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ABSRACT 

 

The research was conducted to know addition of carrot 

meal as a feed additive to the quality of quail egg. The method 

was experiment with 5 treatments and 5 replications. The 

variables used were egg weight, egg index, volume of white 

and yellow egg, yolk color and egg yolk cholesterol content. 

The treatments were P0 as control feed, P1: basal diets + 

carrot meal 0.25 %, P2: basal diet + carrot meal 0.5%, P3: 

basal diet + Carrot meal 0.75%, P4: basal diet + carrot meal 

1%. The research data analyzed using analysis of variance 

(ANOVA) of Completely Randomized Design (CRD), if there 

was a difference in treatment then continued with Duncan’s 

Multiple Range Test. The results showed that the use of carrot 

meal in feed give not significant effect (P>0.05) on egg 

weight, egg index, volume of white and yolk, but give highly 

significant effect (P<0.01) on egg yolk colour and on yolk 

cholesterol content. It can be concluded that the treatment of 

the feed with the addition of carrot flour 1% can improve the  

egg yolk colour and can lower cholesterol content. 

Keywords : carrot meal, feed additive, egg quality, quail  
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RINGKASAN 

Sektor peternakan yang banyak diminati oleh 

masyarakat saat ini adalah usaha peternakan unggas, salah 

satunya burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu 

unggas yang harus dikembangkan karena produksinya cepat, 

dalam waktu 41 hari burung puyuh mampu menghasilkan 

telur. Perkembangan usaha peternakan unggas juga harus 

diimbangi dengan ketersediaan pakan, karena pakan berperan 

penting pada usaha peternakan unggas selain bibit dan 

manajemen.  

Wortel merupakan tanaman subtropis yang memerlukan 

suhu dingin, lembab, dan cukup sinar matahari. Wortel yang 

digunakan dengan ciri-ciri umbi kecil, abnormal dan kotor. 

Berdasarkan hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2015) wortel mengandung BK 7,61%; Abu 

10,01%; PK 13,30%; SK 15,08; LK 2,68%, EM 3897,77 

kkal/kg. Wortel mengandung provitamin A yang potensial, 

dimana tubuh akan mengkonversi sebagian β-karoten menjadi 

mailto:Riahidayati.rh@gmail.com
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vitamin A, dan selebihnya akan tetap tersimpan sebagai β-

karoten, sehingga β-karoten sebagai sumber vitamin A. Wortel 

mengandung senyawa karotenoid dalam jumlah besar yakni 

6000-44800 πg/100 g. Senyawa karotenoid dapat berfungsi 

sebagai pewarna alami kuning telur.   

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngronggot 

Kabupaten Nganjuk pada tanggal 23 Maret sampai 15 Mei 

2015. Analisis proksimat bahan pakan dan tepung wortel 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisa total 

karoten dilakukan di Universitas Ma Chung dan pengujian 

kadar kolesterol kuning telur dilakukan di Universitas 

Padjadjaran, Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh penambahan tepung wortel sebagai 

aditif pakan terhadap kualitas telur burung puyuh. Kualitas 

telur burung puyuh yang diamati meliputi bobot telur, indeks 

telur, volume putih dan kuning telur, warna kuning telur dan 

kandungan kolesterol kuning telur. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kajian ilmiah 

tentang pemberian tepung wortel sebagai aditif pakan terhadap 

kualitas telur burung puyuh.  

Materi yang digunakan pada penelitian ini meliputi 

burung puyuh yang siap bertelur sebanyak 125 ekor dengan 

jenis coturnix-coturnix japonica umur 30 hari. Pakan yang 

digunakan pada penelitian ini diproduksi oleh PT. Charoen 

Pokhpand Indonesia. Metode yang digunakan yaitu percobaan 

lapang yang terdiri dari 5 perlakuan dan setiap perlakuan 

diulang sebanyak 5 kali. Adapun 5 perlakuan yang digunakan 

yaitu P0 = pakan kontrol tampa perlakuan; P1 = 0,25% tepung 

wortel; P2 =0,5% tepung wortel; P3 = 0,75% tepung wortel; 

P4 = 1% tepung wortel. Data hasil penelitian akan ditabulasi 
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dengan program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan, 

apabila terdapat perbedaan dalam perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung wortel dalam pakan tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap bobot telur, indeks telur, volume putih dan 

kuning telur. Hasil analisis statistik penggunaan tepung wortel 

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

warna kuning telur, diperoleh nilai tertinggi dari perlakuan P4 

sebesar 6,4±0,38 dan terendah diperoleh pada perlakuan P0 

sebesar 3,5±0,25. Hasil analisis statistik penggunaan tepung 

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

terhadap kadar kolesterol kuning telur diperoleh nilai tertinggi 

perlakuan P0 628,83±3,41 mg/100 g dan terendah diperoleh 

pada perlakuan P4 596±0,99 mg/100 g.  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

penambahan tepung wortel (Daucus carrota) dalam pakan 

dapat memperbaiki kualitas telur burung puyuh. Penambahan 

tepung wortel 1% memberikan hasil yang terbaik terhadap 

warna kuning telur dan dapat menurunkan kadar kolesterol 

kuning telur burung puyuh. Disarankan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui level maksimum 

pemberian tepung wortel dalam meningkatkan kualitas telur 

burung puyuh dan mengenai penggunaan tepung wortel untuk 

unggas lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami 

peningkatan yang pesat setiap tahun. Berdasarkan hasil 

(BPS, 2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

Indonesia beberapa tahun mendatang akan mengalami 

peningkatan, pada tahun 2000 jumlah penduduk 205,1 

juta orang dan pada tahun 2020 menjadi 273,2 juta. 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka 

konsumsi akan protein hewani juga mengalami 

peningkatan. Protein hewani dapat bersumber dari daging 

ayam, daging sapi, daging kambing, telur dan susu. Data 

BPS (2013) bulan September menunjukkan rata-rata 

konsumsi protein hewani asal daging sebesar 2,83 

g/kapita/tahun, sedangkan rata-rata konsumsi protein 

hewani yang bersumber dari telur dan susu sekitar 3,07 

g/kapita/tahun. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

nilai gizi menyebabkan konsumsi hasil peternakan 

mengalami peningkatan. Sektor peternakan yang banyak 

diminati oleh masyarakat saat ini adalah usaha peternakan 

unggas karena memerlukan waktu yang singkat untuk 

menghasilkan produk pangan berupa telur dan daging, 

salah satunya adalah burung puyuh. 

Burung puyuh merupakan salah satu unggas yang 

harus dikembangkan dan ditingkatkan karena 

produksinya cepat, dalam waktu kurang lebih 41 hari 

burung puyuh mampu menghasilkan telur. Setiap 

tahunnya burung puyuh menghasilkan 250-300 butir telur 

(Kurnia dan Kasiyati, 2012). Telur burung puyuh 
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mempunyai kandungan gizi tinggi dibandingkan dengan 

telur ayam ras, telur burung puyuh  mengandung 13,1% 

protein dan 11,1% lemak kasar sedangkan telur ayam  ras 

mengandung 12,7% protein dan 11,3% lemak (Haryono, 

2000). Perkembangan usaha peternakan unggas juga 

harus diimbangi dengan ketersediaan pakan. Pakan 

berperan penting pada usaha peternakan unggas selain 

faktor bibit dan manajemen. Menurut Leeson (2005) 

Pakan membutuhkan biaya sekitar 60-70% dari total 

biaya produksi yang dikeluarkan sehingga diperlukan 

suatu usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan yang 

berbanding lurus dengan hasil produksi. 

Pakan yang berkualitas baik dengan harga yang 

murah diharapkan dapat menghemat biaya pakan 

sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Pemberian 

pakan yang baik dapat meningkatkan kualitas telur. Aditif 

pakan merupakan imbuhan pakan yang diberikan kepada 

ternak dengan cara dicampurkan ke dalam pakan dan 

dapat mempengaruhi kesehatan maupun keadaan dalam 

tubuh ternak (Adams, 2000). Pada saat ini telah terjadi 

pergeseran pola penyediaan bahan baku pakan maupun 

imbuhan pakan, yaitu pada upaya penggantian bahan 

pakan konvensional dengan bahan baku alternatif yang 

bersumber dari limbah pertanian (crop residu), hasil 

sampingan agroindustri (agro-industry by-product) dan 

limbah perikanan (fishery waste) (Murni, Suparjo, Akmal, 

Ginting, 2008). Sektor pertanian merupakan penghasil 

limbah terbesar terutama dari sub sektor perkebunan. 

Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai aditif 

pakan adalah wortel, dimana wortel tersebut memiliki 
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ciri-ciri kecil, kotor, biasanya dimanfaatkan untuk 

membuat saos dan untuk pakan ternak kelinci. 

Wortel merupakan tanaman sayuran yang tumbuh 

baik pada musim kemarau maupun musim hujan. 

Fikselova (2008) menjelaskan bahwa wortel mengandung 

provitamin A yang potensial, dimana tubuh akan 

mengkonversi sebagian β-karoten menjadi vitamin A, dan 

selebihnya akan tetap tersimpan sebagai β-karoten, 

sehingga β-karoten sebagai sumber vitamin A. 

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kulit telur 

puyuh menjadi tipis, tidak bewarna dan bentuknya kecil 

(Agrobisnis, 2009). Pada setiap 100 g wortel mengandung 

12.000 IU vitamin A. Kandungan yang diperlukan oleh 

tubuh terutama sebagai vitamin A yang disebabkan oleh 

tingginya karotenoid yakni suatu senyawa kimia 

pembentuk vitamin A. Wortel mengandung senyawa 

karotenoid dalam jumlah besar yakni berkisar antara 

6000-44800 µg/100 g (Ikawati, 2005). 

Senyawa karotenoid yang ada pada wortel 

berfungsi sebagai pewarna alami kuning telur. Senyawa 

ini tidak dapat disintesis oleh tubuh ternak sehingga 

kebutuhan akan senyawa karotenoid hanya diperoleh dari 

makanannya. Ditambahkan menurut pendapat Scanes 

(2004) bahwa warna kuning telur tergantung dari pigmen 

dalam pakan unggas yang dikonsumsi. Argo (2013) 

menambahkan bahwa kuning telur dipengaruhi oleh zat-

zat yang terkandung dalam pakan seperti xantophyl, β-

karoten, klorofil dan cytosan. Kandungan β-karoten 

dalam pakan juga dapat mempengaruhi kandungan 

kolesterol. Hasil penelitian Nuraini (2008) menyimpulkan 

bahwa penambahan 30% onggok terfermentasi yang 
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mengandung β-karoten yang cukup tinggi yaitu sebesar 

8,020 mg/100 gram dalam pakan dapat menurunkan 

kandungan kolesterol kuning telur dari 207,20 menjadi 

117,80 mg/100g. Semakin banyak jumlah β-karoten yang 

dikonsumsi maka  kandungan kolesterol semakin 

menurun pada telur karena β-karoten dapat menghambat 

kerja enzim HMG-KoA (Hydroxy methylglutaryl-KoA) 

reduktase yang berperan dalam pembentukan mevalonat 

pada proses biosintesis kolesterol. 

Atas dasar pemikiran di atas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung wortel 

dalam pakan terhadap kualitas telur burung puyuh guna 

memperbaiki kualitas telur burung puyuh yang dipelihara 

secara intensif. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh penambahan tepung wortel 

sebagai aditif pakan terhadap kualitas telur burung puyuh 

yang meliputi bobot telur, indeks telur, warna kuning 

telur, volume putih telur, volume kuning telur, dan kadar 

kolesterol kuning telur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung wortel sebagai aditif pakan terhadap 

kualitas telur burung puyuh yang meliputi bobot telur, 

indeks telur, warna kuning telur, volume putih telur, 

volume kuning telur, dan kadar kolesterol kuning telur.  
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi dan kajian ilmiah tentang pemberian 

tepung wortel sebagai aditif pakan terhadap kualitas telur 

burung puyuh yang meliputi bobot telur, indekstelur, 

warna kuning telur, volume putih telur, volume kuning 

telur, dan kadar kolesterol kuning telur.  

 

1.5 Kerangka Pikir  

Burung puyuh merupakan salah satu aneka ternak 

unggas yang berpotensi tinggi sebagai pengahasil telur, 

disamping itu juga dapat dipanen dagingnya (Haryono, 

2000). Anggorodi (1995) menambahkan bahwa burung 

puyuh mempunyai beberapa keunggulan antara lain lebih 

resisten terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam, 

produksi telur yang pertama umur 42 hari, jumlah 

produksi telur 200-300 butir, rataan berat telur 100 g, dan 

dalam waktu yang sama burung puyuh mampu 

mengahasilkan 297 butir/tahun yang berarti lebih banyak 

bila dibandingkan dengan unggas lainnya, baik ayam 

maupun itik. 

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani 

yang mempunyai kandungan gizi sempurna. Satu butir 

telur tidak hanya memiliki kandungan protein yang tinggi 

tetapi juga dilengkapi dengan kandungan nutrisi lain 

seperti 18 jenis asam amino terutama asam amino 

esensial, lemak dalam bentuk phospolipid dan sterol, 

pigmen, karbohidrat, dan 30 jenis mineral yakni 8 jenis 

mineral makro dan 22 jenis mineral mikro (Mushawwir 

dan Latipudin, 2013). 
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Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas ternak. Penambahan zat 

aditif dalam pakan merupakan alternatif yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas produksi. Penambahan aditif 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas telur. Pakan 

tambahan pelengkap adalah suatu bahan atau kombinasi 

beberapa bahan yang ditambahkan kedalam campuran 

pakan dasar yang memiliki manfaat meningkatkan 

produktivitas dan kesehatan ternak serta meningkatkan 

evisiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme 

pengganggu atau meningkatkan populasi mikroba dalam 

saluran pencernaan ternak yang menguntungkan 

(Anggriawan, 2013). Aditif pakan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan burung puyuh salah satunya 

yaitu tepung wortel. 

Wortel (Daucus carrota L) merupakan tumbuhan 

jenis tanaman sayuran umbi semusim, berbentuk semak 

(perdu) yang tumbuh tegak dengan ketinggian kurang 

lebih 30 – 100 cm, tergantung jenis varietasnya (Cahyo, 

2002). Pramono (2005) menambahkan bahwa wortel 

memiliki batang pendek yang hampir tidak tampak, 

akarnya berupa akar tunggang yang tumbuh 

membengkok, membesar dan memanjang menyerupai 

umbi berwarna kuning kemerahan yang disebabkan 

kandungan karoten yang tinggi, kulitnya tipis, teksturnya 

agak renyah dan rasanya gurih agak manis.Wortel 

memiliki kandungan nutrisi yang banyak diperlukan oleh 

ternak terutama sebagai sumber vitamin A yang 

disebabkan oleh tingginya kandungan karoten, yakni 

suatu senyawa kimia pembentuk vitamin A, senyawa ini 

yang membuat umbi wortel berwarna kuning kemerahan. 
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Fungsi vitamin A adalah untuk menjaga struktur dan 

fungsi normal sel ephitel dan jaringan syaraf, untuk 

pertumbuhan, menjaga sekresi mukosa dan menjaga berat 

badan (Anggorodi, 1995). Tanuwira dan Hidayat (2011) 

menambahkan bahwa wortel mengandung β-karoten, 

alkaloid, flavonoid, dan kuinon. Flavonoid merupakan 

senyawa yang dapat mengganggu proses metabolisme sel 

kuman dengan cara mengikat protein, dan dapat 

menghambat pertumbuhan kuman pada konsentrasi darah.  

Karotenoid adalah pigmen berwarna kuning, 

orange dan orange kemerahan yang larut dalam lipida, 

meliputi kelompok hidrokarbon yang disebut karoten dan 

xantofil. Xantofil dan β-karoten merupakan senyawa 

karotenoid yang dapat memberikan warna kuning, jingga, 

dan merah. Senyawa karotenoid dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 kelas yaitu carotene, xanthophyll, ester 

xanthopyll,  dan likopen. Wiradimadja (2004) menyatakan 

bahwa kandungan β-karoten hingga 10,46 mg/100 g yang 

terdeposisi dalam kuning telur dapat meningkatkan skor 

warna kuning telur. Sutama (2008) menambahkan β-

karoten akan disimpan dalam jaringan lemak diseluruh 

tubuh dan mengakibatkan warna kekuningan pada lapisan 

jaringan lemak termasuk kuning telur. 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang 

mampu melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan 

terdiri atas antioksidan sintetik dan antioksidan alami. 

Penggunaan antioksidan sintetik mulai berkurang karena 

dapat menimbulkan zat karsinogen sehingga 

penggunaanya tergantikan oleh antioksidan alami yang 

berasal dari buah-buahan atau sayuran (Sofia, 2005). 

Kandungan pada wortel diharapkan dapat meningkatkan 
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kualitas internal telur burung puyuh. Senyawa antosianin 

yang terkandung pada wortel merupakan senyawa yang 

berfungsi sebagai pewarna alami. Samsudin (2008) 

menambahkan bahwa antosianin merupakan pigmen yang 

dapat larut dalam air dan berperan dalam pemberian 

warna dari mulai warna merah, biru sampai ungu dan 

kuning. Secara kimiawi antosianin bisa dikelompokkan 

dalam golongan flavonoid dan fenolik. Fungsi antosianin 

adalah sebagai antioksidan didalam tubuh sehingga dapat 

mencegah terjadinya erosklerosis atau penyakit 

penyumbatan pembuluh darah. 

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa 

pigmen karotenoid dapat mempengaruhi skor warna 

kuning telur. Menurut penelitian Denwansyah (2006) 

pengaruh vitamin A dalam pakan hingga 4500 IU 

berpengaruh sangat nyata terhadap warna kuning telur 

burung puyuh, hal ini disebabkan karena vitamin A 

memiliki bentuk prekursor berupa karoten. Parkhust 

(1995) menambahkan bahwa pigmentasi karotenoid yang 

memberikan karakteristik warna kuning pada yolk antara 

lain crypoxanthin, xantofil, dan karoten yang ada dalam 

pakan termasuk vitamin didalamnya. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

tepung wortel sebagai aditif pakan meningkatkan berat 

telur, indeks telur,warna kuning telur, volume putih telur, 

volume kuning telur, dan menurunkan kadar kolesterol 

telur burung puyuh.  

Burung Puyuh 

Diberikan 
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additive pakan 

Tepung limbah 

wortel 

Pemberian dengan 

pencampuran pakan 

basal  

Penambahan tepung wortel sebagai feed 

additive terhadap kualitas telur  

burung puyuh 

Pemberian 0,25 %, 

0,5 %, 0,75 % dan 

1 % 

Merupakan antioksidan 

alami mengandung β-

karoten dan flovanoid 

Pengaruh radikal bebas 

dari luar tubuh burung 

puyuh 

Berdampak stress pada 

burung puyuh 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Wortel  

Wortel (Daucus carota) merupakan tanaman 

subtropis yang memerlukan suhu dingin (22-24
o
C), 

lembab, dan cukup sinar matahari, di Indonesia kondisi 

seperti itu biasanya terdapat di daerah berketinggian 

antara 1.200-1.500 m dpl. Tahun 2012 produksi wortel 

mencapai 38.528 ton (BPS, 2012). Umbi wortel biasanya 

bewarna orange dengan tekstur serupa kayu. Bagian yang 

dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau 

akarnya dengan kandungan vitamin A cukup tinggi yaitu 

mencapai 12.000 IU (Singal, 2011). Wortel mengandung 

protein dan zat gizi lainnya yang diperlukan tubuh serta 

mengandung zat warna alami yaitu karotenoid yang 

merupakan kelompok pigmen yang bewarna kuning, 

orange dan merah orange (Winarno, 1992). 

Wortel merupakan komoditas sayuran yang dikenal 

di Indonesia dan populer sebagai sumber provitamin A, 

vitamin B, vitamin C, serta zat-zat lainnya yang 

bermanfaat bagi kesehatan (Kusumasari, 2013). Fungsi 

vitamin A adalah untuk menjaga struktur dan fungsi 

normal sel epithel dan jaringan syaraf, untuk 

pertumbuhan, menjaga sekresi mukosa dan menjaga berat 

badan, vitamin A yang terdapat dalam tanaman bukan 

sebagai vitamin A melainkan sebagai prekursornya yaitu 

karoten atau biasa dikenal dengan nama provitamin A dan 

tubuh akan mengubahnya menjadi vitamin aktif  

(Anggorodi, 1995).Wortel mengandung β-karoten, 

alkaloid, flavonoid, dan kuinon (Tanuwiria, 2011). 
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Flavonoid merupakan senyawa yang dapat menganggu 

proses metabolisme sel kuman dengan cara mengikat 

protein dan mampu menghambat pertumbuhan kuman 

pada konsentrasi rendah, dengan konsentrasi tinggi tanin 

dapat mengkoagulasi atau menggumpalkan protoplasma 

kuman, sehingga terbentuk ikatan yang stabil dengan 

protein kuman (Poeloengan dan Praptiwi, 2010). 

Pembuatan tepung wortel dihasilkan dari wortel 

segar dengan berat 1 kg akan menghasilkan 50 g tepung 

wortel. Kadar gizi tepung wortel adalah kadar air 6,73%, 

kadar karbohidrat 13,15%, kadar protein 7,77%, kadar 

lemak 1,15%, dan kadar β-karoten 33,74 mg/kg(56,18 

IU/100 g tepung) (Rosida dan Purwanti, 2008).Amirudin 

(2013)menjelaskan bahwa proses pengeringan dengan 

metode tray dryer model EH-TD-300 Eunha Fluid 

Science pada pengeringan pada suhu 30
0
C dengan 

ketebalan wortel 1 mm menghasilkan β-karoten sebesar 

0,83 % sedangkan pada suhu 45
0
C dengan ketebalan 

wortel 3 mm menghasilkan β-karoten sebesar 1,69 %, 

namun pada suhu 60
0
C  kandungan β-karoten akan 

menurun hal ini menunjukkan telah terjadi degradasi 

karoten pada suhu tinggi. 

 

2.2 Burung Puyuh  

Burung puyuh merupakan salah satu unggas yang 

berukuran kecil, tidak dapat terbang, ukuran tubuh relatif 

kecil, berparuh pendek dan berkaki pendek serta berjari 

kaki empat dan bewarna kekuning-kuningan. Jenis 

burung puyuh yang dipelihara di Indonesia yaitu 

Coturnix-coturnix japonica, Coturnic chinensis (Blue 
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Breasted quail), Turnic susciator, Arborophila javanica, 

dan Rollus roulroul (Anggorodi, 1995).  

Klasifikasi burung puyuh menurut Wahju (2004) 

sebagai berikut : 

Class   : Aves (Bangsa Burung) 

Ordo   : Galiformes 

Sub Ordo  : Phasionaidae  

Family   : Phasianidae  

Sub Family  : Phasinidae 

Genus   : Coturnix 

Spesies   : Coturnix-coturnix japonica 

Pemeliharaan burung puyuh dibedakan menjadi 3 

periode. Direktorat Perbibitan Ternak (2011) 

membedakan periode pemeliharaan burung puyuh 

berdasarkan fase pertumbuhan yaitu starter, grower, dan 

layer.  Fase starter  merupakan fase pada burung puyuh 

berumur satu hari  (DOQ) sampai dengan 3 minggu. 

Pemeliharaan fase starter  dibutuhkan pemeliharaan yang 

baik. Kebersihan kandang, peralatan pemberian pakan 

dan minum, pengatur panas, dan pemberian vaksin harus 

diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Fase Grower 

merupakan fase saat burung puyuh berumur 3-6 minggu. 

Pemotongan paruh dan seleksi calon induk dan pejantan 

dilakukan pada saat fase grower. Seleksi tersebut 

dilakukan berdasarkan warna bulu dan ciri sekunder 

lainnya. Fase layer  merupakan fase pada saat burung 

puyuh berumur 6-58 minggu. Agar diperoleh telur tetas 

yang berkualitas pejantan dirotasikan sebulan sekali.  

Direktorat Perbibitan ternak (2011) menyatakan 

bahwa burung puyuh merupakan salah satu komoditi 

ternak yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. 
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Produksi telur burung puyuh mencapai 250-300 butir per 

tahun dengan berat rata-rata 10 g per butir, disamping 

produksi telurnya burung puyuh juga dapat dimanfaatkan 

daging dan kotorannya. Keunggulan lain dari burung 

puyuh adalah cara pemeliharaannya mudah, mempunyai 

daya tahan terhadap penyakit dan dapat diternakkan 

bersama dengan hewan lain. 

Kandungan protein dan lemak pada telur burung 

puyuh lebih baik dibandingkan dengan telur unggas 

lainnya, dengan kandungan protein yang tinggi dan kadar 

lemaknya yang rendah telur burung puyuh baik untuk diet 

kolesterol karena dapat mengurangi terjadinya 

penimbunan lemak, terutama dijantung sedangkan 

kebutuhan proteinnya tetap mencukupi. 

Tabel 1. Perbedaan susunan protein dan lemak telur 

burung puyuh dibandingkan dengan telur ternak 

unggas lain.  

Jenis Unggas 
Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Ayam ras 12,7 11,3 0,9 1,0 

Ayam buras 13,4 10,3 0,9 1,0 

Itik 13,3 14,5 0,7 1,1 

Angsa 13,9 13,3 1,5 1,1 

Merpati 13,8 12,0 0,8 0,9 

Kalkun 13,1 11,8 1,7 0,8 

Burung puyuh 13,1 11,1 1,0 1,1 

Sumber : Murtidjo (1996) 

 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Burung Puyuh  

Burung puyuh membutuhkan beberapa unsur 

nutrisi untuk kebutuhan hidupnya. Unsur-unsur tersebut 

adalah protein, vitamin, mineral dan air. Kekurangan 
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unsur tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan 

dan menurunkan produktivitas telur burung puyuh. NRC 

(1994) menjelaskan bahwa tingkat protein yang 

dianjurkan untuk kebutuhan burung puyuh pada fase 

pertumbuhan (umur 0-6 minggu) 24-25%. Setelah dewasa 

kelamin burung puyuh akan bertelur dengan tingkat 

kebutuhan proteinnya sebanyak 24%. 

Nasution (2012) menyatakan bahwa pakan yang 

diberikan pada ternak harus sesuai dengan umur 

kebutuhan ternak. Hal ini bertujuan untuk mengefisisensi 

penggunaan pakan. Konsumsi pakan ternak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: Umur, palatabilitas, kesehatan 

ternak, jenis ternak, aktivitas ternak, energi dan tingkat 

produksi. Tilman (1991) menambahkan bahwa sifat 

unggas dalam mengkonsumsi pakan bertujuan untuk 

memperoleh energi sehingga jumlah makanan setiap 

harinya cenderung berhubungan erat dengan kadar 

energinya. Kadar energi kurang mencukupi maka unggas 

akan mengkonsumsi makanan yang mendapatkan energi 

lebih banyak dan ternak akan mengkonsumsi protein 

berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Tabel 2. Kebutuhan zat makanan burung puyuh 

Zat Makanan 
Starter dan 

Grower 
Layer Bibit 

Energi Metabolisme (Kkal/kg) 2800 2600 2800 

Protein (%) 24 20 24 

Calsium (%) 0,65 3,75 2,3 

Vitamin A (IU) 3000 6000 3000 

Vitamin D (IU) 900 1750 900 

Riboflavin (mg) 3,8 4 4 

Pantothenic acid (mg) 12,6 15 15 

Niacin (mg) 31 6000 20 

Choline (%) 1500 2000 1000 

Lysine (%) 1,4 1,1 0,7 

Methionine + Cystine (%) 0,9 0,8 0,6 

Glysine + serine (%) 1,6 0,9 0,9 

Asam linoleat (%) 1 1 1 

Chlorine (%) 0,11 0,15 0,15 

Phosphor (%) 0,65 1 1 

Sodium (%) 0,085 0 0,15 

Iodium (%) 0,3 0,3 0,3 

Magnesium (mg) 600 500 400 

Mangan (%) 90 80 70 

Zinc (mg) 50 100 50 

Sumber : NRC (1992). 

 

Pakan yang dapat diberikan untuk burung puyuh 

terdiri dari beberapa bentuk, yaitu bentuk pelet, remah, 

dan tepung. Pakan terbaik adalah yang berbentuk tepung, 

karena lebih mudah mematuk-matuk pakannya. Protein, 

karbohidrat, vitamin, mineral dan air harus selalu tersedia 

dalam jumlah yang cukup. Kekurangan salah satu dari 

nutrisi tersebut mengakibatkan kesehatan terganggu dan 

dapat menurunkan produktivitasnya (Argo, 2006). 

Menurut Widodo (2002) tambahan vitamin dan mineral 
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sangat dibutuhkan oleh burung puyuh. Mineral makro 

terdiri atas kalsium, phospor, natrium, magnesium, 

klorida, dan sulfur. Mineral makro selalu dibutuhkan 

dalam jumlah besar oleh tubuh ternak. 

 Nilai konversi pakan dapat diketahui dengan cara 

jumlah konsumsi pakan dibagi dengan jumlah berat telur. 

Pakan sumber vitamin A antara lain kedelai, jagung dan 

kacang tanah. Vitamin A berperan penting dalam proses 

metabolisme sel dan reproduksi kekurangan vitamin A 

menyebabkan pertumbuhan terganggu,bulu menjadi kasar 

dan fertilitas menurun (Rasyaf, 1991). Selain sebagai 

pakan utama berupa konsentrat, tepung komplit, burung 

puyuh perlu diberikan pakan tambahan berupa dedaunan 

segar. Dedaunan itu diantaranya daun ubi, singkong, 

sawi, bayam, kangkung dan wortel. 

 

2.4 Aditif Pakan  

Aditif pakan merupakan bahan makanan tambahan 

non gizi yang ditambahkan dalam pakan dalam jumlah 

yang relatif sedikit serta dapat berpengaruh terhadap 

karakteristik pakan, kesehatan, performa, dan kualitas 

produk ternak (SNI,2006). Wahju (2004) menambahkan 

bahwa aditif pakan adalah  pakan tambahan yang sengaja 

ditambahkan di dalam pakan sebagai pelengkap untuk 

tujuan tertentu. Bahan tambahan ini tidak termasuk zat 

makanan. Tujuan pemberian pakan tambahan adalah 

untuk meningkatkan palatabilitas pakan agar konsumsi 

meningkat, membantu pencernaan, absorpsi dan 

transportasi zat makanan serta menurunkan biaya pakan. 

Pemberian aditif pakan ini mulai berkembang 

dengan adanya aditif pakan herbal. Aditif pakan herbal 
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merupakan pakan tambahan yang bahan dasarnya 

diperoleh dari alam. Aditif tersebut dikalangan peternak 

lebih dikenal sebagai jamu-jamuan dan merupakan 

fitobiotik (Pramono, 2005). Fitobiotik merupakan aditif 

pakan murni yang berasal dari tanaman (tumbuh-

tumbuhan). Koentjoko (2000) mengemukakan bahwa 

aditif pakan terbagi menjadi 4 macam, yaitu aditif pakan 

untuk meningkatkan palatabilitas (misalnya zat pengikat 

pellet, zat pemberi warna), aditif pakan untuk membantu 

proses pencernaan (misalnya: enzim, antibiotik), aditif 

pakan untuk memenuhi keinginan konsumen (misalnya 

karotenoid untuk pigmentasi karkas ayam pedaging dan 

kuning telur), aditif pakan untuk meningkatkan 

metabolism (misalnya hormon).  

 

2.5 Kualitas Telur  

Telur merupakan bahan pangan yang mengandung 

gizi yang lengkap. Kualitas telur merupakan penilaian 

baik atau tidaknya kondisi telur yang dapat 

mempengaruhi daya terima konsumen. Kualitas telur 

dapat ditentukan berdasarkan kualitas internal dan 

kualitas eksternal. Kualitas eksternal meliputi bentuk, 

warna, keutuhan dan kebersihan cangkang, sedangkan 

untuk kualitas internal meliputi nilai Haugh Unit (HU), 

indeks putih telur, indeks kuning telur, warna kuning telur 

dan kadar kolesterol (Yuwanta, 2010).  

Faktor yang mempengaruhi kualitas telur yang 

dihasilkan diantaranya adalah faktor genetik, pakan, 

lingkungan, penyakit, umur, dan sistem pemeliharaan. 

Struktur telur dari luar ke dalam adalah kerabang telur , 

kerabang tipis, putih telur, dan kuning telur. Berat  dan 
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komposisi telur yang dihasilkan dari berbagai jenis 

unggas umumnya tidak sama. Komposisi telur burung 

puyuh terdiri dari kuning telur (30-33%), putih telur (52-

60%), dan kerabang telur (7-9%) dari berat telur burung 

puyuh (Yuwanta, 2010). Presentase komposisi telur dari 

berbagai jenis unggas dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Presentase Telur 

Jenis Unggas 

Kuning 

Telur 

(%) 

Putih 

Telur 

(%) 

Kerabang 

Telur 

(%) 

Berat 

Telur  

(g) 

Telur Ayam 

Telur Itik 

Telur Puyuh 

31,9 

35,4 

32, 6 

55,8 

52,6 

53,6 

12,3 

12,0 

7,8 

40-55 

80 

10 

Sumber: Achmanu dan Muharlien (2011) 

 

2.5.1 Berat Telur  

Telur burung puyuh memiliki bentuk yang unik, 

kecil, dengan permukaan berbintik, serta berlimpah 

vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tubuh. 

Berat telur burung puyuh kira-kira 10 g, nilai 

biologisnya 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 

telur ayam. Mengandung 13% protein, 140 µg vitamin 

B1, serta vitamin A dan B2 yang jumlahnya 2 kali lebih 

banyak dari telur ayam (Anggorodi, 1995). Menurut 

Fibrianti (2012) menyatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan variasi berat telur antara lain pola alami 

produksi telur, pakan, dan manajemen serta faktor lain 

yang berhubungan dengan genetik. Berat telur 

diturunkan secara genetik, pengaruh lingkungan seperti 

kandang, besar tubuh induk, tahap kedewasaan, umur, 

obat-obatan, jenis dan jumlah pakan serta zat makanan 
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dalam pakan seperti kecukupan protein dan asam amino 

linoleat sangat mempengaruhi berat telur yang 

dihasilkan, maka dari itu jika kekurangan protein pakan 

menyebabkan telur berukuran kecil. 

Burung puyuh yang dipelihara pada suhu 22,5-

32
o
C dengan kandungan protein pakan sebesar 22% 

menghasilkan berat telur sebesar 9,2 g, 10,1 g, dan 11,0 

g, berturut-turut pada umur 8-9 minggu, 20-21, dan 31-

32 minggu (Kurnia, 2012). Atik (2010) menjelaskan 

bahwa faktor terpenting dalam pakan yang 

mempengaruhi berat telur adalah protein yang 

terkonsumsi dalam pakan, karena kurang lebih 50% dari 

berat kering telur adalah protein dan konsumsi pakan 

beserta zat-zat yang terkandung didalamnya seperti 

protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Ukuran telur 

unggas yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh 

kandungan protein dan asam amino dalam pakan. 

Metionin merupakan asam amino esensial yang dapat 

mempengaruhi berat telur (Latifah, 2007). Berat kuning 

telur puyuh adalah 2,4-3,3 g, putih telur 4,16-6 g, dan 

kerabang telur 0,56-0,9 g/butir telur (Yuwanta, 2010). 

Berat telur puyuh sekitar 10 g atau sekitar 8% dari berat 

badan induk. 

 

2.5.2 Warna Kuning Telur  

Kuning telur merupakan 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 10 hari pada suhu 30
o
C 

(Silalahi, 2009). Bell dan Weaver (2002) menyatakan 
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bahwa kandungan lemak didalam kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam pakan. 

Komala (2008) menambahkan bahwa protein 

merupakan komponen terbesar penyusun putih dan 

kuning telur selain air dan juga lemak, protein akan 

mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan 

kualitas interior telur. 

Warna kuning telur dapat mempengaruhi selera 

konsumen, kuning telur yang disukai konsumen yaitu 

warna kuning telur kemerahan dengan skor 11-13 

(Achmanu dan Muharlin, 2010). Warna kuning yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh karotenoid, karotenoid 

merupakan pigmen yang bewarna kuning, orange, atau 

merah orange. Pigmen karotenoid mengandung 

zeaxantin, kriptoxantin, dan leutein (xanthophyll). 

Pigmen karoten tersebut dapat diubah menjadi warna 

kuning telur sesuai dengan kemampuan unggas. Argo 

(2013) menyatakan bahwa kandungan karoten yang 

semakin tinggi dapat menyebabkan warna kuning telur 

semakin tua, warna kuning telur yang dihasilkan juga 

beraneka ragam, keragaman kuning telur tersebut dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bangsa, genetik, 

kondisi kandang, penyakit, cekaman, oksidasi, santofil, 

dan angka produksi telur. 

 

2.5.3 Warna Putih Telur  

Putih telur memiliki proporsi yang paling besar 

(58,5%) dari keseluruhan telur dan komponen penyusun 

terbesarnya adalah air (Roesdianto, 2012). Kualitas 

putih telur dipengaruhi oleh keturunan, pakan, umur, 

penyakit, lingkungan, dan faktor setelah telur 
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dikeluarkan seperti, temperatur lingkungan, 

kelembaban, dan kondisi penyimpanan. Kualitas fisik 

telur diukur dalam beberapa cara, antara lain presentase 

putih telur, tinggi putih telur, volume putih telur, 

kekentalan isi putih telur dan nilai visual kondisi putih 

telur (Suhara, 2004). 

Karakter yang lebih spesifik pada putih telur 

adalah kandungan protein (lisosim) yang berpengaruh 

pada kualitas putih telur yang merupakan pembungkus 

kuning telur (Yuwanta, 2004). Kurnia(2012) 

menambahkan jenis protein didalam putih telur antara 

lain adalah ovalbumin, konalbumin, ovomusin, globulin 

(G1, G2, G3) dan avidin. 

 

2.5.4 Indeks Telur  

Indeks telur digunakan untuk mengetahui 

bentuk telur yang baik berguna sebagai syarat telur 

tetas. Telur tetas memiliki bentuk telur oval. Indeks 

telur yang seragam juga memudahkan penanganan 

pemasaran telur, agar mudah dalam memasukkan ke 

dalam kemasan (Setiawan, 2006). Menururt hasil 

penelitian Zita (2013) rataan indeks telur burung puyuh 

sekitar 77,35%.I ndeks telur dapat digunakan untuk 

menentukan kualitas telur secara fisik, karena indeks 

telur akan berpengaruh terhadap bentuk telur dan fungsi 

reproduksi. Bell and Weaker (2002) menyatakan 

semakin tinggi indeks telur maka kualitas telur semakin 

baik. Bentuk telur adalah oval dan terdapat bagian 

lancip serta tumpul pada kedua ujungnya.  

Indeks telur merupakan penilaian yang 

digunakan untuk melihat keseragaman telur, indeks 
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telur dapat diketahui dengan mengukur tinggi dan 

diameter kuning telur. Indeks telur dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu lama penyimpanan telur, 

strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan 

penyakit (Dwi, 2012). Nilai indeks kuning telur sangat 

bervariasi (Romanoff, 1998) menyatakan bahwa indeks 

kuning telur yang baru menetas mencapai 0,30-0,50. 

Indeks telur dapat dikategorikan menjadi bentuk 

lonjong, oval, dan bulat. Bentuk telur yang baik adalah 

berupa elips yang asimetris atau yang disebut oval 

cossinian atau oval asimetris degan ujung yang satu 

harus lebih tumpul dari ujung yang lain. Butcher dan 

Miles (2003) menyatakan semakin tinggi indeks telur 

maka kualitas telur semakin baik. Bentuk telur oval dan 

terdapat bagian lancip serta tumpul dibagian kedua 

ujungnya.   

 

2.5.5 Kolesterol Kuning Telur  

Kolesterol merupakan steroid hewani yang 

dijumpai dalam hampir semua jaringan hewan. 

Kandungan kolesterol pada burung puyuh sebesar 258,8 

mg/dl. Kadar kolesterol yang dihasilkan pada kuning 

telur dipengaruhi oleh kadar kolesterol yang 

didistribusikan pada saluran pencernaan, kadar 

kolesterol yang dihasilkan dalam saluran pencernaan 

diatur oleh hati (Hardini, 2006). Ayerza (2001) 

menyebutkan bahwa kadar kolesterol pada kuning telur 

dapat dipengaruhi oleh umur pengambilan telur, periode 

produksi pertama pada ayam dapat mengakibatkan 

kadar kolesterol yang tinggi. Nur (2006) menambahkan 

bahwa peningkatan akan asam empedu akan 
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meningkatkan ekskresi kolesterol sehingga kadar 

kolesterol yang ada pada jaringan akan menurin.  

Penurunan kadar kolesterol dapat terjadi setelah dua 

minggu sejak awal produksi telur, nilai konstan 

kolesterol didapat pada saat 6 bulan periode produksi 

telur kemudian meningkat kembali saat mendekati afkir. 

Kolesterol merupakan bagian dari lemak, 

mekanisme pembentukan kolesterol berhubungan 

dengan jumlah lemak, kadar asam lemak tidak jenuh 

dan sumber lemak lain  dalam pakan sangat 

memberikan pengaruh terhadap pembentukan kolesterol 

ayam betina (Santoso, 2013). Kolesterol dalam makanan 

terdapat pada daging, susu, kuning telur, dan lemak 

binatang. Kandungan kolesterol telur lebih tinggi 

dibandingkan dengan kandungan kolesterol pada daging 

dan susu (Winarno, 2002). Makanan yang mengandung 

kolesterol merupakan salah satu penyebab kenaikan 

kadar kolesterol dalam darah. Peningkatan kolesterol 

tersebut dapat menyebabkan penyakit jantung, 

penyempitan pembuluh darah, dan penyakit 

anterosklerosis (Rahmat, 2011).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Krajan, Desa 

Ngronggot, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk 

pada tanggal 23 Maret sampai 15 Mei 2015. Analisa 

proksimat bahan pakan dan tepung wortel dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, analisa total 

karoten dilaksanakan di Universitas Ma Chung dan      

pengujian kadar kolesterol kuning telur dilaksanakan di 

Universitas Padjajaran Bandung. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Burung Puyuh 

Burung puyuh yang digunakan yaitu jenis 

Coturnix coturnix japonica umur 30 hari sebanyak 125 

ekor yang di tempatkan pada kandang dengan ukuran 20 

x 20 x 25 dibagi menjadi 5 perlakuan dengan 5 ulangan 

dan setiap ulangan terdapat 5 ekor burung puyuh dengan 

nilai koefisien keragaman egg mass sebesar 9,95%. 

Data egg mass burung puyuh yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 12.  

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian 

adalah kandang battery dengan sistem panggung yang 

berfungsi untuk menghindari kontak langsung antara 

burung puyuh dan kotornya. Kandang terbuat dari 

bambu dengan alas kawat kasa, dilengkapi tempat pakan 

dan minum yang terbuat dari pipa paralon yang dibelah 
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menjadi dua bagian. Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 25 petak dengan ukuran 20 x 20 

x 25 cm. Pengukuran suhu dan kelembapan kandang 

menggunakan thermometer dan hygrometer. Hasil 

pengukuran suhu dan kelembapan dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 

3.2.3 Peralatan  

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tempat pakan dan minum, timbangan digital, kuas, 

timba, peralatan kebersihan, thermometer, 

hygrometer, plastik, gunting, pisau, dan baskom. 

2. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, 

kamera, dan laptop. 

3. Bahan kimia dan alat yang dgunakan untuk uji 

laboratorium seperti analisis proksimat tepung 

wortel, dan pengujian β-karoten.  

4. Peralatan kebersihan seperti sapu, lap, dan ember.  

5. Peralatan untuk pengukuran kualitas telur seperti 

gelas ukur, jangka sorong, dan Egg Yolk Colour 

Fan.  

 

3.2.4 Tepung Wortel  

Wortel yang digunakan diperoleh dari pengepul 

didaerah Pujon yang tidak laku dijual dipasar, dengan 

harga Rp.800-, per kg. Pembuatan tepung wortel 

dilakukan di UPT Materia Medica Kota Batu, Kab. 

Malang. 1 kg wortel segar dapat menghasilkan 150 g 

tepung wortel. Tepung wortel yang dibutuhkan selama 
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penelitian sebanyak 1,5 kg.  Proses pembuatan tepung 

wortel dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan pembuatan tepung wortel 

 
Tujuan dibuat dalam bentuk tepung yaitu agar 

daya simpan lebih lama, lebih efisien dalam 

pencampuran dengan pakan, tidak mudah rusak 

Dicuci bersih dan ditiriskan  

Pengirisan dengan ketebalan 2-3 

mm 

Diangin-anginkan hingga kering 

(SELAMselama 4-5 hari 

Digiling dengan mesin grinding 

Tanaman Wortel 

Besar (lolos sortir) Kecil (Tidak Lolos 

Sortir) 

Tepung Wortel 

Batang Akar  Umbi Daun 

Dikonsumsi oleh 

manusia 
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(berjamur), dan mudah dibawa. Kandungan zat 

makanan tepung wortel dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Kandungan  Zat Makanan Tepung Wortel 

Kandungan zat makanan Jumlah (%) 

Abu 10,01* 

Protein Kasar 13,30* 

Serat Kasar 15,08* 

Lemak Kasar 2,68* 

Gross Energy 3897,77* 

Total Karoten  234,145** 
Sumber : (*) Hasil Analisa Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

(2015). 

            (**) Hasil Analisa Lab. Bioindustri Universitas Ma 

Chung 

3.2.5 Pakan  

Pakan basal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah produksi PT. Charoen Pokhpand Indonesia. 

Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan basal  

Zat makanan Label (%)* (%)** 

Bahan Kering Min.87,00 88,60 

Abu Max. 12,00 5,89 

Protein Kasar 20,00-22,00 21,46 

Serat Kasar Min. 5,00 4,13 

Lemak Kasar Min.3,50 4,13 

Gross Energy - 3840,74 

Kadar air Max. 13,00 - 
Sumber : (*) Pakan burung puyuh petelur dewasa produksi 

PT. Charoen Pokhpand  Indonesia. 
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(**) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas   Peternakan      

Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan lapang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 5 

perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 5 kali, 

sehingga terdapat 25 percobaan, setiap 1 unit percobaan 

terdiri dari 5 ekor burung puyuh. Adapun level perlakuan 

yang digunakan:  

 P0 = Pakan Basal Tanpa Perlakuan  

 P1 = Pakan Basal + 0,25 % tepung wortel  

 P2 = Pakan Basal + 0,5 % tepung wortel  

 P3 = Pakan Basal + 0,75 % tepung wortel  

 P4 = Pakan Basal + 1 % tepung wortel  

 

3.3.1 Persiapan penelitian  

Denah pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus memiliki 

peluang yang sama untuk diberi perlakuan tertentu atau 

obyektif dalam penempatannya dengan urutan-urutan 

percobaan. Pengacakan perlakuan dilakukan dengan 

cara menggunakan sistem lotre secara manual (Suhaemi, 

2011). Berikut denah pengacakan kandang dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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P0U1 

2 

P4U1 

3 

P0U2 

4 

P3U4 

5 

P0U3 
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P4U5 
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P3U2 
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P1U1 

11 

P4U2 
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P2U4 
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P1U5 
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P4U3 
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P2U3 
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21 

P1U2 
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P3U3 

23 

P2U2 

24 

P1U4 

25 

P3U5 

Gambar 3. Tata letak kandang pada saat penelitian 

 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 minggu. 

Setiap hari tempat pakan dan minum dibersihkan 

sebelum pemberian pakan dan minum. Tempat pakan 

dan minum dibersihkan dan di desinfektan sebelum 

burung puyuh dimasukkan kedalam kandang, hal 

tersebut bertujuan untuk membebaskan kandang dan 

peralatan dari bibit penyakit. 

 

3.3.3 Pemberian Pakan dan Minum  

Pakan yang akan diberikan ditimbang, pakan 

betina membutuhkan 25 g/hari x 5 ekor = 125 

g/petak/hari. Jumlah pakan keseluruhan perhari yaitu 

125 g x 25 petak = 3125 g/hari. Pakan diberikan 2 kali 

dalam sehari dengan proporsi 60% pada pagi hari yaitu 

sebesar 75 g pada pukul 07.00 dan 40% pada sore hari 

yaitu sebesar 25 g pada pukul 16.00. Air minum yang 

diberikan secara tidak terbatas namun terkontrol (ad 

libitum). 
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3.3.4 Pemberian Tepung Wortel  

Tepung wortel diberikan melalui pakan. Metode 

pemberian tersebut dilakukan dengan cara tepung wortel 

ditaruh didalam plastik kemudian ditimbang dan 

dicampur pada pakan sesuai dengan jumlah masing-

masing perlakuan sampai merata dan kemudian 

diberikan kepada ternak. Tepung wortel yang 

dikonsumsi oleh burung puyuh ditimbang sesuai 

perlakuan. Level pemberian tepung wortel dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Level Pemberian Tepung Wortel 

Level 

Pemberian  

(%) 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

Pemberian 

Tepung wortel 

(g/ekor/hari) 

0,25 25 0,062 

0,5 25 0,125 

0,75 25 0,187 

1 25 0,25 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk 

mengetahui pengaruh pemberian tepung  wortel dalam 

pakan terhadap kualitas telur burung puyuh sebagai 

berikut : 

a. Bobot telur  (g) 

Pengukuran bobot telur burung puyuh dilakukan 

setiap minggu dengan cara telur ditimbang 

menggunakan timbangan digital. 

 

b. Indeks Telur (%) 

Pengukuran indeks telur dilakukan setiap 

minggu dengan cara mengukur tinggi dan lebar telur 
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dengan menggunakan jangka sorong. Perhitungan 

indeks telur dapat menggunakann rumus berikut : 

                    
            

            
x 100% 

 

c. Warna Kuning Telur  

Pengukuran warna kuning telur dilakukan setiap 

minggu dengan cara membandingkan kuning telur 

dengan Egg Yolk Colour Fan yang memiliki standart 

warna 1-15, semakin tinggi skor warna kuning telur 

maka semakin baik kualitas telur tersebut.  

 

d. Volume Putih dan Kuning Telur (ml) 

Volume putih dan kuning telur diukur dengan 

menggunakan gelas ukur. Putih dan kuning telur 

dipisahkan dengan egg sparator terlebih dahulu, 

kemudian dimasukkan kedalam gelas ukur.  

 

e. Kolesterol Telur (mg / 100 g) 

Pengukuran kadar kolesterol telur menggunakan 

metode CHOD PAP Kit dengan menggunakan alat 

Spektrofotometer. Langkah-langkah yang dilakukan 

yaitu sampel ditimbang sebanyak ± 2-5 g dimasukkan 

kedalam tabung schoot. Larutan metanol : heksan 

(1:1) ditambahkan kedalam tabung sebanyak 25 ml. 

Botol ditutup dan dikocok selama 1 menit. Sampel 

didiamkan selama 10 menit pada suhu ruang dan 

dikocok lagi selama 1 menit. Larutan disaring 

kemudian dilakukan pemisahan dengan mengambil 

larutan fase bawah kedalam gelas kimia dan larutan 

fase atas kedalam gelas kimia lain. 
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Dilakukan reektraksi dengan menambahkan 

larutan fase bawah dengan 25 ml larutan methanol : 

heksan (1:1). Larutan fase atas yang dihasilkan 

dipisahkan kemudian dicampur dengan hasil yang 

pertama. Panaskan larutan fraksi lipid hingga kering 

pada suhu 37
o
C. Tambahkan ke dalam lautan yang 

telah dipanaskan, larutan tween 60 sebanyak 2 ml lalu 

dikocok hingga homogen. Larutan tersebut diambil 

sebanyak 100 µl kemudian ditambahkan dengan 1 ml 

reagen CHOD PAP Kit. Kocok hingga homogen dan 

didiamkan selama 10 menit, kemudian diukur 

absorbsinya pada λ 500 nm.  

 

3.5 Analisis Data  

Data hasil penelitian ditabulasi menggunakan 

program Microsoft Excel. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam (Analisis of Varian = 

ANOVA) dari Rancangan Acak lengkap (RAL). Apabila 

terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 

(Suhaemi, 2011).  

Model matematisnya sebagai berikut:   

Yij = µ+ a + €ij 

Keterangan : 

Yi  = Hasil pengamatan ke-i dan ulangan ke-j 

µ  = Nilai rata-rata (mean) 

a  = pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

dan ulangan ke-j 

 I  = 1,2,3,4,5 

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

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

Burung puyuh : Burung puyuh percobaan berjenis 

Coturnix coturnix japonica  berumur 

30 hari 

Tepung wortel : Salah satu produk olahan wortel 

yang tidak lolos sortir                  

(bentuk kecil, tidak laku dijual, tanah 

yang menempel pada kulit wortel, 

bentuk yang tidak normal). 

Kualitas telur : Variabel penelitian yang meliputi 

bobot telur, indeks telur, warna 

kuning telur, volume putih telur, 

volume kuning telur, dan kadar 

kolesterol kuning telur. 

Indeks Telur : Untuk mengetahui bentuk telur 

dengan membandingkan tinggi dan 

lebar telur 

Warna Kuning 

Telur 

: Merupakan hasil pengukuran 

terhadap warna kuning telur hasil 

percobaan dengan menggunakan egg 

yolk colour fan dengan standart 

warna 1-15 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian penambahan tepung wortel sebagai 

aditif pakan pada pakan burung puyuh umur 30 hari terhadap 

kualitas telur burung puyuh yang meliputi berat telur, indeks 

telur, volume putih dan kuning telur, warna kuning telur, dan 

kolesterol kuning telur dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata berat telur, indeks telur, volume putih dan 

kuning telur, warna kuning telur, kolesterol kuning 

telur 

Variabel 
Perlakuan  

P0 P1 P2 P3 P4 

Berat Telur (g/butir) 10,9±0,51 10,8±0,71 11,1±0,36 11,1±0,48 11,0±0,13 

Indeks Telur  77,8±3,56 77,9±1,47 76,5±2,66 75,3±1,54 76,5±1,80 

Vol. Putih Telur (ml) 5,5±0,34 5,3±0,32 5,4 ±0,40 5,7±0,31 5,4±0,18 

Vol. Kuning Telur (ml) 3,04±0,25 2,97±0,38 3,09 ± 0,32 3,03±0,33 3,06±0,18 

Warna Kuning Telur** 3,5±0,25a 4,2±0,27b 5,0 ± 0,27c 5,6±0,33d 6,4±0,38e 

Kolesterol Kuning  

Telur (mg/100g)** 
628,83±3,41d 616,66±1,93c 607,06±2,67b 598±51a 596±0,99a 

Keterangan : Superskrip huruf  yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh  sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Berat Telur 

Bobot telur merupakan salah satu parameter dalam 

menentukan kualitas telur yang diukur berdasarkan 

satuan gram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata bobot telur dari nilai tertinggi sampai 

terendah berturut-turut yaitu    perlakuan P3 (11,1 ± 0,48 

g), perlakuan P2 (11,1 ± 0,36 g), perlakuan P4 (11,1 ± 

0,13 g), perlakuan P0 (10,9 ± 0,51 g), perlakuan P1 (10,8 

± 0,71 g). Hasil analisis statistik pada Lampiran 2. 
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menunjukkan bahwa pakan perlakuan menggunakan 

tepung wortel memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P<0,05) terhadap bobot telur. Hal ini dikarenakan 

penambahan tepung wortel dalam pakan tidak banyak 

memberikan perbedaan pada kandungan zat makanan 

setiap pakan perlakuan sehingga menghasilkan bobot 

telur yang relatif sama. Perbedaan yang tidak nyara pada 

bobot telur hasil penelitian juga disebabkan kandungan 

PK dari kelima perlakuan tidak memiliki perbedaan yang 

jauh, dengan demikian menghasilkan bobot telur yang 

relatif sama. Protein pakan setiap perlakuan sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi berat terhadap 

pembentukan albumin telur dan pembentukan kuning 

telur yang mempengaruhi bobot telur yang dihasilkan, 

selain itu faktor yang mempengaruhi bobot telur tidak 

hanya dari pakan, tetapi juga dipengaruhi oleh 

lingkungan, genetik, dewasa kelamin, bobot badan, umur, 

dan beberapa zat makanan dalam pakan. Yuwanta (2010) 

menyatakan bahwa bobot badan ternak pada saat dewasa 

kelamin dapat mempengaruhi bobot telur yang 

dihasilkan. Bobot tubuh yang ringan pada saat dewasa 

kelamin akan menghasilkan bobot telur yang kecil. 

Data statistik menunjukkan dengan adanya 

pemberian tepung wortel memberikan pengaruh yang 

tidak nyata, akan tetapi secara deskriptif diperoleh rata-

rata tertinggi yaitu perlakuan P3 (11,1 ± 0,42 g) dengan 

pemberian 0,75% tepung wortel dan terendah yaitu 

perlakuan P1 (10,8 ± 0,71 g) dengan pemberian 0,25%. 

Meningkatnya bobot telur banyak dipengaruhi oleh 

protein yang terkandung dalam tepung wortel. Atik 

(2010) menjelaskan bahwa faktor terpenting dalam pakan 
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yang mempengaruhi bobot telur adalah protein yang 

terkonsumsi dalam pakan, karena kurang lebih 50% dari 

berat kering telur adalah protein dan konsumsi pakan 

beserta zat-zat yang terkandung didalamnya seperti 

lemak, karbohidrat dan vitamin. Rataan bobot telur 

burung puyuh yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 

antara 10,30-11,1 g/butir. Bobot telur burung puyuh yag 

diperoleh pada penelitian ini masih dibilang normal dan 

bias dibilang masih bagus. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Anmggroidi (1995) bahwa telur burung puyu 

mempunyai bobot 7-8% dari berat induk, yaitu berkisar 

antara 7-12 g/butir. 

Ukuran dan bobot telur sangat dipengaruhi oleh 

zat makanan seperti protein, asam amino tertentu  yaitu 

metionine dan lysine, energi, lemak dan asam lemak 

esensial seperti asam linoleat. Terpenuhinya akan nutrisi 

tersebut, diharapkan bukan hanya menghasilkan telur 

berkualitas melainkan juga ikut berperan dalam 

meningkatkan jumlah produksi telur. Wortel  

mengandung protein sebesar 13,30% dan lemak 2,68%. 

Kandungan protein dan asam amino dalam pakan sangat 

menentukan bobot telur, asam amino esensial yang dapat 

mempengarui bobot telur yaitu metionin. Hal tersebut 

disebabkan karena 50% berat kering telur adalah protein 

(Latifah, 2007). Pakan yang mempunyai kualitas baik 

akan menghasilkan bobot telur yang besar, oleh karena 

itu penurunan bobot telur dapat terjadi karena kandungan 

asam amino dalam ransum tidak sesuai dengan kebutuhan 

(Wahju, 2004).  
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4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Telur  

Berdasarkan pada Tabel 7. menunjukkan bahwa 

perlakuan P1 yakni dengan penambahan tepung wortel 

sebanyak 0,25% mempunyai rata-rata indeks telur 

tertinggi   didapatkan rata-rata indeks telur dari tertinggi 

yaitu (77,8±3,56%) pada perlakuan P0/kontrol , 

perlakuan P4 (76,5±180%), perlakuan P2 (76,5±2,66%), 

dan terkecil yaitu pada perlakuan P3 (75,3±1,54%). Hasil 

analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa 

pakan dengan perlakuan tepung wortel berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap indeks telur. Tidak adanya 

perbedaan diantara perlakuan disebabkan karena 

kandungan zat makanan dalam pakan perlakuan tidak  

berbeda, karena zat makanan tersebut mempengaruhi 

kualitas fisik telur. Yannakopoulos (1999) menjelaskan 

bahwa indeks telur merupakan gambaran dari kandungan 

protein pakan. Protein pakan akan mempengaruhi 

kualitas internal telur yang selanjutnya dapat 

mempengaruhi indeks telur akibat dari gaya tarik menarik 

yang berbanding lurus koefisien dengan kekentalan. 

Selain kandungan zat makanan, tidak adanya pengaruh 

diantara perlakuan karena burung puyuh sudah mencapai 

dewasa kelamin sedangkan indeks telur sangat 

dipengaruhi oleh bentuk dan besar kecilnya oviduct atau 

saluran telur. Menurut Indi (2013) menambahkan ayam 

yang mempunyai oviduct yang relatif sama akan 

menghasilkan telur yang mempunyai indeks telur yang 

relative sama. 

Bobot badan berkorelasi positif dengan ukuran 

telur, saat pertama kali bertelur pullet yang memiliki 

bobot badan dibawah standar akan memproduksi telur 
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dengan ukuran kecil, demikian sebaliknya jika pullet 

dengan bobot badan diatas standart saat pertama kali 

bertelur  maka akan menghasilkan telur yang lebih besar 

ukurannya. Bobot badan yang semakin besar 

memungkinkan ukuran isthmus semakin besar dan lebar, 

sehingga bentuk telur yang dihasilkan akan cenderung 

bulat. Bentuk telur yang semakin bulat tersebut umumnya 

memiliki nilai indeks telur yang lebih tinggi (Sodak, 

2011). Piliang (1996) menambahkan apabila diameter 

isthmus sempit maka bentuk telur yang dihasilkan 

cenderung lonjong. 

Indeks telur diperoleh dari persentase 

perbandingan lebar telur dengan tinggi telur. Nilai ini 

digunakan untuk mengetahui berbagai bentuk telur 

seperti lonjong, bulat, dan oval. Semakin tinggi nilai 

indeks telur maka telur semakin bulat. Indeks telur 

burung puyuh yang diberi pakan tepung wortel sebagai 

aditif pakan dengan level pemberian sampai 1% masih 

tergolong baik. Menurut Yuwanta (2007) telur dianggap 

memiliki bentuk yang baik apabila indeks telur berukuran 

70-79%. Indeks telur yang ideal adalah 74%. Haryono 

(2000) menjelaskan bahwa telur yang mempunyai nilai 

indeks <72 berbentuk lonjong sedangkan telur bulat 

mempunyai indeks >76. Hal ini berarti telur hasil 

penelitian berbentuk bulat karena indeks telur diatas 76. 

Bentuk telur juga dipengaruhi oleh umur induk. Induk 

yang berumur lebih muda menghasilkan telur yang kecil 

dan cenderung berbentuk lonjong sedangkan induk yang 

berumur lebih tua akan menghasilkan telur yang 

berbentuk bulat.  
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4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Volume Putih Telur  

Data volume putih telur semua perlakuan dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Pengaruh perlakuan volume 

putih telur dapat dilihat pada Tabel 7. Volume putih telur 

diukur dengan menggunakan gelas ukur dengan ketelitian 

1ml. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata volume putih 

telur perlakuan pakan dengan menggunakan tepung 

wortel dengan perlakuan P2 dan P4 masing-masing 

5,4±0,40 ml dan 5,4±0,18 ml, lebih rendah dibandingkan 

P0 dan P3 masing-masing sebesar 5,5±0,34 ml dan 

5,7±0,31 ml. Perlakuan P1 diperoleh nilai volume putih 

telur sebesar 5,3±0,32 ml. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6. 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung wortel 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap volume putih telur. Yuwanta (2004) menyatakan 

bahwa karakter yang lebih spesifik yang terdapat pada 

putih telur adalah kandungan protein. Akhmad (2013) 

menyatakan nilai kecernaan protein berhubungan pada 

besar kecilnya serat kasar pada pakan. Pakan yang 

memiliki serat kasar tinggi akan menghambat kecernaan 

protein, diketahui serat kasar pada tepung wortel cukup 

tinggi sebesar 13,30%, sedangkan Widodo (2002) 

mengatakan bahwa ternak unggas hanya membutuhkan 

serat kasar sekitar 3-6%. 

Winarno dan Koswara (2002) dalam penelitiannya 

berpendapat bahwa volume putih telur dan tinggi putih 

telur dipengaruhi oleh tingkat keenceran putih telur dan 

lamanya daya simpan telur. Volume putih telur dalam 

penelitian ini belum berkurang atau berubah karena 
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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. Zahera (2012) menyebutkan bahwa 

semakin banyak kandungan protein didalam pakan yang 

diberikan maka akan menghasilkan putih telur yang lebih 

kental. Telur segar umumnya memiliki putih telur yang 

kental. Putih telur yang encer dipicu oleh kerusakan pada 

jala-jala ovumucin yang berfungsi sebagai pembentuk 

struktur putih telur.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Volume Kuning Telur 

Berdasarkan pada Tabel 7. didapatkan rata-rata 

volume kuning telur dari tertinggi hingga terendah yaitu 

perlakuan P2 (3,09±0,32), P4 (3,06±0,18), P0 

(3,04±0,25), P3 (3,03±0,33), dan P1 (2,97±0,38) ml. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 8. menunjukkan 

bahwa pakan dengan perlakuan tepung wortel 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap volume kuning telur. Secara keseluruhan baik 

volume putih maupun kuning telur, P2 memiliki rata-rata 

yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya, 

hal ini dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam pakan 

burung puyuh. Volume kuning telur dipengaruhi oleh 

kandungan lemak karena deposit lemak terbanyak berada 

didalam kuning telur. 
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Bell dan Weaver (2002) menyatakan bahwa 

kandungan lemak didalam kuning telur dapat dipengaruhi 

oleh kandungan lemak yang diserap oleh usus halus. 

Volume kuning telur dipengaruhi oleh kandungan lemak 

karena penyimpanan lemak terbanyak berada di kuning 

telur yaitu sekitar 32-36%. Yamamoto (2007) 

menambahkan asam lemak yang terbanyak terdapat pada 

linoleat, oleat dan stearate. Kandungan lemak di dalam 

kunng telur dipengaruhi oleh kandungan lemak pakan. 

Dapat diketahui bahwa jumlah lemak kasar pada tepung 

wortel yaitu 2,68%. Kandungan lemak dalam tepung 

wortel tidak terlalu tinggi sehingga tepung wortel layak 

diberikan untuk ternak unggas. Kebutuhan lemak pada 

ternak unggas bervariasi yaitu 3-8% tergantung dari 

spesies dan umur ternak (Widodo, 2002).  

Komala (2008) menjelaskan 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 mencerminan kualitas interior telur, selanjutnya 

dapat mempengaruhi volume kuning. 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 10 hari pada suhu 

30
o
C (Romanolf, 1963). Kadar air telur dipengaruhi oleh 

kecepatan penguapan, suhu dan kelembaban tempat 

penyimpanan telur. Tepung wortel mengandung Lemak 

Kasar sebesar 2,68%. Kuning telur memiliki komposisi 

gizi yang lebih lengkap dibandingkan dengan putih telur 

dan terdiri dari air, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga 



43 

 

vitamin. Pada penelitian ini volume kuning telur yang 

tertinggi terjadi pada level pemberian 5% tepung wortel. 

Selain dari kandungan lemak pada pakan dan tambahan 

tepung wortel, peningkatan volume kuning telur terjadi 

karena tepung wortel memiliki kandungan antioksidan.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kuning Telur 

Data yang dihasilkan dalam penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai warna kuning telur 

dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu P4 

(6,4 ± 0,38 mg/100 g), P3 (5,6 ± 0,33m), P2 (5,0 ± 0,27), 

P1 (4,2 ± 0,27), P0 (3,5 ± 0,25). Hasil analisis statistik 

pada Lampiran 10. menunjukkan bahwa pakan perlakuan 

dengan pemberian tepung  wortel memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap skor warna kuning 

telur. Skor warna kuning telur semakin meningkat dengan 

bertambahnya konsentrasi pemberian tepung wortel 

dalam pakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pigmen 

yang terkandung di dalam tepung wortel berperan dalam 

meningkatkan warna kuning telur. Pigmen pemberi 

warna kuning telur yang ada dalam pakan secara fisiologi 

akan diserap oleh organ pencernaan usus halus dan 

diedarkan ke organ target yang membutuhkan. Weng 

(2000) membuktikan dalam penelitiannya bahwa β-

karoten dalam darah yang sampai ke organ uterine 

endometrium akan mempengaruhi fungsi organ tersebut. 

Tipe dan jumlah pigmen karotenoid yang dikonsumsi 

unggas petelur merupakan faktor utama dalam pigmentasi 

kuning telur (Aprilianty, 2013). 

Perbedaan  warna kuning telur tiap perlakuan 

dikarenakan penggunaan level tepung wortel yang 



44 

 

berbeda, sehingga menghasilkan warna yang berbeda, 

selain itu didalam tepung wortel terdapat kandungan 

karotenoid (56,18 IU) yang dapat meningkatkan skor 

warna kuning telur. Karotenoid merupakan pigmen 

bewarna kuning, orange atau merah orange. Pigmen 

karoten tersebut dapat diubah menjadi warna kuning telur 

sesuai dengan level pemberian dan kemampuan unggas. 

Argo (2013) menambahkan bahwa semakin tinggi 

kandungan karoten maka kuning telur akan semakin tua. 

Senyawa karotenoid yang ada pada wortel berfungsi 

sebagai pewarna alami kuning telur. Senyawa ini tidak 

dapat disintesis oleh tubuh ternak sehingga kebutuhan 

akan senyawa karotenoid hanya diperoleh dari 

makanannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Scanes 

(2004) bahwa warna kuning telur tergantung dari pigmen 

dalam pakan unggas yang dikonsumsi. Silva (2009) 

menambahkan bahwa warna kuning telur dipengaruhi 

oleh zat-zat yang terkandung didalam pakan, seperti 

xanthofil, β-karoten, klorofil dan cytosan.  

Yanamoto (2007) dalam penelitiannya juga 

sependapat apabila pakan mengandung lebih banyak 

karoten yaitu xanthophyl maka warna kuning telur 

semakin bewarna jingga kemerahan. Xanthophyl 

dibutuhkan oleh ternak unggas dalam pembentukan 

warna kuning telur, sedangkan karotenoid selain sebagai 

precursor    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 tepung 

wortel pada setiap perlakuan.  
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Nilai warna kuning didapat secara visual dengan 

membandingkan pada set warna pada alat egg yolk colour 

fan dengan standart 1-15. Nilai warna kuning telur 

tertinggi hasil penelitian pada penambahan tepung wortel 

sebanyak 1% sebesar 6,4. Tepung wortel dilihat dari 

kandungan gizinya memiliki kandungan vitamin A sangat 

tinggi, terutama provitamin A yaitu β-karoten sebanyak 

8285 mg/100 g berat kering. Supanti (2003) 

menambahkan dalam penelitiannya bahwa indeks warna 

kuning telur puyuh berkisar antara 5,35-5,73, warna 

kuning telur bervariasi, hal ini disebabkan oleh 

xantophyl, strain, dan varietas, kandang, stres, bahan 

pakan yang digunakan. 

 

4.6 Pegaruh Perlakuan terhadap Kolesterol Kuning Telur 

Berdasarkan Tabel 7. nilai rata-rata kandungan 

kolesterol kuning telur dari tertinggi hingga terendah 

yaitu perlakuan P0 (628,46±3,41), P1 (616,66±1,93), P2 

(607,06±2,67), P3 (598,51±1,91), P4 (596,69±0,99) 

mg/100g. Hasil analisis statistik pada Lampiran 11. 

Menunjukkan bahwa pakan perlakuan menggunakan 

tepung wortel   memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar kolesterol kuning   telur, hal ini 

disebabkan adanya kandungan serat kasar yang tinggi 

(15,08 %) pada wortel.  Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Griminger (2000) berpendapat bahwa 

serat kasar yang tinggi dapat menurunkan kadar 

kolesterol kuning telur. Rendahnya kandungan kolesterol 

yang diberi perlakuan tepung wortel 1% diduga karena 

serat yang terdapat dalam pakan dapat mengurangi 

sekresi dari kelenjar empedu, untuk mengurangi produksi 
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asam-asam empedu yang menyebabka penurunan 

absorbsi dari asam-asam lemak dan kolesterol dalam 

tubuh. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s memiliki notasi yang berbeda. 

menurut Aviati (2014) menyatakan bahwa telur burung 

puyuh memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi 844 

mg/dl, sedangkan  berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan kadar kolesterol kuning telur tertinggi pada P0 

dengan nilai rata-rata 628,46 mg/100 g dan terendah pada 

P4 dengan pemberian 1% tepung wortel adalah 596,69 

mg/100 g. Semakin banyak tepung wortel yang diberikan 

dalam pakan maka semakin rendah kandungan kolesterol 

yang ada di dalam kuning telur hal ini dikarenakan 

adanya kandungan β-karoten 56,18 IU/ 100 g tepung 

wortel. Semakin rendah kandungan kolesterol kuning 

pada telur burung puyuh akan meningkatkan kualitas dan 

lebih sehat untuk dikonsumsi. Riset Robertson dkk 

(peneliti Universitas Florida, Amerika Serikat), 

menemukan bahwa konsumsi wortel setiap hari selama 

tiga minggu dapat mengurangi kadar kolesterol darah 

sebesar 11%. 

Kolesterol merupakan bagian dari lemak, 

mekanisme pembentukan kolesterol berhubungan dengan 

jumlah lemak, kadar asam lemak tidak jenuh dan sumber 

lemak lain dalam pakan sangat memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan kolesterolm(Santoso, 2013). 

Menurut Guyton (2007) menambahkan bahwa pakan 

yang diserap di usus mengandung komponen antara lain 

karbohidrat, lemak, protein. Zat-zat tersebut dipecah 

menjadi senyawa yang lebih sederhana kemudian 

http://kliniksehati.com/ketahui-gejala-gejala-dan-cara-menurunkan-kolesterol-tinggi/
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melewati vena porta hepatica atau system limfatik 

menuju ke hati, kemudian diubah menjadi asetil KoA. 

Aviati (2014) menambahkan pengangkutan asam lemak 

dan kolesterol dari hati keseluruh tubuh dalam bentuk 

lipoprotein, kemudian di hati asam lemak disintesis 

menjadi trigliserida yang kemudian bergabung dengan 

kolesterol, posfolipid, dan protein menjadi Very Low 

Density Lipoprotein (VLDL) yag akan diangkut 

keseluruh jaringan tubuh termasuk folikel ovarium, 

sehingga dengan adanya peningkatan kolesterol       

endogen dan salah satunya tersalur ke folikel ovarium 

yang akan menjadikan kadar    kolesterol lebih rendah.  

Menurut Ayerza (2001) Faktor lain yang 

mempengaruhi kadar kolesterol telur adalah umur, 

pengambilan telur. Jiang (1991) menambahkan bahwa 

penurunan kadar kolesterol (mg/g kuning telur) dapat 

terjadi setelah dua minggu sejak awal produksi. Nilai 

konstan kadar kolesterol sendiri didapat pada saat 6 bulan 

periode produksi telur kemudian meningkat kembali saat 

mendekati afkir.       
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penambahan tepung wortel (Daucus carrota) 

dalam pakan dapat memperbaiki kualitas telur burung 

puyuh. Penambahan tepung wortel 1% memberikan 

hasil yang terbaik terhadap indeks, warna kuning telur 

dan dapat menurunkan kadar kolesterol kuning telur 

burung puyuh.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui level 

maksimum pemberian tepung wortel dalam 

meningkatkan kualitas telur dan mengenai penggunaan 

tepung wortel pada pakan unggas lainnya.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rata-rata Bobot Telur (g/butir) Burung Puyuh  

Perlakuan 

Minggu ke- 

Rata-rata 
I II III IV 

P0 U1 11,05 10,23 10,48 10,14 10,48 

  U2 10,31 10,13 10,31 10,73 10,37 

  U3 10,5 10,69 11,1 10,98 10,82 

  U4 11,69 11,85 10,53 11,88 11,49 

  U5 10,92 11,63 11,43 11,58 11,39 

P1 U1 10,86 11,07 10,73 11,16 10,96 

  U2 12,4 12,07 12,66 11,36 11,87 

  U3 9,7 9,78 10,55 11,94 10,12 

  U4 10,63 10,1 10,37 11,73 10,68 

  U5 10,37 10,11 10,16 10,2 10,21 

P2 U1 11,23 11,37 12,42 10,62 11,41 

  U2 10,55 11,99 11,74 11,29 11,39 

  U3 10,32 11,25 10,29 10,42 10,57 

  U4 11,05 10,81 11,82 10,57 11,06 

  U5 10,65 10,82 10,63 11,37 10,87 

P3 U1 9,49 11,61 10,04 10,9 10,51 

  U2 11,36 9,88 11,17 11,02 10,86 

  U3 11,14 11,37 11,76 11,3 11,39 

  U4 10,69 12,11 12,24 11,94 11,75 

  U5 10,58 11,45 11,07 11,73 11,21 

P4 U1 10,52 10,54 11,18 10,9 10,79 

 
U2 10,4 9,8 12,48 11,77 11,11 

 
U3 10,61 10,78 11,17 11,29 10,96 

 
U4 10,99 10,78 11,19 10,93 10,97 

  U5 10,63 11,19 11,11 11,41 11,09 
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Lampiran 2. Analisis Statistik Bobot Telur (g/ekor)  

Burung Puyuh  

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan ± sd 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 10,48 10,37 10,82 11,49 11,39 54,55 10,9 ± 0,51 

P1 10,96 11,87 10,12 10,68 10,21 53,84 10,8 ± 0,71 

P2 11,41 11,39 10,57 11,06 10,87 55,3 11,1 ± 0,36 

P3 10,51 10,86 11,39 11,75 11,21 55,72 11,1 ± 0,48 

P4 10,79 11,11 10,96 10,97 11,09 54,92 11,0 ± 0,13 

Total 274,33 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

             FK =
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 = 

       

   
 = 3010,17 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

 = (10,48
2
+8,17

2
+11,41

2
+………+11,09

2
) – 3010,17 

 = 3015,12 – 3010,17 

 = 4,95 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

    = 
                                 

 
 3010,17 

    =3010,59 – 3010,17 

    = 0,42 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKG = JKT – JKP =4,95 – 0,42 

        = 4,53 

 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1  

                  = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r - 1)  

 = 5 (5-1) 

 = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

 

       = 
    

 
 = 0,51 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

 

    = 
    

  
 = 0,23 

 

i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

 

          = 
    

    
 = 0,46 
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SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 0,42 0,10 0,46 2,85 4,3 

Galat 20 4,53 0,23 
   

Total  24 12,59         

Kesimpulan : F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata  (P>0,05) terhadap 

bobot telur. 
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Lampiran 3. Rata-rata  Persentase Indeks Telur (%) 

Burung Puyuh  

Perlakuan 

Minggu ke- 

Rata-rata 
I II III IV 

P0 U1 70,43 69,62 74,11 72,26 71,61 

 
U2 83,71 78,57 76,66 82,47 80,35 

 
U3 73,8 79,81 81,15 82,84 79,40 

 
U4 73,41 80,62 80,45 78,66 78,29 

 
U5 81,76 77,44 81,9 77,04 79,54 

P1 U1 80,89 78,5 79,25 77,95 79,15 

 
U2 75,44 80,37 78,13 78,85 78,20 

 
U3 77,24 79,02 72,7 72,97 75,48 

 
U4 80,45 77,56 78,21 79,38 78,90 

 
U5 79,42 74,23 79,17 77,29 77,53 

P2 U1 77,98 82,37 74,49 83,11 79,49 

 
U2 78,1 77,25 76,19 75,07 76,65 

 
U3 78,85 76,81 77,85 74,62 77,03 

 
U4 76,99 73,05 76,26 81,9 77,05 

 
U5 71,92 70,89 73,13 72,75 72,17 

P3 U1 76,74 81,31 80,67 73 77,93 

 
U2 72,7 80,2 70,41 77,71 75,26 

 
U3 73,73 73,18 74,19 75,68 74,20 

 
U4 77,61 71,55 73,01 74,71 74,22 

 
U5 70,49 75,07 75,96 77,91 74,86 

P4 U1 73,93 74,54 72,33 75,23 74,01 

 
U2 72,59 82,02 72,75 74,19 75,39 

 
U3 79,18 76,,09 77,85 78,5 78,51 

 
U4 76,65 73,51 74,62 83,77 77,14 

 

U5 75,83 77,84 76,56 79,94 77,54 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Indeks Telur (%) Burung 

Puyuh  

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± sd 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 71,61 80,35 79,40 78,29 79,54 389,17 77,8 ± 3,56 

P1 79,15 78,20 75,48 78,90 77,53 389,26 77,9 ± 1,47 

P2 79,49 76,65 77,03 77,05 72,17 382,40 76,5 ± 2,66 

P3 77,93 75,26 74,20 74,22 74,86 376,46 75,3 ± 1,54 

P4 74,01 75,39 78,51 77,14 77,54 382,59 76,5 ± 1,80 

            1919,87   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

             FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 =

        

   
 = 147436,03 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

        = (71,61
2
+79,15

2
+..……+77,54

2
) – 147436,03 

        = 147569,3 – 147436,03 

        = 133,23 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

        = 
                                            

 
 147436,03 

        = 147459,2 – 147436,03 

        =  23,18 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JKG = JKT – JKP = 133,23– 23,18 

        = 110,05 

 

e. db Perlakuan  

db Perlakuan = t – 1  

           = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r - 1)  

 = 5 (5-1) 

 = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

 

  = 
      

 
 = 5,79 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

 

    = 
      

  
 = 5,50 

 

i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

 

    = 
    

    
 = 1,05 
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SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 23,18 5,79 1,05 2,87 4,43 

Galat 20 110,05 5,50 
   

TOTAL  24 133,23         

Kesimpulan : F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh 

yang tidak nyata  (P>0,05) terhadap indeks telur. 

. 
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Lampiran 5. Rata-rata Volume Putih Telur (ml) Burung 

Puyuh  

Perlakuan 

Minggu ke- 

Rata-rata 
I II III IV 

P0 U1 4,8 5,7 5,4 5,2 5,28 

 
U2 5,1 4,8 5,4 5 5,08 

 
U3 5,4 5,3 5,2 5,4 5,33 

 
U4 5,7 6,2 5,2 5,8 5,73 

 
U5 6 6 5,5 6,1 5,90 

P1 U1 5,8 4,2 5,5 5,8 5,33 

 
U2 6,2 5,9 6 5 5,78 

 
U3 4,4 5,1 5,4 4,8 4,93 

 
U4 5,1 4,8 5,4 5,8 5,28 

 
U5 5 5 5,4 5 5,10 

P2 U1 5,8 5 5 5,3 5,28 

 
U2 6,1 6,2 6,5 5,4 6,05 

 
U3 4,9 5,8 5 5,1 5,20 

 
U4 5,6 3,4 6 5 5,00 

 
U5 5,6 5,8 5,6 5,1 5,53 

P3 U1 4,4 5,8 5 5,6 5,20 

 
U2 6 5,2 6,1 6 5,83 

 
U3 5 5,9 5,7 5,7 5,58 

 
U4 5,2 6,4 6,4 6,1 6,03 

 
U5 5,2 6 5,8 5,7 5,68 

P4 U1 5,2 5,6 5,8 5,2 5,45 

 
U2 5,1 4,8 6,6 5,6 5,53 

 
U3 5 5,4 5,4 5,2 5,25 

 
U4 5,4 5,4 5,8 4,2 5,20 

 
U5 5,3 5,8 5,6 5,8 5,63 
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Lampiran 6. Analisis Statistik Volume Putih Telur (ml) 

Burung Puyuh  

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan ± sd 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 5,28 5,08 5,33 5,73 5,90 27,30 5,5 ± 0,34 

P1 5,33 5,78 4,93 5,28 5,10 26,40 5,3 ± 0,32 

P2 5,28 6,05 5,20 5,00 5,53 27,05 5,4 ± 0,40 

P3 5,20 5,83 5,58 6,03 5,68 28,30 5,7 ± 0,31 

P4 5,45 5,53 5,25 5,20 5,63 27,05 5,4 ± 0,18 

Total  136,10   

 

a. FaktorKoreksi (FK) 

             FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 = 

        

   
 = 740,93 

b. JumlahKuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –    

 = (5,28
2
+5,33

2
+5,28

2
+………+5,63

2
) – 740,93 

 =743,34 – 740,93 

 = 2,41 

 

c. JumlahKuadratPerlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

 = 
                               

 
 740,93 

 = 741,31 – 740,93 

 =  0,38 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JKG = JKT – JKP =2,41– 0,38 

        = 2,03 

 

e. db Perlakuan  

db Perlakuan = t – 1  

           = 5 – 1 = 4 

 

f. dbGalat 

dbGalat = t (r - 1)  

              = 5 (5-1) 

         = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

       = 
    

 
 = 0,10 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

          = 
    

  
 = 0,10 
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i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

                    = 
    

    
 = 1 

 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,38 0,10 1 2,85 4,30 

Galat 20 2,03 0,10 
   

TOTAL  24 2,41         

Kesimpulan : F hitung < F tabel berarti perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata  (P>0,05) terhadap 

volume putih telur. 
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Lampiran 7. Rata-rata Volume Kuning Telur (ml) Burung 

Puyuh 

Perlakuan 

Minggu ke- 

Rata-rata 
I II III IV 

P0 U1 3,8 2,4 2,1 2,2 2,63 

 
U2 2,9 2,8 3 3,2 2,98 

 
U3 3,4 3 3,1 3,3 3,20 

 
U4 3,2 3,2 2,8 3,4 3,15 

 
U5 3 3,5 3 3,4 3,23 

P1 U1 3 2,1 2,5 2,8 2,60 

 
U2 3,4 3,2 3,9 2,9 3,35 

 
U3 3 2,9 2,7 3,3 2,98 

 
U4 4 3,3 2,2 3,8 3,33 

 
U5 2,6 2,4 2,5 2,8 2,58 

P2 U1 3 3,7 4,4 2,9 3,50 

 
U2 2,5 3,2 3 3 2,93 

 
U3 2,7 3,5 2,6 3,2 3,00 

 
U4 3 3,3 3,2 3,8 3,33 

 
U5 2,5 2,6 2,7 3 2,70 

P3 U1 2,5 2,8 2,1 3 2,60 

 
U2 3,4 2,4 2,2 3,2 2,80 

 
U3 3,8 3,4 3,2 3,3 3,43 

 
U4 3,3 2,4 3 3,9 3,15 

 
U5 3,4 3,2 3,1 3 3,18 

P4 U1 2,5 2,3 3,1 3,2 2,78 

 
U2 2,4 2,5 3,8 3,2 2,98 

 
U3 3,4 3 3 3,2 3,15 

 
U4 3,4 3,2 2,9 3,3 3,20 

 
U5 3,2 3 3,1 3,4 3,18 
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Lampiran 8. Analisis Statistik Volume Kuning Telur (ml) 

Burung Puyuh 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± sd 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 2,63 2,98 3,20 3,15 3,23 15,18 3,04 ± 0,25 

P1 2,60 3,35 2,98 3,33 2,58 14,83 2,97 ± 0,38 

P2 3,50 2,93 3,00 3,33 2,70 15,45 3,09 ± 0,32 

P3 2,60 2,80 3,43 3,15 3,18 15,15 3,03 ± 0,33 

P4 2,78 2,98 3,15 3,20 3,18 15,28 3,06 ± 0,18 

Total 75,88 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

             FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 = 

       

   
 = 230,28 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

 = (2,63
2 
+2,60

2 
+3,50

2
+………+3,18

2
) – 

740,93 

 =232,10 – 230,28 

 = 1,82 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
  

   

 
 – FK 

 = 

                                     

 
 230,28 

 = 230,32 – 230,28 

 =  0,04 



75 

 

 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat  

JKG = JKT – JKP =1,82 – 0,04 

        = 1,78 

 

e. db Perlakuan  

db Perlakuan = t – 1  

           = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r - 1)  

 = 5 (5-1) 

 = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

 

  = 
    

 
 = 0,01 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

 

    = 
    

  
 = 0,09 
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i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

 

    = 
    

    
 = 0,12 

 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,04 0,01 0,12 2,85 4,3 

Galat 20 1,78 0,09 

   Total 24 1,82 

    Kesimpulan : F hitung < F table berarti perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

volume kuning telur. 
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Lampiran 9. Rata-rata Warna Kuning Telur Burung 

Puyuh  

Perlakuan 

Minggu ke- 

Rata-rata 
I II III IV 

P0 U1 3 4 3 4 3,50 

  U2 3 3 3 4 3,25 

  U3 3 4 4 4 3,75 

  U4 4 3 2 4 3,25 

  U5 4 4 3 4 3,75 

P1 U1 4 3 4 5 4,00 

  U2 4 4 3 5 4,00 

  U3 4 3 4 5 4,00 

  U4 5 4 3 6 4,50 

  U5 4 4 4 6 4,50 

P2 U1 5 5 4 6 5,00 

  U2 6 5 5 5 5,25 

  U3 5 4 4 5 4,50 

  U4 5 5 4 6 5,00 

  U5 5 5 5 5 5,00 

P3 U1 4 6 5 6 5,25 

  U2 6 5 6 7 6,00 

  U3 5 5 5 6 5,25 

  U4 6 6 5 6 5,75 

  U5 5 6 5 6 5,50 

P4 U1 5 6 6 6 5,75 

  U2 6 5 7 7 6,25 

  U3 6 7 6 7 6,50 

  U4 7 6 6 7 6,50 

  U5 6 7 7 7 6,75 
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Lampiran 10. Analisis Statistik Warna Kuning Telur 

Burung Puyuh  

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± sd 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 3,50 3,25 3,75 3,25 3,75 17,5 3,5 ± 0,25 

P1 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 21 4,2 ± 0,27 

P2 5,00 5,25 4,50 5,00 5,00 24,75 5,0 ± 0,27 

P3 5,25 6,00 5,25 5,75 5,50 27,75 5,6 ± 0,33 

P4 5,75 6,25 6,50 6,50 6,75 31,75 6,4 ± 0,38 

Total 122,75   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

             FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 = 

       

   
 = 602,70 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

 = (3,50
2
+4,00

2
+5,00

2
+………+6,75

2
) – 

602,70 

 =629,44 – 602,70 

 = 26,74 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
  

   

 
 – FK 

 = 
                              

 
 602,70 

 =  627,59 – 602,70 

 =  24,89 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JKG = JKT – JKP = 26,74 – 24,89 

        = 1,85 

 

e. db Perlakuan  

db Perlakuan = t – 1  

           = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r - 1)  

 = 5 (5-1) 

 = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

 

  = 
     

 
 = 6,22 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

 

    = 
    

  
 = 0,09 

 

i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

 

    = 
    

    
 = 67,26 
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SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 24,89 6,22 67,26
** 

2,87 4,43 

Galat 20 1,85 0,09 

   TOTAL 24 26,74         
Kesimpulan : 

**
F hitung> F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna kuning telur.  

 

Uji Duncan’s 

 

SE = √
          

 
 

      = √
    

 
 

      = 0,14 

 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,024 4,197 4,312 4,395 

JNT 1% 0,55 0,57 0,59 0,60 

 

 

Perlakuan Rata- rata Notasi 

P0 3,5 a     

P1 4,2  b    

P2 5,0   c   

P3 5,6    d  

P4 6,4     e 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan sangat nyata 

terhadap warna kuning telur(P<0,01). 
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Lampiran 11. Analisis Statistik Kadar Kolesterol 

(mg/100g) Kuning Telur Burung Puyuh 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ±Sd 
U1 U2 U3 U4 

P0 628,02 632,24 624,07 629,5 2513,83 628.46 ± 3,41  

P1 617,08 616,7 618,76 614,1 2466,64 616.66 ± 1,93 

P2 606,08 603,8 608,56 609,8 2428,24 607.06 ± 2,67 

P3 596,98 597,1 601,06 598,9 2394,04 598.51 ± 1,91 

P4 596,98 595,92 597,96 595,9 2386,76 596.69 ± 0,99 

Total  

    

12189,51 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

             FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
 = 

        

   
 = 7429208 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

 = (628,02
2
+632,24

2
+624,07

2
+………+595,9

2
) 

– 7429208 

 =7432095  – 7429208 

 = 2887 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
  

   

 
 – FK 

 = 

                                            

 
 7429208 

 =  7432014 – 7429208 

 =  2805 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JKG = JKT – JKP =2887 – 2805 

        = 81 

 

e. db Perlakuan  

db Perlakuan = t – 1  

           = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r - 1)  

 = 5 (4-1) 

 = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT Perlakuan = 
             

             
 

 

  = 
    

 
 = 701,48 

 

h. KT Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat = 
        

         
 

 

    = 
     

  
 = 5,41 

 

i. F hitung 

F hitung =  
             

         
 

 

    = 
      

    
 = 129,55 
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SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 2805 701,48 129,55
** 

2,87 4,43 

Galat 15 81 5,41 

   TOTAL  19 2887         

Kesimpulan : 
**

F hitung> F table berarti perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar kolesterol kuning 

telur.  
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Uji Duncan’s 

 

SE = √
          

 
 

      = √
    

 
 

      = 1,16 

 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,17 4,37 4,50 4,58 

JNT 1% 4,85 5,08 5,24 5,33 

 

 

Perlakuan Rata- rata Notasi 

P0 596.69 a     

P1 598.51 a     

P2 607.06  b    

P3 616.66   c   

P4 628.46    d  

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan sangat nyata 

terhadap kadar kolesterol kuning telur 

(P<0,01). 
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Lampiran 12.Koefisien keragaman egg mass (g/ekor/hari) 

No 
Egg mass 

(g/ekor/hari) 

Simpangan 

(x - ẋ) 

Kuadrat simpangan 

(x - ẋ)
2
 

1 1,868 -0.05064 0.00256 

2 1,864 -0.05464 0.00299 

3 1,886 -0.03264 0.00107 

4 1,862 -0.05664 0.00321 

5 1,902 -0.01664 0.00028 

6 1,848 -0.07064 0.00499 

7 1,904 -0.01464 0.00021 

8 1,844 -0.07464 0.00557 

9 1,828 -0.09064 0.00822 

10 1,884 -0.03464 0.00120 

11 1,886 -0.03264 0.00107 

12 1,89 -0.02864 0.00082 

13 1,924 0.00536 0.00003 

14 1,864 -0.05464 0.00299 

15 1,882 -0.03664 0.00134 

16 1,898 -0.02064 0.00043 

17 1,932 0.01336 0.00018 

18 1,938 0.01936 0.00037 

19 1,856 -0.06264 0.00392 

20 1,872 -0.04664 0.00218 

21 1,922 0.00336 0.00001 

22 1,712 -0.20664 0.04270 

23 1,902 -0.01664 0.00028 

24 1,884 -0.03464 0.00120 

25 1,902 -0.01664 0.00028 



86 

 

26 1,742 -0.17664 0.03120 

27 1,876 -0.04264 0.00182 

28 1,864 -0.05464 0.00299 

29 1,884 -0.03464 0.00120 

30 1,864 -0.05464 0.00299 

31 1,884 -0.03464 0.00120 

32 1,892 -0.02664 0.00071 

33 1,906 -0.01264 0.00016 

34 1,89 -0.02864 0.00082 

35 1,866 -0.05264 0.00277 

36 1,89 -0.02864 0.00082 

37 1,912 -0.00664 0.00004 

38 1,89 -0.02864 0.00082 

39 1,884 -0.03464 0.00120 

40 1,942 0.02336 0.00055 

41 1,902 -0.01664 0.00028 

42 1,922 0.00336 0.00001 

43 1,904 -0.01464 0.00021 

44 1,902 -0.01664 0.00028 

45 2,844 0.92536 0.85629 

46 1,884 -0.03464 0.00120 

47 1,864 -0.05464 0.00299 

48 2,804 0.88536 0.78386 

49 1,862 -0.05664 0.00321 

TOTAL     17,859 

Rataan 1,919     

Sd 0,191     

KK 9,950     
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Standart deviasi egg mass : 

Sd  = √
        

   

 

 = √
         

    
 

 = √
       

  
 

  = √       

  = 0,191 

Koefisien Keragaman Egg mass: 

KK  = 
  

 
  x 100 % 

  = 
      

     
x 100 % 

  = 9,950 % 

  = 9,95% 

Kesimpulan : Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 

dapat dikatakan seragam karena memiliki 

koefisien keragaman egg mass kurang dari 10% 
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Lampiran 13. Suhu dan Temperatur Kandang Selama 

Penelitian  

 

Tanggal  
Temperatur Kelembapan 

pagi sore  pagi sore 

23 Maret 2015  29 31 92 82 

    24   28 30 82 80 

    25   26 32 82 86 

    26   29 33 78 87 

    27   27 31 82 84 

    28   28 34 92 85 

    29   28 33 78 80 

    30   28 32 80 80 

    31   27 33 83 83 

1 April 2015  26 35 82 82 

      2 30 34 78 79 

      3 29 33 81 80 

      4 29 37 83 81 

      5 28 34 80 83 

      6 27 34 79 85 

      7 29 33 82 92 

      8 28 35 78 86 

      9 28 34 80 85 

    10 28 36 81 75 

    11 29 33 82 78 

    12 27 35 78 82 

    13 26 32 80 82 

    14 29 31 82 80 
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    15 28 32 80 78 

    16 29 33 76 82 

    17 27 32 78 80 

    18 28 33 80 80 

    19 29 34 79 81 

    20 27 32 92 79 

    21 26 33 80 78 

    22 26 34 82 80 

    23 25 31 92 82 

    24 29 34 92 80 

    25 30 35 92 82 

    26 31 33 92 80 

    27 27 34 82 78 

    28 29 33 78 92 

    29 28 34 82 92 

    30 31 33 78 92 
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Lampiran 14. Dokumentasi  

      
Gambar 1. Pakan Perlakuan  Gambar 2. Kandang penelitian  

Gambar 3. Penimbangan telur   Gambar 4. Timbangan digital  

 
Gambar 5.  Gelas ukur Gambar 6. Jangka sorong 
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  P0        P1    P2   P3    P4 

Gambar 7.  Perbandingan Warna Kuning Telur   

 


