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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to find of effect of 

addition fermented Lumbricus rubellus juice to the external and 

internal quality of quail eggs. The materials used for this 

research were 192 quail at the age of 67 days old, feed and 

water. Sampling in the form of eggs as much as 2 eggs per cage 

plot for 7 days. Method was used in this experiment was a 

Completely Randomize Design with 4 treatments and 6 

replications. P0 treatment without addition of fermented 

Lumbricus rubellus juice, P1 with 0.5% fermented Lumbricus 

rubellus juice, P2 with 1% fermented Lumbricus rubellus juice, 

and P3 with 1.5% fermented Lumbricus rubellus juice. The 

variables observed in this research were egg weight, yolk 

weight, albumen weight, shell weight and thickness of quail 

egg. Collected data were analyzed by using ANOVA. Analysis 

of variance results showed that the addition of fermented 

Lumbricus rubellus juice did not give significant effect 

difference (P> 0.05) to egg weight, yolk weight, albumen 

weight, shell weight and thickness of quail egg. The conclusion 

of this study was that the external and internal quality of quail 
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eggs are not determine by the addition of fermented worm juice 

with different percentages.  

 

Keywords: Fermented Lumbricus rubellus juice, quality eggs, 

quail 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 24 

September 2017 sampai tanggal 23 November 2017 dan 

pengambilan datanya dilakukan selama 7 hari yaitu mulai dari 

tanggal 16 November sampai 23 November 2017 di Desa 

Buring Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang di 

peternakan Bapak Subur. 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh dari penambahan jus cacing fermentasi 

terhadap kualitas eksternal dan internal telur burung puyuh. 

Hasil dari penelitian diharapakan dapat memberikan informasi 

yang  dibutuhan oleh peternak mengenai tentang penggunaan 

jus cacing fermentasi, sehingga dapat menjadi referensi dalam 

meningkatkan produktifitas telur burung puyuh. 

Materi yang digunakan adalah burung puyuh betina 

fase layer yang sudah berumur 67 hari sebanyak 192 ekor, 

pakan dan air minum. Pengambilan sampel berupa telur 

sebanyak 2 butir per plot kandang selama 7 hari. Peralatan yang 

digunakan pada penelitian ini berupa kandang baterai sebanyak 

24 plot dengan rincian setiap plotnya diisi 8 ekor puyuh. Metode 

penelitian ini menggunakan metode percobaan dan dianalisis 

menggunakan analisis ragam dari RAL (Rancangan Acak 

mailto:bibalarif@gmail.com
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Lengkap) untuk menganalisis data statistiknya, yang terdiri dari 

4 perlakuan dan 6 kali ulangan. Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu berat telur, berat kuning telur, berat putih 

telur, berat dan tebal kerabang telur burung puyuh. Data yang 

telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan ANOVA. 

Hasil anilisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

jus cacing fermentasi tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap berat telur, berat kuning, berat 

putih, berat dan tebal kerabang telur burung puyuh. Berat telur 

burung puyuh berkisar antara (11,09±0,27) g/butir sampai 

(11,46±0,18) g/butir. Sedangkan pada berat kuning telur 

berkisar (3,46±0,07) g/butir sampai (3,59±0,17) g/butir. Berat 

putih telur berkisar (6,10±0,24) g/butir sampai (6,28±0,15) 

g/butir dan berat kerabang telur berkisar (1,36±0,05) g/butir 

sampai (1,39±0,09) g/butir. Hasil dari tebal kerabang telur 

burung puyuh berkisar (0,234±0,01) mm sampai (0,244±0,01) 

mm. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas eksternal 

dan internal telur  burung puyuh tidak ditentukan oleh adanya 

penambahan jus cacing fermentasi dengan persentase 0,5%, 

1%, dan 1,5% ke dalam air minum. Saran yang dapat diberikan 

adalah tidak perlu adanya penambahan jus cacing fermentasi ke 

dalam air minum karena tidak mampu meningkatkan kualitas 

telur puyuh, serta perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 

mengenai penggunaan jus cacing fermentasi. 
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