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The research was aimed to determine the effect of candlenut powder supplementation in 

feed on external and internal quality of quail egg. The experiment design used Completely 

Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 6 replications. One hundred twenty quails 

at 30 days old were used. The treatments were P0 (basal diet), P1 (basal diet + 1% candlenut 

powder), P2 (basal diet + 2% candlenut powder), and P3 (basal diet + 3% candlenut powder). 

The variables observed were egg weight, egg shape index, yolk index, albumen index, yolk 

color score, and yolk cholesterol. Data were analyzed by using Analysis of Variance of 

Completely Randomized Design (CRD) and if treatments showed significant differences then 

it was continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result showed that the 

treatment significantly influenced (P<0,05) the yolk colour score, and significantly influenced 

(P<0,01) yolk cholesterol. But treatments did not significantly influenced (P>0,05) egg 

weight, egg shape index, yolk index, albumen index. The conclusion was 3% candlenut 

powder in quail feed can improve the value of yolk colour score and decrease yolk 

cholesterol. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan burung puyuh milik Bapak Sumito di Kabupaten 

Bondowoso. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2015 sampai 31 Mei 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung biji kemiri dalam 

pakan terhadap kualitas eksternal dan internal telur burung puyuh. 

Kualitas telur burung puyuh terdiri dari kualitas ekternal dan internal telur. Kualitas 

eksternal dapat dilihat dari bobot telur dan indeks bentuk telur, sedangkan kualitas internal 

telur dapat dilihat dari indeks kuning telur, indeks putih telur, warna kuning telur, dan kadar 

kolesterol kuning telur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta 

kajian ilmiah tentang pemberian tepung biji kemiri dalam pakan burung puyuh untuk 

menghasilkan kualitas telur yang baik. Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

burung puyuh betina umur 30 hari sebanyak 120 ekor jenis Coturnix coturnix japonica 

diperoleh dari pembibitan di Kota Pare, Kediri dengan harga Rp 7000/ekor. Pakan yang 

digunakan adalah pakan jadi (BP104) produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia serta tepung 

biji kemiri yang dicampurkan dalam pakan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Penelitian menggunakan 4 perlakuan dengan 6 ulangan, sehingga total 

terdapat 24 unit percobaan, setiap unit percobaan diisi 5 ekor burung puyuh. Perlakuan yang 

digunakan yaitu P0 (kontrol), P1 (pakan basal + 1 % tepung biji kemiri), P2 (pakan basal + 

2% tepung biji kemiri), dan P3 (pakan basal + 3% tepung biji kemiri). Pemberian tepung biji 

kemiri dicampurkan dengan pakan basal dengan jumlah sesuai persentase pemberian. 

Variabel yang diamati meliputi: berat telur (g), indeks bentuk telur, indeks kuning telur, 

indeks putih telur, warna kuning telur, dan kolesterol kuning telur. Data dianalisis dengan 

Analysis of Variance (ANOVA) dari RAL, apabila terdapat perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian terhadap kualitas telur dari nilai tertinggi hingga terendah antara lain: 

nilai rataan bobot telur yaitu P0 (11,02±0,51), P1 (10,87±0,56), P3 (10,86±0,60), dan P2 

(10,84±0,38); nilai rataan indeks bentuk telur yaitu P3 (79,03%±1,08), P2 (78,52%±2,17), P1 

(78,18%±1,59) dan P0 (78,18%±1,59); nilai rataan indeks kuning telur yaitu P2 

(0,384±0,017), P0 (0,381±0,017), P1 (0,372±0,016), dan P3 (0,368±0,028); nilai rataan 

indeks putih telur yaitu P2 (0,064±0,008), P1 (0,063±0,007), P0 (0,062±0,008) dan P3 

(0,060±0,009); nilai rataan warna kuning telur yaitu P3 (6,25±0,59, P2 (6,17±0,45), P1 

(5,92±0,53), dan P0 (5,27±0,43); dan nilai rataan kolesterol kuning telur yaitu P0 

(752,68±0,42), P1 (725,04±0,67), P2 (705,23±0,47), dan P3 (683,59±0,43). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pemberian tepung biji kemiri dalam pakan memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap warna kuning telur dan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kolesterol kuning telur. Pemberian tepung biji kemiri dalam pakan tidak memberikan 

pengaruh terhadap berat telur, indeks bentuk telur, indeks kuning telur, dan indeks putih telur 

(P>0,05). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penambahan TBK (Aleurites 

mollucana (L.) Willd.) dalam pakan dapat menurunkan kadar kolesterol kuning telur dan 

meningkatkan skor warna kuning telur burung puyuh. Penambahan TBK tidak berpengaruh 

terhadap berat telur (g/butir), indeks bentuk telur (%), indeks kuning dan putih telur. 

Pemberian tepung biji kemiri sebanyak 3% dapat memberikan kualitas terbaik. Disarankan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan tepung biji kemiri dengan perlakuan 

pemanasan untuk menghilangkan aktivitas saponin dalam biji kemiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu usaha peternakan khususnya peternakan burung puyuh ditentukan oleh 

tiga faktor penting, yaitu bibit (breeding), pakan (feeding), dan manajemen atau tatalaksana 

pemeliharaan. Ditjennak (2012) menyatakan bahwa populasi burung puyuh tahun 2012 

mengalami peningkatan sebesar 4,30% dibandingkan dengan populasi pada tahun 2011. 

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan unggas yang dibudidayakan untuk 

diambil telur dan dagingnya karena pemeliharaannya sangat mudah, konsumsi pakan sedikit, 

pertumbuhannya cepat, dan pada umur 42 hari sudah bertelur. Menurut Kurnia dkk (2012), 

telur puyuh memiliki kandungan protein sekitar 13,1%, akan tetapi memiliki kandungan 

kolesterol yang cukup tinggi. 

Telur merupakan salah satu alternatif sumber protein hewani yang semakin banyak 

diminati masyarakat. Usaha peternakan burung puyuh berperan dalam tersedianya sumber 

protein hewani yang lebih murah dibanding sumber protein hewani lainnya. Tujuan utama 

pemeliharaan burung puyuh petelur adalah produktivitas yang tinggi dan kualitas telur yang 

baik. Kualitas telur dapat dievaluasi berdasarkan kualitas eksternal dan internal telur. Kualitas 

eksternal telur dapat dilihat dari ukuran telur (berat telur), bentuk telur, warna, keutuhan dan 

kebersihan telur. Sedangkan kualitas internal dapat dilihat dari warna kuning telur, indeks 

kuning dan putih telur, serta nilai Haugh Unit (HU). 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan usaha peternakan, 

karena sekitar 60-70% biaya produksi berupa biaya pakan. Asupan nutrisi dalam pakan 

burung puyuh yang cukup dan memenuhi kebutuhan menjadi salah satu hal penting untuk 

tercapainya produksi telur yang optimal dan kualitas telur yang baik. Salah satu rempah-

rempah yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif yang diberikan dalam pakan burung puyuh 

adalah tepung biji kemiri. Penggunaan tepung biji kemiri yang ditambahkan dalam pakan 

bertujuan untuk mempengaruhi karakteristik pakan atau produk ternak yang dihasilkan. 

Biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) merupakan tanaman rempah-rempah dengan 

kadar lemak sekitar 57-69% (berat kering) dan komponen nutrisi lainnya yang meliputi: 

karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin (Ketaren, 2012). Biji kemiri mengandung 

asam lemak yang tidak dapat disintesis dalam tubuh sehingga harus tersedia dalam pakan 

(esensial). Kandungan asam lemak esensial dalam biji kemiri antara lain apha-linolenic acid 

(ALA), linoleic acid (LA), dan oleic acid (OC). Pakan ayam yang defisien asam lemak 

linoleat esensial akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, akumulasi lemak dihati, dan 

lebih mudah terserang penyakit pernapasan. Lemak juga merupakan sumber energi utama 

khususnya ketika supply energi dari karbohidrat tidak mencukupi. Fungsi utama lemak adalah 

sumber asam lemak esensial yang terdiri dari asam linoleat dan linolenat yang dibutuhkan 

oleh tubuh (Widodo, 2010). 

Biji kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin dan flavonoid. Kandungan flavonoid 

dalam biji kemiri dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menstabilkan radikal bebas, 

sedangkan saponin dapat berfungsi sebagai antibakteri. Menurut penelitian Suripta dan Astuti 

(2006) asam lemak linolenat dapat menurunkan kadar VLDL-kolesterol dan trigliserida 
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plasma dalam telur burung puyuh. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis melakukan 

penelitian tentang pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) 

dalam pakan burung puyuh terhadap kualitas eksternal dan internal telur. Kualitas eksternal 

dapat dilihat dari berat telur, bentuk serta ukuran telur (indeks bentuk), sedangkan kualitas 

internal telur dapat dilihat dari warna kuning telur, indeks kuning telur, indeks putih telur, dan 

kolesterol kuning telur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian tepung biji kemiri dalam pakan terhadap kualitas 

eksternal dan internal telur burung puyuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji 

kemiri dalam pakan terhadap kualitas eksternal dan internal telur burung puyuh. 

 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kajian ilmiah tentang 

penggunaan tepung biji kemiri dalam pakan burung puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Tanaman kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai alternatif bahan pakan. Menurut data Departemen Pertanian Indonesia, areal 

pertanaman kemiri di Indonesia seluruhnya hingga tahun 2015 mencapai 205.532 ha. Menurut 

Estrada (2007) buah kemiri terdiri dari: kulit luar (outer bulk skin) yang merupakan bagian 

paling luar (berwarna kehijauan atau coklat tua), kulit kemiri berwarna coklat kehitaman, dan 

bagian paling dalam merupakan biji kemiri yang berwarna kuning pucat. Kandungan  nutrisi 

dalam biji kemiri cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif yang dapat ditambahkan dalam pakan untuk meningkatkan kualitas produksi burung 

puyuh. Biji kemiri ini kemudian digunakan dengan ditambahkan dalam pakan burung puyuh 

dalam bentuk tepung. Untuk itu perlu pengamatan lebih lanjut tentang pengaruh pemberian 

tepung biji kemiri dalam pakan terhadap kualitas eksternal dan internal telur burung puyuh. 

Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan 

rempah-rempah, dalam perdagangan antarnegara disebut candlenut. Setiap 100 g daging biji 

kemiri mengandung 636 kalori, 19 g protein, 63 g lemak, 8 g karbohidrat, 80 mg kalsium, 200 

mg fosfor, 2 mg besi, 0,06 mg vitamin, dan 7 g air (Ketaren, 2012). Ditambahkan oleh Renata 

(2009) bahwa kandungan kimia yang terdapat dalam biji kemiri adalah gliserida, asam 

linoleat, palmitat, stearate, miristat, asam minyak, protein, vitamin B1, dan zat lemak. 

Kandungan kimia pada biji kemiri tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas telur 

burung puyuh yang meliputi berat telur, indeks bentuk telur, indeks kuning dan putih telur, 

warna kuning telur, dan kolesterol kuning telur. Menurut Lesson and Summer (1991) berat 

telur dipengaruhi oleh asam linoleat dan metionin. Asam linoleat mengontrol protein dan 

lipida yang diperlukan untuk perkembangan folikel dan secara langsung mengontrol ukuran 

telur (March dan McMillan, 1990). Kandungan protein pada biji kemiri yang cukup tinggi 

diharapkan dapat meningkatkan ukuran telur dan indeks bentuk telur. Pujianto dkk (2014) 
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menyatakan indeks bentuk telur dipengaruhi oleh kandungan protein kasar dalam pakan dan 

berkaitan dengan bobot telur. 

Resnawati dkk (1998) menyatakan bahwa kemiri dapat menjadi salah satu alternatif yang 

dapat digunakan sebagai pakan ternak yaitu dengan memanfaatkan bungkil biji kemiri (BBK) 

(Aleurites mollucana (L.) Willd) yang merupakan hasil ikutan pembuatan minyak dari biji 

kemiri. Bungkil biji kemiri mengandung nutrisi yang cukup tinggi yaitu protein sebanyak 

28,02% dan energi metabolis 3,333 kkal/kg. Penelitian yang dilakukan Resnawati dkk (1998) 

dilakukan dengan membandingkan penampilan anak ayam lokal (mulai umur 1 hari) dengan 

pemberian pakan kontrol (0% BBK) dan pakan mengandung BBK pada tingkat 5-20%. Hasil 

penelitian tersebut melaporkan bahwa penggunaan bungkil biji kemiri (BBK) dalam pakan 

ayam buras dapat diberikan tidak lebih dari 5%. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut 

sehingga pemakaian biji kemiri dalam pakan diberikan dalam jumlah yang terbatas. Hal 

tersebut dikarenakan kandungan zat antinutrisi dalam biji kemiri yaitu saponin dan 

toxalbumin. 

Estrada dkk (2007) menyatakan bahwa biji kemiri memiliki kandungan minyak cukup 

tinggi yaitu sekitar 57-69%. Kemiri memiliki kandungan asam lemak tak jenuh (asam lemak 

esensial) sebanyak 91,7%, yang terdiri dari asam lemak linoleat (C18:2), asam oleat (C18:1), 

dan asam linolenat (C18:3). Berdasarkan penelitian Suripta dan Astuti (2006) omega-3 atau 

asam lemak linolenat dapat menghambat terjadinya biosintesis kolesterol serta menurunkan 

kadar VLDL-kolesterol dan trigliserida plasma, sehingga dengan penambahan bahan pakan 

yang mengandung asam lemak linolenat dapat menurunkan kadar kolesterol burung puyuh. 

Kemiri memiliki kandungan zat non nutrisi antara lain flavonoid, polifenol, dan saponin. 

Flavonoid merupakan senyawa yang dapat mengganggu proses metabolisme sel mikroba. 

Polifenol memiliki peran sebagai antioksidan, sedangkan flavonoid termasuk dalam kelompok 

polifenol. Suhatri dkk (2014) menyatakan bahwa flavonoid dapat menangkap radikal bebas 

(free radical scavengers) dengan melepaskan atom hidrogen dari gugus hidroksilnya. Atom 

hidrogen ini akan menyebabkan radikal bebas menjadi stabil dan berhenti melakukan oksidasi 

serta menurunkan tingkat oksidasi LDL, sehingga akumulasi kolesterol dalam darah 

berkurang. 

Penelitian yang telah dilakukan Rashid et al (2011) dengan membandingkan 6 perlakuan 

pemberian tepung biji kemiri dalam pakan ayam pedaging yaitu dengan pemberian T1 

(kontrol), T2 (pakan basal+2% tepung biji kemiri tanpa perlakuan pemanasan), T3 (pakan 

basal + 2% tepung biji kemiri dengan pemanasan oven 50±1°C selama 24 jam), T4 (pakan 

basal + 2% tepung biji kemiri dengan pemanasan microwave selama 25 menit), T5 (pakan 

basal + 2% tepung biji kemiri dengan waterbath suhu 100°C selama 60 menit), dan T6 (pakan 

basal + 2% tepung biji kemiri diautoklaf suhu 121°C selama 15 menit). Hasil penelitian 

melaporkan bahwa penggunaan tepung biji kemiri (candlenut meal) sebanyak 2% tanpa 

perlakuan pemanasan (untreated candlenut meal) dapat meningkatkan performan ayam 

pedaging dan menurunkan nilai FCR dibanding dengan kontrol. Ditambahkan dengan hasil 

penelitian rohaida et al (2014) bahwa penambahan tepung biji kemiri dalam pakan ayam 

sebanyak 2% tanpa perlakuan pemanasan dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 

kadar asam lemak linolenat dan asam oleat dalam daging ayam pedaging. Belum ada 

informasi tentang penggunaan tepung biji kemiri terhadap kualitas telur, sehingga berdasarkan 

hasil penelitian-penelitian tersebut diharapkan dengan pemberian TBK dalam pakan dapat 
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meningkatkan kualitas telur dan menurunkan kadar kolesterol telur burung puyuh. Skema 

kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Pemberian tepung biji kemiri dalam pakan burung puyuh dapat meningkatkan kualitas 

eksternal dan internal telur yang meliputi: berat telur , indeks bentuk telur, indeks kuning dan 

putih telur, warna kuning telur, serta menurunkan kadar kolesterol telur burung puyuh. 

 

Meningkatkan kualitas eksternal dan internal telur burung puyuh, 

yang meliputi: 

- Bobot telur (g/butir) 

- Indeks bentuk telur (%) 

- Warna kuning telur 

- Indeks putih dan kuning telur 

- Menurunkan kadar kolesterol telur (mg/100g) 

Asam 

Oleat 

(C18:1) 

(16,54%) 

(Rashid et 

al, 2011)  

 

Asam 

linolenat 

(C18:3) 

(19,96%) 

(Rashid et 

al, 2011)  

Asam 

linoleat 

(C18:2) 

(2,8%) 

(Rashid et 

al, 2011)  

Polifenol, 

flavonoid 

(Ketaren, 

2012) 

Tepung biji kemiri 

Asam lemak esensial 
Antioksidan Protein (19 g/100 g) 

Karbohidrat (8 g/100 g) 

Kalsium (8 mg/100 g) 

Fosfor (200 mg/ 100 g) 

Besi (2 mg/100 g) 

Energi (636 kalori) 

Kadar lemak (63,96%) 

(Ketaren, 2012) 

Pemberian tepung biji kemiri sebanyak 1%, 

2% (Rashid et al, 2011 dan Rohaida et al, 

2014) dan 3% 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biji Kemiri 

Kemiri (Aleurites moluccana (L.) Willd.) merupakan tanaman pangan yang dapat tumbuh 

di daerah tropis dan subtropis. Bagian terpenting dari kemiri yaitu bijinya yang digunakan 

sebagai bumbu masak, penyedap dalam berbagai jenis makanan, sabun, obat, serta kosmetik. 

Penyebaran kemiri di Indonesia hampir meliputi di seluruh wilayah kepulauan. Meskipun 

daerah penyebarannya luas dan pertumbuhannya mudah, kemiri belum banyak ditanam dalam 

bentuk hutan tanaman berskala besar. Buah kemiri terdiri dari: kulit luar (outer bulk skin) 

yang merupakan bagian paling luar (berwarna hijau atau coklat tua waktu panen), kulit biji 

kemiri berwarna coklat kehitaman, dan bagian yang paling dalam merupakan biji kemiri yang 

berwarna kuning pucat (Estrada dkk, 2007). Menurut data Departemen Pertanian Indonesia, 

areal pertanaman kemiri di Indonesia seluruhnya hingga tahun 2015 mencapai 205.532 ha. 

Kemiri (Aleurites mollucana) berkembang di Indonesia di daerah-daerah seperti Sumatera 

Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimanatan 

Selatan, Kalimanatan Timur, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, Timor, Kalimantan Barat, 

Bau-Bau dan sekitarnya produksi pada tahun 2010 mencapai 74.319 ton, dimana 679 ton 

diantaranya di eskpor (Arlene, 2013).  

Kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd.) adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan 

sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dalam perdagangan antarnegara dikenal sebagai 

candleberry, Indian walnut, serta candlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukui 

nut tree. Pohon kemiri termasuk dalam famili Euphorbiaceae, yang tersebar luas di daerah 

tropis dan dapat tumbuh pada ketinggian sekitar 0-700 m di atas permukaan air laut dengan 

curah hujan 640-4290 mm. Salah satu keunikan pohon kemiri adalah dapat tumbuh dan 

berkembang dengan cepat pada berbagai macam tekstur tanah, misalnya tanah liat, tanah 

basah, tanah pasir dan tanah kapur (Estrada dkk, 2007). Klasifikasi kemiri adalah sebagai 

berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Division : Magnoliophyta 

 Class  : Magnoliopsida 

 Ordo  : Malpighiales 

 Family  : Euphorbiaceace 

 Genus  : Aleurites 

 Spesies  : Aleurites mollucana (L.) Willd 

Berikut merupakan gambar tanaman kemiri dan biji kemiri yang sudah dikupas: 

                                                                          
Gambar 2. Tanaman Kemiri    Gambar 3. Biji Kemiri Kupas 

(Renata, 2009)     (Renata,2009) 
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Inti biji kemiri dapat mengandung hingga 60% minyak. Kemiri mengandung gliserida, 

asam linoleat, palmitat, stearat, miristat, asam minyak, protein, vitamin B1 dan zat lemak 

(Renata, 2009). Hasil analisis proksimat biji kemiri kupas dan tepung biji kemiri disajikan 

pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Biji Kemiri (per 100 g sampel) 

Komponen gizi Kadar  

Protein (g) 

Kadar lemak (%) (sampel kering) 

Kadar lemak (%) (sampel basah) 

Energi (kalori) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B (mg) 

19 

63,97 

57,08 

636 

8 

80 

200 

2 

0,06 

Sumber: Ketaren (2012) 

 

Tabel 2. Hasil analisis proksimat tepung biji kemiri (100% dry matter) 

Komponen gizi Kadar 

Bahan Kering (%) 

Abu (%) 

Serat Kasar (%) 

Protein Kasar (%) 

Ether extract (%) 

BETN (%) 

GE (MJ/kg) 

Total saponin (%) 

94,4 ± 0,07 

1,0 ± 0,01 

4,7 ± 0,56 

23,6 ± 0,27 

65,9 ± 0,09 

4,8 ± 0,89 

32,1 ± 0,21 

8,2 ± 2,2 

Sumber: Rohaida et al. (2014)  

 

Biji kemiri memiliki total asam lemak sebesar 93,50 g/100 g minyak. Komposisi asam 

lemak tak jenuh dalam biji kemiri yang paling dominan adalah linoleat, oleat, dan linolenat. 

Berdasarkan struktur asam lemak, biji kemiri memiliki kandungan (per total asam lemak): 

PUFA sebesar 72,37%, kandungan MUFA sebesar 19,33% dan asam lemak jenuh sebesar 

7,06% (Renata, 2009). Menurut Rashid et al. (2011) asam lemak tak jenuh dalam biji kemiri 

terdiri dari 16,54% oleat; 19,96% asam linolenat; dan 2,80% asam linoleat. Konsumsi lemak 

jenuh yang berlebihan menyebabkan kandungan kolesterol serum darah akan meningkat, 

sebaliknya mengkonsumsi asam lemak tidak jenuh ganda (PUFA) akan menurunkan 

kolesterol serum darah (Murray et al. 2003). 

Asam lemak omega-3 yang paling umum adalah Linolenic Acid yang berfungsi untuk 

meningkatkan kesehatan tubuh dengan meningkatkan pembentukan membran sel di dalam 

tubuh. Eicosapentaenoic Acid dan Docosahexaenoic Acid termasuk dalam asam lemak 

linolenat. Eicosapentaenoic Acid berfungsi mencegah serangan jantung, meningkatkan kadar 

kolesterol baik (HDL), menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), menurunkan kadar 
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trigliserida darah dan menstabilkan tekanan darah, serta Docosahexaenoic Acid (DHA) yang 

berfungsi meningkatkan kerja saraf, kecerdasan otak dan daya ingat serta menghambat 

kepikunan (Kinsella et al. 1990 dalam Astriana, 2013). Asam linoleat dan linolenat 

merupakan asam-asam lemak yang sangat diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan 

pertumbuhan normal dari semua jaringan. 

Kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin, flavonoida dan polifenol. Polifenol memiliki 

peran sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan, flavonoid termasuk dalam kelompok 

polifenol, sedangkan saponin merupakan senyawa anti-mikroba (Ketaren, 2012). Flavonoid 

berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat reaksi radikal bebas dan dapat mencegah 

oksidasi LDL (Suhatri dkk, 2014). Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik 

yang memiliki sifat antioksidatif serta berperan dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal 

bebas reaktif (Redha, 2010). Tanaka et al (1997) yang disitasi oleh Astriana (2013) 

menyatakan bahwa senyawa polifenol pada tanaman yang berhubungan dengan aktifitas 

metabolisme hewan dapat berupa antrakinon yang bersifat anti bakteri. Biji kemiri 

mengandung bahan beracun yang disebabkan oleh toxalbumin dengan kekuatan ringan, oleh 

sebab itu buah kemiri tidak dapat dikonsumsi secara mentah. Menurut Estrada dkk (2007) 

senyawa toxalbumin dapat dihilangkan dengan cara pemanasan dan dinetralkan dengan 

penambahan garam, merica, atau terasi. 

 

2.2 Burung Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

Peternakan burung puyuh meliputi tipe pedaging dan tipe petelur. Telur puyuh dihasilkan 

dari peternakan burung puyuh petelur yang sudah mengalami domestikasi dan pemuliaan. Di 

Indonesia peternakan burung puyuh dimulai sekitar tahun 1974, tetapi perkembangannya 

tidak secepat ayam ras. Telur burung puyuh umumnya dihasilkan dari burung puyuh ras 

Japonica, yang pada mulanya bibit tersebut didatangkan dari Taiwan, Jepang, dan Hongkong. 

Spesies ini mempunyai banyak keistimewaan yaitu cepat berproduksi telur dan 

produktivitasnya tinggi.  

Burung puyuh termasuk dalam family Phasianidae dan ordo Galliformes dengan produksi 

telur sebanyak 250-300 butir pertahun dengan berat rata-rata 10 g per butir. Burung puyuh 

mulai bertelur umur pada 41 hari atau berkisar 5-8 minggu lebih cepat dibandingkan dengan 

ayam ras petelur yang mulai bertelur umur pada 4 bulan dan masa produktif berkisar 9-12 

bulan. Jenis Puyuh yang dipelihara di Indonesia umumnya adalah spesies Coturnix-coturnix 

japonica yang memiliki panjang badan sekitar 19 cm, berbadan bulat, berekor pendek, paruh 

pendek dan kuat, serta berjari kaki empat dan berwarna kekuning-kuningan dangan susunan 

tiga jari menghadap ke depan dan satu jari menghadap ke belakang (Nugroho & Mayun, 1986 

dalam Astriana, 2013). 

Kebutuhan pakan burung puyuh disesuaikan dengan ukuran tubuhnya yang kecil yaitu 14-

24 g/ekor/hari (Abidin, 2002). Burung puyuh memiliki kesuburan yang tinggi, mencapai 

dewasa kelamin dalam waktu singkat, yaitu sekitar 6 minggu. 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) (Djulardi dkk, 2006). 
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Menurut Pappas (2002), klasifikasi zoologi burung puyuh adalah sebagai berikut: 

 Kingdom : Animalia 

 Phylum : Chordata 

 Sub phylum : Vertebrata 

 Class  : Aves 

 Ordo  : Galliformes 

 Famili  : Phasianidae 

 Sub Famili : Phasianidae 

 Genus  : Coturnix 

 Species : Coturnix-coturnix japonica 

 

Berikut merupakan gambar burung puyuh yang disajikan pada Gambar 4. 

               
Gambar 4. Burung Puyuh (Coturnix coturnix japonica) (Sa’adah, 2008) 

 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

Pakan merupakan campuran beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap 

maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus, dan mengandung nutrisi 

yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya 

(Anggorodi, 1995). Pakan yang diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur dan 

kebutuhan ternak, hal ini bertujuan untuk mengefisiensi penggunaan pakan. Dalam 

mengonsumsi pakan, ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: umur, palatabilitas 

pakan, kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas ternak, energi pakan, dan tingkat produksi 

(Anggorodi, 1995). 

North and Bell (1990) menyatakan bahwa kebutuhan pakan pada unggas diperlukan untuk 

body maintenance, pertumbuhan, pertumbuhan bulu, dan produksi telur. Keseluruhan 

kebutuhan puyuh dipenuhi dari luar tubuhnya, yaitu kebutuhan akan protein, energi, vitamin, 

mineral, dan air. Apabila kekurangan salah satu zat makanan tersebut, akan mengakibatkan 

kesehatan ternak terganggu dan menurunkan produktivitas. Kebutuhan protein yang cukup 

sangat penting bagi unggas petelur. Pada masa pertumbuhan protein digunakan untuk 

menyusun jaringan tubuh, sedangkan pada masa layer protein digunakan sebagai salah satu 

materi penyusun telur. Sifat khusus unggas dalam mengonsumsi pakan yaitu untuk 

memperoleh energi sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi cenderung berhubungan erat 

dengan kadar energinya. Konsentrasi energi metabolisme tinggi akan menyediakan protein 
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yang kurang dalam tubuh unggas karena rendahnya jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Sebaliknya, bila kadar energi kurang maka unggas akan mengkonsumsi pakan untuk 

mendapatkan lebih banyak energi akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi protein yang 

berlebihan (Tillman dkk, 1991). Pengurangan kandungan protein kasar pada pakan puyuh 

grower dan layer dengan kandungan asam amino tercerna yang tetap seimbang tidak 

berpengaruh terhadap performans (Djouvinov dan Mihailov, 2005 dalam Zainudin dan 

Syahrudin, 2012). Berikut merupakan persyaratan mutu pakan burung puyuh yang disajikan 

pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Persyaratan mutu untuk burung puyuh fase starter, grower, dan layer 

Nutrisi Starter Grower Layer 

Energi metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 2800 

Vitamin A(I.U) 3000 6000 3000 

Vitamin A(I.C.U) 900 1750 900 

Riboflavin (mg) 3, 8 4 4 

Asam Pantotenat (mg) 12,6 15 15 

Niasin (mg) 31 6000 20 

Kolin (mg) 1500 2000 1000 

Magnesium (mg) 600 500 400 

Mangan (mg) 90 0 70 

Seng (mg) 50 100 50 

Protein(%) 27 20 24 

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

Metionin + Sistin (%) 0,9 0, 8 0,6 

Glisin + Serin (%) 1,6 0,9 0,9 

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

Asam linoleat (%) 1 1 1 

Khlorin (%) 0,11 0,15 0,15 

Phosphor (%) 0,65 1 1 

Sodium (%) 0,05 0 0,15 

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

Sumber: NRC (1994) 

Jumlah pemberian pakan berperan penting pula dalam pertumbuhan dan perkembangan 

puyuh selain mutu atau kualitas pakan yang diberikan. Kekurangan jumlah pakan yang 

diberikan akan berpengaruh pada produksi telur yang dihasilkan. Djulardi (2006) menyatakan 

bahwa kebutuhan konsumsi pakan burung puyuh pada umur lebih 42 hari kurang lebih 21 

g/ekor/hari. Puyuh membutuhkan pakan lebih dari 10% dari berat badannya, misalnya sampai 

umur 7 hari, dengan berat badan sekitar 10 g, puyuh membutuhkan pakan seberat 2-3 g 

perhari (Abidin, 2002). Jumlah kebutuhan pakan burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut. 
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Tabel 4. Kebutuhan jumlah pakan burung puyuh 

Umur puyuh (hari) Kebutuhan (g/hari) 

0-10 2-3 

11-20 4-5 

21-30 8-10 

31-40 12-15 

41-afkir 17-20 

Sumber: Abidin (2002) 

 

2.4 Kualitas Telur 

Kualitas telur dapat ditentukan dengan melihat bagian eksternal dan internal. Secara 

eksternal meliputi penilaian besar, berat, bentuk telur, kerabang dan kebersihannya. Bagian 

internal dapat dinilai berupa bau, rasa, indeks putih telur, indeks kuning telur, warna kuning 

telur dan nilai Haugh Unit (Yuwanta, 2007). Secara umum komposisi kandungan telur puyuh 

adalah 47,4% albumen (putih telur), 31,9% yolk (kuning telur), serta 20,7% cangkang dan 

selaput tipis (Sa’adah, 2008). 

 

2.4.1 Bobot Telur 

Kualitas pakan yang baik dalam hal ini kandungan protein, asam amino dan asam linoleat 

akan mempengaruhi bobot telur, karena pakan dengan kualitas yang baik akan menghasilkan 

telur yang besar (Wahju, 1992). Bobot telur puyuh sekitar 10 g atau sekitar 8% dari bobot 

badan induk. Berat telur merupakan sifat kualitatif yang dapat diturunkan. Jenis pakan, jumlah 

pakan, lingkungan kandang serta besar tubuh induk sangat mempengaruhi berat telur yang 

dihasilkan. Kualitas pakan yang rendah juga menyebabkan kecilnya kuning telur yang 

terbentuk, sehingga menyebabkan kecilnya kuning telur yang dihasilkan. 

Ukuran atau berat telur selain digunakan sebagai ciri khas jenis ternaknya juga sangat 

penting dalam standarisasi kelas mutu telur utuh. Bobot telur dipengaruhi oleh banyak faktor, 

termasuk genetik, tahap kedewasaan, umur, obat dan zat makanan dalam pakan terutama asam 

amino, asam linoleat, dan metionin (Suripta dan Astuti, 2006). Menurut Leeson dan Summer 

(1991), berat telur dipengaruhi oleh asam linoleat dan metionin. Asam linoleat mengontrol 

protein dan lipida yang diperlukan untuk perkembangan folikel dan secara langsung 

mengontrol ukuran telur (March dan McMillan, 1990). 

Wooddard and Abpnonalp (1971) yang disitasi oleh Astriana (2013) menyatakan bahwa 

berat telur burung puyuh pada awal bertelur yaitu 6,5-7,5 g per butir, makin meningkat umur 

puyuh berat telur semakin meningkat dan mencapai ukuran maksimum pada umur 9 bulan (38 

minggu). Pada umur tersebut berat dapat mencapai 10,6 g per butir dan selanjutnya berat telur 

menjadi konstan 8,3-10,1 g per butir. 

 

2.4.2 Indeks Bentuk Telur 

Bentuk telur puyuh yang ideal juga disebut bentuk bulat telur, yaitu agak lancip di satu 

ujung dan agak tumpul di ujung yang lain. Penyimpangan bentuk telur yang terjadi 

disebabkan adanya kelainan pada saluran reproduksi yaitu bagian isthmus atau uterus. Secara 

umum bentuk normal telur puyuh lebih bulat daripada telur ayam ras, dengan indeks telur 

puyuh 0,90 sedangkan indeks telur ayam ras 0,74. Bentuk telur dapat dipengaruhi oleh umur, 
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genetik, cara pemeliharaan, dan pakan. Indeks telur diperoleh dari hasil pengukuran panjang 

dan lebar telur (lebar/panjang X 100%) dan kisaran indeks telur yang normal adalah 0,70- 

0,74 atau 70% - 74% (Bell and Weaver, 2002). 

Indeks telur merupakan ekspresi 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 dengan koefisien kekentalan (Sandi dkk, 

2014). Ditambahkan oleh pendapat Pujianto dkk (2014) bahwa nilai indeks bentuk telur akan 

meningkat karena bentuk telur dipengaruhi oleh kandungan protein kasar dalam pakan. Indeks 

bentuk telur berkaitan dengan bobot telur, sedangkan bobot telur dipengaruhi oleh albumen. 

Roesdiyanto (2002) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi indeks telur 

diantaranya bangsa, status produksi, genetik, variasi individu dan kelompok. Indeks telur 

digunakan sebagai indikasi untuk mengukur tingkat kelonjongan atau bulatnya telur, dimana 

semakin tinggi indeks telur maka semakin lonjong bentuk telur yang akan berpengaruh pula 

terhadap persyaratan telur tetas yang tidak boleh terlalu lonjong atau bulat tetapi harus dalam 

bentuk bulat oval (Zainuddin dan Jannah, 2008). Bentuk telur yang tidak proporsional berupa 

bentuk telur yang tidak bulat, terdapat bentuk cetak tubuh pada telur (body-check) dan tidak 

seimbang perbandingan panjang dan lebarnya. Hal ini juga disebabkan oleh daya kerja alat 

reproduksi ternak. 

 

2.4.3 Warna Kuning Telur 

Kuning telur memiliki warna yang sangat bervariasi mulai dari kuning pucat sampai 

dengan jingga. Pigmen telur adalah karoten dan riboflavin yang diklasifikasi sebagai lipokrom 

dan liokrom. Apabila pakan mengandung lebih banyak karoten, yaitu xanthophyl maka warna 

kuning telur semakin bewarna jingga kemerahan (Sahara, 2006). Ditambahkan oleh pendapat 

Amo dkk (2012) bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh pakan. Apabila pakan 

mengandung lebih banyak karoten, yaitu xanthophyl, maka warna kuning telur semakin 

berwarna jingga kemerahan. Kadar pigmen dalam pakan akan menaikkan konsumsi pigmen 

dan mempengaruhi proses pigmentasi. Ditambahkan oleh pendapat Astriana (2013) yang 

menyatakan bahwa bagian kuning telur berwarna kuning muda sampe merah orange.  Warna 

kuning orange bagian kuning telur adalah pigmen karotenoid seperti cryoxantin dan 

xanthophyll yang larut dalam etanol serta karoten yang menjadi pembentuk (precussor) 

vitamin A. Tyczkowski dan Hamilton (1991) yang disitasi oleh Indi dan Zulkarnaen (2012) 

menyatakan bahwa oxycarotenoid sebagai pigmen warna tidak dapat sintesis oleh unggas 

tetapi harus tersedia dalam pakan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas kuning telur 

adalah kadar lemak. 

Kuning telur yang disukai oleh konsumen yaitu berwarna kemerahan dengan skor 11-13. 

North dan Bell (1992) menyatakan bahwa warna kuning telur yang dihasilkan beraneka 

ragam, keragaman tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bangsa unggas, 

genetik, kondisi kandang, penyakit, cekaman, oksidasi xanthophyl, dan angka produksi telur. 

Variasi warna kuning telur dipengaruhi oleh pakan dan lingkungan hidup unggas. 

Kualitas kuning telur dilakukan dengan menentukan skor warna kuning telur dengan 

menggunakan yolk colour fan yang terdiri dari 15 seri warna, warna kuning telur merupakan 

salah satu karakteristik yang sangat penting dalam penentuan kualitas telur oleh konsumen 

(Balnave dan Bird, 1996 dalam Djunu, 2012). Warna kuning telur dapat diukur dengan skala 
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Roche yang terdiri dari kuning pucat (1) sampai orange (15). Masyarakat sangat menggemari 

warna kuning telur antara 9 sampai 11 dalam skala Roche (Akbarillah, 2011). 

 

2.4.4 Indeks Putih dan Kuning Telur 

Bagian albumen terdiri dari 4 lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar 

(outer thin white), lapisan encer dalam (firm/thick white), lapisan kental (inner thin white), 

dan lapisan kental dalam (inner thick white/chalaziferous). Perbedaan kekentalan ini 

disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Bagian albumen banyak mengandung air 

sehingga selama penyimpanan bagian ini pula yang mudah rusak. Kerusakan terjadi terutama 

disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala ovomucin yang berfungsi sebagai pembentuk 

struktur albumen (Idris, 2002). Yuwanta (2007) menambahkan bahwa cara untuk mengukur 

sifat fisik putih telur terdiri atas proporsi putih telur kental dan encer khususnya tinggi atau 

ketebalan putih telur setelah dipecah, indeks albumen perbandingan secara visual antara telur 

yang sudah dipecah pada kaca tersebut dengan standar yang dikeluarkan USDA (United 

States Department of Agiculture) dari Amerika. 

Bagian albumen atau white (putih telur) meliputi duapertiga dari berat telur, terletak 

mengelilingi gumpalan kuning telur sentral, albumen ini hampir murni merupakan cairan 

protein yang terdiri dari 40 macam protein (Nuryadi, 2000). Indeks putih telur merupakan 

parameter yang serupa yaitu perbandingan tinggi albumen (tebal) dengan rata-rata garis 

tengah panjang dan pendek albumen (Sihombing dkk, 2006). Menurut Idris (2002) pada telur 

yang baru ditelurkan, indeks albumen berkisar antara 0,050-0,174, indeks albumen dapat 

menurun karena penyimpanan telur. 

Kuning telur merupakan bagian telur yang berbentuk bulat, berwarna kuning sampai 

jingga, dan terletak di tengah-tengah telur. Kuning telur ini terbungkus oleh selaput tipis yang 

disebut membran vitelin. Pada kuning telur ini terdapat sel benih betina (blastoderm atau 

germinal disc) yang sekaligus menjadi tempat berkembangnya embrio (Sa’adah, 2008). 

Buckle dkk (1985) menyatakan bahwa indeks kuning telur adalah perbandingan tinggi kuning 

telur dengan garis tengahnya yang diukur sesudah kuning telur dipisahkan dari putih telur. 

Indeks kuning telur segar beragam antara 0,33 dan 0,50 dengan nilai rata-rata 0,42. Dengan 

bertambahnya umur telur, indeks kuning telur menurun karena penambahan ukuran kuning 

telur sebagai akibat perpindahan air. Menurut Idris (2002) Indeks yolk berkisar antara 0,330-

0,500, semakin lama telur disimpan, indeks yolk turun akibat merembesnya air dari albumen 

ke yolk. Standar untuk indeks kuning telur adalah sebagai berikut: 0,22 = jelek; 0,39 = rata-

rata, dan 0,45 = tinggi. 

 

2.4.5 Kolesterol Telur 

Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang diproduksi 

oleh tubuh manusia, terutama didalam liver (hati) dan terbentuk secara alamiah. Kolesterol 

merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam 

fungsi, antara lain untuk membuat hormon seks, hormon korteks adrenal, vitamin D, dan 

untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Kandungan 

kolesterol berlebih akan berbahaya bagi tubuh. Kolesterol tersebut dapat berasal dari organ 

hewan baik otak, kuning telur, dan jeroan (Aviati, 2014). 
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      Jiang dan Sim (1991) menyatakan bahwa faktor yang menentukan kandungan kolesterol 

dalam telur adalah berat kuning telur, kuning telur yang kecil mengandung kolesterol yang 

lebih rendah dibanding kuning telur yang besar. Amelia dan Widyaningsih (2014) 

menyatakan bahwa kolesterol merupakan senyawa utama penyebab kondisi hiperkolesterol. 

Total Kolesterol merupakan gabungan dari semua golongan lipoprotein yang teridiri dari 60-

70% LDL, 20-30% HDL, dan 10-15% VLDL. LDL mengandung lebih banyak lemak 

daripada HDL sehingga LDL akan mengambang di dalam darah. Protein utama yang 

membentuk LDL adalah Apo-B (apolipoprotein-B), LDL dianggap sebagai lemak yang 

"jahat" karena dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. 

Sebaliknya, HDL disebut sebagai lemak yang "baik" karena dalam operasinya membersihkan 

kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. 

Protein utama yang membentuk HDL adalah Apo-A (apolipoprotein). HDL ini mempunyai 

kandungan lemak lebih sedikit dan mempunyai kepadatan tinggi sehingga lebih berat (Amelia 

dan Widyaningsih, 2014) 

Telur puyuh mempunyai kadar kolesterol yang lebih tinggi (844 mg/100 g) dibandingkan 

dengan kadar kolesterol telur ayam (423 mg/100 g). Kolesterol penting untuk kesehatan 

karena digunakan sebagai bahan penyusun hormon dan untuk produksi asam empedu, akan 

tetapi konsumsi kolesterol berlebih akan merugikan kesehatan karena dapat menyebabkan 

ateroklerosis (penyumbatan pembuluh arteri) (Aviati dkk, 2014). Menurut Saerang (1997) 

kadar kolesterol per gram dari telur puyuh lebih tinggi dibandingkan kadar kolesterol telur 

ayam. Ayam umur 24 minggu memiliki kadar kolesterol telur 121 mg/butir, sedangkan ayam 

umur 68 minggu memiliki kadar kolesterol 313 mg/butir, dengan berat telur 50-70 g. Kadar 

kolesterol pada telur puyuh 168 mg/butir, bila satu butir beratnya sekitar 9-12 g, maka kadar 

kolesterol telur puyuh per gram telur adalah 16-17 mg. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan selama 40 hari di peternakan burung puyuh milik Bapak 

Sumito di Kelurahan Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Bondowoso. Penelitian ini 

dilaksanakan dari 27 April 2015 sampai 31 Mei 2015. Analisis proksimat dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Burung puyuh yang siap bertelur (umur 30 hari) sebanyak 120 ekor dengan jenis 

Coturnix-coturnix japonica. Egg mass (g/ekor/hari) burung puyuh pada awal 

penelitian yaitu 4,41±0,44 (g/ekor/hari) dengan koefisien keragaman 9,98%. Burung 

puyuh diperoleh dari pembibitan di Pare, Kediri dengan harga Rp 7000/ekor. 

b. Pakan yang digunakan sebagai pakan basal adalah pakan jadi yang diproduksi oleh 

PT. Charoen Pokphand Indonesia (BP104) dalam bentuk butiran (crumble). Bahan-

bahan yang digunakan untuk menyusun pakan jadi tersebut antara lain: jagung, protein 

nabati dan hewani, dedak hasil dari gandum, minyak, discalcium, fosfat, tepung dan 

biji batu, garam, vitamin, trace mineral, dan mikro ingredient. Pakan perlakuan yang 

akan digunakan tersusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk puyuh periode 

layer. Berikut merupakan Tabel komposisi zat pakan yang digunakan disajikan pada 

Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pada pakan basal fase layer 

Zat makanan Jumlah (%)* Jumlah (%)** 

Kadar air 13 (maks) 10,42 

Protein 20,00-22,00 22,23 

Lemak 3,50 (min) 6,37 

Serat 5,00 (maks) 4,66 

Abu 12,00 (min) 11,78 

Kalsium 3,00 (min) - 

Phospor 0,60 (min) - 

Antibiotik 

Gross Energy (Kkal/kg) 

Energy metabolism(Kkal/kg) 

Zinc Bacitracin 

- 

- 

4142,95 

2900,06 

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

(**)  Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang 

 

c. Tepung biji kemiri (TBK) yang digunakan dicampurkan dengan pakan basal. 

Kandungan zat makanan tepung biji kemiri disajikan pada Tabel 6 berikut. 
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Tabel 6. Hasil analisis proksimat kandungan zat makanan tepung biji kemiri (berdasarkan 

100% bahan kering) 

Zat makanan Jumlah (%) 

Bahan kering 99,80 

Protein kasar 6,21 

Lemak kasar 64,92 

Serat kasar 4,61 

Abu 3,20 

Gross Energy (Kkal/kg) 

Energy Metabolism (Kkal/kg) 

7690,57 

5383,40 

Sumber: Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian antaralain: 

a. Kandang sistem battery yang terbagi menjadi 24 kotak dengan ukuran kotak 30 

x 20 x 20 cm. Kandang terbuat dari bambu, dilengkapi dengan lampu 

penerangan serta tempat pakan dan tempat minum yang terbuat dari plastik dan 

pipa paralon. 

 

b. Perlengkapan lainnya adalah: 

 Timbangan, digunakan timbangan digital untuk menimbang pakan, bobot 

badan, dan bobot telur. 

 Jangka sorong, digunakan untuk mengukur diameter panjang, diameter lebar 

telur, diameter putih telur, dan diameter kuning telur. 

 Spherometer, digunakan untuk menguur tinggi putih dan kuning telur. 

 Yolk Colour Fan, digunakan untuk mengukur warna kuning telur dengan 

membandingkan warna pada yolk colour fan, terdiri dari angka 1-15. 

 Blender dan saringan, digunakan untuk menghaluskan biji kemiri menjadi 

tepung biji kemiri. 

 Alat tulis serta peralatan kebersihan kandang. 
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3.2.3 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola searah dengan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan, terdapat 24 unit 

percobaan, setiap unit diisi 5 ekor burung puyuh, perlakuan yang diberikan terdiri dari: 

P0 : Pakan Basal (kontrol) 

P1 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 1 % 

P2 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 2 % 

P3 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri (TBK) 3 % 

 

Berikut metode penelitian yang dilakukan pada tahap pemeliharaan: 

1. Persiapan penelitian 

 Pengacakan kandang dilakukan dengan memilih secara acak sesuai perlakuan, 

pengacakan kandang dengan sistem lotere secara manual dan diambil tanpa disengaja. 

Denah pengacakan kandang perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

 

Tabel 7. Denah pengacakan kandang perlakuan 
1 

P2U1 

2 

P3U1
 

3 

P0U4
 

4 

P2U6
 

5 

P1U4
 

6 

P3U2
 

7 

P0U2
 

8 

P3U3
 

9 

P0U6
 

10 

P1U1
 

11 

P2U4
 

12 

P3U6
 

13 

P0U3
 

14 

P2U3
 

15 

P1U2
 

16 

P2U2
 

17 

P0U1
 

18 

P0U5
 

19 

P3U5
 

20 

P1U6
 

21 

P1U5
 

22 

P2U5
 

23 

P1U3
 

24 

P3U4
 

 

1 kg Biji kemiri ditimbang 

Di blender sampai halus 

Dikeringkan/diangin-anginkan 

Tepung biji kemiri 

Disaring  
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 Tempat pakan dan tempat minum dibersihkan dan didesinfektan sebelum burung 

puyuh dimasukkan dalam kandang. Hal tersebut bertujuan agar kandang dan 

peralatan bebas dari bibit penyakit. 

 Masa adaptasi dilakukan selama 7 hari mulai umur 35 hari. Adaptasi dilakukan 

dengan memberikan tepung biji kemiri sedikit demi sedikit pada pakan, hingga 

dicapai masa adaptasi maksimal yaitu puyuh sudah terbiasa dengan pakan yang 

diberikan. 

 

2. Pemberian Pakan dan Minum 

Pakan yang diberikan ditimbang terlebih dahulu: 

 Burung puyuh betina membutuhkan 22 g/ekor/hari. 

22g/ekor/hari x 5 ekor = 110g/unit/hari 

Jumlah pakan keseluruhan perhari yaitu 110g x 24 unit percobaan = 2640 

g/hari. 

 Pakan diberikan 1 kali sehari pada sore hari. 

 Dilakukan penambahan 2-3 gram pakan per ekor/hari 

 Air minum diberikan secara ad libitum dengan ditambahkan vitastress. 

 

3. Pemberian tepung biji kemiri (TBK) 

Tepung biji kemiri dicampurkan dengan pakan basal. Level pemberian tepung biji 

kemiri yang dikonsumsi oleh puyuh ditimbang sesuai perlakuan. Level pemberian 

disajikan pada Tabel 8 berikut. 

 

Tabel 8. Level pemberian tepung biji kemiri (TBK) 

Level pemberian (%) Konsumsi pakan 

(g/unit/hari) 

Pemberian TBK 

(g/ekor/hari) 

1 110 0,22 

2 110 0,44 

3 110 0,66 

 

4. Selama pemeliharaan dilakukan pencucian tempat makan dan tempat minum setiap 

satu minggu sekali. Dilakukan pula vaksinasi ND (Newcastle disease) pada umur 60 

hari melalui air minum. 

 

5. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 4 kali selama 4 minggu. Pada setiap ulangan 

masing-masing diambil telurnya, kemudian dilakukan pemecahan untuk mengetahui 

kualitasnya. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian adalah kualitas eksternal dan internal telur burung 

puyuh, yang meliputi: 

1. Berat telur (g/butir) 

Berat telur dihitung dengan cara menimbang telur segar utuh dengan menggunakan 

timbangan digital. 

2. Indeks bentuk telur 

Indeks bentuk telur adalah perbandingan diameter lebar dan panjang telur. Diameter lebar 

dan panjang diukur menggunakan jangka sorong (Çatlı et al, 2012). Berikut merupakan 

rumus menghitung IBT: 

 

    
                   

                    
        

 

3. Indeks kuning telur (IKT) dan indeks putih telur (IPT) 

Indeks kuning dan putih telur dihitung dengan mengukur rata-rata tinggi dan rata-rata 

diameter putih dan kuning telur (Kurnia dkk, 2012), pengukuran menggunakan jangka 

sorong dan spherometer. Berikut merupakan rumus menghitung IKT dan IPT: 

 

    
                                  

                                    
 

 

    
                                 

                                   
 

 

4. Warna kuning telur 

Pengukuran warna kuning telur menggunakan Yolk Colour Fan, skor warna pada kuning 

telur memiliki standar warna 1-15. 

 

5. Kolesterol Telur (mg/100g) 

Pengukuran kadar kolesterol telur menggunakan metode CHOD PAP Kit dengan 

menggunakan alat Spechtrofotometer. Nilai kadar kolesterol diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut: 

 
 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan ditabulasi dengan progam Microsoft Excel.  Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan dan 

ulangan (4 x 6). Data dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (Analisis of varian = 

 𝑜  𝑠   𝑜   𝑜    

=
absorbans  sampel

absorbans  standar x berat sampel (g)
   𝑜 𝑠     𝑠  𝑠       𝑓   𝑜        𝑐     
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ANOVA) dari RAL, apabila ada perbedaan diantara perlakuan maka dilanjutkan Uji Jarak 

berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1992) dengan rumus sebagai berikut: 

Yij = μ + Ti + Eij 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

μ = Nilai tengah umum 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

Eij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang dalam penelitian ini adalah: 

1. Biji kemiri merupakan rempah-rempah yang digunakan untuk ditambahkan dalam pakan 

burung puyuh. 

2. Tepung biji kemiri merupakan biji kemiri yang dihaluskan menjadi bentuk tepung. 

3. Burung puyuh petelur fase layer adalah burung puyuh dewasa yang menghasilkan telur 

umur 42 hari. 

4. Kualitas telur merupakan salah satu parameter yang menunjukkan keberhasilan 

penggunaan tepung biji kemiri yang ditambahkan dalam pakan, meliputi kualitas 

eksternal: berat telur dan indeks bentuk. Kualitas internal: indeks putih dan kuning telur, 

warna kuning telur, dan kolesterol telur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

      Data hasil penelitian pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana  (L.) 

Willd) dalam pakan terhadap bobot telur, indeks bentuk telur, indeks kuning telur, indeks 

putih telur, warna kuning telur dan kolesterol kuning telur burung puyuh selama penelitian 

disajikan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Pengaruh penambahan tepung biji kemiri dalam pakan terhadap kualitas eksternal 

dan internal telur. 

Variabel yang 

diamati 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Bobot telur (g) 11,02±0,51 10,87±0,56 10,84±0,38 10,86±0,60 

Indeks bentuk (%) 77,56±1,38 78,18±1,59 78,52±2,17 79,03±1,08 

Indeks kuning telur 0,381±0,017 0,372±0,016 0,384±0,017 0,368±0,028 

Indeks putih telur 0,062±0,008 0,063±0,007 0,064±0,008 0,060±0,009 

Warna kuning telur* 5,27±0,43
a 

5,92±0,53
b 

6,17±0,45
b 

6,25±0,59
b 

Kolesterol kuning 

telur (mg/100g)** 

752,68±0,42
a 

725,04±0,67
b 

705,23±0,47
c 

683,59±0,43
d 

Keterangan:   (*)    Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05). 

(**)  Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Telur 

Hasil pengamatan penelitian pada Tabel 9. menunjukkan bahwa rataan bobot telur dari 

nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P0 (11,02±0,51), P1 (10,87±0,56), P3 

(10,86±0,60), dan P2 (10,84±0,38). Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 1. 

menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) 

Willd) dalam pakan burung puyuh tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

bobot telur. Pemberian 1%, 2%, hingga 3% tepung biji kemiri tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap bobot telur dibandingkan dengan tanpa pemberian tepung biji kemiri (kontrol). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa zat makanan yang terkandung dalam pakan kontrol masih 

mencukupi kebutuhan burung puyuh dan adanya keseimbangan zat makanan dalam pakan 

masing-masing perlakuan. Besar telur dapat dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan, 

pakan dengan protein rendah akan menyebabkan pembentukan kuning telur yang kecil, 

sehingga telur yang dihasilkan kecil (Stadelman dan Cotterill, 1973 dalam Djunu, 2012). 

Selain itu biji kemiri mengandung zat antinutrisi yaitu saponin yang dapat menghambat 

penyerapan protein dan kecernaan lemak sehingga berpengaruh pada bobot telur yang 

dihasilkan. Hasil penelitian Rohaida et al (2014) menunjukkan bahwa total saponin dalam 

tepung biji kemiri yaitu 8,2%±2,2. Sihombing dkk (2006) menyatakan bahwa faktor 

terpenting dalam pakan yang mempengaruhi berat telur adalah protein, karena kurang lebih 

50% dari berat kering telur adalah protein. Selain kandungan protein menurut Lesson dan 

Summer (1991) berat telur juga dipengaruhi oleh asam linoleat dan metionin. Didukung oleh 
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pendapat March dan McMillan (1990) yang menyatakan bahwa asam lemak linoleat tersebut 

mempengaruhi bobot telur karea diperlukan sebagai penyusun komplek lipoprotein kemudian 

disintesis di hati, distimulasi hormon estrogen dan ditransfer untuk pembentukkan folikel dan 

secara langsung mengontrol bobot telur yang akan dihasilkan. 

Pada penelitian ini bobot telur tertinggi adalah 11,02±0,51 dan terendah 10,84±0,38, 

bobot telur pada kisaran tersebut masih tergolong normal. Sejalan dengan pendapat Pangestuti 

(2009) yang menyatakan bahwa bobot telur burung puyuh memiliki rataan bobot berkisar dari 

10-15 g. Ditambahkan oleh pendapat Wooddard and Abpnonalp (1971) yang disitasi oleh 

Soekarto (2013) yang menyatakan bahwa berat telur burung puyuh akan semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya umur puyuh dan mencapai ukuran maksimum pada umur 38 

minggu dengan berat mencapai 10,6 g per butir. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Bentuk Telur 

Hasil pengamatan penelitian pada Tabel 9. menunjukkan bahwa rataan indeks bentuk telur 

dari nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P3 (79,03%±1,08), P2 (78,52%±2,17), 

P1 (78,18%±1,59) dan P0 (78,18%±1,59). Berdasarkan pada analisis ragam pada Lampiran 2. 

menunjukkan bahwa pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) 

dalam pakan burung puyuh tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap indeks 

bentuk telur. Pengamatan indeks bentuk telur dilakukan dengan mengukur perbandingan lebar 

dan panjang telur utuh dan dikalikan 100%. Menurut Sandi dkk (2013) indeks telur 

merupakan ekspresi dari kandungan protein pakan, protein pakan tersebut akan 

mempengaruhi kualitas internal telur yang selanjutnya dapat mempengaruhi indeks telur. 

Rata-rata nilai indeks telur hasil penelitian yaitu dari 78,18%±1,59 sampai 79,03%±1,08, nilai 

tersebut menunjukkan telur dalam keadaan normal. Indeks bentuk telur yang diperoleh dari 

hasil penelitian berkisar dari 78,18%±1,59 hingga 79,03%±1,08, indeks bentuk tersebut 

cenderung berbentuk bulat. Hal tersebut berkaitan dengan bertambahnya umur puyuh, sejalan 

dengan  pendapat Witranti dkk (2013) bahwa bentuk telur pada awal produksi dan menuju 

puncak produksi bentuk telur cenderung bulat. Didukung oleh pendapat Yuwanta (2007), 

yang menyatakan bahwa indeks bentuk telur akan menurun dengan bertambahnya umur, pada 

awal peneluran berkisar antara 77 dan pada akhir peneluran 74. 

Indi dan Zulkarnaen (2002) menyatakan bahwa bentuk telur sangat dipengaruhi oleh 

bentuk dan besar kecilnya oviduct. Sehingga perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh 

nyata terhadap indeks bentuk telur. Ditambahkan oleh pendapat Pujianto dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa bentuk telur yang tidak proporsional berupa bentuk telur yang tidak bulat, 

terdapat bentuk cetak tubuh pada telur (body-check) dan tidak seimbang perbandingan 

panjang dan lebarnya. Hal ini disebabkan oleh daya kerja alat reproduksi ternak. Bentuk telur 

dapat bervariasi yang dipengaruhi spesies, umur, hereditas, serta individu ternak itu sendiri. 

Menurut Mangisah dkk (2002) bentuk telur merupakan salah satu sifat mutu telur yang 

dipengaruhi oleh faktor keturunan. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Kuning Telur 

Hasil pengamatan penelitian pada Tabel 9. hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan 

indeks kuning telur dari nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P2 (0,384±0,017), 

P0 (0,381±0,017), P1 (0,372±0,016), dan P3 (0,368±0,028). Hasil analisis ragam pada 
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Lampiran 3. menunjukkan bahwa pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites 

mollucana (L.) Willd) dalam pakan burung puyuh tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap indeks kuning telur. Hal tersebut dikarenakan kandungan saponin dalam 

biji kemiri sehingga mempengaruhi penyerapan protein pakan. Menurut Mangisah (2013) 

kandungan protein dalam pakan dapat mempengaruhi viskositas kuning telur sehingga 

berpengaruh pula terhadap kualitas telur khususnya indeks kuning telur. Ditambahkan oleh 

pendapat Blakely dan Bade (1991) yang menyatakan bahwa ukuran kuning telur bergantung 

pada ukuran telur. Berat kuning telur dalam telur dan ukuran besar kecilnya juga dipengaruhi 

oleh konsumsi protein dalam pakan. Apabila konsumsi protein rendah maka akan terbentuk 

kuning telur yang kecil. Penurunan nilai indeks kuning telur bisa terjadi akibat menurunnya 

kandungan protein yang sangat berperan dalam menentukan ketebalan yolk. 

Kandungan saponin dalam biji kemiri dapat mempengaruhi penyerapan zat makanan 

terutama penyerapan protein. Konsumsi protein dapat mempengaruhi tinggi kuning telur, 

indeks kuning telur dipengaruhi oleh tinggi kuning telur. Indeks kuning telur ditentukan oleh 

bentuk kuning telur, sedangkan bentuk kuning telur dipengaruhi oleh kekuatan membran 

vitelin dan lapisan khalaza pada sekitar kuning telur. Yuwanta (2007) menyatakan bahwa 

indeks kuning telur pada saat telur dikeluarkan adalah 0,45, kemudian akan menurun menjadi 

0,30 apabila telur disimpan selama 25 hari (25°C). hasil indeks kuning telur yang dihasilkan 

selama penelitian dengan nilai rataan tertinggi 0,384±0,017 dan terendah 0,368±0,028, hasil 

tersebut menunjukkan indeks kuning telur selama penelitian kurang bagus. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Putih Telur 

Hasil pengamatan penelitian pada Tabel 9. menunjukkan bahwa rataan indeks putih telur 

dari nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P2 (0,064±0,008), P1 (0,063±0,007), 

P0 (0,062±0,008) dan P3 (0,060±0,009). Berdasarkan pada analisis ragam pada Lampiran 4. 

menunjukkan bahwa pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) 

dalam pakan burung puyuh tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap indeks 

putih telur. Hal tersebut dikarenakan penyerapan protein pakan yang terhambat oleh 

kandungan saponin yang cukup tinggi dalam biji kemiri. Menurut Pujianto dkk (2014) 

peningkatan nilai indeks putih telur dapat dipengaruhi oleh pakan, ditambahkan oleh pendapat 

Yuwanta (2007) yang menyatakan bahwa kualitas putih telur dipengaruhi oleh konsumsi 

protein pakan. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, nilai indeks putih telur tertinggi pada 

P2 dengan rata-rata 0,064 dan terendah pada P3 dengan rata-rata 0,060. Nilai indeks putih 

telur burung puyuh tersebut dapat bervariasi. Menurut Idris (2002) pada telur yang baru 

ditelurkan, nilai indeks albumen berkisar antara 0,050-0,174, indeks putih telur dapat 

menurun karena penyimpanan telur. Selain faktor penyimpanan, nilai indeks putih telur juga 

dipengaruhi oleh kemampuan individu ternak puyuh dalam mencerna pakan. Penentuan mutu 

putih telur sebagian besar bergantung pada derajat kekentalan dan struktur gel putih telur. 

Protein telur dalam putih telur yang dihubungkan dengan struktur telur gel adalah ovomucin. 

Pada putih telur terdapat jala-jala ovomucin yang juga dapat mempengaruhi kualitas putih 

telur. Menurut Buckle et al (1985) ovomucin merupakan bahan utama yang menentukan 

tinggi putih telur dan pembentuk struktur albumen. Mangisah (2013) menyatakan Indeks 

kuning telur dipengaruhi oleh protein, lemak, dan asam amino esensial yang terkandung 



23 
 

dalam pakan. Faktor yang memengaruhi indeks kuning telur antara lain lama penyimpanan, 

suhu tempat penyimpanan, kualitas membran vitelin, dan nutrisi pakan. Karakter spesifik 

pada putih telur adalah kandungan protein (lisosom) yang berperan terhadap kualitas putih 

telur yang digambarkan pada kekentalan putih telur yang meliputi putih telur kental dan encer 

yang merupakan pembungkus dari kuning telur. Ketika telur dipecah diatas kaca datar, terlihat 

putih telur kental melekat pada kuning telur dan menutupi semua permukaan kuning telur 

(Yuwanta, 2007). 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kuning Telur 

Hasil pengamatan penelitian pada Tabel 9. menunjukkan bahwa rataan warna kuning telur 

dari nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P3 (6,25±0,59), P2 (6,17±0,45), P1 

(5,92±0,53), dan P0 (5,27±0,43). Hasil analisis ragam pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa 

pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) dalam pakan burung 

puyuh memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap skor warna kuning telur. 

Berdasarkan hasil uji berganda Duncan diperoleh bahwa perlakuan dengan perlakuan terbaik 

pada P3 yang menghasilkan skor warna kuning telur yang lebih tinggi. 

Warna kuning telur diamati menggunakan Yolk Colour Fan dari Roche yang memiliki 

skor warna dari 1-15. Semakin tinggi skor yang didapat semakin baik kualitas warna kuning 

telur yang dihasilkan. Skor warna kuning telur semakin meningkat dengan bertambahnya 

persentase pemberian tepung biji kemiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan 

betakaroten yang terdapat dalam biji kemiri. Menurut Maulana (2011) dalam biji kemiri 

terdapat kandungan pigmen yaitu berupa betakaroten. Didukung dengan pendapat Aviati dkk 

(2014) yang menyatakan bahwa betakaroten merupakan senyawa golongan karotenoid yang 

tidak stabil karena mudah teroksidasi menjadi xanthophyl yang berfungsi sebagai pewarna 

kuning telur. Beta-karoten akan disimpan dalam jaringan lemak di seluruh tubuh dan 

mengakibatkan warna kekuningan pada kuning telur. Ditambahkan oleh pendapat Sahara 

(2006) yang menyatakan bahwa pigmen karotenoid akan merefleksikan warna kuning, 

orange, atau merah pada kuning telur. Pigmen yang berasal dari pakan tersebut yang 

berfungsi sebagai pemberi warna kuning telur secara fisiologis akan diserap oleh organ 

pencernaan yaitu usus halus dan diedarkan ke target organ. Selain itu menurut Sell et al 

(1987) yang disitasi oleh Indi dan Zulkarnain (2012) faktor lain yang berpengaruh terhadap 

kualitas kuning telur adalah kadar lemak. Ditambahkan oleh pendapat Caston dan Lesson 

(1990) bahwa penurunan bobot kuning telur dan warna kuning telur dipengaruhi oleh kadar 

asam lemak linolenat (Omega-3) dalam pakan. 

Salah satu indikator kualitas telur yang baik adalah telur yang mempunyai warna kuning 

telur (yolk) yang tidak pucat. Hal tersebut berkaitan dengan selera konsumen yang cenderung 

lebih menyukai warna kuning telur yang cenderung lebih gelap. Menurut Astriana (2013) 

Warna kuning telur yang bagus adalah dengan skor 10 skala RCF. Ditambahkan oleh 

pendapat Akbarillah dkk (2011) masyarakat konsumen sangat menggemari warna kuning 

telur antara 9 sampai 11 dalam skala Roche. Indeks warna kuning telur pada penelitian ini 

berkisar antara 5,27-6,25, hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian 

Sestilawarti (2011) yang menyatakan bahwa warna kuning telur burung puyuh berkisar antara 

5,78-6,42. 
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4.6 Pengaruh Perlakuan terhadap Kolesterol Kuning Telur 

Data hasil penelitian pada Tabel 9. menunjukkan bahwa raatan kadar kolesterol kuning 

telur dari nilai tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu P0 (752,68±0,42), P1 

(725,04±0,67), P2 (705,23±0,47), dan P3 (683,59±0,43). Hasil analisis ragam pada Lampiran 

6. menunjukkan bahwa pengaruh pemberian tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) 

Willd) dalam pakan burung puyuh memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

kadar kolesterol kuning telur. Hal tersebut dikarenakan kandungan asam lemak omega-3 atau 

asam linolenat yang tinggi yaitu 19,96% dari total asam lemak. Menurut Suripta dan Astuti 

(2006) asam lemak linolenat dapat menghambat terjadinya biosintesis kolesterol dan 

menurunkan kadar VLDL-kolesterol dan trigliserida plasma. Didukung oleh pendapat 

Astriana (2013) yang menyatakan bahwa konsumsi asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) 

dapat menurunkan kolesterol serum darah. Asam lemak linolenat dapat menurunkan kadar 

kolesterol jahat (LDL, VLDL) dan dapat meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL). Total 

Kolesterol merupakan gabungan dari semua golongan lipoprotein yang teridiri dari 60-70% 

LDL, 20-30% HDL, dan 10-15% VLDL. Protein utama yang membentuk LDL adalah Apo-B 

(apolipoprotein-B), LDL dianggap sebagai lemak yang "jahat" karena dapat menyebabkan 

penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. Sebaliknya, HDL disebut sebagai lemak 

yang "baik" karena dalam operasinya membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding 

pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati (Amelia dan Widyaningsih, 2014). 

Selain itu menurunnya kandungan kolesterol juga dipengaruhi oleh flavonoid yang 

terkandung dalam biji kemiri. Biji kemiri memiliki kandungan zat aktif berupa flavonoid yang 

dapat berfungsi sebagai antioksidan dan menurunkan kandungan kolesterol LDL. 

Ditambahkan oleh pendapat Suhatri dkk (2014) yang menyatakan bahwa flavonoid dapat 

menangkap radikal bebas (free radical scavengers) dengan melepaskan atom hidrogen dari 

gugus hidroksilnya. Atom hidrogen ini akan menyebabkan radikal bebas menjadi stabil dan 

berhenti melakukan oksidasi dan menurunkan tingkat oksidasi LDL, sehingga akumulasi 

kolesterol dalam darah berkurang. Menurunnnya kolesterol darah dapat menyebabkan 

menurunnya kolesterol kuning telur. Didukung oleh pendapat Sestilawarti (2011) yang 

menyatakan bahwa perubahan kolesterol dalam sirkulasi darah sebanding dengan perubahan 

disposisi kolesterol dalam telur. Berdasarkan pada analisis statistik dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s hasil yang diperoleh memiliki notasi yang berbeda. Kadar kolesterol telur 

tertinggi terdapat pada perlakuan P0 yaitu dengan rata-rata nilai 752,68±0,42 (mg/100g) dan 

terendah pada perlakuan P3 dengan rata-rata nilai 683,59±0,43 (mg/100g). Kadar kolesterol 

kuning telur burung puyuh pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan kadar kolesterol 

menurut Aviati dkk (2014) yang menyatakan bahwa kadar kolesterol kuning telur burung 

puyuh sebesar 844 mg/100 g. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemberian tepung biji kemiri dalam pakan burung puyuh dapat meningkatkan skor 

warna kuning telur dan menurunkan kadar kolesterol kuning telur. 

2. Pemberian tepung biji kemiri sebanyak 3% dalam pakan memberikan kualitas yang 

terbaik. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan tepung biji kemiri 

dengan persentase yang berbeda dan dilakukan perlakuan pemanasan untuk menghilangkan 

aktivitas saponin dalam biji kemiri. 
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Lampiran 1. Pengaruh Perlakuan terhadap bobot telur 

Data hasil penimbangan bobot telur (g)  

Perlakuan 
Minggu ke- Rataan 

I II III IV 

P0 U1 11,31 10,67 11,00 11,58 11,14 

 

U2 10,14 10,40 11,21 9,48 10,31 

 

U3 11,35 11,29 12,49 11,01 11,64 

 

U4 11,09 10,25 11,64 10,49 10,86 

 

U5 11,72 11,12 12,08 11,21 11,52 

 

U6 10,01 10,56 10,67 11,33 10,64 

P1 U1 10,62 10,06 10,09 11,27 10,51 

 

U2 10,14 11,61 10,66 12,80 11,30 

 

U3 10,54 10,08 10,95 11,29 10,71 

 

U4 9,99 9,50 10,81 9,86 10,03 

 

U5 11,93 10,71 11,99 11,55 11,54 

 

U6 10,78 11,25 11,29 11,21 11,13 

P2 U1 10,70 11,69 9,97 12,26 11,15 

 

U2 11,15 9,35 11,42 10,86 10,69 

 

U3 10,06 10,08 10,99 11,79 10,73 

 

U4 10,13 10,27 9,91 10,58 10,22 

 

U5 11,06 11,56 11,88 10,72 11,30 

 

U6 11,15 10,56 10,30 11,78 10,95 

P3 U1 10,68 10,57 11,67 11,57 11,12 

 

U2 10,14 10,36 10,83 10,78 10,53 

 

U3 10,43 10,07 9,43 10,32 10,06 

 

U4 10,29 11,74 11,69 12,91 11,83 

 

U5 10,69 10,71 11,35 10,89 10,69 

 

U6 10,13 11,07 10,63 11,80 10,91 
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Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata sd 
I II III IV V VI 

P0 11,14 10,31 11,64 10,86 11,52 10,64 66,11 11,02 0,51 

P1 10,51 11,30 10,71 10,03 11,54 11,13 65,22 10,87 0,56 

P2 11,15 10,69 10,73 10,22 11,30 10,95 65,04 10,84 0,38 

P3 11,12 10,53 10,06 11,83 10,69 10,91 65,14 10,86 0,60 

Total 43,92 42,83 43,14 42,94 45,05 43,63 261,51     

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (261,51)
2
 / (4x6) = 2849,47 

JKTotal  = FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (11,14
2
 + 10,31

2
 + ……………, + 10,91

2
) – 2849,47 

  = 2860,48 – 2849,47 = 11,01 

JKPerlakuan = FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

  = (66,11
2
 + 65,22

2
 + 65,04

2
 + 65,14

2
) / 6 – FK 

  = 17097,6 / 6 – 2849,47 

  = 2849,6 – 2849,47 = 0,13 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 11,01 – 0,13 

  = 10,88 

Tabel Analisa Ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 0,13 0,04 0,07 3,10 4,94 

Galat 20 10,88 0,54    

Total 23 11,01     

Keterangan: F hitung < F tabel (0,05) menunjukkan perlakuan tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap bobot telur 
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Lampiran 2. Pengaruh perlakuan terhadap indeks bentuk telur 

Data hasil pengukuran indeks bentuk telur (%) 

Perlakuan Minggu ke- Rataan 

I II III IV 

P0 U1 76,27 77,79 76,57 77,23 76,96 

 U2 83,07 77,04 76,71 77,49 77,95 

 U3 76,66 77,94 74,94 74,67 76,01 

 U4 78,78 79,39 75,55 75,53 77,30 

 U5 81,16 77,39 80,86 80,96 80,08 

 U6 79,74 74,99 74,06 79,51 77,07 

P1 U1 81,09 78,09 77,07 75,77 78,00 

 U2 83,76 80,29 78,50 76,90 79,61 

 U3 76,56 74,99 75,00 75,59 75,53 

 U4 75,50 79,26 77,95 78,71 77,86 

 U5 80,15 78,61 76,42 76,93 78,02 

 U6 79,24 81,11 78,36 81,81 80,04 

P2 U1 80,28 77,00 79,86 80,26 79,35 

 U2 79,26 77,33 79,24 76,68 78,13 

 U3 78,42 76,93 76,97 78,95 77,82 

 U4 76,52 76,33 76,62 74,28 75,94 

 U5 75,52 77,41 77,39 79,81 77,53 

 U6 80,62 87,48 82,07 79,20 82,34 

P3 U1 80,19 81,12 75,96 76,23 78,37 

 U2 82,88 75,22 76,35 78,27 78,18 

 U3 81,96 80,29 81,24 77,56 80,26 

 U4 81,14 78,37 80,96 79,34 79,95 

 U5 80,51 77,62 80,88 80,07 79,77 

 U6 76,13 79,36 78,49 76,78 77,68 
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Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan sd 
I II III IV V VI 

P0 76,96 77,95 76,01 77,30 80,08 77,07 465,37 77,56 1,38 

P1 78,00 79,61 75,53 77,86 78,02 80,04 469,06 78,18 1,59 

P2 79,35 78,13 77,82 75,94 77,53 82,34 471,11 78,52 2,17 

P3 78,37 78,18 80,26 79,95 79,77 77,68 474,21 79,03 1,08 

Total 312,68 313,87 309,62 311,05 315,4 317,13 1879,75     
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  = (465,37
2
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2
 + 471,11

2
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2
) / 6 – FK 

  = 883406,3 / 6 – 147227,5 

  = 147234,4 – 147227,5 = 6,88 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 58,58 – 6,88 

  = 51,7 

Tabel Analisa Ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 6,88 2,29 0,89 3,10 4,94 

Galat 20 51,7 2,58    

Total 23 58,58     

Keterangan: F hitung < F tabel (0,05) menunjukkan perlakuan tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap indeks bentuk telur 
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Lampiran 3. Pengaruh perlakuan terhadap indeks kuning telur 

Data hasil pengukuran indeks kuning telur 

Perlakuan 

Minggu ke - Rataan 

I II III IV 

P0 U1 0,353 0,419 0,451 0,335 0,390 

  U2 0,404 0,407 0,296 0,314 0,355 

  U3 0,452 0,418 0,406 0,349 0,406 

  U4 0,399 0,411 0,314 0,358 0,371 

  U5 0,415 0,409 0,338 0,366 0,382 

  U6 0,404 0,406 0,389 0,327 0,381 

P1 U1 0,425 0,336 0,339 0,355 0,364 

  U2 0,352 0,417 0,290 0,350 0,352 

  U3 0,453 0,440 0,348 0,354 0,399 

  U4 0,428 0,401 0,360 0,298 0,372 

  U5 0,428 0,427 0,326 0,324 0,376 

  U6 0,399 0,372 0,311 0,383 0,366 

P2 U1 0,407 0,399 0,347 0,361 0,379 

  U2 0,441 0,388 0,349 0,374 0,388 

  U3 0,428 0,384 0,326 0,348 0,372 

  U4 0,341 0,381 0,381 0,384 0,372 

  U5 0,383 0,378 0,405 0,350 0,397 

  U6 0,425 0,418 0,444 0,380 0,416 

P3  U1 0,359 0,394 0,339 0,338 0,358 

  U2 0,384 0,351 0,335 0,323 0,348 

  U3 0,421 0,394 0,430 0,364 0,402 

  U4 0,344 0,374 0,302 0,305 0,331 

  U5 0,453 0,446 0,364 0,339 0,400 

  U6 0,411 0,347 0,313 0,395 0,367 
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Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan sd 
1 2 3 4 5 6 

P0 0,390 0,355 0,406 0,371 0,382 0,381 2,285 0,381 0,017 

P1 0,364 0,352 0,399 0,372 0,376 0,366 2,229 0,372 0,016 

P2 0,379 0,388 0,372 0,372 0,379 0,416 2,306 0,384 0,017 

P3 0,358 0,348 0,402 0,331 0,400 0,367 2,206 0,368 0,028 

Total 1,491 1,443 1,579 1,446 1,537 1,53 9,026     
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  = (2,285
2
 + 2,229

2
 + 2,306

2
 + 2,206

2
) / 6 – FK 

  = 20,374 / 6 – 3,394 

  = 3,396 – 3,394 = 0,002 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 0,009 – 0,002 

  = 0,007 

Tabel analisa ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 0,002 0,000365 0,895 3,10 4,94 

Galat 20 0,007 0,000408    

Total 23 0,009     

Keterangan: F hitung < F tabel (0,05) menunjukkan perlakuan tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap indeks kuning telur, 
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Lampiran 4. Pengaruh perlakuan terhadap indeks putih telur 

Data hasil pengukuran indeks putih telur 

Perlakuan Minggu ke- Rataan 

I II III IV 

P0 U1 0,066 0,051 0,043 0,070 0,057 

 U2 0,040 0,059 0,044 0,058 0,050 

 U3 0,088 0,066 0,059 0,074 0,072 

 U4 0,078 0,082 0,059 0,060 0,070 

 U5 0,074 0,078 0,026 0,057 0,059 

 U6 0,054 0,083 0,070 0,050 0,064 

P1 U1 0,063 0,052 0,055 0,070 0,060 

 U2 0,069 0,064 0,065 0,046 0,061 

 U3 0,069 0,079 0,060 0,070 0,070 

 U4 0,089 0,091 0,061 0,052 0,073 

 U5 0,069 0,051 0,051 0,061 0,058 

 U6 0,048 0,069 0,055 0,054 0,057 

P2 U1 0,082 0,046 0,043 0,045 0,054 

 U2 0,060 0,077 0,068 0,068 0,068 

 U3 0,097 0,068 0,066 0,075 0,077 

 U4 0,044 0,075 0,088 0,048 0,064 

 U5 0,048 0,058 0,069 0,053 0,066 

 U6 0,070 0,064 0,085 0,054 0,057 

P3 U1 0,042 0,050 0,040 0,039 0,068 

 U2 0,049 0,087 0,062 0,052 0,043 

 U3 0,064 0,083 0,049 0,053 0,061 

 U4 0,067 0,063 0,055 0,063 0,062 

 U5 0,066 0,073 0,060 0,034 0,062 

 U6 0,058 0,048 0,073 0,069 0,062 
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Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan sd 
1 2 3 4 5 6 

P0 0,057 0,050 0,072 0,070 0,059 0,064 0,372 0,062 0,008 

P1 0,060 0,061 0,070 0,073 0,058 0,057 0,387 0,063 0,007 

P2 0,054 0,068 0,077 0,064 0,066 0,057 0,386 0,064 0,008 

P3 0,068 0,043 0,063 0,062 0,062 0,062 0,360 0,060 0,009 

Total 0,245 0,222 0,282 0,271 0,245 0,24 1,204     
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  = (0,372
2
 + 0,387

2
 + 0,386

2
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2
) / 6 – FK 

  = 0,435 / 6 – 0,561 

  = 0,073 – 0,060 = 0,013 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 0,035 – 0,013 

  = 0,022 

Tabel analisa ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 0,013 0,0004 0,320 3,10 4,94 

Galat 20 0,022 0,0011    

Total 23 0,035     

Keterangan: F hitung < F tabel (0,05) menunjukkan perlakuan tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap indeks putih telur. 
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Lampiran 5. Pengaruh perlakuan terhadap warna kuning telur 

Data hasil pengamatan warna kuning telur 

Perlakuan Minggu ke- Rataan 

I II III IV 

P0 U1 5,5 6,0 5,5 6,0 5,75 

 U2 6,0 4,0 5,5 6,5 5,50 

 U3 7,5 5,5 4,5 5,0 5,63 

 U4 5,0 4,5 5,0 6,0 5,13 

 U5 5,5 4,5 3,5 5,0 4,63 

 U6 5,5 4,5 4,5 5,5 5,00 

P1 U1 6,0 5,5 5,0 6,0 5,63 

 U2 7,5 5,0 5,0 7,5 6,38 

 U3 7,0 5,5 6,0 8,0 6,63 

 U4 5,5 4,5 6,0 5,5 5,38 

 U5 5,0 5,0 4,0 7,0 5,38 

 U6 5,5 7,5 5,0 6,5 6,13 

P2 U1 8,5 4,5 4,5 7,5 6,25 

 U2 4,5 4,5 6,5 6,5 5,50 

 U3 7,0 5,5 5,0 7,0 6,13 

 U4 8,5 4,5 4,5 6,5 6,88 

 U5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,25 

 U6 6,5 4,5 6,5 6,5 6,00 

P3 U1 7,0 6,0 5,5 8,5 6,75 

 U2 8,0 5,0 6,0 7,0 6,50 

 U3 8,5 5,5 5,5 6,5 6,50 

 U4 7,5 8,5 5,0 6,0 6,75 

 U5 5,5 5,0 4,5 6,5 5,38 

 U6 5,0 5,5 5,0 7,0 5,63 
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Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan sd 
1 2 3 4 5 6 

P0 5,75 5,50 5,63 5,13 4,63 5,00 31,64 5,27 0,43 

P1 5,63 6,38 6,63 5,38 5,38 6,13 35,53 5,92 0,53 

P2 6,25 5,50 6,13 6,88 6,25 6,00 37,01 6,17 0,45 

P3 6,75 6,50 6,50 6,75 5,38 5,63 37,51 6,25 0,59 

Total 24,38 23,88 24,89 24,14 21,64 22,76 141,69     

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 =  (141,69)
2
 / (4x6) = 836,50 

JKTotal  = FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (5,75
2
 + 5,50

2
 + ……………, + 5,63

2
) – 836,50 

  = 845,14 –  836,50 = 8,64 

JKPerlakuan = FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

  = (31,64
2
 + 35,53

2
 + 37,01

2
 + 37,51

2
) / 6 – FK 

  =  5040,21/ 6 – 836,50 

  = 840,04 – 836,50 = 3,54 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 8,64 – 3,54 

  = 5,1 

Tabel analisa ragam 

SK Db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 3,54 1,18 4,61 3,10 4,94 

Galat 20 5,10 0,26    

Total 23 8,64     

Keterangan: F hitung > F tabel (0,05) menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh nyata 

terhadap warna kuning telur 
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Uji Duncan 

Sx = √           

= √       

= 0,21 

LSR = Sx X SSR 

SSR didapat dari tabel Duncan 

db galat 20 Banyaknya rata-rata perlakuan 

(0,05) 2 3 4 

SSR 2,95 3,10 3,19 

LSR 0,62 0,651 0,67 

 

Tabel Uji Duncan 

PERLAKUAN 

  

  

RATAAN 

P0 P1 P2 P3 
Notasi 

5,27 5,92 6,17 6,25 

P0 5,27 0       a 

P1 5,92 0,65 0     b 

P2 6,17 0,90 0,25 0   b 

P3 6,25 0,98 0,33 0,08 0 b 

 

Keterangan : Nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05) 
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Lampiran 6. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Kolesterol Kuning Telur 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan sd 
1 2 3 4 5 6 

P0 751,95 752,83 752,39 753,02 752,90 752,96 4516,05 752,68 0,42 

P1 725,24 724,87 725,06 726,05 723,98 725,02 4350,22 725,04 0,67 

P2 706,06 705,52 704,98 705,08 704,80 704,94 4231,38 705,23 0,47 

P3 683,88 684,02 683,95 683,50 682,96 683,23 4101,54 683,59 0,43 

Total 2867,13 2867,24 2866,38 2867,65 2864,64 2866,15 17199,19     

 

FK  =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 =  (17199,19)
2
 / (4x6) = 12325506 

JKTotal  = FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

  = (751,95
2
 + 752,83

2
 + ……………, + 683,23

2
) – 12325506 

  = 12341060 – 12325506 = 15554,25 

JKPerlakuan = FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

  = (4516,05
2
 + 4350,22

2
 + 4231,38

2
 + 4101,54

2
) / 6 – FK 

  = 74046329 / 6 – 12325506 

  = 12341055 – 12325506 = 15549,09 

JKGalat  = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 15554,25 – 15549,09 

  = 5,16 

Tabel analisa ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 

(0,05) 

F tabel 

(0,01) 

Perlakuan 3 15549,09 5183,031 20107,65 3,10 4,94 

Galat 20 5,16 0,258    

Total 23 15554,25     

Keterangan: F hitung > F tabel (0,01) menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh sangat 

nyata terhadap kolesterol kuning telur. 
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Uji Duncan 

Sx = √           

= √        

= 0,21 

LSR = Sx X SSR 

SSR didapat dari tabel Duncan 

db galat 20 Banyaknya rata-rata perlakuan 

(0,01) 2 3 4 

SSR 4,024 4,197 4,312 

LSR 0,85 0,88 0,91 

 

Tabel Uji Duncan 

PERLAKUAN 

  

  

RATAAN 

P3 P2 P1 P0 
Notasi 

683,59 705,23 725,04 752,68 

P3 683,59 0       a 

P2 705,23 21,64 0     b 

P1 725,04 41,45 19,81 0   c 

P0 752,68 69,09 47,45 27,64 0 d 

 

Keterangan : Nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 7. Koefisien Keragaman Egg Mass (g/ekor/hari) Awal Penelitian 

No 

Egg mass 

(g/ekor/hari) Simpangan (X-Ẋ) 

Simpangan Kuadrat 

(X-Ẋ)
2 

1 4,2207 -0,2293 0,0526 

2 4,3098 -0,1402 0,0197 

3 4,5023 0,0523 0,0027 

4 3,9886 -0,4614 0,2129 

5 4,2209 -0,2291 0,0525 

6 4,3289 -0,1211 0,0147 

7 4,2107 -0,2393 0,0573 

8 4,6782 0,2282 0,0521 

9 5,0124 0,5624 0,3163 

10 3,9867 -0,4633 0,2146 

11 3,8762 -0,5738 0,3292 

12 4,7654 0,3154 0,0995 

13 4,2456 -0,2044 0,0418 

14 4,2007 -0,2493 0,0622 

15 4,234 -0,216 0,0467 

16 4,2102 -0,2398 0,0575 

17 3,8765 -0,5735 0,3289 

18 5,023 0,573 0,3283 

19 4,5655 0,1155 0,0133 

20 3,7688 -0,6812 0,4640 

21 4,3221 -0,1279 0,0163 

22 5,0235 0,5735 0,3289 

23 4,569 0,119 0,0141 

24 3,6543 -0,7957 0,6331 

25 4,3342 -0,1158 0,0134 

26 3,8765 -0,5735 0,3289 

27 5,2235 0,7735 0,5983 

28 4,5534 0,1034 0,0106 

29 5,1245 0,6745 0,4549 

30 3,7654 -0,6846 0,4687 

31 4,5666 0,1166 0,0135 

32 4,5345 0,0845 0,0071 

33 4,9654 0,5154 0,2656 

34 4,3655 -0,0845 0,0071 

35 3,8995 -0,5505 0,3031 

36 4,3457 -0,1043 0,0108 

37 5,0012 0,5512 0,3038 

38 3,9654 -0,4846 0,2348 

39 4,9551 0,5051 0,2551 

40 4,8854 0,4354 0,1895 

41 4,9575 0,5075 0,2576 

42 3,7655 -0,6845 0,4685 

43 3,9845 -0,4655 0,2167 
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Lanjutan Lampiran 7 

No  

Egg mass 

(g/ekor/hari) Simpangan (X-Ẋ) 

Simpangan Kuadrat 

(X-Ẋ)
2
 

44 4,5675 0,1175 0,0138 

45 3,9456 -0,5044 0,2544 

46 4,9565 0,5065 0,2565 

47 4,4556 0,0056 3,136 

48 5,1125 0,6625 0,4389 

Total 211,901 

 

9,1314 

Rataan 4,4146 

 

0,1902 

SD 0,4407 

  KK 9,9845 

   

Sd =
1-n

) - Xi( 2 

 

= 
47

1314,9

 

= 0,4407 

Koefisien keragaman egg mass (g/ekor/hari) burung puyuh (KK) 

KK = 
  

 
 x 100 % 

 = 
      

      
 x 100 % 

 = 9,98% 

Kesimpulan : Burung Puyuh yang digunakan dalam penelitian seragam karena memiliki    

koefisien keragaman egg mass (g/ekor/hari) kurang dari 10 %. 
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

   
1. Kandang Penelitian dan Dokumentasi bersama Bapak Sumito 

 

   
2. Pakan basal BP104 3. Tepung Biji Kemiri 4. Pencampuran TBK 

dengan pakan basal 

 

   
5. Vaksin ND 6. Pengukuran Kualitas Telur 

 

 


