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ABSTRACT 

 

The research was aimed to find out the optimum 

level bananas peel meal as corn substitution on 

internal quality of quail eggs included egg white 

volume, egg yolk volume, “Haugh Unit” HU, yolk 

color score and cholesterol egg yolk. The research was 

used 200 quails pullet aged 50 days. Feed used were 

corn, rice brand, concentrate, and bananas peel. The 

treatments given were P0 = feed without the use of 

bananas peel powder; P1 = feed in which 5% corn 

substituted with bananas peel powder; P2 = feed in 

which 10% corn substituted with bananas peel 

powder; P3 = feed in which 15% corn substituted with 

bananas peel powder; P4 = feed in which 20% corn 

substituted with bananas peel powder. Each treatment 

was repeated four times. Variables measured were 

volume of egg white and egg yolk, “Haugh Unit” HU, 

yolk color score and cholesterol egg yolk. Data were 



 

v 
 

subjected to analysis of variance (ANNOVA) of the 

Completely Randomized Design (CRD) and Duncan’s 

test if the known results of statistical analysis were 

significantly different (P<0,01). The result of research 

showed that the used of bananas peel in the feed had 

highly significant influence (P<0,01) on “Haugh 

Unit” HU, yolk color score and cholesterol egg yolk, 

while the volume of egg white and egg yolk did not 

significant influence (P>0,05) on egg white volume 

and egg yolk volume. Based on the research result, it 

can be concluded that bananas powder can be used up 

to level 10% to substitute of corn. 

 

Keywords : Bananas Peel Meal, Corn Meal, Internal 

Egg Quality, Quail  
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EFEK PENGGUNAAN TEPUNG KULIT 

PISANG TANDUK SEBAGAI PENGGANTI 

TEPUNG JAGUNG TERHADAP KUALITAS 

INTERNAL TELUR BURUNG PUYUH 

(Coturnix-coturnix japonica) 

 

RINGKASAN 

 

Burung Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

merupakan salah satu unggas yang sedang 

ditingkatkan  produksinya. Selain menghasilkan 

daging burung puyuh juga merupakan produsen telur 

yang cukup tinggi yaitu 200-300 butir/ekor/tahun. 

Pakan Alternatif diperlukan untuk menekan biaya 

produksi namun tidak mengesampingkan kandungan 

nutrisinya. Kulit Pisang merupakan limbah dari 

tanaman buah pisang yang tinggi kandungan 

nutrisinya dengan kandungan EM 2960,03%, PK 

10,28%, dan SK 11,81% dan juga beta-karoten yang 

diharapkan mampu menggantikan sebagian dari 

jagung. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tangal 21 

Januari – 05 Maret 2014 di peternakan burung puyuh 

milik Bapak Iskandar di Jalan Sentana RT.01 RW.02 

di Desa Bunder, Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. Analisis Proksimat 

bahan pakan dan pengolahan kulit pisang dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek 

penggunaan tepung kulit pisang (TKP) sebagai 

pengganti tepung jagung terhadap kualitas internal 
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telur burung puyuh yang meliputi volume putih telur, 

volume kuning telur,“Haugh Unit” HU, skor warna 

kuning telur, dan kandungan kolesterol kuning telur. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

burung puyuh (Coturnix – coturnix japonica) dengan 

jenis kelamin betina petelur berumur 50 hari sebanyak 

200 ekor . Kandang yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah kandang battery. Kandang yang digunakan 

berjumlah 20 buah berukuran Panjang x Lebar x 

Tinggi : 50 x 50 x 30 cm dimana tiap petak diisi 10 

ekor burung puyuh. Tiap petak dilengkapi dengan 

tempat pakan, tempat minum, serta penampung telur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan  menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan lima perlakuan. 

Setiap perlakuan memiliki empat ulangan dan pada 

tiap ulangan berisi 10 ekor burung puyuh. Pakan yang 

digunakan adalah pakan basal yang terdiri dari jagung 

sebanyak 45%, 40% konsentrat, 15% bekatul. 

Perlakuan yang digunakan adalah P0 : Pakan kontrol, 

P1 : Pakan dengan pengganti tepung jagung 40% + 

5% TKP, P2: Pakan dengan pengganti tepung jagung 

35% + 10% TKP, P3 : Pakan dengan pengganti tepung 

jagung 30% + 15% TKP, serta P4 : Pakan dengan 

pengganti tepung jagung 25% + 20% TKP. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung kulit pisang dalam pakan burung 

puyuh berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

“Haugh Unit” HU, skor warna kuning telur, dan juga 

kandungan kolesterol kuning telur dan tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap volume putih 

telur dan volume kuning telur. Penambahan tepung 
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kulit pisang tanduk terbaik hingga level 10% dalam 

pakan dapat memberikan efek yang sama terhadap 

kualitas internal telur burung puyuh yang meliputi 

volume putih telur (5,68 ± 0,497), dan volume kuning 

telur (4,83 ± 1,294) , “Haugh Unit” HU (102,76 ± 

0,86
b
), skor warna kuning telur (4,99 ± 0,25

ab
), 

kandungan kolesterol kuning telur (521,04±13,72
c
). 

Disimpulkan bahwa penggunaan tepung kulit pisang 

tanduk sebagai pengganti tepung jagung pada pakan 

burung puyuh tidak menurunkan kualitas internal telur 

yang meliputi volume putih telur dan volume kuning 

telur, namun dapat menurunkan Haugh Unit, skor 

warna kuning telur, dan kandungan kolesterol kuning 

telur. Penggunaan tepung kulit pisang tanduk hingga 

level 10% tidak menimbulkan efek negatif terhadap 

kualitas internal telur burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

                               

Halaman 

 

RIWAYAT HIDUP .............................................  i 

KATA PENGANTAR .........................................  ii 

ABSTRACT .........................................................  iv 

RINGKASAN .......................................................  vi 

DAFTAR ISI ........................................................  ix 

DAFTAR TABEL ................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ...........................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................  xiii 

DAFTAR SINGKATAN .....................................  xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

    1.1 Latar Belakang .............................................   1 

 1.2 Rumusan Masalah .......................................   5 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................   5 

1.4 Manfaat Penelitian ................................   5 

1.5 Kerangka Pikir ......................................   6 

1.6 Hipotesis ...............................................   9 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Kulit Pisang Tanduk ...................................   11 

 2.2 Jagung .........................................................   14 

 2.3 Burung Puyuh .............................................   16 

 2.4 Volume Putih Telur ....................................   20 

 2.5 Volume Kuning Telur .................................   21 

 2.6 Haugh Unit (HU) ........................................   22 

 2.7 Warna Kuning Telur ...................................   23 

  2.8 Kandungan Kolesterol Kuning Telur ..........   24 



 

x 
 

 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ......................   27 

 3.2 Materi Penelitian .........................................   27 

 3.3 Metode Penelitian .......................................   31 

 3.4 Variabel Pengamatan ..................................   32 

 3.5 Analisis Data ...............................................   34 

 3.6 Batasan Istilah .............................................   35 

    

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Volume  

           Putih Telur ..................................................   37 

 4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Volume  

           Kuning Telur ..............................................   40 

 4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Haugh Unit 

            “HU” Telur ................................................   42 

 4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Skor Warna 

           Kuning Telur ..............................................   44 

 4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan 

           Kolesterol Kuning Telur .............................   46

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan .................................................   49 

 5.2 Saran ...........................................................   49 

 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................   51 

LAMPIRAN  ........................................................   61 

 

                    

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel    Halaman 
1.  Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang (%BK) ...  11 

2. Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang (as fed) ...  13 

3. Kebutuhan Zat Makanan dalam Pakan  

    Burung Puyuh ....................................................   18 

4. Kandungan zat makanan bahan pakan...............   29 

5. Susunan dan kandungan zat makanan pakan  

    basal ...................................................................   30 

6. Susunan Pakan Perlakuan dalam Penelitian ......   30 

7. Kandungan zat makanan perlakuan ...................   30 

8. Pengaruh Perlakuan terhadap Haugh Unit,  

    warna kuning telur, kandungan kolesterol 

     kuning telur, volume putih telur dan volume  

     kuning telur............................................... ........   37 

 

  



 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar     Halaman
      

1. Bagan alur kerangka pikir .................................     9 

2. Proses pembuatan tepung kulit pisang ..............   28 
3. Gambar tata letak pengacakan kandang  

perlakuan  
 

  



 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                Halaman

     

1. Data Koefisien Keragaman HDP....................  61 

2. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume  

Putih Telur ......................................................  63 

3. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap  
Volume Kuning Telur ....................................  64 

4. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap  
Haugh Unit Telur Puyuh ................................  65 

5. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor  
Warna  Kuning Telur ......................................  66 

6. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap  
Kolesterol Kuning Telur .................................  67 

7. Data Analisis Statistik Pengaruh Perlakuan 
Terhadap Volume Putih Telur  .......................  68 

8. Data Analisis Statistik Pengaruh Perlakuan 
Terhadap Volume Kuning Telur  ...................  71 

9. Data Analisis Statistik Pengaruh Perlakuan 
Terhadap Haugh Unit Telur Puyuh ................  74 

10. Data Analisis Statistik Pengaruh Perlakuan 
Terhadap Skor Warna Kuning Telur  .............  78 

11. Data Analisis Statistik Pengaruh Perlakuan 

Terhadap Kolesterol Kuning Telur  ................  82 

12. Prosedur Uji Kolesterol dengan  
Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.......  86 

13. Dokumentasi Penelitian ..................................  88 
 

 

  

  



 

xiv 
 

DAFTAR SINGKATAN  
 

BK  : Bahan Kering 

Ca   : Kalsium 

Dkk  : Dan kawan - kawan 

db       : Derajat bebas 

DMRT : Duncan’s Multiple Range Test 

EM  : Energi Metabolisme 

FK  : Faktor Koreksi 

g  : Gram 

HMG  : Hidroksimetil glutaril  

HU  : Haugh Unit 

JK  : Jumlah Kuadrat 

Kg  : Kilo gram 

KoA  : Koenzim – A 

Kt   : Kuadrat Tengah 

Kkal  : Kilo kalori 

LK  : Lemak Kasar 

Lis  : Lisin 

Met  : Metionin 

Ml  : Mili liter 

Mg  : Miligram 

P  : Phospor  

PK  : Protein Kasar  

RAL  : Rancangan Acak Lengkap 

SD  : Standar Deviasi 

SK  : Serat Kasar 

TKP  : Tepung Kulit Pisang 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Peternakan memiliki beberapa bidang yang 

bervariasi di antaranya ternak unggas. Ternak unggas 

merupakan salah satu dari bidang yang banyak 

dijumpai dalam masyarakat. Peternakan unggas 

merupakan ternak yang dapat menghasilkan telur dan 

juga daging. Telur merupakan produk peternakan yang 

memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Telur mengandung 

berbagai zat makanan yang memiliki komposisi serasi 

dan seimbang, seperti protein, vitamin, lemak, dan 

juga mineral yang bermanfaat bagi kesehatan serta  

pemenuhan gizi manusia 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

merupakan salah satu unggas yang sedang 

dikembangkan dan ditingkatkan produksinya. Selain 

menghasilkan daging, burung puyuh juga merupakan 

produsen telur dengan produktifitas yang cukup tinggi 

yaitu 200 – 300 butir/ekor/tahun . Burung  puyuh 

awalnya dipelihara untuk menghasilkan daging dan 

telurnya. Rasa khas burung menjadikan daging puyuh 

memiliki penggemar tersendiri. Begitu pula rasa 

telurnya yang tidak bisa disamakan dengan rasa telur 

ayam.  

 Burung puyuh adalah unggas daratan yang 

memiliki tubuh berukuran kecil, puyuh merupakan 

unggas pemakan biji-bijian tetapi juga pemakan 

serangga dan mangsa berukuran kecil lainnya. Puyuh 

bersarang di permukaan tanah, dan berkemampuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biji-bijian
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
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untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi dengan 

jarak tempuh yang pendek.  

Telur burung puyuh menjadi kudapan 

primadona bagi sebagian orang. Permintaan telur 

unggas yang bernama latin Coturnix coturnix japonica 

ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari 

Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia pada tahun (2010) 

mengatakan bahwa permintaan telur unggas ini terus 

meningkat setiap tahunnya hampir di seluruh wilayah 

Indonesia, sementara itu baru 50% permintaan telur 

puyuh dari luar Jawa yang bisa dipenuhi oleh peternak 

di daerah Jawa. Usaha peternakan burung puyuh mulai 

mengalami perkembangan dan pada dasarnya 

dipengaruhi oleh bibit tatalaksana pemeliharaan dan 

kualitas pakan yang digunakan. Pakan memegang 

peranan yang besar, karena biaya pakan merupakan 

penyumbang terbesar dalam biaya produksi yakni 

sebesar 70%.  

Jagung merupakan komponen pakan utama 

pada ternak unggas yang penggunaannya mencapai 45 

– 50% , bahkan jagung digunakan sebagai bahan 

pakan utama pada ternak, khususnya ternak unggas. 

Hal ini karena jagung mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan dengan bahan pakan lainnya, yakni 

memiliki kandungan EM 3011,34 Kkal/kg, PK 

10,90% dan xantophil yang cukup tinggi. Seiring 

dengan peningkatan usaha di bidang peternakan 

khususnya unggas, maka permintaan jagung juga terus 

meningkat. Namun karena keterbatasan lahan 

membuat produksi jagung terganggu, dan perlu 

diketahui bahwa ketersediaan jagung di dalam negeri 

belum mampu mencukupi permintaan jagung di dalam 
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domestik. Hal ini lah yang mengakibatkan harga 

jagung naik, dan volume import jagung terus 

meningkat. Berdasarkan data dari Gabungan 

Pengusaha Pakan Ternak (GPMT), impor jagung 

tahun 2014 diprediksi mencapai 3,5 juta ton, atau naik 

sekitar 16,5% - 12,9% daripada tahun lalu yang sekitar 

3 juta ton - 3,1 juta ton.  

Biaya pakan yang tinggi dalam suatu usaha 

peternakan, maka perlu dicarikan pakan alternatif 

sebagai pengganti bahan pakan komersial yang 

disamping harganya mahal juga bersaing dengan 

kebutuhan manusia. Ancaman kenaikan harga bahan 

baku pakan, seperti jagung, maka dibutuhkan bahan 

yang dapat disubstitusi untuk menurunkan biaya 

pakan. Adanya substitusi sebagian jagung dengan 

limbah kulit pisang akan dapat mengurangi biaya 

pakan dan juga berpengaruh dengan biaya produksi 

yang dikeluarkan peternak. Beberapa penelitian 

menunjukkan pemberian pakan buatan yang 

mengandung tepung kulit pisang dapat meningkatkan 

produksi ayam kampung dilihat dari pertambahan 

bobot badan, konsumsi pakan, konversi pakan, kadar 

kolesterol dalam erum darah, daging, hati, feses, dan 

berat organ pencernaan (Qotimah, 2000). 

 Kulit pisang merupakan bagian dari buah 

pisang yang umumnya dibuang sebagai sampah. Data 

produksi buah pisang di Indonesia pada tahun 2007 - 

2009 menunjukkan bahwa produksi pisang cenderung 

mengalami peningkatan dengan rata – rata 7,5% per 

tahunnya . Kulit pisang banyak dimanfaatkan oleh 

beberapa peneliti, salah satunya sebagai pakan 

alternatif ternak unggas. Hasil penelitian dari Balai 
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Penelitian dan Pengembangan Industri, tanaman 

pisang ini mengandung berbagai macam senyawa 

seperti air, gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, 

pektin, dll. Kulit pisang juga terdapat kandungan 

vitamin A yang sangat tinggi, terutama provitamin A, 

yaitu  beta-karoten sebsar 45 mg per 100 gram berat 

kering. Kandungan beta-karoten jagung adalah sebesar 

33 mg/kg atau 3,3 mg/100 g, sangat jauh bila 

dibandingkan dengan jumlah beta-karoten pada kulit 

pisang (Nurcholis, 2005). 

Beta-karoten mampu menghambat kerja enzim 

HMG-KoA (hidroksimetil glutaril-KoA) reduktase 

yang berperan dalam pembentukan mevalonat pada 

proses biosintesis kolesterol serta pembentukan warna 

kuning telur, karena skor warna kuning telur juga 

dipengaruhi oleh kandungan zat makanan dalam 

pakan, misalnya beta-karoten dan xantofil. Beta-

karoten merupakan senyawa golongan karotenoid 

yang tidak stabil karena mudah teroksidasi menjadi 

xantofil yang berfungsi sebagai pewarna kuning telur. 

Kulit pisang tanduk juga mengandung karbohidrat 

terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 49,80% 

dan kandungan EM sebesar 3730 Kkal/kg (Hernawati, 

dkk. 2009), sehingga dapat digunakan untuk 

mengganti sebagian jagung ataupun dedak di dalam 

pakan.  

Berdasarkan uraian diatas serta belum adanya 

penelitian tentang pemanfaatan penambahan tepung 

kulit pisang tanduk pada burung puyuh maka peneliti 

tergerak untuk meneliti pengaruh penambahan tepung 

kulit pisang tanduk sebagai pengganti tepung jagung 
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dalam pakan terhadap kualitas internal telur burung 

puyuh. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : Bagaimana efek penggunaan 

tepung kulit pisang tanduk (TKPT) sebagai pengganti 

tepung jagung terhadap kualitas internal telur burung 

puyuh yang meliputi Volume Putih Telur, Volume 

Kuning Telur, HU (Haugh Unit), Skor Warna Kuning 

Telur, dan Kadar Kolesterol Kuning Telur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

Efek penggunaan tepung kulit pisang tanduk (TKPT) 

sebagai pengganti tepung jagung terhadap kualitas 

internal telur burung puyuh yang meliputi Volume 

Putih Telur, Volume Kuning Telur, HU (Haugh Unit), 

Skor Warna Kuning Telur, dan Kadar Kolesterol 

Kuning Telur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam 

bidang ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi 

mengenai pengaruh dan level optimal penggunaan 

tepung kulit pisang tanduk  (TKPT) sebagai pengganti 

tepung jagung terhadap kualitas internal burung 

puyuh. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Pemeliharaan burung puyuh dapat 

menggunakan modal yang relatif kecil dibandingkan 

dengan beternak jenis unggas lainnya karena tidak 

membutuhkan lahan yang luas, kebutuhan pakan 

sedikit serta cara pemeliharaan yang cukup mudah. 

Burung puyuh memiliki pertumbuhan dan produksi 

telur yang cukup tinggi dimana per ekor dapat 

mencapai 250 - 300 butir per tahun. 

Jagung (Zea mays L) sangat dibutuhkan sebagai 

penyusun utama bahan pakan ternak terutama unggas. 

Di Indonesia, jumlah kebutuhan jagung terus 

meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah yang 

cukup tinggi karena adanya permintaan dari industri 

pakan ternak. Permintaan jagung yang meningkat ini 

tidak diimbangi oleh ketersediaan jagung di dalam 

negeri, sehingga pemerintah terpaksa meningkatkan 

volume import jagung. Jagung merupakan bahan 

pakan sumber energi dan penyusun utama pada pakan 

unggas, hal ini karena jagung memiliki kandungan 

EM 3011,34 Kkal/kg, PK 10,90% dan juga xantophil 

yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya volume 

import jagung sebagai pakan ternak, dan juga harga 

jagung yang relatif tidak stabil maka dibutuhkan suatu 

pakan alternatif yang selain murah, mudah didapat dan 

memiliki kandungan zat makanan yang hampir sama 

dengan jagung, sehingga mampu menekan sebagian 

besar biaya produksi pakan. 

 Tanaman pisang (Musaceaea sp) merupakan 

tanaman penghasil buah yang banyak terdapat di 

Indonesia. Buahnya banyak disukai untuk dikonsumsi 

secara langsung, sebagai buah atau diolah menjadi 
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produk konsumsi lain seperti sale, keripik pisang, selai 

pisang dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak 

diimbangi dengan pengolahan limbah dari kulit pisang 

yang sangat banyak jumlahnya. Limbah ini banyak 

terdapat di daerah-daerah yang memproduksi keripik 

dan sale pisang. Limbah ini masih tidak bisa 

dimanfaatan oleh penuduk sekitar, melainkan hanya 

sebaga limbah tak berguna . 

 Kulit pisang merupakan bagian dari buah 

pisang yang umumnya dibuang sebagai (limbah). 

Limbah kulit pisang ini juga banyak sekali jenis nya, 

salah satunya adalah limbah kulit pisang tanduk. Kulit 

pisang  sangat banyak sekali kandungan zat 

makanannya di antaranya adalah beta-karoten. Beta-

karoten merupakan provitamin A yang dapat berfungsi 

sebagai antioksidan. Kandungan beta-karoten yang 

terdapat dalam kulit pisang sangat mempengaruhi 

kandungan kolesterol dan penampilan produksi 

(Nurcholis, 2005). 

Beta-karoten merupakan salah satu karotenoid 

yang memberikan warna kuning, jingga dan juga 

merah sehingga dapat berfungsi sebagai pigmen warna 

kuning telur. Kandungan zat makanan kulit pisang 

mempunyai potensi sebagai pakan sumber karbohidrat 

yang baik untuk semua fase kehidupan ternak. 

Kandungan karbohidrat utamanya bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (BETN) kulit pisang sebesar 66,20 % 

(Qotimah,2000). Berdasarkan hasil penelitian 

Hernawati, et al., (2008) menunjukan pemberian 

pakan yang mengandung tepung kulit pisang dengan 

taraf 30 % pada ayam pedaging dapat menghasilkan 

daging ayam kolesterol rendah. Penelitian Hernawati 
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et al., (2008) juga menunjukkan bahwa pemberian 

pakan mengandung tepung kulit pisang hingga taraf 

30 % pada ayam kampung dapat meningkatkan 

produksi ayam, namun untuk puyuh belum dilaporkan. 

Tepung kulit pisang memiliki kelebihan dapat 

memperbaiki kualitas pakan tetapi dengan harga 

pakan yang relatif lebih murah dikarenakan proporsi 

jagung yang berkurang. Hal ini yang menyebabkan 

tepung kulit pisang banyak digunakan sebagai pakan 

alternatif pada ternak, sehingga sudah banyak 

penelitian tentang penggunaan tepung kulit pisang 

sebagai bahan pakan terhadap ternak ayam, tetapi 

masih belum ada penelitian yang menggunakan 

burung puyuh sebagai media penelitian. 

 Kandungan vitamin A yang sangat tinggi 

terutama beta-karoten sebesar 45 mg/100 g berat 

kering. Kandungan beta-karoten yang terdapat dalam 

kulit pisang sangat mempengaruhi kandungan 

kolesterol dan penampilan produksi. Nuraini et al., 

(2007) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah 

beta-karoten yang dikonsumsi maka akan terjadi 

penghambatan kinerja enzim HMG-KoA (hidroksimal 

glutaril-KoA) reduktase yang berperan dalam 

pembentukan mevalonat pada proses biosintesis 

kolesterol. Diharapkan, penggunaan tepung kulit 

pisang tanduk mampu menurunkan kadar kolesterol 

telur puyuh. Kerangka pikir ini disajikan juga dalam 

bentuk Bagan pada Gambar.1 dibawah  
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  Gambar.1 Bagan Alur Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 
Penggunaan tepung kulit pisang tanduk 

sebagai pengganti tepung jagung tidak memberikan 

perbedaan terhadap kualitas internal telur burung 

puyuh. 

  

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar.1 Bagan Alur Kerangka Pikir

BURUNG PUYUH 

(Coturnix-coturnix japonica) 
Produksi Telur Tinggi ± 250-300 butir/ekor/tahun 

Kandungan kolesterol tinggi sebesar 3640mg/100g 

Harga jagung mahal dan 

volume import jagung terus 

meningkat 
 

PAKAN ALTERNATIF 

 

KULIT PISANG 

 Betakaroten tinggi 45 mg/100g 

 Lemak Kasar 9,96% 

 Protein Kasar 10,28% 

 Serat Kasar 11,81% 

1. Volume Putih Telur (ml) 

2. Volume Kuning Telur (ml) 

3. Haugh Unit Telur 

4. Skor Warna Kuning Telur 

5. Kadar Kolesterol Kuning Telur (mg/100g) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kulit Pisang Tanduk  

Kulit pisang merupakan bagian dari buah 

pisang yang umumnya dibuang sebagai sampah. Data 

produksi buah pisang di Indonesia pada tahun 2007 - 

2009 memaparkan bahwa produksi pisang cenderung 

mengalami peningkatan dengan rata – rata 7,5% per 

tahunnya (BPS, 2009). Kulit pisang yang jumlahnya 

jutaan jika setiap tahunnya dibuang dan dibiarkan 

begitu saja tanpa adanya tahapan lanjut dalam segi 

pengolahan dan pemanfaatan akan menjadi limbah, 

maka dari itu perlu adanya pengolahan lebih lanjut 

mengenai potensi dari limbah kulit pisang ini untuk 

bisa dijadikan sebagai alternatif pakan ternak. Peneliti 

banyak yang berusaha memanfaatkan kulit pisang, 

salah satunya yaitu sebagai pakan alternatif ternak 

unggas. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa 

kandungan zat makanan kulit pisang dilampirkan pada 

Tabel.1: 

 Tabel. 1 Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang 

(%BK) 

Kandungan Zat 

Makanan  

Mentah Masak Silase 

Abu (%) 16,5 10,7 10,21 

Protein Kasar (%) 7,7 7,8 9,53 

Lemak Kasar (%) 6,0 10,7 9,16 

Serat Kasar (%) 13,0 10,1 8,12 

BETN (%) 56,8 60,7 62,98 

Sumber : Susilowati (1997), jenis kulit pisang tidak disebutkan 
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Buah pisang banyak sekali jenisnya, salah 

satunya adalah pisang tanduk. Pisang tanduk 

merupakan salah satu jenis pisang yang populer di 

Indonesia. Pisang tanduk ini berasal dari Sukabumi, 

Jawa Barat. Keistimewaan pisang tanduk ini adalah 

bentuk buahnya yang besar panjang dan melengkung 

diujung seperti tanduk, dan juga kandungan zat 

makanan yang tinggi di dalam kulitnya sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sesuai dengan 

ukuran buahnya, pisang tanduk memiliki ukuran 

pohon yang sangat besar ( ± 2-3 meter ) dengan 

batang berwarna hijau dan merah yang dominan. 

Setiap kali berbuah, tandang pisang bisa mencapai 

ukuran 1 meter dan biasanya terdiri dari 8 – 13 sisir. 

Total berat buah dalam satu tandan bisa mencapai 30 

kg. 

Menurut hasil penelitian dari Balai Penelitian 

dan Pengembangan Industri, tanaman pisang 

mengandung berbagai macam senyawa seperti air, 

gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, pektin, 

lemak kasar, serat kasar, abu dll.  (Qotimah, 2000). 

Kandungan zat makanan kulit pisang tanduk juga 

sangat berpotensi sebagai sumber karbohidrat yang 

baik untuk semua fase kehidupan ternak. Kulit pisang 

tanduk juga masih mengandung selulosa dan 

hemiselulosa sebesar 40% dari total serat kasar yang 

dikandungnya, dengan kandungan serat kasar kulit 

pisang sebesar 13%. 

Hasil analisa proksimat Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fapet-UB (2014) menyebutkan 

kulit pisang tanduk memiliki kandungan zat makanan 

yang hampir sama dengan jagung diantaranya adalah 



 

13 
 

EM 2960,02 Kkal/kg, PK 10,28%, LK 9,96% dan SK 

11,81% sehingga diharapkan mampu mensubstitusi 

sebagian jagung di dalam pakan ternak . 

Penelitian Tartakon et al. (1999) mengenai zat 

makanan kulit pisang sebagai pakan babi periode 

pertumbuhan. Kandungan zat makanan kulit pisang 

hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang 
Kandungan Zat 

Makanan 

Mentah Hampir 

Matang 

Matang 

Bahan Kering (%) 91,62 92,38 95,66 

Protein Kasar (%) 5,19 6,61 4,77 

Lemak Kasar (%) 10,66 14,20 14,56 

Serat Kasar (%) 11,58 11,10 11,95 

Abu (%) 16,30 14,27 14,58 

Kalsium (%) 0,37 0,38 0,36 

Phospor (%) 0,28 0,29 0,23 

BETN (%) 47,89 46,20 49,80 

Gross Energy 

(Kkal/kg) 

4383 4692 4592 

Sumber : Tartakon et al.  (1999), jenis kulit pisang tidak 

disebutkan 

  

Kulit pisang dilihat dari kandungan zat 

makanannya, memiliki kandungan vitamin A sangat 

tinggi, terutama provitamin A, yaitu beta-karoten 

sebanyak 45 mg/100 g berat kering (Qotimah, 2000). 

Kulit pisang matang juga memiliki kandungan Gross 

Energy yang tinggi dibandingkan dengan kulit pisang 

mentah dan juga hampir matang yakni sebesar 4592 

Kkal/kg (Parakkasi, 1990). Beta-karoten adalah 
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provitamin A yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan. Beta-karoten juga merupakan salah satu 

karotenoid yang memberikan warna kuning, jingga, 

dan merah sehingga dapat berfungsi sebagai pigmen 

kuning telur.  (Subekti, dkk. 2006).  

 

2.2 Jagung 

Tanaman jagung termasuk dalam keluarga 

rumput-rumputan dengan spesies Zea mays L. 

Kebutuhan jagung di Indonesia pada tahun (2004) 

cukup besar, yaitu lebih dari 10 juta ton pipilan kering 

per tahun. Adapun konsumsi jagung terbesar untuk 

pangan dan industri pakan ternak. Hal ini dikarenakan 

sebanyak 55% bahan baku pakan ternak adalah 

jagung. Dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung 

terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat 

dari semakin berkembangnya industri peternakan yang 

pada akhirnya akan meningkatkan permintaan jagung 

sebagai bahan campuran bahan pakan ternak.  

Impor jagung untuk kebutuhan industri pakan 

ternak juga otomatis akan meningkat. Berdasarkan 

perhitungan Gabungan Pengusaha Pakan Ternak 

(GPMT), impor jagung pada tahun 2014 diprediksi 

mencapai 3,5 juta ton atau naik sekitar 16,5% - 12,9% 

daripada tahun lalu, sekitar 3 – 3,1 juta ton. 

Peningkatan proyeksi impor jagung ini juga dipicu 

rencana kenaikan produksi pakan ternak. Tahun ini, 

produksi pakan ternak diperkirakan naik sekitar 11,1% 

dari tahun sebelumnya. Peningkatan volume impor 

jagung ini lantaran produksi jagung domestik tidak 

bisa mencukupi kebutuhan untuk industri pakan ternak 

domestik. (Umiyasih, dkk. 2008) 
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Biji jagung dapat diolah menjadi berbagai 

macam bahan baku industri, maupun produk jadi 

seperti grits, tepung jagung, maizena, sirup jagung, 

dan homini. Homini atau ampok jagung adalah co-

product dari proses pengolahan jagung kering (dry 

milling) sebesar 35% dari total jagung dan bernilai 

jual sangat rendah (Anonim, 1982) 

Homini atau ampok yang terdiri atas kandung 

lembaga, kulit ari merupakan pakan dengan 

kandungan energi tinggi dan merupakan pengganti 

jagung pipil bagi sejumlah ternak. Kandungan 

karotenoid yang tinggi pada ampok yang berasal dari 

jagung kuning merupakan pakan yang tepat untuk 

ayam, karena akan memberikan warna kuning yang 

cerah pada kuning telur (yolk), homini atau ampok 

jagung terdiri atas pati (56,9%), serat kasar (25,2%), 

protein (11,1%), dan lemak (53,5%) dalam basis 

kering. (Lerson et al., 1993) 

Peternak di Indonesia sebagian besar 

menggunakan jagung sebagai bahan campuran pakan 

untuk ternak mereka. Bahkan di beberapa pedesaan 

jagung digunakan sebagai bahan pakan utama. Seperti 

yang kita ketahui, bahwa jagung merupakan pakan 

utama ternak dimana komposisinya mencapai 55% 

dari total kebutuhan bahan pakan. Jagung dicampur 

bersama bahan pakan lain seperti dedak, shorgum, 

hijauan, dan tepung ikan. Pakan berbahan jagung 

umumnya diberikan pada ternak ayam, itik, dan 

puyuh. (Tangendjaja, dkk. 2006) 

Jagung memiliki kandungan zat makanan yang 

tinggi, Menurut hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fapet - UB (2014) menyebutkan 
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jagung memiliki kandungan protein kasar yang tinggi 

yakni sebesar 10,90% dengan kandungan EM 3011,34 

Kkal/kg. Kandungan zat makanan dalam tepung kulit 

pisang tanduk juga tidak jauh berbeda dengan 

kandungan zat makanan pada jagung. Tepung kulit 

pisang tanduk memiliki kandungan protein kasar 

sebesar 10,28% dengan kandungan EM 2960,02 

Kkal/kg. Dari sini peneliti mengharapkan tepung kulit 

pisang tanduk mampu menggantikan sebagian jagung 

di dalam pakan ternak unggas khususnya puyuh, untuk 

menekan sebagian besar biaya produksi pakan yang 

selama ini banyak menggunakan jagung sekitar 55% 

dalam total kebutuhan pakan . Kandungan zat 

makanan di dalam tepung kulit pisang tanduk yang 

tinggi juga diharapkan tidak menurunkan kualitas 

internal telur burung puyuh. 

 

2.3  Burung Puyuh 
Puyuh merupakan salah satu komoditi unggas 

sebagai penghasil telur dan daging yang mendukung 

ketersediaan protein hewani yang murah serta mudah 

didapat (Saerang, 2003). Burung puyuh adalah unggas 

daratan yang kecil namun gemuk. Mereka pemakan 

biji-bijian namun juga pemakan serangga dan mangsa 

berukuran kecil lainnya. Mereka bersarang di 

permukaan tanah, dan berkemampuan untuk lari dan 

terbang dengan kecepatan tinggi namun dengan jarak 

tempuh yang pendek. (Amrullah, 2003). Menurut 

Nugroho dan Mayun (1986), ciri-ciri burung puyuh 

(Cortunix-cortunix japonica)  adalah  bentuk badan 

lebih besar dari jenis burung puyuh lainnya, panjang  

badannya 19 cm, bentuk badannya bulat, ekornya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biji-bijian
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangga


 

17 
 

pendek dan kuat, warna bulu coklat kehitaman, alis 

betina agak putih sedangkan punggung dan dada 

bergaris. 

 Klasifikasi burung puyuh menurut Agus (2002) 

sebagai berikut : 

Kelas  : Aves (bangsa burung) 

Ordo  : Galiformes 

Sub Ordo  : Phasianoidae 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Cortunix 

Spesies  : Cortunix – cortunix japonica 

 

Burung puyuh mempunyai 2 fase pemeliharaan 

yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). 

Fase pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase yaitu starter 

(0 - 3 minggu), grower (3 - 5) minggu dan fase 

produksi (umur diatas 5 minggu). Anak burung puyuh 

yang baru berumur 0 - 3 minggu membutuhkan 

protein 25 % dan energi metabolisme 2900 Kkal/kg. 

Pada umur 3 - 5 minggu kadar protein dikurangi 

menjadi 20 % dan energi metabolismenya 2600 

Kkal/kg. Burung puyuh umur lebih dari 5 minggu 

kebutuhan protein dan energi sama dengan kebutuhan 

energi dan protein umur 3 - 5 minggu (Anggorodi, 

1983). 

Burung puyuh merupakan salah satu aneka 

ternak unggas yang berpotensi tinggi sebagai 

penghasil telur di samping itu juga dapat dipanen 

dagingnya, mempunyai beberapa keunggulan antara 

lain lebih resisten terhadap penyakit dibandingkan 

dengan ayam, produksi telur yang pertama 42 hari, 
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jumlah produksi telur 200-300 butir, rataan bobot telur 

10 g, dalam waktu yang sama puyuh mampu 

menghasilkan 297 butir per tahun yang berarti lebih 

banyak bila dibandingkan dengan unggas lainnya, baik 

ayam maupun itik (Anggorodi, 1983). Pakan yang 

dapat diberikan untuk burung puyuh terdiri atas 

beberapa bentuk yaitu bentuk pellet, remah dan 

tepung. Pakan terbaik adalah yang bentuk tepung, 

sebab burung puyuh yang mempunyai sifat usil dan 

sering mematuk, karenanya burung puyuh akan 

mempunyai kesibukan lain dengan  mematuk-matuk 

pakannya. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan 

air mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup. 

(Anggorodi, 1995) 

Tabel 3.Kebutuhan Zat Makanan dalam Pakan Burung 

Puyuh (Coturnix-  coturnix japonica) 

Zat Makanan 
Grower  

Umur 0-5 Minggu 

Layer  

Umur 6 Minggu Keatas 

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 

Protein (%) 24 20 

Lemak (%) 2,80 3,96 

Serat kasar (%) 4,10 4,40 

Lysine (%) 1,40 1,10 

Methionin + cystine (%) 0,75 0,80 

Glysin +Serine (%) 1,70 0,90 

Vit A (IU/kg) 13000 6000 

Vit B12 (mg/kg) 0,003 0,003 

Vit D3 A (IU/kg) 1800 1750 

Vit E (ICU/kg) 40 40 

Vit K1 (mg/kg) 1,0 1,0 

Riboflavin (mg/kg) 4,0 4,0 

Thiamin (mg/kg) 3,0 4,0 

Asam Pantothenat (mg/kg) 40 15,0 

Choline (mg/kg) 3500 2000 

Niacine (mg/kg) 60 30 

Pyrodoxin (mg/kg) 4,50 4,0 

Biotin (mg/kg) 0,2 0,15 

Folacin (mg/kg) 1,0 1,0 
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Natrium (mg/kg) 0,35 0,35 

Asam Linoleat (%) 1,0 1,0 

Calcium (%) 0,80 3,75 

Phosphor (%) 0,75 1,00 

   Sumber : NRC (1994) 

 

Hardjosworo (1992) berpendapat puyuh 

dipelihara pada awalnya untuk menghasilkan daging 

dan telurnya. Rasa khas burung menjadikan daging 

puyuh memiliki penggemar tersendiri. Begitu pula 

rasa telurnya yang tidak bisa disamakan dengan rasa 

telur ayam. Usaha ternak burung puyuh  relatif  cukup 

mudah  dan  memiliki  resiko  bisnis  yang  kecil,  sehi

ngga  tidak  salah  bila  sebagian  masyarakat  menjadi

kan  potensi  bisnis  usaha burung 

puyuh  sebagai  sumber  mata  pencaharian  atau  juga 

 usaha sambilan  karena  usaha burung puyuh memang 

mudah dijalankan. Dengan tingkat kebutuhan pasar 

yang tinggi menjadikan budidaya burung puyuh ini 

sebagai peluang usaha yang menjanjikan. (Febrianto, 

2004) 

Bobot rata-rata seekor burung puyuh (Coturnix 

– coturnix japonica) sekitar 150 gram. Burung puyuh 

betina akan mulai bertelur pada umur 35 hari. Puncak 

produksi dicapai pada umur 5 bulan dengan persentase 

bertelur rata-rata 76%. Di atas umur 14 bulan, 

produktifitasnya akan menurun dengan persentase 

bertelur kurang dari 50%. Kemudian sama sekali 

berhenti bertelur saat berumur 2,5 tahun atau 30 bulan 

(Anggorodi, 1995) 

Herwintono,dkk. (2001) berpendapat telur 

puyuh dilihat dari kandungan gizinya, tidak kalah dari 

telur ayam ataupun telur bebek. Telur puyuh 

merupakan sumber protein terbaik. Setiap 100 gram 
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telur puyuh mengandung 13,05 gram protein, sedikit 

lebih tinggi dari telur ayam maupun telur bebek. 

Selain protein, beragam vitamin, lemak dan mineral 

esensial juga terkandung di dalam telur. Namun, telur 

burung puyuh dipercaya memiliki kandungan 

kolesterol yang tinggi, dalam sebuah penelitian 

menyebutkan bahwa kandungan kolesterol burung 

puyuh sebesar 3.640 mg/100 g bahan makanan. 

(Herwintono, dkk., 2001)  

 

2.4 Volume Putih Telur 

Persentase putih telur (albumen) sekitar 58% - 

60% dari berat telur. Putih telur terdiri atas dua 

lapisan, yaitu lapisan kental dan juga lapisan encer. 

Lapisan kental terdiri atas lapisan kental luar dan juga 

lapisan kental dalam. Lapisan kental dalam hanya 3% 

dari volume total putih telur. Lapisan kental dalam ini 

membentuk kalaza yang terpelintir dari membrane 

kuning telur ke arah kerabang telur. Kalaza sendiri 

berfungsi sebagai tali untuk menahan kuning tetap 

berada di tengah telur.  Lapisan kental luar 57% dari 

total putih telur.Lapisan kental ini mengandung 

protein dengan karakteristik gel yang berhubungan 

dengan jumlah ovomucin protein. (Robert, 2004) 

Volume telur ini sangat dipengaruhi oleh 

kandungan nutrisi dalam pakan, seperti yang 

diungkapkan oleh Komala (2008) bahwa protein 

merupakan komponen terbesar penyusun putih dan 

kuning telur selain air dan juga lemak (pada kuning 

telur) . Besar kecilnya putih telur dapat dipengaruhi 

oleh kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan, serta 

kandungan protein (lisosim) yang berpengaruh pada 
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kualitas putih telur, serta umur telur karena semakin 

lama umur telur maka akan semakin meningkat Ph 

dari putih telur itu sendiri, sehingga volume putih telur 

juga akan semakin menurun. (Febrianto, 2004) 

Volume putih telur dan tinggi putih telur 

dipengaruhi oleh tingkat keenceran putih telur dan 

lamanya daya simpan telur. Pada kondisi encer, 

volume putih telur akan cenderung besar (dalam berat 

sama), hal ini disebabkan jarak antar partikel dalam 

putih telur encer lebih jauh dibandingkan dengan putih 

telur kental. Sifat encer tersebut akan membuat putih 

telur cenderung menyebar ke sisinya, sehingga tinggi 

putih telur akan menurun. (Winarno dan Koswara, 

2002). 

 

2.5 Volume Kuning Telur 

Persentase kuning telur sekitar 30% - 32% dari 

berat telur. Kuning telur terdiri atas membrane kuning 

telur (vitellin) dan kuning telur itu sendiri. Kuning 

telur merupakan makanan dan sumber lemak bagi 

perkembangan embrio. Komposisi kuning telur adalah 

50% air, lemak 32% - 36%, protein 16% dan glukosa 

1 % - 2%. Telur konsumsi diproduksi oleh ayam 

betina tanpa adanya pembuahan dari ayam jantan (Bell 

dan Weaver, 2002)  

Besar kecilnya kuning telur juga dapat 

dipengaruhi oleh level kandungan lemak dalam pakan, 

dan juga lama penyimpanan. Volume kuning telur 

dipengaruhi oleh kandungan lemak karena deposit 

lemak terbanyak berada di dalam kuning telur. 

Kandungan lemak di dalam kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam pakan (Bell 
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dan Weaver, 2002). Komala (2008) berpendapat 

bahwa protein merupakan komponen terbesar 

penyusun putih dan kuning telur selain air dan juga 

lemak (pada kuning telur). Wilson (1975) 

berpendapat, protein pakan akan mempengaruhi 

viskositas telur yang mencerminkan kualitas interior 

telur, selanjutnya dapat mempengaruhi volume kuning 

telur. 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa 

penggunaan beberapa jenis minyak dalam pakan dapat 

meningkatkan berat kuning telur Seperti pada 

penelitian (Roughani, et al., 2007) penggunaan 

minyak Canola pada pakan ayam petelur Hy-line 

White sebesar 3% dapat meningkatkan berat kuning 

telur dari 17,98 g menjadi 18,07 g. Kadar air 

merupakan komposisi telur yang penting karena 

mempengaruhi kualitas interior telur. Kadar air kuning 

telur akan meningkat dari 48,02% menjadi 54,33% 

selama sepuluh hari pada suhu 30OC (Romanoff, 

1963). Kadar air telur dipengaruhi oleh kecepatan 

penguapan, suhu dan kelembapan tempat 

penyimpanan telur. 

 

2.6 Haugh Unit (HU) 

Kualitas putih telur dapat diukur dengan 

menghitung Haugh Unit, yaitu dengan menggunakan 

egg quality slide rule atau dengan menggunakan 

rumus Haugh Unit (Stadelman dan Cotteril,1995). 

Nilai Haugh Unit merupakan nilai satuan yang 

digunakan untuk mengetahui kesegaran isi telur 

terutama bagian putih telur. Nilai Haugh unit 

ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu 
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korelasi antara bobot telur dan tinggi putih telur. 

Penurunan nilai Haugh Unit selama penyimpanan 

terjadi karena penguapan air dalam telur dan kantung 

udara yang bertambah besar (Muchtadi dan 

Sugiyono,1994). Menurut Nesheim dan Card (1972) 

Nilai Haugh unit dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Besar Haugh unit dalam klasifikasi kualitas telur 

yaitu: 

Nilai HU >72  : Kualitas AA 

Nilai HU 61 – 72 : Kualitas A 

Nilai HU 31 – 60 : Kualitas B 

Nilai HU < 31  : Kualitas C 

 

2.7 Warna Kuning Telur 

Kuning telur tersusun atas 44,8% air, 17,7% 

protein, 35,2% lemak, 1,1% karbohidrat dan 1,2% abu 

(Romanoff,1963). Kuning telur mengandung 52% 

padatan  yang mengandung lipoprotein dan protein 

(Stadelman dan Cotteril, 1995). Protein dalam kuning 

telur terdiri atas protein granular dan  protein plasma. 

Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang 

umumnya termasuk dalam golongan karotenoid yaitu 

xantofil, lutein, dan zeaxantin serta sedikit betakaroten 

dan kriptosantin. 

Haugh Unit = 100 log (H+7,57 – 1,7W
0,37

) 

Keterangan : 

H = Tinggi putih telur kental (mm) 

W = Bobot telur (g) 
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Warna kuning telur yang disukai konsumen 

salah satunya dipengaruhi oleh zat warna xantofil dan 

beta karoten. Zat tersebut selain mempengaruhi warna 

kuning telur juga warna kulit, shank, paruh dan 

pigmen ini akan disimpan di dalam kuning telur . 

Penyebab  keragaman warna kuning telur selain 

disebabkan oleh jumlah kandungan xantofil dan juga 

beta-karoten dalam pakan, juga disebabkan oleh 

perbedaan galur, keragaman individu, serta lemak 

dalam pakan. (Febrianto,2004) . 

Yanamoto et al., (2007) mengatakan pigmen 

telur adalah karoten dan riboflavin yang diklasifikasi 

sebagai lipokrom dan liokrom, apabila pakan 

mengandung lebih banyak karoten, yaitu xanthofil 

maka warna kuning telur semakin berwarna jingga 

kemerahan. Xantofil dibutuhkan oleh ternak unggas 

dalam pembentukan warna kuning telur (egg yolk), 

sedangkan karotenoid selain sebagai prekursor 

pembentukan vitamin A juga membantu untuk 

memelihara sistem imun tubuh sebagai bahan 

antioksidan. 

 

2.8 Kandungan Kolesterol Kuning Telur 

Hardjosworo (1992) mengatakan burung 

puyuh memiliki kandungan kolesterol kuning telur 

yang tinggi yaitu 3640 mg/100 g.  Berbeda dengan 

penelitian terbaru milik Kayatun, dkk. (2012) yang 

menyatakan bahwa kandungan kolesterol pada kuning 

telur puyuh sebesar 844 mg/100 g. Sedangkan 

menurut hasil Uji Laboratorium yang pernah 

dilakukan Slamet (2010) menyatakan bahwa kuning 

telur puyuh hanya mengandung kolesterol sebesar 500 
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mg/100 g. Berdasarkan uraian diatas maka kandungan 

kolesterol telur puyuh sangat tinggi, lebih tinggi 

daripada telur ayam yang berkisar 467 mg/100g . 

Padahal konsumen menghendaki telur dengan kadar 

kolesterol yang rendah. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa mengkonsumsi kolesterol yang 

tinggi merupakan salah satu penyebab naiknya kadar 

kolesterol dalam darah. Kandungan kolesterol pada 

pakan juga memiliki hubungan dengan kadar 

kolesterol telur. Penurunan kolesterol dapat ditempuh 

dengan pengurangan konsumsi asam lemak jenuh, 

pengurangan konsumsi kolesterol dan juga 

peningkatan konsumsi asam lemak tak jenuh 

(Winarno,1984). 

Salah satu serat yang mempunyai potensi untuk 

menurunkan kadar kolesterol adalah pektin. 

Komponen utama pektin adalah asam D- galakturonat 

yang merupakan turunan dari galaktosa. Pektin 

termasuk serat yang larut dalam air. Serat yang larut 

dalam air telah diketahui mempunyai kemampuan 

unuk mengikat lemak, kolesterol dan asam empedu. 

Beberapa peneliti melaporkan bahwa pengaruh pektin 

dapat mempengaruhi konsentrasi kolesterol pada 

plasma darah tikus, hamster dan juga babi (Fernandez, 

et al .1994). Dalam kulit pisang juga terdapat 

kandungan beta-karoten yang mampu menghambat 

kerja enzim HMG-KoA (hidroksimetil glutaril-KoA) 

reduktase yang berperan dalam pembentukan 

mevalonat pada proses biosintesis kolesterol dihati. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan 

burung puyuh milik Bapak Iskandar  di Jalan Sentana 

RT.01 RW.02 Desa Bunder, Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 

Januari – 05 Maret 2014. Analisis proksimat bahan 

pakan, dan tepung kulit pisang dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan  ternak, untuk uji 

kualitas telur dilakukan di Laboratorium Telur 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang, 

sedangkan untuk uji kolesterol kuning telur dilakukan 

di Laboratorium Kimia, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 200 ekor burung puyuh betina petelur yang 

berumur 50 hari dengan harga Rp.12.000/ekor. Puyuh 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

HDP 84,28±7,86% dengan koefisien keragaman 

sebesar 9,15% yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Puyuh berasal dari PT. Peksi Gunaraharja, 

Yogyakarta. Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kandang baterry. Kandang yang 

digunakan berjumlah 20 buah berukuran Panjang x 

Lebar x Tinggi :  50 x 50 x 30 cm dimana tiap petak 

diisi 10 ekor burung puyuh. Tiap petak dilengkapi 

dengan tempat pakan, tempat minum, dan penampung 

telur.  
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Bahan pakan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah tepung jagung, konsentrat dan bekatul yang 

disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk 

burung puyuh petelur. Pakan diperoleh dari UD.Bela 

Jaya Malang. Kulit pisang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kulit pisang tanduk yang telah 

matang, sedangkan untuk pengolahan kulit pisang 

tanduk hingga menjadi tepung ditetapkan dengan 

harga Rp.2000/kg. Proses pengolahan kulit pisang 

tanduk menjadi tepung kulit pisang tanduk (TKPT) 

dapat dilihat pada Gambar 2. Sedangkan level tepung 

kulit pisang tanduk (TKPT) dalam pakan sesuai 

dengan perlakuan. Kandungan zat makanan pada 

masing-masing bahan yang digunakan pada penelitian 

dapat dilihat pada Tabel  4, susunan pakan basal pada 

Tabel 5, dan susunan pakan perlakuan pada Tabel 6, 

sedangkan kandungan zat makanan dari pakan 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

 
Gambar 2. Proses pembuatan tepung kulit 

pisang tanduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan tepung kulit pisang tanduk 

Kulit Pisang Tanduk 

Diiris kecil-kecil dengan ukuran ± 2x3 cm 

Dikeringkan dibawah terik matahari selama 1 hari 

Oven (±  3 – 4 hari dengan suhu 60
0
 )  

Digiling 

 

Tepung Kulit Pisang Tanduk 

(TKPT) 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sbb: 

1. Kandang battery 

2. Tempat pakan dan minum 

3. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan 

ketelitian 0,001 kg  

4. Termometer ruang untuk mengukur suhu 

lingkungan kandang  

5. Higrometer untuk mengukur kelembapan 

udara  

 

Tabel.4 Kandungan zat makanan bahan pakan 
 

Bahan  

Pakan 

Kandungan Nutrisi 

EM(2) 

(Kkal/kg) 
PK(1) 

 (%) 
LK(1)  
(%) 

SK (1) 

 (%) 
Ca(3)  

(%) 
P(3) 

 (%) 

Jagung 3011,34 10,90 7,55 7,65 0,87 0,36 

TKP 2960,02 10,28 9,96 11,81 0,97 0,15 

Bekatul 3013,16 13,08 12,66 14,49 1,31 0,71 

Konsentrat 1837 36,87 4,56 4,02 8,12 2,22 

Sumber : (1) 
Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas  Peternakan   Universitas 

Brawijaya Malang (2014) 

                  
(2)  

EM adalah 70% Gross Energy (Patrick and 

Schaible, 1994) 
  (3)

 Hasil analisis Laboratorium Kimia Tanah, Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang (2014)  
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Tabel 5. Susunan dan kandungan zat makanan pakan 

basal 
Bahan Pakan Proporsi 

(%) 

Kandungan Nutrisi 

EM 

(Kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Jagung* 45 1355,9 4,90 3,39 3,44 0,39 0,16 

Bekatul* 15 451,7 1,96 1,89 2,17 0,19 0,09 

Konsentrat* 40 734,8 14,7 1,82 1,61 3,25 0,93 

Total 100 2541,8 21,6 7,12 7,22 3,84 1,18 

Catatan : (*) Perhitungan berdasarkan Tabel 5 

 

 Tabel.6 Susunan Pakan Perlakuan dalam Penelitian  
Bahan 

Pakan 

 Persentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 45 40 35 30 25 

TKP 0 5 10 15 20 

Bekatul 15 15 15 15 15 

Konsentrat 40 40 40 40 40 

Total 100 100 100 100 100 

 

Tabel. 7 Kandungan zat makanan perlakuan  
Kandungan Zat 

Makanan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/kg) 2541,8 2539 2536,4 2533,8 2531,3 

PK (%) 21,61 21,58 21,55 21,52 21,49 

LK (%) 7,12 7,24 7,36 7,48 7,60 

SK (%) 7,22 7,43 7,64 7,85 8,05 

Ca (%) 3,83 3,84 3,84 3,85 3,86 
P (%) 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 

Catatan : Kandungan zat makanan diperoleh dari hasil 

perhitungan 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan  menggunakan desain Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 

perlakuan. Setiap perlakuan memiliki 4 ulangan dan 

pada tiap ulangan berisi 10 ekor burung puyuh.  

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah jagung, bekatul, dan konsentrat yang disusun 

berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk burung 

puyuh petelur. Sedangkan level tepung kulit pisang 

tanduk (TKPT) dalam pakan sesuai dengan perlakuan. 

Pemberian pakan perlakuan diberikan sesuai 

kebutuhan periode puyuh layer dan minum dilakukan 

secara ad libitum selama 5 minggu (35 hari) yang 

sebelumnya dilakukan masa adaptasi selama satu 

minggu. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali 

sehari, yakni pagi dan sore hari. Gambar pakan 

perlakuan pada ternak dapat dilihat pada Lampiran.12, 

sedangkan untuk susunan pakan perlakuan yang 

diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: 
P0 =   Pakan tanpa penggunaan tepung kulit pisang 

tanduk 

P1 = Pakan dengan penggunaan TKPT 11,1%  

pengganti tepung jagung  

P2 = Pakan dengan penggunaan TKPT 22,2%  

pengganti tepung jagung  

P3 = Pakan dengan penggunaan TKPT 33,3%  

pengganti tepung jagung  

P4 = Pakan dengan penggunaan TKPT 44,4%  

pengganti tepung jagung  
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 Adapun gambar kandang dapat dilihat pada 

Lampiran.12, sedangkan untuk susunan denah   

kandang perlakuan di lapang adalah sebagai 

berikut: 
P0U1 P2U2 P2U4 P4U1 P3U2 P1U3 P3U3 P2U3 P1U4 P1U1 

P2U1 P0U4 P4U4 P1U2 P0U2 

P0U3 P3U3 P4U3 P3U4 P4U2 

 

Gambar.3 Gambar tata letak pengacakan kandang 

perlakuan 

 

3.4 Variabel Pengamatan  

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Volume Putih Telur merupakan 

pengukuran volume putih telur (ml) yang 

dapat dilakukan dengan cara memisahkan 

putih telur dan kuning telur, kemudian 

masukkan putih telur kedalam gelas ukur 

volume 10 ml dan hitung volumenya. 

(Silalahi, 2009) 

2. Volume Kuning Telur merupakan 

pengukuran volume kuning telur (ml) yang 

dapat dilakukan dengan cara memisahkan 

putih telur dan kuning telur, kemudian 

masukkan kuning telur kedalam gelas ukur 

volume 10 ml dan hitung volumenya. 

(Silalahi, 2009) 

3. HU (Haugh Unit) merupakan satuan nilai 

untuk mengukur kualitas telur berdasarkan 

logaritma terhadap tinggi albumen kemudian 

ditransformasikan ke dalam nilai koreksi 
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dari fungsi berat telur. Tinggi telur diukur 

dari dua tempat menggunakan spherometer 

dari jarak 1 cm dari batas terluar kuning telur 

menurut Roberts (2004). Alat Spherometer 

ditunjukkan pada lampiran 12 – Gambar 9. 

 

  

 

 

 

 

4. Skor Warna Kuning Telur merupakan 

pengukuran warna kuning telur yang dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan 

kuning telur dengan Egg Yolk Colour Fan 

yang memiliki standar warna 1 – 15, 

semakin tinggi skor kuning telur maka 

semakin baik kualitas telur tersebut. Egg 

Yolk Colour Fan dapat dilihat pada 

Lampiran 12 - Gambar.7 

5. Kandungan Kolesterol Kuning Telur 

merupakan steroid hewani yang banyak 

dijumpai hampir disemua jaringan hewan. 

Secara umum kolesterol merupakan 

substansi lemak yang banyak dijumpai 

dalam bahan makanan khususnya yang 

berasal dari hewan. Metode untuk 

mengetahui kandungan kolesterol dalam 

berbagai bahan makanan, dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai cara, salah 

satunya dengan menggunakan pengukuran 

kandungan koleterol dengan metode 

Haugh Unit = 100 log (H+7,57 – 1,7W
0,37

) 

Keterangan : 

H = Tinggi putih telur kental (mm) 

W = Bobot telur (g) 
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Lieberman-Burchards yang menggunakan 

alat spesifik berupa Spektrofotometer UV-

Vis (Supanti,2003) . Prosedur Uji Kolesterol 

kuning telur dapat dilihat pada Lampiran.11 

 

3.5 Analisis Data 
Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu 

terakhir penelitian yakni pada minggu ke- 5. Data 

yang didapat dari hasil lapang, diolah dengan 

menggunakan bantuan software microsoft excel. 

Setelah data rata-rata diperoleh dilanjutkan 

dengan analisis statistik dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila data yang dianalisa 

statistik memperoleh hasil berbeda nyata maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 

(Steel dan Torrie, 1991). Model matematika dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah sebagai 

berikut: 

Yij = u + µi + €ij 

Keterangan: 

Yi =  Nilai pengamatan pada perlakuan ke-

i ulangan ke-j 

u  = Nilai tengah umum 

µi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Kesalahan (galat) percobaan pada 

perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i   = 1, 2, 3, 4, 5 

j   = 1, 2, 3, 4, 5 
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3.6 Batasan Istilah 

    Dalam penelitian ini batasan istilah yang kami 

gunakan yaitu: 

- Tepung Kulit Pisang Tanduk : Tepung yang 

dibuat dari limbah kulit pisang tanduk 

- Burung Puyuh : Merupakan salah satu 

komoditi unggas penghasil telur dan daging 

- Kualitas Internal Telur : Kualitas internal 

telur yang diuji dalam penelitian                                                                          

ini meliputi: HU (Haugh Unit), Warna 

Kuning Telur, Kandungan Kolesterol Kuning 

Telur, Volume Putih Telur dan Volume 

Kuning Telur 

-  Haugh Unit  : Adalah satuan yang digunakan 

untuk mengetahui kesegaran isi telur 

terutama bagian putih telur 

- Warna Kuning Telur  : Diukur dengan 

membandingkan warna kuning telur dengan 

Egg Yolk Colour Fan 
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37 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian efek penggunaan tepung 

kulit pisang tanduk sebagai pengganti tepung jagung 

terhadap kualitas internal telur burung puyuh dapat 

dilihat pada Tabel 8. : 

Tabel.8 Hasil analisis terhadap Volume Putih Telur, 

Volume Kuning Telur, Haugh Unit, Skor  

Warna Kuning Telur dan Kandungan 

Kolesterol Kuning Telur. 
 

Perlakuan 

Variabel 

Volume  

Putih  (ml) 

Volume 

Kuning 
(ml) 

Haugh Unit Skor Warna 

Kuning 

Kolesterol Kuning 

Telur (mg/100g) 

P0 5,16±0,31 4,08±0,21 100,7±1,67ab 5,92±0,26c 619,6±12,01e 

P1 5,24±0,23 4,09±0,23 100,7±0,86ab 5,26±0,25b 575,9±11,47d 

P2 5,68±0,49 4,83±1,29 102,7±0,86b 4,99±0,25ab 521,4±13,72c 

P3 5,08±0,53 4,19±0,08 100,8±0,57ab 4,86±0,50ab 453,5±12,37b 

P4 5,37±0,84 4,09±0,17 99,62±0,96a 4,56±0,38a 405,8±8,13a 

 Keterangan: Superskrip huruf (a, b, c) yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Putih 

Telur 

Berdasarkan pada Tabel. 8 didapatkan rataan 

nilai volume putih telur dari tertinggi hingga terendah 

yaitu perlakuan P2 5,68±0,49; P4 5,37±0,84; P1 

5,24±0,23; P0 5,16±0,31; dan P3 5,08±0,53ml. Hasil 

pengamatan tentang volume putih telur diperlihatkan 

pada Lampiran 2. Hasil perhitungan data analisis 
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ragam volume putih telur yang diperlihatkan pada 

Lampiran. 7 menunjukkan bahwa perlakuan tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap volume putih 

telur. Hal ini disebabkan karena volume putih telur 

sangat dipengaruhi oleh protein pakan dan juga energi 

pada pakan. Kandungan PK pada zat makanan bahan 

pakan setiap perlakuan tidak berbeda jauh yakni 

berturut-turut dari P0 21,61%, P1 21,58%, P2 21,55%, 

P3 21,52%, dan P4 21,49%, dimana kebutuhan protein 

untuk puyuh fase layer adalah 20%. Zahera (2012) 

menyebutkan bahwa semakin banyak kandungan 

protein dalam pakan maka akan menghasilkan putih 

telur yang lebih kental. Wahju (2004) mengungkapkan 

hal yang berbeda, yang mengatakan kandungan tannin 

yang ada pada tepung kulit pisang tanduk dapat 

menghambat kinerja protein yang berakibat pada 

volume putih telur, karena volume putih telur sangat 

dipengaruhi oleh protein pakan.  

Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak (2014) menunjukkan tepung kulit 

pisang tanduk memiliki kandungan protein kasar yang 

cukup tinggi yakni sebesar 10,28% hampir sama 

dengan kandungan protein kasar pada jagung sebesar 

10,90%, sehingga makin tinggi proporsi pakan 

perlakuan, harusnya diikuti pula dengan peningkatan 

volume putih telur, namun karena adanya kandungan 

tannin dalam tepung kulit pisang tanduk maka terjadi 

pengikatan protein sehingga dapat menghambat 

penyerapan volume pada putih telur. 

 Mahfudz, (2009) mengatakan tannin selain 

mengikat protein dan asam amino, juga berkaitan 

dengan senyawa mikromolekuler lain seperti 
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karbohidrat dan juga pati. Tannin apabila di dalam 

saluran pencernaan dapat menutupi dinding mukosa 

saluran, sehingga menyebabkan penyerapan zat-zat 

makanan pakan berkurang. Sudaryani (2003) 

menambahkan bahwa semakin banyak kandungan 

protein dalam pakan, maka akan menghasilkan putih 

telur yang lebih kental.  

Winarno dan Koswara (2002) dalam 

penelitiannya berpendapat volume putih telur dan 

tinggi putih telur dipengaruhi oleh tingkat keenceran 

putih telur dan lamanya daya simpan telur. Volume 

putih telur di dalam penelitian ini belum berkurang 

atau berubah karena belum mengalami masa 

penyimpanan, sehingga tidak terjadi perubahan ukuran 

diameter putih telur maupun berkurangnya tinggi 

putih telur. Volume putih telur jika dalam kondisi 

encer, akan cenderung besar (dalam berat sama), hal 

ini disebabkan jarak antar partikel dalam putih telur 

encer lebih jauh dibandingkan dengan putih telur 

kental. Sifat encer tersebut akan membuat putih telur 

cenderung menyebar ke sisinya, sehingga tinggi putih 

telur akan menurun.  

Telur segar umumnya memiliki putih telur 

yang masih kental. Putih telur yang encer dipicu oleh 

kerusakan pada jala-jala ovumucin yang berfungsi 

sebagai pembentuk struktur putih telur . Stadelman 

dan Cotterill (1995) juga mengungkapkan bahwa 

perbedaan putih telur kental dan encer terutama 

disebabkan oleh perbedaan kandungan ovumucinnya. 

Ovumucin pada putih telur kental kira-kira empat kali 

lebih banyak dari pada putih telur encer.  
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Kuning 

Telur 

Berdasarkan Tabel. 8 didapatkan rataan nilai 

volume kuning telur dari tertinggi hingga terendah 

yaitu perlakuan P2 4,83±1,29; P3 4,19±0,08; P1 

4,09±0,23; P4 4,09±0,17; dan P0 4,08±0,21ml. Hasil 

pengamatan volume kuning telur diperlihatkan pada 

Lampiran 3. Sedangkan, untuk hasil data analisis 

ragam volume kuning telur pada Lampiran 8 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap volume kuning telur. Secara 

keseluruhan baik volume putih dan volume kuning 

telur, P2 memiliki rataan perlakuan yang lebih besar 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, hal ini 

dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam pakan pada 

puyuh petelur. Tepung kulit pisang tanduk memiliki 

kandungan lemak kasar sebesar 9,96% lebih besar dari 

pada jagung yang hanya memiliki kandungan lemak 

7,55%, sedangkan total kandungan lemak kasar dalam 

pakan P2 sebesar 7,36% . Volume kuning telur 

dipengaruhi oleh kandungan lemak karena deposit 

lemak terbanyak berada di dalam kuning telur.  

Nilai volume kuning telur secara numerik 

terjadi penurunan dari P2 hingga P4, hal ini diduga 

karena kandungan tannin yang terdapat di dalam 

tepung kulit pisang tanduk. Sependapat dengan Tandi 

(1993) yang menyebutkan tannin mengikat pati 

sehingga pati kurang tercerna dan akan 

mengakibatkan produksi energi atau lemak juga ikut 

berkurang yang berakibat pada volume kuning telur. 

Bell dan Weaver, (2002) menyatakan bahwa 

kandungan lemak di dalam kuning telur dapat 
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dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam pakan. 

Komala (2008) menambahkan bahwa protein 

merupakan komponen terbesar penyusun putih dan 

kuning telur selain air dan juga lemak (pada kuning 

telur). Protein pakan akan mempengaruhi viskositas 

telur yang mencerminkan kualitas interior telur, 

selanjutnya dapat mempengaruhi volume kuning telur 

(Wilson (1975). Kuning telur adalah salah satu 

komponen yang mengandung nutrisi terbanyak dalam 

telur. Kuning telur mengandung air sekitar 48% dan 

lemak 33%. Kadar air kuning telur akan meningkat 

dari 48,02% menjadi 54,33% selama sepuluh hari 

pada suhu 30
O
C (Romanoff, 1963).  

Kadar air telur dipengaruhi oleh kecepatan 

penguapan, suhu dan kelembapan tempat 

penyimpanan telur. Tepung kulit pisang tanduk 

mengandung Lemak Kasar sebesar 6,35%. Kuning 

telur memiliki komposisi gizi yang lebih lengkap 

daripada putih telur dan terdiri dari air, lemak, 

karbohidrat, mineral dan juga vitamin. Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa penggunaan beberapa 

jenis minyak dalam pakan dapat meningkatkan berat 

kuning telur. Penelitian Saerang (2003) menyatakan 

tentang penggunaan minyak kelapa dalam pakan 

ternak puyuh mampu meningkatkan berat kuning telur 

dari 4,20 g, meskipun secara statistik tersebut tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat kuning 

telur. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap “Haugh Unit” 

HU Telur Puyuh 
 Berdasarkan Tabel. 8 didapatkan rataan nilai 

Haugh Unit telur puyuh dari yang tertinggi hingga 

terendah yaitu perlakuan P2 102,7±0,86
b
; P3 

100,8±0,57
ab

; P1 100,7±0,86
ab

; P0 100,7±1,67
ab

; P4 

99,62±0,96
a
 . Hasil pengamatan Haugh Unit telur 

puyuh diperlihatkan pada Lampiran 4.  Hasil data 

analisis ragam Haugh Unit telur puyuh diperlihatkan 

pada Lampiran 9, menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap Haugh Unit telur puyuh. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan dapat menurunkan 

nilai Haugh Unit telur puyuh dan untuk mengetahui 

perlakuan paling berpengaruh maka dilanjutkan 

dengan Uji Duncan’s. Hasil Uji Duncan’s 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kulit pisang 

tanduk hingga level 20% (P4) dapat menurunkan nilai 

Haugh Unit telur puyuh. Rataan nilai Haugh Unit  

telur puyuh yang telah mengalami penyimpanan 

selama 5 hari dari yang tertinggi hingga terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P0 (98,74), P1 (98,25), 

P2 (97,73), P3 (97,64) dan P4 (97,11), dapat dilihat 

bahwa secara numerik terjadi penurunan nilai HU 

seiring dengan semakin besarnya perlakuan. Hal ini 

disebabkan karena semakin lama masa penyimpanan 

nilai HU akan semakin menurun, ini diduga karena 

adanya kandungan tannin dalam tepung kulit pisang 

tanduk, semakin tinggi pemberian tepung kulit pisang 

tanduk maka semakin tinggi kandungan tannin pada 

pakan puyuh petelur.  
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Penelitian Silalahi (2009) juga menyatakan 

bahwa rendahnya nilai HU pada perlakuan akasia 

diduga akibat tingginya dosis tannin pada kulit akasia. 

Seperti yang di laporkan Pond dan Manner (1974) 

bahwa dalam proses pematangan buah pisang akan 

terjadi reduksi tannin bebas menjadi tannin terikat dan 

biasanya tannin jenis ini banyak terdapat didalam kulit 

pisang dibandingkan dengan dagingnya. Heruwanto 

dkk. (1993) menyatakan bahwa kulit pisang yang 

masih hijau kaya akan tannin. Kandungan tannin pada 

kulit pisang mentah sebesar 7,36% dan setelah masak 

turun menjadi 1,99%. Tanin merupakan senyawa 

fenolik polymer yang mengendapkan protein, 

sehingga dengan sendirinya dapat menurunkan daya 

cerna protein . Semakin lama umur simpan telur maka 

nilai HU akan semakin menurun, ini terjadi akibat 

adanya penguapan air dan gas seperti CO2 yang 

menyebabkan putih telur kental makin encer.  

Jazil dkk., (2013) dalam penelitiannya juga 

menyebutkan perubahan kandungan CO2 dalam putih 

telur akan mengakibatkan perubahan pH putih telur 

menjadi basa. Selama masa penyimpanan pH telur 

semakin meningkat dari pH segar 8,12 menjadi 9,26 

setelah 1 minggu masa simpan dan menjadi 9,43 

setelah 2 minggu masa simpan. Akibat dari kenaikan 

pH putih telur menjadi semakin encer, tinggi putih 

telur kental menurun dan nilai HU juga semakin kecil. 

Stadellman dan Cotteril (1995) menambahkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi nilai HU adalah tinggi 

putih telur, umur unggas, lama penyimpanan telur, dan 

berat putih telur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata nilai Haugh Unit 99,62 hingga 102,76 
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sehingga telur puyuh tergolong kedalam kualitas AA. 

Telur yang mempunyai nilai Haugh Unit >79 

tergolong dalam kualitas AA (Yuwanta,2007) 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna 

Kuning Telur 

Berdasarkan Tabel. 8 didapatkan rataan skor 

warna kuning telur dari tertinggi hingga terendah yaitu 

perlakuan P0 5,92±0,26
c
; P1 5,26±0,25

b
; P2 

4,99±0,25
ab

; P3 4,86±0,50
ab

; P4 4,56±0,38
a
 .Hasil 

pengamatan skor warna kuning telur diperlihatkan 

pada Lampiran 5. Analisis ragam skor warna kuning 

telur yang diperlihatkan pada Lampiran 10, 

menunjukkan perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap skor warna kuning telur, dan untuk 

mengetahui perlakuan paling berpengaruh maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan’s. Hasil Uji Duncan’s 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kulit pisang 

tanduk hingga level 20% (P4) dapat menurunkan skor 

warna kuning telur. Hal ini disebabkan karena 

peningkatan jumlah tepung kulit pisang tanduk diikuti 

dengan penurunan kandungan jagung di dalam pakan.  

Leeson dan Summer (2005) mengatakan 

jagung mengandung xantofil sebesar 20mg/kg yang 

juga berfungsi sebagai pigmen pada kuning telur. 

Kandungan jagung yang menurun menyebabkan 

kandungan xantofil pakan juga menurun, yang dapat 

mengakibatkan penurunan skor warna kuning telur. 

Sehingga perlu adanya penambahan betakaroten 

nabati yang ada di dalam tanaman, seperti pada 

tanaman wortel, labu siam, mangga, pepaya, dll untuk 

dapat meningkatkan skor warna kuning telur. Jagung 
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merupakan pakan yang penggunaannya pada ternak 

unggas rata-rata berkisar 45-55% porsinya. Proporsi 

jagung yang lebih dominan dalam penyusunan pakan 

ternak, karena jagung merupakan sumber energi dan 

juga sumber xantofil yang cukup tinggi . Menurut 

Scanes et al. (2004) warna kuning telur tergantung 

dari pigmen dalam pakan unggas yang dikonsumsi.  

Skor warna kuning telur yang semakin rendah 

ini juga diduga karena rendahnya konsumsi pakan 

perlakuan. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa 

rata-rata konsumsi pakan dari mulai P0 (27,82), P1 

(27,64), P2 (27,61), P3 (27,42), dan P4 (26,94) mulai 

mengalami penurunan. Kulit pisang dilihat dari 

kandungan gizinya, memiliki kandungan vitamin A 

sangat tinggi, terutama provitamin A, yaitu beta-

karoten sebanyak 5,127 mg/100 g berat kering 

(Qotimah, 2000).  Rata-rata konsumsi pakan menurun 

seiring meningkatnya penambahan pakan perlakuan, 

hal ini diduga karena tepung kulit pisang tanduk 

memiliki kandungan tannin yang menimbulkan rasa 

pahit dan sepat sehingga dapat menurunkan 

palatabilitas pada ternak  (Heruwanto, dkk.1993).  

Supanti (2003) menambahkan di dalam penelitiannya 

bahwa indeks warna kuning telur puyuh berkisar 5,35-

5,73, warna kuning telur bervariasi ini disebabkan 

oleh xanthophyl, strain dan varietas, kandang, 

kesehatan, stress, bahan pakan yang digunakan. 

Sahara (2010) mengemukakan warna kuning 

telur dipengaruhi oleh zat-zat yang terkandung di 

dalam pakan, seperti xanthofil, beta karoten, klorofil 

dan cytosan. Pigmen pemberian warna kuning telur 

yang ada dalam pakan secara fisiologis akan diserap 
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oleh organ pencernaan usus halus dan diedarkan ke 

organ target yang membutuhkan . Yanamoto et al., 

(2007) dalam penelitiannya juga sependapat, apabila 

pakan mengandung lebih banyak karoten, yaitu 

xanthofil maka warna kuning telur semakin berwarna 

jingga kemerahan. Xantofil dibutuhkan oleh ternak 

unggas dalam pembentukan warna kuning telur (egg 

yolk), sedangkan karotenoid selain sebagai prekursor 

pembentukan vitamin A juga membantu untuk 

memelihara sistem imun tubuh sebagai bahan 

antioksidan (Dewansyah, 2010). Hal ini yang 

memungkinkan skor warna kuning telur semakin 

menurun seiring dengan pengurangan proporsi jagung 

pada setiap perlakuan.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan 

Kolesterol Kuning Telur 

Berdasarkan Tabel. 8 rataan kandungan 

kolesterol kuning telur puyuh dari yang tertinggi 

hingga terendah berturut-turut yaitu pada perlakuan P0 

(619,6 ± 12,01
e
) ; P1 (575,9 ± 11,47

d
); P2 (521,04 ± 

13,72
c
) ; P3 (453,5 ± 12,37

b
) ; dan P4 (405,8 ± 8,13

a
 

mg/100g ). Hasil pengamatan kandungan kolesterol 

kuning telur puyuh diperlihatkan pada Lampiran 6. 

Analisis ragam kandungan kolesterol kuning telur 

yang diperlihatkan pada Lampiran 11, menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan kolesterol kuning telur, untuk 

mengetahui perlakuan paling berpengaruh maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan’s. Hasil Uji Duncan’s 

Dapat dilihat bahwa semakin banyak penambahan 

tepung kulit pisang tanduk maka kandungan kolesterol 
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menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan karena 

tepung kulit pisang tanduk memiliki serat kasar yang 

tinggi, yakni sebesar 11,81%, dimana serat kasar dapat 

menghambat biosintesis kolesterol di hati. Hasil 

fermentasi serat dalam usus besar mempunyai 

kemampuan untuk menghambat sintesis kolesterol 

dalam hati dengan jalan menekan aktivitas enzim 

HMG-KoA (hidroksimetil glutaril-KoA) reduktase. 

Enzim ini berperan penting dalam sintesis kolesterol 

dalam hati karena serat makanan yang mudah larut 

akan mengikat kolesterol yang berasal dari makanan 

dan hasil produksi tubuh yang masuk ke dalam tubuh 

melalui getah empedu serta serat kasar tersebut akan 

merusak misell-misell dalam usus sehingga 

meningkatkan ekskresi lemak dan kolesterol melalui 

feses.  (Widjaja, 2005)  

 Kerja serat kasar sudah dimulai saat makanan 

sampai di duodenum, karena adanya serat kasar yang 

masuk ke saluran pencernaan akan meyebabkan 

membesarnya volume makanan dalam lumen usus 

sehingga terjadi rangsangan mekanik berupa 

peregangan berlebihan sehingga akan meningkatkan 

gerak peristaltik usus. Meningkatnya gerak peristaltik 

usus ini akan menyebabkan makanan yang masuk 

berlalu dengan cepat. Menurut Anggorodi (1984), 

apabila makanan yang dikonsumsi harus melewati 

saluran pencernaan telalu cepat (“transit time” 

menurun) maka tidak ada waku cukup untuk mencerna 

zat-zat makanan secara menyeluruh oleh enzim-enzim 

pencernaan, akibatnya zat-zat makanan yang diserap 

hanya sedikit maka ekskresi feses yang membawa 

unsur-unsur empedu (kolesterol) juga meningkat. 
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Semakin banyak feses yang dikeluarkan dengan lebih 

mudah dan teratur, maka kolesterol yang disintesa 

terutama oleh sel hati, usus halus, dan sel-sel lain yang 

mempunyai kemampuan menghasilkan kolesterol, 

akan semakin berkurang juga. (Linder, 1992) 

Sependapat dengan Maryam (2008) yang 

mengatakan bahwa pakan yang mengandung serat 

kasar yang tinggi bersifat bulky, apalagi pakan yang 

terdapat pada perlakuan P4 memiliki kandungan serat 

kasar hingga 8,05%, sehingga serat dapat mengikat 

kolesterol dan langsung dibawa melewati sistem 

pencernaan yang selanjutnya dibuang bersama feses. 

Selain itu, berdasarkan sifat kelarutan serat, maka 

serat yang mudah larut diduga dapat menurunkan 

kadar kolesterol darah karena mempunyai kemampuan 

untuk mengikat asam empedu. Asam empedu 

merupakan hasil akhir dari metabolisme kolesterol. 

Semakin banyak serat yang berikatan dengan 

kolesterol, maka semakin banyak pula kolesterol yang 

di metabolisme, sehingga pada akhirnya kadar 

kolesterol menurun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung kulit pisang tanduk 

sebagai pengganti tepung jagung pada pakan 

burung puyuh tidak menurunkan kualitas internal 

telur yang meliputi volume putih telur dan volume 

kuning telur, namun dapat menurunkan Haugh 

Unit, skor warna kuning telur, dan kandungan 

kolesterol kuning telur. Penggunaan tepung kulit 

pisang tanduk hingga level 10% tidak 

menimbulkan efek negatif terhadap kualitas 

internal telur burung puyuh.  

  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan 

penggunaan tepung kulit pisang tanduk hingga 

level 10% perlu diikuti dengan peningkatan beta-

karoten sebagai pigmen pada kuning telur dalam 

pakan perlakuan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas internal telur burung puyuh . 
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Lampiran 1.  Data Koefisien Keragaman HDP 

 

 

Perlakuan HDP (%) Rataan HDP (%) 

P0 

U1 70 

82,5 

U2 90 

U3 80 

U4 90 

  

P1 

U1 93,3 

89,9 

U2 86,6 

U3 83,3 

U4 96,6 

      

P2 

U1 96,6 

87,4 

U2 76,6 

U3 80 

U4 96,6 

  

P3 

U1 86,6 

79,1 

U2 66,6 

U3 73,3 

U4 90 

  

P4 

U1 96,6 

90,8 U2 93,3 

U3 90 
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SD =√
∑     ̅  

   
 

 
√                                       

    
 

 
√        

  
 

 = 7,8 

 

   
  

 ̅
         

 
    

      
         

  9,153 % 

 

Kesimpulan    :  Burung puyuh yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki nilai koefisien 

keragaman 9,15% sehingga dapat 

dikatakan seragam, karena nilai 

koefisien keragamannya dibawah 

10%. 
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Lampiran 2. Data Pengaruh Perlakuan terhadap 

Volume Putih Telur Puyuh (ml) 

Perlakuan Hari - 1 Hari - 2 Hari - 3 Rataan 

P0 

U1 5,06 
6,05 5,62 5,58 

U2 5,06 
4,80 5,25 5,04 

U3 5,26 
4,50 4,75 4,84 

U4 5,40 
5,00 5,17 5,19 

P1 

U1 5,33 
5,36 5,52 5,41 

U2 4,73 
4,76 5,22 4,91 

U3 6,53 
4,86 4,77 5,39 

U4 5,46 
4,80 5,45 524 

P2 

U1 5,13 
6,30 6,00 5,81 

U2 5,46 
5,70 5,87 5,68 

U3 5,00 
4,63 5,40 5,01 

U4 6,20 
6,16 6,25 6,21 

P3 

U1 4,26 
5,66 5,70 5,21 

U2 4,26 
4,53 4,67 4,49 

U3 4,80 
5,10 4,70 4,87 

U4 5,26 
6,03 5,95 5,75 

P4 

U1 5,53 
6,96 6,80 6,43 

U2 5,00 
4,23 4,50 4,58 

U3 5,20 
4,36 4,95 4,84 

U4 5,20 
5,83 5,87 564 
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Lampiran 3. Data Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Volume Kuning Telur Puyuh (ml) 

PERLAKUAN Hari - 1 Hari-2 Hari - 3 Rataan 

P0 

U1 3,53 3,90 4,17 3,87 

U2 3,93 4,00 3,90 3,94 

U3 4,13 4,40 4,42 4,32 

U4 4,66 3,55 4,30 4,17 

P1 

U1 3,80 4,35 4,52 4,23 

U2 4,53 4,15 4,30 4,33 

U3 3,60 3,90 3,97 3,83 

U4 3,03 4,47 4,40 3,97 

P2 

U1 4,73 11,27 4,27 6,76 

U2 4,26 3,85 3,87 4,00 

U3 4,40 3,82 4,47 4,23 

U4 4,13 4,47 4,40 4,34 

P3 

U1 4,00 4,25 4,07 4,11 

U2 4,53 3,95 4,37 4,29 

U3 4,26 4,07 4,3 4,21 

U4 4,00 4,25 4,15 4,13 

P4 

U1 3,66 4,07 4,15 3,96 

U2 4,13 4,42 4,32 4,29 

U3 4,26 3,60 3,87 3,91 

U4 4,20 4,10 4,22 4,18 
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Lampiran  4. Data Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai 

Haugh Unit  Telur Puyuh 
Perlakuan Hari ke-1 Hari ke- 2 Hari ke- 3 Rata-Rata Rataan Sd 

 U1 
95 106 101 100,31 

  

 U2 
98 105 104 102,19 

  

P0 U3 
94 103 99 98,54 

100,73 1,67 

 U4 
98 104 103 101,88 

  

 U1 
99 100 100 99,56 

  

P1 U2 
100 102 100 100,81 

  

 U3 
95 105 104 101,59 

100,76 0,86 

 U4 
103 100 100 101,07 

  

 U1 
99 104 104 102,16 

  

P2 U2 
105 102 103 103,39 

  

 U3 
95 107 104 101,89 

102,76 0,86 

 U4 
101 105 104 103,60 

  

 U1 
93 103 104 100,00 

  

P3 U2 
92 106 106 100,90 

  

 U3 
93 106 104 101,28 

100,82 0,56 

 U4 
95 105 103 101,10 

  

 U1 
89 109 103 100,25 

  

P4 U2 
92 105 103 99,78 

  

 U3 
89 104 102 98,11 

99,52 0,96 

 U4 
87 107 106 99,95 
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Lampiran 5. Data Pengaruh Perlakuan terhadap Skor 

Warna Kuning Telur Puyuh 

PERLAKUAN Hari - 1 Hari - 2 Hari - 3 Rataan 

P0 

U1 5,66 5,50 5,50 5,56 

U2 6,00 5,75 6,00 5,92 

U3 6,33 5,75 6,25 6,11 

U4 6,33 6,00 6,00 6,11 

P1 

U1 6,00 5,00 5,25 5,42 

U2 5,00 5,50 5,25 5,25 

U3 5,66 5,25 5,50 5,47 

U4 5,00 4,75 5,00 4,92 

P2 

U1 6,00 4,25 5,00 5,08 

U2 5,00 5,00 5,25 5,08 

U3 5,33 3,75 4,75 4,61 

U4 5,00 5,25 5,25 5,17 

P3 

U1 5,66 5,50 5,50 5,56 

U2 4,66 5,00 5,00 4,89 

U3 4,33 4,50 4,50 4,44 

U4 4,66 4,50 4,50 4,56 

P4 

U1 4,66 3,75 4,75 4.39 

U2 5,00 4,50 5,00 4,83 

U3 5,00 5,00 4,75 4,92 

U4 4,33 4,00 4,00 4,11 
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Lampiran 6. Data Pengaruh Perlakuan terhadap 

Kolesterol Kuning Telur (mg/100g) 

PERLAKUAN Telur 1 Telur 2 Rataan 

P0 

U1 627,58 619,12 623,35 

U2 603,13 612,05 607,59 

U3 611,98 613,87 612,93 

U4 634,49 634,99 634,75 

P1 

U1 585,62 589,38 587,50 

U2 571,48 566,23 568,86 

U3 558,78 568,52 563,65 

U4 585,03 582,39 583,71 

P2 

U1 532,54 542,96 537,75 

U2 522,45 526,57 524,51 

U3 513,96 519,68 516,82 

U4 506,06 504,05 505,06 

P3 

U1 468,40 468,56 468,48 

U2 447,76 448,18 447,97 

U3 461,45 454,34 457,90 

U4 439,83 439,98 439,90 

P4 

U1 419,56 412,09 415,83 

U2 391,08 400,73 395,91 

U3 407,62 404,17 405,90 

U4 403,37 408,24 405,81 
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Lampiran 7. Data Analisis Statistik Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Volume Putih Telur  

Puyuh (ml) 
  Ulangan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

1 5,58 5,41 5,81 5,21 6,43 28,44 

2 5,04 4,91 5,68 4,49 4,58 24,70 

3 4,84 5,39 5,01 4,87 4,84 24,95 

4 5,19 5,24 6,21 5,75 5,64 28,02 

Jumlah 20,65 20,95 22,71 20,32 21,49 106,11 

Rataan 5,16 5,24 5,68 5,08 5,37 

Sd 0,314 0,232 0,497 0,535 0,839 

 

-                              
∑ ∑      

   

t

i  

     
 

                                                 =  
         

     
 

                                                = 
         

  
 

                                                          = 562,978 

     Jumlah Kuadrat  JK) Total   ∑∑      FK

 

   

t

i  
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                                                   ∑ ∑     -         
   

 

i  

 

                                                 =                         

                                                  = 5,041 

   JK Perlakuan                   

∑ [∑     
   ]

 
t

i  

 
    

                                         

∑ [∑     
   ]

 
 

i  

 
         

                        

 
                             

 
           

       

- JK Galat       =                       

= 5,041 – 0,874 

= 4,167 

-                               
            

            
 

= 
     

 
 

 = 0,219 

-                
        

        
 



 

70 

 

 = 
     

  
 

 = 0,278 

-                
            

        
 

  
     

     
 

=   0,787 

Tabel Analisis Ragam 

        SK Db JK KT Fhit 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 4 0,874 0,219 0,787 3,060 4,890 

Galat 15 4,167 0,278    

Total 19 5,041     

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 0,05 menunjukkan 

perlakuan tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap volume putih telur, 

sehingga tidak dilanjutkan ke Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 
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Lampiran 8. Data Analisis Statistik Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Volume Kuning Telur  

Puyuh (ml) 
  Ulangan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

1 3,87 4,23 6,76 4,11 3,96 22,93 
2 3,94 4,33 4,00 4,29 4,29 20,85 

3 4,32 3,83 4,23 4,21 3,91 20,51 

4 4,17 3,97 434 4,13 4,18 20,79 

Jumlah 16,31 16,35 19,33 16,74 16,35 85,07 

Rataan 4,08 4,09 4,83 4,19 4,09 

Sd 0,207 0,231 1,294 0,081 0,179 

 

-                            
∑ ∑      

   

t

i  

     
 

 
        

     
 

        = 
         

  
 

        = 361,841 

- Jumlah Kuadrat  JK) Total   ∑ ∑     - FK 
   

t

i  

 

 =                        

= 7,131 

- JK Perlakuan         

∑ [∑     
   ]

 
t

i  

 
     

 

 



 

72 

 

=  

∑ [∑     
   ]

 
 

i  

 
         

                                                        

 
                              

 
            =  1,705 

- JK Galat    =                        

                  =             

                  = 5,426 

-                               
            

            
 

  = 
     

 
 

 = 0,426 

-                                                       
        

        
 

                  
     

  
   

= 0,362 

-                                                        
            

        
 

          
     
      = 1,178 
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Tabel Analisis Ragam 

        SK Db JK KT Fhit 
F tabel 
0,05 

F tabel 
0,01 

Perlakuan 4 1,705 0,426 1,178 3,060 4,890 

Galat 15 5,426 0,362    

Total 19 7,131     

Kesimpulan : F hitung <  F tabel 0,05  maka 

menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh 

nyata  (P>0,05) terhadap volume kuning 

telur puyuh, sehingga tidak dilanjutkan ke 

Uji Jarak Berganda Duncan’s. 
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Lampiran.9   Data Analisis Statistik Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Haugh Unit  Telur 

Puyuh 
  Ulangan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

1 100,31 99,56 102,16 100,00 100,25 502,30 
2 102,19 100,81 103,39 100,90 99,78 507,07 

3 98,54 101,59 101,89 101,28 98,11 501,42 

4 101,88 101,07 103,60 101,10 99,95 507,60 

Jumlah 402,92 403,03 411,05 403,29 398,09 2018,38 

Rataan 100,73 100,76 102,76 100,82 99,52 

Sd 1,673 0,860 0,860 0,567 0,961 

 

- Faktor Koreksi (FK)         = 
∑ ∑      

   

t

i  

     
 

    
          

     
  

   = 
          

  
 

     = 203693,999 

 

-          Jumlah Kuadrat  JK) Total     ∑ ∑     - FK 
   

t

i  

 

 = ∑ ∑     -    ,   ,    
   

 

i  

 

            =                                 

  = 38243 
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-  JK Perlakuan     

∑ [∑     
   ]

 
t

i  

 
    

  

∑ [∑     
   ]

 
 

i  

 
             

           = 
                 

 
            = 21678 

 

- JK Galat  =                       

= 38243 – 21678 

= 16566 

-                               
            

            
 

                = 
     

 
         

-                                                       
        

        
 

            =  
     

  
       

-                                                       
            

        
 

             = 
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Tabel Analisis Ragam 

        SK Db JK KT Fhit 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 4 21,678 5,419 4,907** 3,060 4,890 

Galat 15 16,566 1,104    

Total 19 38,243     

Kesimpulan :  

** : F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap “Haugh Unit” HU telur puyuh sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 
- Uji Duncan’s “Haugh Unit” HU Telur Puyuh 

 

DMRTα= R (p, V, α, )x √
KT Galat

 
 

DMRT 0,01=  4,17    x  √
     

 
 

                 =   4,17 x 0,469 

                 =   1,955 
 

Tabel Uji Duncan’s 

P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

NILAI DMRT 1% 1,960 2,054 2,115 2,152 
 

Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rataan Keterangan 

P4 99,523 a 

P0 100,730    ab 

P1 100,758    ab 

P3 100,821    ab 

P2 102,763      b 

 



 

77 

 

Berdasakan hasil Uji Duncan’s dapat diketahui 

bahwa penggunaan tepung kulit pisang tanduk hingga 

level sebanyak 20% (P4) dapat menurunkan nilai 

“Haugh Unit” HU Telur puyuh . 
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Lampiran 10. Data Analisis Statistik Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Skor Warna 

Kuning Telur 
  Ulangan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

1 5,56 5,42 5,08 5,56 4,39 26,00 
2 5,92 5,25 5,08 4,89 4,83 25,97 

3 6,11 5,47 4,61 4,44 4,92 25,56 

4 6,11 4,92 5,17 4,56 4,11 24,86 

Jumlah 23,69 21,06 19,94 19,44 18,25 102,39 

Rataan 5,92 5,26 4,99 4,86 4,56 

Sd 0,262 0,250 0,253 0,500 0,380 

 

-                                    
∑ ∑      

   

t

i  

     
 

                                                                        
         

     
 

    = 
         

  
 

     = 524174 

- Jumlah Kuadrat  JK) Total  ∑ ∑     - FK 
   

t

i  

 

 ∑∑
            

 

   

 

i  

 

=                          

=   6,017 
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- JK Perlakuan                            

∑ [∑     
   ]

 
t

i  

 
     

        

∑ [∑     
   ]

 
 

i  

 
        

                       
                             

 
        = = 4,249 

- JK Galat  =                       

= 6,017 – 4,249 

= 1,768 

-                               
            

            
 

        =  
     

 
 

   = 1,062 

-                                                     
        

        
 

                                                                    = 
     

  
 

          = 0,118 

-                                                       
            

        
  

            = 
     

     
 = 9,012 
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   Tabel Analisis Ragam 

        SK db JK KT Fhit 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 4 4,249 1,062 9,012** 3,060 4,890 

Galat 15 1,768 0,118    

Total 19 6,017     

    Kesimpulan :  

    ** :  F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01)  

terhadap skor warna kuning telur puyuh, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

- Uji Duncan’s Skor Warna Kuning Telur 

 

DMRTα= R  p, V, α, )x√
KT Galat

 
 

DMRT 0,01=  4,17    x    √
     

 
 

      = 4,17    x    0,154 

      = 0,642 

Tabel Uji Duncan’s 

P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

NILAI DMRT 1% 0,640 0,671 0,691 0,703 

 

Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rataan Keterangan 

P4 4,563                            a 

P3 4,861    ab 

P2 4,986    ab 

P1 5,264      b 

P0 5,924          c 
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Berdasarkan hasil Uji Duncan’s dapat 

diketahui bahwa level pemberian tepung kulit pisang 

tanduk hingga level 20% (P4) dapat menurunkan skor 

warna kuning telur. 
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Lampiran 11. Data Analisis Statistik Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Kolesterol Kuning 

Telur Puyuh 

  

Ulangan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

1 623,35 587,50 537,75 468,48 415,83 2632,91 

2 607,59 568,86 524,51 447,97 395,91 2544,85 

3 612,93 563,65 516,82 457,90 405,90 2557,19 

4 634,75 583,71 505,06 439,90 405,81 2569,22 

Jumlah 2478,62 2303,72 2084,14 1814,25 1623,45 10304,17 

Rataan 619,65 575,93 521,04 453,56 405,86 

Sd 12,001 11,478 13,718 12,371 8,132 

- Faktor                      
∑ ∑      

   

t

i  

     
 

 
           

     
 

  
           

  
 

  5308800,606 

- Jumlah Kuadrat  JK) Total  ∑ ∑     - FK 
   

t

i  
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  ∑ ∑     -          ,    
   

 

i  

 

                                      

                = 123596,470 

- JK Perlakuan       

∑ [∑     
   ]

 
t

i  

 
     

                 

∑ [∑     
   ]

 
 

i  

 
                 

     = 
                   

 
               

              = 121547,169 

- JK Galat   =                       

               = 123.596,470 – 121547,169 

              = 2049,301 

-                               
            

            
 

                   
          

 
 

                    30386,792 

-                                                     
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     136,620 

-                                          
            

        
 

                                                           
         

       
 

  222,418 

Tabel Analisis Ragam 

        SK db JK KT Fhit 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 4 121547,169 30386,792 222,418** 3,060 4,890 
Galat 15 2049,301 136,620    

Total 4 121547,169 30386,792 222,418 3,060 4,890 

Kesimpulan :  

** : F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan kolesterol kuning telur puyuh 

sehingga dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 

- Uji Duncan’s Kandungan Kolesterol Kuning 

Telur Puyuh 

DMRTα= R  p, V, α, )x√
KT Galat

 
 

DMRT 0,01=  4,17    x    √
       

 
 

      = 4,17    x   5,227 
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      = 21,79 

Tabel Uji Duncan’s 

P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

NILAI DMRT 1% 21,798 22,843 23,523 23,941 

 

Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rataan Keterangan 

P4 405,862 a 

P3 453,563       b 

P2 521,035            c 

P1 575,930                   d 

P0 619,654                          e 

 

Berdasarkan hasil Uji Duncan’s dapat 

diketahui bahwa penggunaan tepung kulit pisang 

tanduk hingga level sebanyak 20% (P4) dapat 

menurunkan kandungan kolesterol kuning telur 

burung puyuh. 
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Lampiran 12. Prosedur Uji Kolesterol dengan 

Menggunakan Metode 

Spektrofotometer UV-Vis 

Alat dan Bahan : 

- Penghalus bahan (Mortil)      - Pipet Ukur 

- Timbangan   - Gelas Ukur 

- Botol Schoot ( Bertutup) - Tabung Reaksi 

- Corong Pemisah  - Metanol 

- Spektrofotometer UV-Vis - Heksan 

- Pemanas Listrik  - Larutan tween 60 

- Reagen CHOD PAP Kit 

  Preparasi Sampel : 

1. Sampel dihaluskan, kemudian ditimbang 

sebanyak 2 – 5 g lalu dimasukkan kedalam 

botol schoot 

2. Tambahkan larutan methanol : heksan (1:1) 

sebanyak 25 ml, tutup botol dan kocok botol 

selama 1 menit 

3. Diamkan selama 10 menit pada suhu ruang dan 

kocok lagi selama 1 menit. Proses ini 

dilakukan selama 1-2 jam 

4. Saring larutan ke dalam corong pemisah, 

kemudian lakukan pemisahan pada corong 

pisah dengan cara mengambil larutan fase 

bawah ke dalam gelas kimia, dan tampung 
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larutan fase atas di dalam gelas kimia yang 

lain. 

5. Lakukan re-ekstraksi dengan menambahkan 

larutan fase bawah dengan 25 ml larutan 

methanol:heksan, dan pisahkan. 

6. Tampung larutan fase atas dan campurkan 

dengan hasil re-ekstraksi pertama. 

7. Panaskan pada suhu 37
o
C dengan hati-hati dan 

masukkan larutan frakse lipid  

8. Tambahkan larutan tween 60 sebanyak 2 ml, 

ke dalam larutan yang telah dipanaskan 

9. Kocok hingga homogen dan larutan siap untuk 

pengujian kandungan kolesterol 

 

Pengujian : 

1. Larutan yang telah siap, diambil 100 μl 

2. Tambahkan dengan 1 ml reagen CHOD PAP 

Kit, kocok hingga homogen dan diamkan 

selama 10 menit 

3. Ukur absorbansinya pada λ 500 nm.  

4. Hitung kandungan kolesterolnya, dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
Kolesterol total (mg/100g) =               Absorbansi sampel   

                                                  Absorbansi standar x Bobot bahan (g) 
x Kons. standar x Faktor Pengenceran 
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Lampiran.13 Dokumentasi Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

            
Gambar 1. Pakan perlakuan penelitan   Gambar 2. Penempatan pakan di rak pakan 

 

             
Gambar 3. Kandang sisi depan          Gambar 4. Kandang sisi samping 

 

              
 Gambar 5. Termohygrometer                         Gambar 6. Timbangan digital 
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        Gambar 7. Egg Yolk Color Fan                Gambar 8. Proses pengovenan kuning telur

         

 

.          

          Gambar 9. Alat Spherometer 


