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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung kulit 

manggis dalam pakan terhadap berat telur, specific gravity, 
indeks warna kuning dan haugh unit telur itik mojosari selama 
penelitian disajikan dalam Tabel 6. 
Tabel 6. Pengaruh perlakuan penambahan tepung kulit 

manggis terhadap berat telur (g), specific gravity 
(g/l), indeks warna kuning telur dan haugh unit 
telur. 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
Berat telur (g) 75,26± 1,16b 69,22± 0,93a 75,70± 1,64b 76,05± 1,69b 

Specific grafity 
(g/l) 

1,092± 0,0027 1,096± 0,0054 1,093± 0,0027 1,093± 0,0027 

Haugh unit  89,68± 1,3919b 89,31± 4,4472b 87,20± 3,5528ab 76,44± 4,8382a 

Indeks warna 
kuning telur  

10,6  ± 0,55b 9,4    ± 1,67a 11,8  ± 0,84c 9,8    ± 1,30ab 

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

 
4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 6. 
Nilai berat telur rata-rata dari nilai tertinggi sampai terendah 
berturut-turut yaitu  P3= 76,05±1,69; P2=75,70±1,64; 
P0=75,26±1,16;  dan P1= 69,22±0,93g. Hasil analisis statistik 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 2.  menunjukkan bahwa 
F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 0,01 yang berarti 
bahwa perlakuan penambahan tepung kulit manggis pada 
pakan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap berat telur itik Mojosari. 
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Berat telur pada P2 dan P3 (dengan pemberian 1% dan 
1,5%) memiliki berat lebih tinggi dibandingkan P0, hal ini 
dapat disebabkan  kerena kandungan protein dan lemak yang 
terdapat dalam tepung kulit manggis sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan berat telur itik Mojosari pada level 
pemberian tertentu. Perlakuan memberikan pengaruh berbeda 
sangat nyata pada variabel berat telur sehingga dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui 
pengaruh tiap perlakuan yang diujikan. Berdasarkan hasil 
analisis statistik dan Uji Jarak Berganda Duncan’s P0,P2 dan P3 
memiliki notasi yang sama sedangkan pada P1 (0,5%) 
memiliki notasi yang berbeda karena nilai rata-ratanya paling 
rendah yaitu 69,22± 0,93. 

Dondy (2012) menyatakan bahwa tepung kulit manggis 
mempunyai kandungan protein 6,45% dan lemak 3,02%. Argo 
(2013) menyatakan bahwa berat telur dipengaruhi oleh 
protein, lemak dan asam amino esensial yang terkandung 
dalam ransum. Menurut Wahju (1992) 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 menghasilkan telur yang besar. Oleh 
karena itu penurunan bobot telur dapat terjadi karena 
kandungan asam amino dalam ransum tidak sesuai dengan 
kebutuhan. Faktor lain yang mempengaruhi berat telur yaitu 
genetik, dewasa kelamin, umur, beberapa obat-obatan dan 
beberapa zat makanan dalam ransum. Menurut Rachmawan 
(2001) 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 
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yang dapat menyebabkan penguapan putih telur melalui pori-
pori cangkang/kulit telur.  

Berat telur menetukan nilai gizi dalam telur, semakin 
bertambah berat telur nilai gizi telur seperti protein, lemak dan 
asam linoleat juga akan semakin meningkat. Suprijatna (2005) 
menyatakan bahwa beberapa komponen pakan mempengaruhi 
ukuran telur, ukuran telur akan meningkat dengan 
meningkatnya kandungan protein pakan. Menurut Setioko et 
al (1994) dalam Juliambarwati (2012) berat bagian telur 
cenderung mengikuti pola pertambahan berat telur, dengan 
semakin bertambah berat telur, maka bagian-bagian telur juga 
semakin meningkat. Berat rata-rata telur itik Mojosari selama 
penelitian 74 gram diketahui oleh Purba (2000) bahwa berat 
normal rata-rata telur itik Mojosari 68 g/butir. Menurut Rose 
(1997) dalam Malik (2008) rata-rata berat telur itik adalah 65 
gr/butir. Berat telur terus meningkat sejalan dengan masa 
produksi telur dan akan mencapai berat konstan setelah masa 
produksi telur sekitar 40 minggu. Telur yang besar 
mengandung asam-asam amino esensial dan nilai biologis 
protein yang tinggi, sedangkan telur yang kecil kandungan 
gizinya tidak setinggi telur yang besar (Cahyono, 2008). Besar 
ukuran telur dapat menjadi daya tarik bagi konsumen telur itik 
Mojosari yang akan dijadikan telur konsumsi atau telur yang 
akan di tetaskan. Malik (2008) menyatakan bahwa besar telur 
merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan nilai jual 
karena telur yang besar akan diminati oleh pembeli untuk 
diproses menjadi telur asin, sehingga akan menambah 
pendapatan bagi peternak itik.  
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4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Specific Grafity 
Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 6. 

Nilai specific grafity dari nilai terendah sampai tertinggi 
berturut-turut yaitu P0=1,092±0,0027; P2=1,093±0,0027; 
P3=1,093±0,0027; dan P1=1,096±0,0054g/l. Pengaruh 
penambahan tepung kulit manggis (Garcinia mangostana L)  
terhadap specific grafity  telur itik Mojosari dapat diketahui 
setelah dilakukan analisis statitik. 

Hasil analisis statistik selengkapnya terdapat pada 
Lampiran 3.  menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil dari F 
tabel pada taraf 0,05 yang berarti bahwa perlakuan 
penambahan tepung kulit manggis pada pakan menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap specific grafity 
telur itik Mojosari, hal ini dapat disebabkan karena kandungan 
kalsium dan fosfor pada pakan setiap perlakuan sama sehingga 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap specific 
grafity telur itik Mojosari. Butcher (1991) menyatakan bahwa 
nilai specific gravity akan meningkat seiring peningkatan 
konsumsi kalsium. 

Wahju (1992) menyatakan bahwa kualitas kulit telur 
terutama ditentukan oleh tebalnya dan struktur kulit telurnya. 
Telur yang tahan pecah tidak mudah dapat ditembus oleh 
mikroorganisme, karena kulit telur itu sebagian  besar terdiri 
dari 100% kalsium karbonat. Faktor yang menentukan 
pembentukan kulit telur itu adalah kalsium. 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. 
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Menurut Koelkebeck (2003), faktor yang 
mempengaruhi specific gravity adalah lama penyimpanan 
telur, suhu, waktu bertelur dan kandungan kalsium pakan. 
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 telur. Nilai 
specific grafity akan mengalami penurunan seiring dengan 
penurunan umur ayam, hal ini dikarenakan ukuran telur 
mengalami peningkatan dari berat kerabang telur  (Butcher, 
1991). 

Specific grafity telur disebut juga dengan penentuan 
bobot jenis telur yang merupakan suatu cara untuk 
menentukan kualitas kerabang karena kerabang telur sangat 
berpengaruh terhadap penentuan specific grafity dari telur 
utuh. Ahmad et al (2003) meyatakan bahwa bobot jenis telur 
setiap komponen berbeda yaitu kerabang 2,33 ; selaput 
kerabang 1,08; kuning telur 1,03; dan putih telur 1,04. 
Butcher(1991) menyatakan bahwa perbedaan nilai specific 
gravity pada telur dengan berat yang sama diakibatkan adanya 
perbedaan tebal kerabang telur. 

Pada saat penelitian spesific grafity telur rata-rata 1,092-
1,096 menunjukkan bahwa telur yang digunakan untuk 
penelitian memiliki nilai specific grafity yang tinggi, sehingga 
telur yang dihasillkan tidak mudah pecah atau rusak. 
Tingginya kerusakan dan keretakan telur menyebabkan 
mikroba mudah masuk dalam telur yang menyebabkan 
turunnya kualitas telur tersebut. Antoni (2003) menyatakan 
bahwa berat jenis telur 1,065 menunjukkan persentase 
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keretakan 27,3% sedangkan 1,090 menunjukkan persentase 
keretakan 0,7% dapat dilihat bahwa semakin tinggi berat jenis 
telur maka semakin rendah persentase dari keretakan telur.  

Literatur yang membahas mengenai nilai specific grafity 
telur itik Mojosari belum memadai. Apabila dibandingkan 
dengan standar nilai specific grafity untuk ayam ras, nilai 
specific grafity telur itik Mojosari lebih tinggi. Butcher (1991) 
menyatakan bahwa standar nilai specific grafity ayam ras 
adalah 1,075. Menurut Sulaiman (2011) Berat jenis telur 
sangat di pengaruhi oleh ketebalan kerabang telur, berat jenis 
telur berkisar antara 1,050-1,100. 

 
4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Warna 

Kuning Telur  
Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 6. 

Nilai indeks warna kuning telur dari nilai terendah sampai 
tertinggi berturut-turut yaitu P1=9,4±1,67;  P3=9,8±1,30; 
P0=10,6±0,55; dan P2=11,8±0,84. Pengaruh penambahan 
tepung kulit manggis terhadap indeks warna kuning telur itik 
Mojosari dapat diketahui setelah dilakukan analisis statitik. 

Hasil analisis statistik selengkapnya terdapat pada 
Lampiran 4.  menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F 
tabel pada taraf 0,05 yang berarti bahwa perlakuan 
penambahan tepung kulit manggis pada pakan menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P< 0,05) terhadap indeks 
warna kuning telur itik Mojosari. Hal ini dikarenakan 
kandungan antosianin pada tepung kulit manggis (Garcinia 
mangostana L) dapat meningkatkan skor indeks warna kuning 
telur itik Mojosari. Samsudin dan Khoiruddin (2008) 
menyatakan bahwa antosianin adalah pigmen yang larut dalam 
air dan berperan dalam pemberian warna terhadap bunga atau 
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bagian tanaman lain mulai dari warna merah, biru, ungu dan 
juga kuning. Menurut Scanes et al.(2004) warna kuning telur 
tergantung dari pigmen dalam pakan unggas yang dikonsumsi. 
Argo (2013) menyatakan bahwa warna kuning telur 
dipengruhi oleh zat-zat yang terkandung dalam ransum, seperti 
xanthofil, beta caroten, klorofil dan cytosan. Pigmen 
pemberian warna kuning telur yang ada dalam ransum secara 
fisiologis akan diserap oleh organ pencernaan usus halus dan 
diedarkan ke organ target yang membutuhkan (Sahara, 2011). 

Perlakuan memberikan pengaruh berbeda nyata 
sehingga dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 
untuk mengetahui pengaruh tiap perlakuan yang diujikan. 
Berdasarkan hasil analisis statistik dan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s P0,P1,P2 dan P3 memiliki notasi yang berbeda. Nilai 
indeks warna kuning telur tertinggi hasil penelitian terdapat 
pada penambahan pakan perlakuan kedua dengan nilai rata-
rata 11,8, pada saat penelitian pengukuran indeks warna 
kuning telur menggunakan alat yang disebut yolk color fun 
dengan skala 1-15. Seperti yang ungkapkan oleh 
Juliambarwati (2012) Untuk mengetahui kualitas indeks warna 
kuning telur perlu dilakukan pengukuran dengan 
menggunakan yolk colour fun dengan skala 1-15 dan bewarna 
kuning pucat hingga kuning jingga tua. Sudaryani (2003) 
menyatakan bahwa indeks warna kuning telur yang baik 
berkisar 9-12. Semakin tinggi skor warna kuning telur maka 
semakin baik kualitas telur tersebut (Muharlien, 2010). 
Pigmen telur adalah karoten dan riboflavin yang diklasifikasi 
sebagai lipokrom dan liokrom. Apabila pakan mengandung 
lebih banyak karoten, yaitu xantofil maka warna kuning telur 
semakin bewarna jingga kemerahan (Yamamoto et al, 2007). 
Kuning telur memiliki warna yang sangat bervariasi mulai dari 
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kuning pucat sampai dengan jingga. Konsumen umumnya 
menyukai warna kuning telur keemasan yang dapat 
memberikan warna menarik pada penampilannya sehingga 
dapat merangsang selera konsumen (Abubakar, 1992). 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. 

 
4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh unit Telur  

Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 6. 
Nilai haugh unit telur dari nilai tertinggi sampai terendah 
berturut-turut yaitu P0=89,68±1,3919; P1=89,31±4,4472;  
P2=87,20±3,5528; dan P3=76,44±4,8382. Pengaruh 
penambahan tepung kulit manggis terhadap haugh unit telur 
itik Mojosari dapat diketahui setelah dilakukan analisis 
statitik. 

Hasil analisis statistik selengkapnya terdapat pada 
Lampiran 5.  menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F 
tabel pada taraf 0,01 yang berarti bahwa perlakuan 
penambahan tepung kulit manggis pada pakan menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P <0,01) 
terhadap haugh unit telur itik Mojosari. Nilai haugh unit 
tertinggi terdapat pada pakan perlakuan kontrol, sedangkan 
pada P1,P2 dan P3 berturut-turut mengalami penurunan. Hal ini 
diduga karena adanya kandungan tanin pada kulit manggis, 
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semakin tinggi pemberian kulit manggis maka semakin tinggi 
juga kandungan tanin pada pakan itik Mojosari. Silalahi 
(2009) menyatakan bahwa rendahnya penurunan nilai HU 
pada perlakuan akasia diduga akibat tingginya dosis tanin pada 
kulit akasia. Ngamsaeng (2006) menyatakan bahwa tanin yang 
dimiliki oleh tepung kulit manggis adalah 15,8%. Menurut 
Pujaningsih (2002) Tanin merupakan senyawa fenolik 
polymer yang mengendapkan protein, sehingga dengan 
sendirinya dapat menurunkan daya cerna protein. Sedangkan 
tingginya nilai HU pada perlakuan kontrol dapat disebabkan 
karena kandungan metioninnya lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain.  

Perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 
pada nilai HU sehingga dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s untuk mengetahui pengaruh tiap 
perlakuan yang diujikan. Berdasarkan hasil analisis statistik 
dan Uji Jarak Berganda Duncan’s P3 memiliki notasi yang 
berbeda, hal ini dapat disebabkan karena nilai rata-ratanya 
paling rendah yaitu 76,44± 4,8382. 

Kandungan protein dalam pakan yang tinggi 
menyumbangkan protein yang tinggi pula dalam putih telur. 
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. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 
efek langsung dari makanan terhadap kandungan ovomucin 
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telur, pada umumnya sulit untuk mendemonstrasikan efek 
makanan terhadap kualitas albumen. 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. Hal ini tidak sesuai dengan 
pernyataan Rukmiasih (1994) menyatakan bahwa tingkat 
protein pakan yang berbeda pada setiap ransum tidak 
mempengaruhi nilai HU telur itik lokal yang dipelihara secara 
intensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai HU 
diantaranya adalah umur unggas dan penyimpanan telur. 

Nilai HU yang dihasilkan dari penelitian ini cukup 
tinggi yaitu rata-rata berkisar antara 76-89 yang berarti telur 
berkualitas AA. Menurut standar USDA, Penilaian terhadap 
putih telur yaitu nilai HU sebesar 72 atau lebih, putih telur 
terlihat jernih, tidak berwarna dan masih statis termasuk 
kualitas AA. Nilai HU 60 - 70 dengan putih telur terlihat 
jernih dan agak statis termasuk kualitas A, sedangkan kualitas 
telur dengan nilai HU sebesar 31 - 60 dengan putih telur 
terlihat jernih tetapi sudah agak cair dan sudah tidak statis 
maka termasuk kualitas B. Putih telur yang sudah terlihat 
mulai berair dan terdapat sedikit noda darah termasuk kualitas 
telur C. Hal ini sesuai dengan North (1990) dalam Silalahi 
(2009) menyatakan bahwa Nilai HU 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 HU (kualitas agak baik) dan 
kelompok C= < 50 HU (kualitas jelek).  

 


