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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas telur dapat diindikasi melalui beberapa cara 

diantaranya adalah mengukur berat telur, mengukur proporsi 

berat telur, dan mengukur ketebalan kerabang telur. Hasil 

penelitian pengaruh penambahan jus cacing fermentasi 

terhadap berat telur, berat kuning, berat putih, berat dan tebal 

kerabang telur burung puyuh dapat dilihat di Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai rataan berat telur, berat kuning, putih, berat dan 

tebal kerabang telur selama penelitian. 

Perlakuan Berat telur 

(g/butir) 

Berat 

kuning 

telur  

(g/butir) 

Berat 

putih 

telur  

(g/butir) 

Berat 

kerabang 

telur  

(g/butir) 

Tebal 

kerabang 

(mm) 

P0 11,33±0,21 3,59±0,15 6,20±0,18 1,36±0,03 0,234±0,01 

P1 11,46±0,18 3,59±0,17 6,28±0,15 1,38±0,04 0,243±0,01 

P2 11,24±0,27 3,47±0,07 6,11±0,16 1,36±0,05 0,244±0,01 

P3 11,09±0,27 3,46±0,07 6,09±0,24 1,39±0,09 0,241±0,01 

 

4.1  Pengaruh Pemberian Jus Cacing Fermentasi Terhadap 

Berat Telur 

Pengaruh penambahan jus cacing fermentasi tidak 

meningkatkan berat telur puyuh, rataan berat telur puyuh hasil 

penelitian sekitar 11,09±0,27 gram/butir sampai 11,46±0,18 

gram/butir. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari 

Kul dan Ibrahim (2004) bahwa berat telur puyuh yaitu sekitar 

11,28 ± 0,06 gram/butir. Pangestuti (2009) berat telur 

burung puyuh berkisar antara 10-15 gram. Nilai rata-rata 

berat telur hasil penelitian masih dalam standar normal berat 
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telur puyuh. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan jus cacing fermentasi dalam air minum dengan 

level 0,5%, 1%, dan 1,5% memberikan perbedaan pengaruh 

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

terdapat kecenderungan perlakuan P1 (pemberian level jus 

cacing fermentasi 0,5%) memiliki berat telur yang lebih baik 

dibandingkan dengan pemberian level 1% dan 1,5%. Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi dari jus cacing fermentasi 

memiliki kandungan protein yang rendah, komposisi 

kandungan nutrisi jus cacing fermentasi dapat dilihat di Tabel 

1. dan diduga kandungan zat bioaktif dalam cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) yakni lumbricin yang berfungsi 

sebagai antibakteri dalam pemberian level yang berbeda 

pada setiap perlakuannya masih dapat ditolerir oleh 

burung puyuh (Coturnix coturnix japonica), selain itu 

ternak yang digunakan pada penelitian merupakan ternak yang 

sehat sehingga kinerja antibakteri tidak berfungsi untuk 

menetralisir bakteri patogen dan ditambahkannya jus cacing 

fermentasi ke dalam air minum tidak memberikan efek 

perubahan dalam penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk 

produksi telur puyuh. Agustina (2006) menyatakan bahwa 

antibakteri akan menetralisir bakteri patogen atau racun yang 

menempel pada dinding saluran usus, sehingga penyerapan zat 

nutrisi akan menjadi lebih baik. 

Konsumsi air minum pada Lampiran 8. pada setiap 

perlakuan memberikan hasil yang hampir sama sehingga 

kandungan zat aktif yang terdapat pada jus cacing (Lumbricus 

rubellus) fermentasi yang berperan menghambat bakteri 

patogen sejak berada dalam saluran pencernaan akan tetapi zat 

tersebut tidak dapat memberi kontribusi yang cukup besar 

dalam saluran pencernaan yang menyebabkan konsumsi pakan 

(Lampiran 9) pada penelitian juga memberikan hasil yang 
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tidak berbeda nyata dan bobot badannya juga menunjukkan 

hasil yang hampir seragam, oleh karena itu kandungan nutrisi 

yang didapat setiap puyuh juga sama seperti kandungan 

protein sehingga berat telur yang dihasilkannya pun tidak 

berbeda antar perlakuan. Sehingga besar kecilnya berat telur 

salah satunya dipengaruhi oleh protein yang ada didalam 

pakan, semakin tinggi protein pakan maka akan semakin tinggi 

pula berat telurnya namun faktor yang lain juga berpengaruh. 

Menurut Ismawati (2011) protein merupakan faktor penting 

dalam pakan yang mempengaruhi berat telur. Hal tersebut 

sesuai pendapat dari Arifin dkk (2014) yang menyatakan 

bahwa protein mempengaruhi ukuran dan berat telur. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi berat telur 

diantaranya induk, seperti berat badan induk, umur, serta 

kualitas dan kuantitas konsumsi pakan.  

4.2  Pengaruh Penambahan Jus Cacing Fermentasi Terhadap 

Berat Kuning Telur  

Hasil penelitian dengan analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan jus cacing fermentasi dengan persentase 

0,5%, 1%, 1,5% tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

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

telur, dan kerabang telur. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

nilai rataan berat kuning telur sekitar 3,46 gram/butir – 

3,59 gram/butir masih dapat dikategorikan berat yang 

normal. Menurut Yuwanta (2010) menyatakan bahwa 

kuning telur dapat memiliki berat sekitar 2,4 sampai 3,3 

gram/butir. Dari Tabel 5. terutama pada proporsi telur 

dapat dikatakan bahwa semakin besar berat telur puyuh 

maka akan berbanding lurus dengan berat dari kuning 

telur, putih telur dan kerabang telur.  
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Pengaruh dari besar kecilnya berat kuning telur 

salah satunya adalah dari pakan. Pakan yang diberikan 

sudah dapat mencukupi kebutuhan puyuh sedangkan 

penggunaan jus cacing fermentasi yang memiliki zat aktif 

diharapkan dapat menjadi antimikroba dalam saluran 

pencernaan memberi respon yang kecil terhadap 

kinerjanya untuk menghambat bakteri patogen, sehingga 

pengaruh pada penyerapan nutrisinya di saluran 

pencernaan tidak dapat memberikan pengaruh yang 

besar. Ekasari, Wahyu dan Yudi (2010) melaporkan 

bahwa zat aktif pada cacing tanah sebagai antimikroba 

pada saat sebelum melakukan aktivitas antimikroba, 

bahan aktif dalam tepung cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) yang berupa senyawa peptida telah terdegradasi 

terlebih dahulu oleh enzim protease dan nutrisi yang 

terdapat pada pakan yang diberikan pada puyuh sudah 

memenuhi kebutuhan dalam fase layer (bertelur) 

dikarenakan penambahan jus cacing tidak dapat 

memberikan pengaruh nutrisi karena mempunyai 

kandungan nutrisi yang rendah. Yuwanta (2010) 

menambahkan bahwa komposisi dan proporsi telur ini 

bervariasi tergantung dari beberapa faktor, antara lain genetik, 

umur puyuh, pakan, temperatur lingkungan, dan cara 

pemeliharaan. Komposisi telur puyuh terdiri dari kuning telur 

(30%-33%), putih telur (52%-60%), dan kerabang telur (7%-

9% dari berat telur utuh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase berat dari kuning telur berkisar antara 30,88% - 

31,81%, sehingga persentase berat kuning pada penelitian ini 

masih dalam standar normal. 
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Peningkatan yang terjadi pada bagian kuning telur 

mengikuti dari berat telur, sehingga jika berat telur tinggi 

maka bagian kuning, putih, dan kerabang akan meningkat 

mengikuti berat telurnya. Hal tersebut sesuai pendapat dari 

Alfiyah, Koen, dan Siti (2015) bahwasanya berat telur akan 

mempengaruhi kualitas didalam telur, seperti bagian kuning, 

putih, dan kerabang telur yang akan mengikuti pola 

pertambahan berat telur. Ukuran berat kuning telur juga 

dipengaruhi pada saat proses pembentukan telur sendiri. North 

(1984) menyatakan bahwa waktu yang digunakan untuk 

pemasakan kuning telur didalam ovarium diperlukan waktu 

yang lama, yang dapat mempengaruhi ukuran dari kuning 

telur. Waktu yang semakin lama dalam pemasakan kuning 

telur akan meningkatkan besar kecilnya kuning telur dan 

pemasakan kuning telur yang terlalu cepat akan 

mengakibatkan ukuran kuning telur akan menjadi lebih kecil.  

 

4.3 Pengaruh Penambahan Jus Cacing Fermentasi 

Terhadap Berat Putih Telur 

Berdasarkan hasil data statistik didapatkan hasil bahwa 

nilai rataan putih telur berada pada kisaran 6,09±0,24 gram 

sampai dengan 6,28±0,15 gram. Nilai rataan cenderung baik 

terdapat pada perlakuan P1 (penambahan jus cacing fermentasi 

0,5%)  sebesar 6,28±0,15 gram sedangkan nilai rataan 

cenderung rendah terdapat pada perlakuan P3 (penambahan 

jus cacing fermentasi 1,5%) sebesar 6,09±0,24. Penambahan 

jus cacing terfermentasi tidak dapat memberikan pengaruh 

terhadap berat putih telur (albumen). Hal itu disebabkan 

karena putih telur (albumen) dipengaruhi oleh kandungan 

protein pakan yang dikonsumsi oleh burung puyuh. Hal ini 

sesuai Juliambarwati dkk (2012) yang menyatakan bahwa 
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berat albumen dapat dipengaruhi oleh kandungan protein yang 

ada didalam ransum yang dikonsumsi. Persentase berat putih 

yang diperoleh dari terendah sampai dengan yang tertinggi 

yaitu berkisar diantara 54,29% (P1) - 54,96% (P3), hal ini 

persentase putih telur yang diperoleh masih tergolong normal. 

Menurut Yuwanta (2010) dalam komposisi telur puyuh pada 

bagian putih telurnya memiliki persentase berkisar antara 

52%-60%. Roberts (2004) mengatakan bahwa persentase 

bagian-bagian telur unggas yaitu kuning telur (30-33%), putih 

telur (kurang lebih 60%), dan kerabang telur (9-12%). 

Penggunaan jus cacing fermentasi yang diharapkan 

dapat menghambat bakteri patogen dengan senyawa aktif 

lumbricin yang ada dalam cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

tidak bekerja secara optimal. Menurut Suryani, Listia, Tri, dan 

Ida (2015) bahwasanya senyawa zat aktif lumbricin yang 

berada dalam cacing tanah (Lumbricus rubellus) mudah rusak 

yang disebabkan oleh pemanasan, pengolahan dan pada saat 

penyimpanan sehingga zat aktif lumbricin tersebut diduga 

sudah tidak berfungsi lagi dalam menghambat bakteri patogen. 

Pengaruh tersebut tidak mendapatkan hasil berat telur yang 

signifikan sehingga pada penelitian ini penambahan jus cacing 

fermentasi tidak mempengaruhi konsumsi pakan sehingga 

nilai berat telur dan putih telur (albumen) juga tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang berbeda nyata. 

Menurut Saraswati (2012) bahwa putih telur berada di antara 

kerabang telur dan kuning telur. Bagian putih telur ini sering 

disebut dengan albumin. Pada putih telur ini lebih banyak 

mengandung protein. Bagian putih telur terdiri atas tiga 

lapisan yang berbeda, yaitu lapisan tipis putih telur bagian 

dalam (30%), lapisan tebal putih telur (50%), dan lapisan tipis 

telur luar (20%). Pada telur segar, lapisan putih telur tebal 

bagian ujungnya akan menempel pada kerabang telur. Putih 
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telur (albumen) merupakan bagian isi dari telur yang memiliki 

komposisi terbesar dibanding dengan kuning dan kerabang. 

Berat putih telur yaitu 2 kali  berat dari kuning telur. Menurut 

Indarto (1985) bahwa kuantitas putih telur yang disekresikan 

tergantung dari besar kecilnya kuning telur yang melewati 

magnum. Dengan hal ini pembentukan telur memerlukan 

asam-asam amino yang harus terdapat dalam pakan khususnya 

asam amino metionin dan lisin. Unggas yang kekurangan 

methionin akan dapat menurunkan berat putih telur serta jika 

kekurangan lisin akan dapat menurunkan berat kuning telur 

(Yuwanta,2010). Meskipun di dalam kandungan cacing tanah 

sudah terdapat asam amino essensial akan tetapi pengaruhnya 

tidak begitu besar terhadap perubahan putih telur (albumen). 

Hasil pada penelitian ini nilai rataan berat putih telur masih 

dapat dikatakan normal, meskipun terdapat penambahan 

perlakuan terhadap air minumnya. Hal tersebut dapat 

menunjukkan bahwa pakan komersial yang diberikan ke 

puyuh pada setiap perlakuan mengandung asam amino 

essensial yang dibutuhkan untuk pembentukan telur sehingga 

kandungan asam amino yang terdapat dalam perlakuan tidak 

menunjukkan pengaruh yang nyata.  

 

4.4 Pengaruh Penambahan Jus Cacing Fermentasi 

Terhadap Berat Kerabang Telur 

Hasil data statistik dalam Lampiran 5. menunjukkan 

bahwa dengan penambahan jus cacing fermentasi tidak dapat 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap berat 

kerabang telur. Hal itu dikarenakan tidak terdapat adanya 

pengaruh dari penambahan jus cacing fermentasi terhadap 

berat telur burung puyuh karena berat kerabang akan 

mengikuti dari besar kecilnya berat telur serta kandungan 



36 
 

nutrisi yang ada dalam pakan seperti protein, Ca, dan P sudah 

dapat memenuhi kebutuhan ternak burung puyuh. 

Juliambarwati dkk (2012) menyatakan bahwa apabila 

kandungan Ca semakin tinggi akan berpengaruh pada 

ketebalan kerabang telur sehingga ketebalan tersebut akan 

berpengaruh juga terhadap beratnya. Kerabang telur pada 

penelitian ini berkisar antara 1,36±0,03 gram sampai 

1,39±0,09 gram dan memiliki persentase kerabang telur 

sebesar 12,00% sampai 12,54%. Hasil tersebut lebih besar dari 

hasil penelitian dari Zuhri, Edhy, dan Adelina (2017) 

memperoleh hasil berat kerabang telur puyuh berkisar antara 

0,85±0,04 g – 0,88±0,04 g. Berat kerabang telur berkisar 

antara 7%-9% dari berat telur. Nilai rataan berat terendah 

diperoleh pada P0 (pemberian air minum biasa) dan nilai 

rataan berat tertinggi diperoleh pada P2 (pemberian air minum 

ditambah jus cacing fermentasi dengan persentase 1%). Faktor 

yang dapat mempengaruhi berat kerabang telur adalah pakan, 

lebih khususnya pakan yang terdapat kandungan kalsium (Ca) 

dan posfor (P). Menurut  Juliambarwati dkk (2012) 

bahwasanya Ca dan P berperan penting dalam pembentukan 

telur, kandungan tersebut berperan terhadap kualitas dari 

kerabang telur karena adanya ion-ion karbonat dan ion Ca 

yang digunakan untuk membentuk CaCO3 kerabang telur. 

Adapun peran dari Ca dan P adalah untuk pembentukan 

kerabang, karena komposisi terbesar dari kerabang adalah 

kalsium. Hal ini sesuai peryataan dari Achmanu dkk (2011) 

Sebagian besar elemen penyusun cangkang telur adalah 

kalsium, magnesium, sodium, dan karbon. Yamamoto, Juneja, 

Hatta, dan Kim (2007) menambahakan bahwa kerabang telur 

tersusun dari 95,1% garam-garam anorganik (dengan kalsium 

sebanyak 98%) dan 3,3% bahan organik terutama protein dan 

air.  
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Faktor umur induk juga berpengaruh terhadap kualitas 

kerabang telur, semakin tua umur induk akan berpengaruh 

terhadap ketebalan kerabang sehingga akan berpengaruh juga 

terhadap berat kerabang telurnya. Menurut Gary, Butcher, dan 

Miles (2009) bahwa unggas yang berumur tua akan sulit untuk 

memproduksi kalsium yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

Ca dalam pembentukan kerabang dan akan menghasilkan 

kerabang yang tipis. Dalam penelitian ini kalsium dalam 

kandungan jus cacing yang terfermentasi sebesar 1,01%. 

Sedikitnya jumlah dari Ca perlakuan tersebut tidak dapat 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kerabang telur 

sehingga Ca yang terdapat dalam pakan sebesar 2,5-3% sudah 

dapat memenuhi kebutuhan pembentukan kerabang telur 

puyuh.  

 

4.5 Pengaruh Pemberian Jus Cacing Fermentasi 

Terhadap Tebal Kerabang Telur Burung Puyuh 

Hasil dari analisis data statistik menunjukkan bahwa 

pengaruh dari pemberian jus cacing yang terfermentasi tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

tebal kerabang telur burung puyuh. Nilai rataan tebal kerabang 

burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan dari penelitian diperoleh hasil bahwa 

tebal kerabang memiliki ukuran diantara kisaran 0,234 

mm sampai 0,244 mm. Nilai terendah diperoleh pada P0 

yaitu 0,234±0,01 mm dan nilai yang tertinggi diperoleh 

pada P2 yaitu 0,244±0,01. Nilai rataan tebal kerabang 

telur pada penelitian ini menunjukkan hasil tidak jauh 

berbeda. Hal ini dikarenakan penambahan jus cacing 

fermentasi dengan persentase 0,5%, 1%, dan 1,5%  tidak 
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memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kondisi 

saluran dalam proses penyerapan nutrisi sehingga tidak 

mempengaruhi tebal kerabang telur yang dihasilkan oleh 

burung puyuh. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian 

dari Achmanu dkk (2011) yang mengatakan bahwa rataan 

tebal kerabang selama penelitian sebesar 0.198 mm. 

Kusbiyantari, Karadaya, dan Sudrajat (2017) rataan tebal 

kerabang telur puyuh berkisar antara 0,24 mm – 0,28 mm dan 

ketebalan membran/selaput tipis 0,063 mm. Sehingga dalam 

penambahan jus cacing fermentasi ke dalam air minum 

dapat memperbaiki kerabang telur karena kerabang 

merupakan kerabang telur yang berfungsi melindungi isi 

telur dari masuknya bakteri penyebab kerusakan pada isi 

telur yang dapat menurunkan kualitas telur. Pakan juga 

berpengaruh terhadap ketebalan dari kerabang telur, salah 

satunya persentase Ca dan P. Jika kekurangan maka akan 

berpengaruh pada kerabangnya. Hal ini sesuai pernyataan dari 

Achmanu dkk (2011) yang mengatakan bahwa semakin tebal 

cangkang telur berarti kandungan Ca juga semakin tinggi. 

Sari, Edhy, dan Heni (2014) menambahkan bahwa 

penggunaan pakan dengan kandungan kalsium tinggi dapat 

menghasilkan kerabang telur yang lebih tebal dan ketebalan 

kerabang telur akan berpengaruh pada berat kerabang. 

Menurut Nasution dan Adrizal (2009) ransum yang 

mengandung kalsium rendah, kurang dari 2% secara 

nyata menurunkan kualitas kerabang telur termasuk tebal 

kerabang. Sebaliknya apabila kalsium lebih dari 3 atau 

4% meningkatkan tebal kerabang. Tebal tipisnya kerabang 

telur dipengaruhi oleh strain, umur induk, pakan, stress  dan 

penyakit pada  induk. Semakin tua umur ternak maka semakin 

tipis  kerabang  telurnya (Jazil dkk, 2013). Dapat dikatakan 
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hasil dari nilai rataan tebal kerabang pada penelitian ini 

masih tergolong normal. 

Kerabang merupakan lapisan dari telur yang paling 

luar sehingga mempunyai peranan yang penting dalam 

melindungi isi telur dari mikroorganisme atau kerusakan 

fisik. Menurut Winarno Dan Koswara (2002) kerabang 

telur memliki sifat struktur kerabang yang halus, keras, 

pada bagian kerabang luar dari lapisan membran ini 

terlapisi kapur dan terikat kuat, sehingga dengan 

komposisi susunan tersebut kondisi didalam telur dapat 

menjaga kualitas internal telur tetap baik. Menurut 

Indreswari dkk (2009) faktor yang dapat mempengaruhi 

produksi unggas layer adalah kualitas nutrien, aspek 

manajemen, genetik ternak dan lingkungan. Dalam hal 

ini kebutuhan akan Ca dan P pada pakan harus tercukupi 

untuk pembentukan kerabang telur di dalam uterus 

karena akan berpengaruh terhadap tebal tipisnya 

kerabang telur. Sebagian besar kalsium yang digunakan 

untuk membentuk cangkang telur langsung dicukupi dari 

pakan, sebagian lagi dari cadangan kalsium pada medula 

tulang (Jazil dkk., 2013). 


