi tersebut dapat dipenuhi 
dengan menggunakan kombinasi beberapa bahan pakan dalam 
menyusun pakan lengkap itik. Kebutuhan zat makanan itik 
petelur pada berbagai umur dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Itik Petelur pada Berbagai 
Umur 

Zat makanan Starter 
(0-8 minggu) 

Grower 
 (9-20 minggu) 

Layer 
 (>20 minggu) 

Protein kasar 
(%) 

17-20 15-18 17-19 

Energi ( kkal 
EM/kg) 

3.100 2.700 2.700 

Metionin (%) 0,37 0,29 0,37 
Lisin (% 1,05 0,74 1,05 
Ca (%) 0,6-1,0 0,6-1,0 2,90-3,25 
P tersedia 
(%) 

0,6 0,6 0,6 

Sumber : Sinurat (2000) 
 

Bahan pakan yang digunakan untuk ternak itik 
sebaiknya tidak beracun, tidak asin, kering, tidak berjamur, 
tidak busuk/bau/apek, dan tidak menggumpal. Beberapa jenis 
bahan pakan sumber energi untuk itik antara lain adalah dedak 
padi (bekatul), gabah/beras/menir, jagung (dedak jagung), 
sagu, sorghum (cantel), dan singkong. Bahan pakan sumber 
protein diantaranya adalah tepung ikan, bekicot, bungkil 
kedelai, belatung, keong air (tutut), kepala udang, ikan rucah, 
hasil sisa paha katak, dan hasil sisa penetasan. Selain itu, 
terdapat beberapa sumber vitamin yang murah untuk 
dimanfaatkan sebagai pakan itik seperti genjer, eceng gondok, 
rumput muda, dan tepung daun (Sukmaya, 2010). 

 
2.4 Kualitas Telur Itik Mojosari  

Telur adalah salah satu bahan pangan hasil ternak yang 
memiliki kandungan gizi tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh 
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manusia. Banyaknya nilai  nutrisi telur dipengaruhi oleh umur, 
bangsa, musim dan pakan unggas. Telur itik merupakan 
sumber makanan yang memiliki nilai gizi cukup baik 
dibandingkan dengan telur ayam, hal ini dapat dilihat dari 
kandungan protein dan lemak yang tinggi (Mountney, 1976 
dalam Damayanti, 2008). Telur merupakan kumpulan 
makanan yang disediakan induk unggas untuk perkembangan 
embrio menjadi anak itik. Telur tersusun oleh tiga bagian 
utama yaitu: kulit telur atau cangkang (11% dari bobot tubuh), 
bagian cairan bening (57% dari bobot tubuh) dan bagian cairan 
yang bewarna kuning (32% dari bobot tubuh). Telur utuh 
terdiri atas beberapa komponen yaitu air 73,6 % dan bahan 
kering 26,4% yang tersusun atas protein 13,1 %, lemak 11,1%, 
karbohidrat 1% dan abu 1,1% (Susrini, 1995). 

Tristiarti (2013) menyatakan bahwa kualitas telur dapat 
dilihat dari haugh unit, warna kuning telur, indeks kuning 
telur, indeks putih telur, berat kuning telur, berat putih telur 
dan berat telur. Menurut Sudaryani (2003) kualitas telur 
tergantung pada kualitas isi telur yang meliputi kondisi ruang 
udara, kuning telur dan putih telur, kualitas kulit telur dan 
berat telur. 

Penentu kualitas fisik bagian dalam telur meliputi : 
keadaan putih telur, kuning telur dan rongga udara telur. 
Kondisi ini sangat diperlukan dalam upaya untuk 
mempertahankan kesegaran dan kualitas mutu telur yang akan 
dikonsumsi serta mencegah terjadinya kerusakan yang 
merugikan selama penyimpanan. Penentuan kualitas telur 
bagian dalam dapat dilakukan candling dengan menggunakan 
sinar lampu dan selanjutnya dilakukan pemecahan telur 
(Haryono, 2000). Kualitas telur itik bagian dalam diantaranya 
yaitu rongga/kantung udara yang memiliki kedalaman rata-rata 
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0,63 cm dan apabila dilihat dari segi letak yaitu memiliki 
kualitas AA. Kedalaman kantung udara pada telur itik sama 
halnya dengan telur ayam yaitu dipengaruhi oleh lamanya 
telur diluar perut induk, karena adanya suhu yang tinggi bisa 
mengakibatkan penguapan kadar air dari dalam telur sehingga 
kandungan air menjadi rendah dan kantung udara semakin 
membesar. Semakin besar kedalaman kantung udara, maka 
kualitas telur semakin rendah (Suprijatna, 2005). 

 
2.4.1 Berat Telur 
Berat telur itik rata-rata 68 g/butir. Panjang telur itik 

rata-rata 5,6 cm/butir sedangkan lebar telur memiliki rata-rata 
4,7 cm/butir. Bobot itik saat pertama bertelur sangat 
berpengaruh terhadap bobot telur yang di produksi, dimana 
itik yang memiliki bobot yang ringan saat pertama bertelur 
cenderung akan menghasilkan bobot telur pertama yang lebih 
kecil (Purba, 2000). 

 Rinaharyan (2011) menyatakan bahwa faktor utama 
yang mempengaruhi berat telur adalah umur telur, umur telur 
yang dimaksud adalah umur telur setelah dikeluarkan oleh 
unggas. Secara umum, telur memiliki masa simpan 2-3 
minggu. Menurut Malik (2008) Telur yang disimpan melebihi 
jangka waktu penyimpanan segar tanpa mendapatkan 
penanganan pengawetan akan mengalami penurunan kualitas 
yang menuju ke arah pembusukan, selain itu temperatur 
lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan berat telur 
berkurang dan pakan yang rendah protein atau rendah 
konsentrasi asam linoleat dapat juga menurunkan berat telur. 
Kualitas pakan yang baik dalam hal ini kandungan protein, 
asam amino dan asam linoleat akan mempengaruhi bobot 
telur, karena pakan dengan kualitas yang baik akan 



16 

 

menghasilkan telur yang besar. Penurunan  bobot telur dapat 
terjadi karena kandungan asam amino dalam ransum tidak 
sesuai kebutuhan ternak (Wahju, 1992). 

Rachmawan (2001) menyatakan bahwa faktor yang 
dapat mempengaruhi kualitas telur diantaranya adalah 
kehilangan berat selama penyimpanan, penyerapan bau, dan 
kerusakan oleh mikroba. Telur dapat berkurang beratnya 
apabila disimpan dalam ruangan panas yang dapat 
menyebabkan penguapan putih telur melalui pori-pori 
cangkang/kulit telur. Keadaan ini menyebabkan ruang udara 
dalam telur menjadi lebih besar dari pada semula, dan berat 
telur akan berkurang. Kehilangan berat telur selama 
penyimpanan dipengaruhi oleh suhu, lama penyimpanan, 
kelembaban relatif, dan kecepatan udara dalam ruang 
penyimpanan. Menurut Wahju (1992) berat telur ditentukan 
oleh banyak faktor antara lain genetik, dewasa kelamin, umur, 
beberapa obat-obatan dan beberapa zat makanan dalam 
ransum.  

Malik (2008) menyatakan bahwa produksi itik bagus 
jika disertai dengan besar telur yang dihasilkan, mengingat 
besar telur merupakan faktor penting dalam menaikkan nilai 
jual karena telur besar akan diminati oleh pembeli untuk 
proses menjadi telur asin, sehingga akan menambah 
pendapatan bagi peternak itik. Menurut Setioko et al (1994) 
dalam Juliambarwati (2012), berat dari bagian telur cenderung 
mengikuti pola pertambahan berat telur, dengan semakin berat 
telur maka bagian-bagian telur juga semakin meningkat. 

 
2.4.2 Specific  Gravity 
Specific  Gravity telur disebut juga dengan penentuan 

bobot jenis yaitu suatu cara untuk menentukan ketebalan 
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kerabang dan mutu dari cangkang.  Cara penentuan kualitas 
cangkang dengan menggunakan specific gravity hanya 
dilakukan pada telur – telur yang segar. Keuntungan dari 
specific gravity adalah sederhana dan mudah dilakukan yang 
menunjukkan bahwa kualitas dari kerabang pada fase umur 
tertentu akan mengalami penurunan. Sehingga diperlukan cara 
untuk menjaga kualitas kerabang (Butcher, 1991). 
Perbandingan air dan garam yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan nilai specific gravity tertentu dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
Tabel 3. Perbandingan Air dan Garam yang dibutuhkan untuk    

Mendapatkan Nilai Specific Gravity Tertentu 

Sumber: Butcher, 1991 
 
  Menurut Koelkebeck (2003), faktor yang 
mempengaruhi specific gravity adalah lama penyimpanan 
telur, suhu, waktu bertelur dan kandungan kalsium pakan. 
Butcher (1991) menyatakan bahwa nilai specific gravity akan 
meningkat seiring peningkatan konsumsi kalsium.  

Air (liter) Garam (g) Nilai specific gravity telur 
(g/l) 

3 276 1,060 

3 298 1,065 

3 320 1,070 

3 342 1,075 

3 365 1,080 

3 390 1,085 

3 414 1,090 

3 438 1,095 

3 462 1,100 
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 Nilai specific grafity akan mengalami penurunan seiring 
dengan penurunan umur ayam, hal ini dikarenakan ukuran 
telur mengalami peningkatan dari berat kerabang. perbedaan 
nilai specific gravity pada telur dengan berat yang sama 
diakibatkan adanya perbedaan tebal kerabang telur (Butcher, 
1991). Abbas (1989) dalam Sulaiman (2011) menyatakan 
bahwa berat jenis telur dipengaruhi oleh tebal kerabang, 
dimana dengan semakin meningkatnya ketebalan kerabang 
telur maka berat jenis akan meningkat pula, dan semakin besar 
telur semakin kecil nilai berat jenisnya. Menurut Antoni 
(2003) menyatakan bahwa semakin tinggi berat jenis telur 
maka semakin rendah presentase dari keretakan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa presentase keretakan tidak hanya 
disebabkan oleh tebal kerabang yang tipis tetapi juga 
disebabkan karena berat jenis telur yang rendah. 
 

2.4.3 Warna Kuning Telur 
Kuning telur merupakan bagian telur yang mengandung 

zat gizi tinggi karena berfungsi sebagai makanan untuk 
perkenbangan embrio. Persentase kuning telur sekitar 30 - 
32% dari berat telur. Kuning telur terdiri atas membran kuning 
telur (vitellin) dan kuning telur sendiri. Kuning telur 
merupakan makanan dan sumber lemak bagi perkembangan 
embrio. Komposisi kuning telur adalah air 50%, lemak 32-
36%, protein 16% dan glukosa 1-2% (Admin, 2010). Menurut 
Kartasudjana dan Suprijatna (2008) Asam lemak yang banyak 
terdapat pada kuning telur adalah linoleat, oleat dan stearat. 
Kuning telur tersusun atas lemak (lipida) dan protein yang 
tergabung membentuk lipoprotein. Sepertiga bagian gabungan 
tersebut adalah fraksi yang rendah densitasnya Low Density 
Fraction (LDF) dan diketahui disintesis oleh hati melalui kerja 
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estrogen. Penambahan lemak dan protein pada pakan ayam 
yang sedang bereproduksi meningkatkan ukuran kuning telur.  

Warna kuning telur merupakan faktor yang menentukan 
kualitas telur. Warna kuning telur dipengaruhi oleh adanya 
pigmen xantophyl yang menimbuklan warna kuning pada kaki, 
kulit ayam  dan warna kuning telur. Warna kuning telur 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen 
dalam memilih telur. Warna kuning telur dipengaruhi oleh 
pakan yang mengandung lebih banyak karoten (santofil) yang 
membuat warna kuning telur semakin berwarna jingga 
kemerahan (Anonimous, 2012). Sahara (2011) menyatakan 
bahwa warna kuning telur yang pucat kurang diminati oleh 
konsumen karena menyebabkan tampilan produk  olahan asal 
telur menjadi kurang menarik, apalagi untuk telur asin 
sehingga bisa menurunkan nilai jual jual telur. Warna kuning 
telur yang bagus dapat ditambahkan pigmen penguning dalam 
pakan karena hewan tidak bisa mensintesis pigmen dalam 
tubuhnya sehingga harus didapatkan dari pakan. pencampuran 
pigmen alami asal tumbuhan atau hewan kedalam pakan 
ternak merupakan pilihan yang tepat. 

 Karotenoid merupakan prekusor vitamin A yang dibuat 
oleh tumbuh-tumbuhan dan disimpan dalam daun, buah serta 
biji yang bewarna kuning. Salah satu prekusor itu adalah 
xantophyl bersama dengan prekusor vitamin A yang lain 
bertanggung jawab terhadap pigmentasi warna iris pada mata 
dan warna pada kuning telur (Antoni, 2003). Menurut 
penelitian Juliambarwati (2012) penggunaan tepung limbah 
udang dapat meningkatkan skor warna yolk dan produksi telur. 
Ini disebabkan karena tepung limbah udang memiliki 
kandungan zat warna astaxanthin yang mempengaruhi 
pigmentasi pada warna yolk. Mengetahui kualitas indeks 
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warna kuning telur perlu dilakukan pengukuran dengan 
menggunakan yolk colour fun dengan skala 1-15 dan bewarna 
kuning pucat hingga kuning jingga tua. Menurut Sudaryani 
(2003) warna kuning telur yang baik berkisar 9-12. 

 
2.4.4 Haugh unit 
Penentuan kualitas fisik bagian dalam telur meliputi 

keadaan putih telur, kuning telur dan rongga udara telur. 
Kondisi ini sangat diperlukan dalam upaya untuk 
mempertahankan kesegaran dan kualitas mutu telur yang akan 
dikonsumsi serta mencegah terjadinya kerusakan yang 
merugikan selama penyimpanan.  

Haugh unit (HU) adalah ukuran kualitas telur bagian 
dalam yang didapat dari hubungan antara tinggi putih telur 
dengan bobot telur. Tinggi putih telur sangat dipengaruhi oleh 
kepadatan putih telur. Kepadatan putih telur itu sendiri 
dipengaruhi oleh kandungan protein dalam ransum yang 
dikonsumsi. Putih telur adalah salah satu indikasi dalam 
menentukan kualitas telur, yaitu berhubungan dengan nilai 
HU. Semakin tinggi putih telur bagian yang kentalnya, maka 
tinggi pula nilai HU dan semakin tinggi kualitas telurnya 
(Stadelman dan Cotterill, 1995 dalam Indrawan, 2012).  Faktor 
–faktor yang mempengaruhi nilai HU seperti penyimpanan, 
strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan dan penyakit 
(Robert, 2004) 

Yuwanta (2004) menyatakan bahwa nilai HU bervariasi 
antara 50-100.  Menurut North (1990) dalam Silalahi (2009) 
Telur digolongkan atas empat kelompok berdasarkan simbol 
HU yaitu kelompok AA= >72 (kualitas sangat baik), 
kelompok A = 60-72 HU (kualitas baik), kelompok B = 50-60 
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HU (kualitas agak baik) dan kelompok C= < 50 HU (kualitas 
jelek)  

Wahju (1992) menyatakan bahwa metionin merupakan 
asam amino pembatas pertama atau asam amino kritis pertama 
yang sering mempengaruhi pembentukan struktur albumen 
dan mempengaruhi pemantapan jala-jala ovomucin. Ovomucin 
sangat berperan dalam pengikatan air untuk membentuk 
struktur gel albumen, jika jala-jala ovomucin banyak dan kuat 
maka albumen akan semakin kental yang berarti viskositas 
albumennya tinggi seperti yang diperlihatkan dari indikator 
HU. Menurut Sirait (1986) dalam Roesdiyanto (2002) 
menyatakan bahwa protein albumen terdiri dari protein serabut 
yaitu ovomucin, oleh karena itu semakin baik nilai haugh unit 
maka semakin baik ovomucin dan fenomena ini mencerminkan 
semakin tinggi kualitas interior telur itik. 

 


