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EFFECT OF ADDITION OF Lactobacillus Plus PROBIOTIC 
POWDER AS FEED ADDITIVE ON QUAIL EGG 

QUALITY (Coturnix coturnix japonica) 
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ABSTRACT 
The research was to aimed investigate the optimum level of 

Lactobacillus Plus probiotic powder as feed additive on quail egg 
quality. The materials quails were used for research layer (7 
weeks old), as many as 120 birds with each unit consisted of 5 
birds. The method used in this research was field experimental 
within 4 treatments and 6 replications. Feed were used 
commercial concentrated and Lactobacillus Plus probiotic 
powder. The feeds treatment consisted of P0 = base feed no 
Probiotic, P1= base feed + 0.2% Probiotic, P2 = base feed + 0.4% 
Probiotic and P3 = base feed + 0.6% Probiotic. The variables 
were measured of egg weight (g/bird), egg index, Haugh unit, 
yolk color and yolk cholesterol (100 mg/g). Data collected to MS 
Excel, and analyzed using ANOVA of Completely Randomized 
Design (CRD), if there were a significant effect between the 
treatments then tested by Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT). The result showed that the addition of Lactobacillus 
Plus probiotic powder as feed additive did not significant effect 
(p>0.05) on of Haugh unit, yolk color. The result showed the 
addition of Lactobacillus Plus in feed was significant effect 
(P<0,01) on yolk cholesterol. The addition of probiotic 
lactobacillus plus the form of flour 0.6% as an additive feed 
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quails that can be lowered cholesterol levels yolk of eggs in birds 
quail the most optimal with weights eggs, index the form of an 
egg, color of an egg yolk and haugh the same unit. 
 
Keywords; Probiotic powder, feed additive, quail egg quality 
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RINGKASAN 
Burung puyuh merupakan salah satu komoditi ternak yang 

dapat digunakan sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan 
protein asal hewani dan telur burung puyuh juga mempunyai 
kandungan gizi yang tinggi, karena telur burung puyuh 
mengandung 13,1 % protein dan lemak sebesar 11,1% ini lebih 
baik dari pada telur ayam ras dimana mengandung 12,7% protein 
dan 11,3 % lemak. Pakan sangat berperan penting pada usaha 
peternakan unggas. Biaya pakan menghabiskan sekitar 60-70% 
dari biaya produksi yang dikeluarkan sehingga diperlukan suatu 
usaha untuk meningkatkan efesiensi pakan yang berbanding lurus 
dengan hasil produksi. Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  
adalah meningkatkan  pencernaan  enzimatis  dalam saluran  
pencernaan  unggas,  yakni  dengan pemanfaatan probiotik. 

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di peternakan 
burung puyuh milik Bapak Iskandar di Desa Ampeldento, 
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang selama 5 minggu 
yaitu dari tanggal 17 Januari - 20 Februari 2015. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dan level 
optimal pemberian probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung 
dalam pakan terhadap penampilan produksi burung puyuh. 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
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informasi bagaimana penambahan zat aditif pada bahan pakan 
unggas dalam bentuk produk probiotik, khususnya burung puyuh 
yang nantinya dapat diproduksi dalam skala industri untuk 
menunjang peningkatan usaha peternakan burung puyuh dalam 
penyediaan telur dan daging. 

Materi penelitian ini menggunakan 120 ekor burung puyuh 
betina Coturnix-coturnix japonica fase layer umur 7 minggu yang 
terbagi menjadi 5 ekor setiap kandang. Pakan yang digunakan 
yaitu pakan komersial PT. Japfa Comfeed. Pakan perlakuan yang 
diberikan yaitu perlakuan P0 = pakan basal tanpa probiotik 
Lactobacillus Plus bentuk tepung, P1 = pakan basal + 0,2% 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung, P2 = pakan basal + 
0,4% probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung, P3 = pakan 
basal + 0,6% probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung. Metode 
penelitian yang digunakan adalah percobaan lapang dengan empat 
perlakuan dan enam ulangan. Variabel yang diukur adalah Bobot 
Telur,Indeks bentuk telur, Haugh unit, Kolesterol Kuning Telur 
dan Yolk Colour Fan (Warna Kuning Telur). Data ditabulasi 
dengan menggunakan program microsoft excel, selanjutnya di 
analisis menggunakan ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 
Lengkap (RAL), apabila terdapat perbedaan antara perlakuan 
diuji dengan UJI Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung sebagai aditif pakan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot 
telur (g/butir) yaitu perlakuan P3 10,73 ± 0,29, P2 10,69 ± 0,47, 
P1 10,54 ± 0,59 dan P0 10,39 ± 0,50, Indeks bentuk telur yaitu 
perlakuan P3 80,19 ± 1,54, P2 79,13 ± 2,83, P1 78,75 ± 1,17 dan 
P0 77,99 ± 1,00, Haugh unit yaitu perlakuan P1 56,58 ± 3,92, P0 
56,00 ± 4,47, P2 55,51 ± 2,70 dan P3 54,13 ± 1,19 dan warna 
kuning telur yaitu perlakuan P1 31,00 ± 5,17, P3 30,00 ± 5,00, P2 
29,75 ± 4,96 dan P0 27,50 ± 4,92 sedangkan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P>0,01) adalah kolesterol kuning 
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telur (mg/100g) yaitu perlakuan P0 727,96±6,63 (mg/100g), P1 
716,49±0,87 (mg/100g), P2 710,14±4,88 (mg/100g) dan P3 
688,64±6,67 (mg/100g). 

Kesimpulan dari penelitian ini  yaitu Penambahan probiotik 
Lactobacillus Plus bentuk tepung 0,6 % sebagai aditif pakan 
burung puyuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol kuning 
telur burung puyuh yang paling optimal dengan bobot telur, 
indeks bentuk telur, warna kuning telur dan Haugh unit yang 
sama. Saran dari penelitian ini  yaitu Perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai penambahan probiotik Lactobacillus Plus 
bentuk tepung untuk meningkatkan kualitas telur dengan 
presentase yang lebih besar serta perlu mempertimbangkan harga 
dan cara  pembuatannya agar dapat diterapkan di peternakan 
rakyat. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia burung puyuh diternakkan terutama 

sebagai penghasil telur. Produktivitas burung puyuh sebagai 
penghasil telur belum optimal. Salah satu penyebab adalah  
manajemen  pemberian  pakan  yang kurang efisien. Hal ini 
ditandai dengan kurang minat peternak  mengembangkan 
usaha di bidang ini. Efisiensi pakan  yang tinggi dapat 
tercapai  apabila  saluran  pencernaan  berada dalam  kondisi  
optimal  untuk  mencerna  dan menyerap zat makanan. 

Burung puyuh merupakan salah satu komoditi ternak 
yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan protein asal hewani. Keunggulan dari burung    
puyuh adalah cara pemeliharaannya mudah mempunyai daya 
tahan yang tinggi terhadap penyakit dan dapat diternakkan 
bersama dengan hewan lain serta telur burung puyuh juga 
mempunyai kandungan gizi yang tinggi, karena telur burung 
burung puyuh mengandung 13,1 % protein dan lemak sebesar 
11,1% ini lebih baik dari pada telur ayam ras dimana 
mengandung 12,7% protein dan 11,3 % lemak. Beternak 
burung puyuh untuk menghasikan produksi dan kualitas telur 
yang baik adalah pakan sebab 80% biaya yang dikeluarkan 
peternak digunakan untuk pembelian pakan dan kandungan 
zat makanan dalam pakan harus secara lengkap seperti energi, 
protein, vitamin, mineral, dan air sesuai kebutuhan burung 
puyuh. 

Faktor penting dalam beternak burung puyuh untuk 
menghasikan produksi dan kualitas telur yang baik adalah 
pakan sebab 60-70% dari biaya produksi digunakan untuk 
pembelian pakan. Kandungan zat makanan dalam pakan juga 
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harus lengkap seperti energi, protein, vitamin, mineral, dan 
air sesuai kebutuhan burung puyuh. Masalah lain yang 
dihadapi peternak yaitu tingginya angka mortalitas dan 
tingginya penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik 
sebagai growth promoter yang terus menerus menyebabkan 
timbulnya residu pada produk ternak yang dihasilkan 
sehingga berpengaruh terhadap keamanan pangan.  

Munculnya kesadaran konsumen terhadap keamanan 
pangan serta larangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu 
pertumbuhan dalam industri perunggasan maka probiotik 
telah disarankan sebagai salah satu alternatif antibiotik 
(Kannan, Karunakaran, Balakrishnan dan Prabhakar, 2005). 
Pemanfaatan probiotik sebagai feed additive karena probiotik 
mampu hidup, tumbuh dan berkembang dalam saluran 
pencernaan sehingga akan mampu meningkatkan produksi, 
memperbaiki efisiensi pakan dan meningkatkan kualitas telur 
(Kompiang, 2009). Komponen mikroorganisme akan menjadi 
seimbang ketika probiotik sudah diberikan dalam sistem 
pencernaan sehingga proses pencernaan serta daya cerna akan 
menjadi sempurna. Mikroba yang sering digunakan sebagai 
probiotik adalah Lactobacillus sp., bakteri asam laktat dan 
Bacillus sp. 

Pemanfaatan probiotik Lactobacillus dalam pakan 
merupakan salah satu upaya teknologi manipulasi pakan 
sehingga pakan akan bersifat fungsional untuk ternak yang 
mengkonsumsinya dan produk yang dihasilkannya. 
Lactobacillus merupakan kelompok bakteri asam laktat, yang 
memiliki karakteristik membentuk asam laktat sebagai 
produk akhir dari metabolisme karbohidrat. Pemberian 
probiotik Lactobacillus sp. dapat membantu dalam mencerna 
penyerapan zat makanan serta menekan mikroba yang tidak 
menguntungkan, oleh karena itu cara terbaik untuk mengganti 
antibiotik adalah dengan menambahkan probiotik 
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Lactobacillus sp. Mekanisme kerja probiotik adalah probiotik 
akan berkembang dengan baik yaitu dengan cara menempel 
pada sel-sel usus dengan harapan mikroba-mikroba patogen 
akan tereduksi di dalam sel induk inang dan membantu pada 
saluran pencernaan. 

Lactobacillus Plus merupakan campuran dari 
beberapa jenis bakteri gram positif (non patogen) seperti 
Lactobacillus sp. dan Bacillus sp. Probiotik Lactobacillus 
Plus ada 2 bentuk yaitu bentuk cair dan bentuk tepung, yang 
digunakan dalam penelitian Lactobacillus Plus bentuk tepung 
yang diproses dan dicampur dengan susu skim dan probiotik 
bentuk cair. Tujuan probiotik di tepungkan yaitu agar daya 
simpan lebih lama, tidak mudah rusak, dan mudah untuk di 
bawa. Proses pembuatan tepung dikhususkan seluruh 
komponen yang terkandung di dalam kandungan bahan pakan 
tidak hilang selain air sedangkan probiotik bentuk cair 
kekurangan dan kelebihannya yaitu sulit dibawa, mudah 
rusak dan mengandung gas jika terjadi gesekan (Rosa, 2010). 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan 

masalah yaitu Bagaimana pengaruh penambahan probiotik 
Lactobacillus Plus dalam bentuk tepung sebagai zat aditif 
dalam pakan ternak terhadap kualitas telur burung 
puyuh,yang meliputi bobot telur, indeks bentuk telur, Haugh 
unit, kolesterol kuning telur dan yolk colour fan (warna 
kuning telur).  

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan probiotik Lactobacillus Plus dalam bentuk 
tepung sebagai zat aditif dalam pakan ternak terhadap kualitas 
telur burung puyuh,yang meliputi bobot telur, indeks bentuk 
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telur, Haugh unit, kolesterol kuning telur dan yolk colour fan 
(warna kuning telur). 

1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi bagaimana penambahan zat aditif pada 
bahan pakan unggas dalam bentuk produk probiotik, 
khususnya burung puyuh yang nantinya dapat diproduksi 
dalam skala industri untuk menunjang peningkatan usaha 
peternakan burung puyuh dalam penyediaan telur dan daging. 

1.5 Kegunaan Penelitian 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 
terhadap penambahan probiotik Lactobacillus Plus dalam 
bentuk tepung dalam bahan pakan ternak terhadap kualitas 
telur burung puyuh,yang meliputi bobot telur, indeks bentuk 
telur, Haugh unit, kolesterol kuning telur dan yolk colour fan  
(warna kuning telur). 

1.6 Kerangka Pikir 
Beternak burung puyuh untuk menghasikan produksi 

dan kualitas telur yang baik adalah pakan merupakan faktor 
terpenting dalam usaha peternakan yang dapat mencapai 60-
70% dari seluruh total biaya produksi. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai kegunaan 
pakan adalah melalui pemberian feed additive (imbuhan 
pakan). Feed additive dalam unggas terdiri dari vitamin, 
mineral, antibiotik, kontrabiotik, dan faktor lain seperti 
hormon pertumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan 
performa unggas dan meningkatkan nutrisi bahan baku lokal 
yang digunakan. Beberapa feed additive seperti hormon dan 
antibiotik (antibiotic growth promotor atau AGP) telah 
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dilarang penggunaannya di negara maju termasuk Indonesia, 
karena terkait dengan isu global peternakan unggas saat ini, 
yaitu keamanan pangan hewani dari adanya cemaran dan 
residu yang berbahaya bagi konsumen, resistensi bakteri 
tertentu dan isu lingkungan. Dengan adanya dampak negatif 
dari penggunaan AGP, maka para ahli mulai mencari 
penggantinya yang difokuskan pada bahan-bahan alami, 
seperti mikroba. Kelompok mikroorganisme yang 
menguntungkan ini diberi istilah probiotik. Probiotik adalah 
mikroba hidup atau sporanya yang dapat hidup atau 
berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil 
metabolitnya (Kompiang, 2000). 

Masalah lain yang dihadapi saat ini dalam usaha 
pemeliharaan unggas seperti burung puyuh adalah masih 
tingginya angka mortalitas dan banyaknya ketergantungan 
menggunakan antibiotik. Menurut Samadi (2004) penggunaan 
antibiotik yang berlebihan akan berakibat buruk karena 
terjadi resistensi burung puyuh terhadap jenis 
mikroorganisme patogen. Residu tersebut akan terbawa 
dalam produk ternak seperti daging dan telur yang 
mengakibatkan bahaya bagi konsumen yang 
mengkonsumsinya. Probiotik telah banyak diteliti sebagai 
feed-additive menggantikan fungsi antibiotik sebagai growth-
promotor. Penggunaan probiotik sebagai aditif pakan 
berfungsi untuk mengatasi permasalahan residu pada bahan 
pangan hewani yang dihasilkan seperti pada daging dan telur 
serta diharapkan mampu mengurangi resistensi 
mikroorganisme. Fungsi lainnya yaitu meminimalkan respon 
tanggap kebal yang memproduksi beragam senyawa bersifat 
toksik yang secara alami dipakai untuk menanggulangi invasi 
mikroorganisme. 
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Fungsi utama zat makanan bagi unggas khususnya 
burung puyuh adalah sebagai penunjang kehidupan dan 
berproduksi sehingga dibutuhkan zat makanan yang 
mendukung akan kehidupan dan produktivitas ternak sesuai 
dengan status fisiologinya. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan efisiensi pakan yaitu dengan menggunakan 
probiotik. Probiotik merupakan pakan tambahan yang 
mengandung mikroorganisme hidup, yang memiliki fungsi 
yaitu menciptakan keseimbangan mikroflora dalam saluran 
pencernaan dengan level pemberian 0 %, 0,2 %, 0,4 % dan 
0,6 %. Probiotik pada prinsipnya membantu menunjang 
perkembangan bakteri yang baik yang ada didalam usus, 
sehingga sebagai hasilnya mengkonsumsi probiotik dapat 
meningkatakan kesehatan yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan produksi. 

Probiotik yang mengandung mikroba hidup seperti 
Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus 
akan memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam 
saluran pencernaan, serta kandungan asam laktatnya cukup 
besar (Adriani dkk, 2010). Asam laktat akan menurunkan 
kadar pH dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 
patogen, membantu aktivitas lambung dengan merangsang 
gerak peristaltik yang dapat memperbaiki serta meningkatkan 
metabolisme. Menurut Arslan dan Saattci (2004) bahwa 
penambahan probiotik pada pakan ternak mempunyai dampak 
positif terhadap pertumbuhan, produksi telur, efisiensi 
penggunaan pakan, mampu  menetralisir toksin yang 
dihasilkan bakteri patogen, menghambat pertumbuhan bakter  
patogen dengan mencegah kolonisasi di dinding usus halus. 

Mikroba  yang  telah  diamati  dan  sebagian sudah  
dikomersialisasikan  antara  lain Lactobacillus,  
Saccharomyces  cerevisiae, Streptococcus  faecium.  
Lactobacillus merupakan  salah  satu  genus  bakteri  asam 
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laktat  yang  paling  banyak  dijumpai  pada saluran  gastro  
intestinal  baik  pada  manusia maupun  hewan.  Lactobacillus  
ini  dapat digunakan sebagai probiotik pada ternak yang 
berfungsi meningkatkan  produktivitas ternak. Mulyono, 
Murwani dan Wahyono (2009) berpendapat bahwa 
penggunaan probiotik Saccharomyces cereviceae dapat 
meningkatkan kecernaan protein dan protein efisiensi rasio. 
Probiotik Saccharomyces cereviceae (9 x 109 CFU) sebesar 
1% dapat menggantikan fungsi antibiotik oksitetrasiklin (75 
ppm) dalam pakan ayam pedaging.  

Selain penggunaan minyak ikan lemuru, probiotik 
juga berpengaruh terhadap kualitas telur. Probiotik 
merupakan pakan imbuhan dengan kandungan mikroba yang 
mampu hidup dalam saluran pencernaan ayam. Mikroba yang 
dapat tumbuh dan berkembang dalam usus ayam, antara lain 
jenis Bacillus sp, Lactobacillus sp. Pemberian probiotik 
secara nyata meningkatkan kualitas telur (Kompiang, 2000). 
Probiotik berfungsi sebagai enzim proteolitik (pengurai 
protein) maupun lignolitik (pengurai serat kasar), sehingga 
pakan menjadi lebih tersedia digunakan oleh ayam. 
Ditambahkan oleh Fuller (1992) bahwa probiotik jenis 
Lactobasillus sp dapat menjaga keseimbangan populasi 
bakteri menguntungkan dalam usus halus. 

Telur merupakan salah satu sumber kolesterol yang 
apabila terus dikonsumsi akan menyebabkan penyumbatan 
pada pembuluh darah sehingga dapat mengakibatkan strok 
dan serangan jantung. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi 
konsumsi telur oleh  masyarakat, sehingga penurunan kadar 
kolesterol pada telur perlu diupayakan.  Pengupayaan ini 
dapat dilakukan dengan pemberian probiotik. Probiotik 
mempunyai  kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol 
serum darah (Kusumawati, Bettysry, Siswa, Ratihdewanti dan 
Hariadi, 2003). 
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui hasil dalam kualitas telur yang 
baik dengan menggunakan probiotik Lactobacillus Plus 
bentuk tepung sebagai bahan pakan tambahan pada ternak 
burung puyuh. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 

1.7 Hipotesis 
Penambahan probiotik Lactobacillus Plus dalam 

bentuk tepung dapat meningkatkan kualitas internal telur 
burung puyuh. 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Probiotik 
Probiotik adalah suatu mikroorganisme baik yang 

dapat meningkatkan kesehatan inangnya jika dikonsumsi 
dengan jumlah yang cukup dan dalam keadaan hidup. 
Keuntungan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan 
kesehatan konsumen yang meliputi aktifitas antimikroba, 
peningkatan metabolisme laktosa, pengurangan infeksi pada 
gastroin testinal, pengurangan kolesterol, stimulasi sistem 
kekebalan tubuh, sifat anti karsinogen, penyembuhan kembali 
penyakit peradangan pada saluran pencernaan ( Purnomo, 
2012). 

Probiotik merupakan suplemen yang berisi mikroba 
hidup dan mempunyai pengaruh  yang  baik  bagi  kesehatan  
di saluran pencernaan (Agustina, 2007). Fungsi  probiotik  
bagi  kesehatan  tubuh antara lain  yaitu: 1) fungsi protektif,  
yaitu  kemampuan  probiotik  menghambat mikroorganisme  
patogen  dalam  saluran pencernaan,  sehingga  terjadi  
kompetisi nutrisi  dan  kompetisi  lokasi  adhesi  antara 
probiotik  dan  bakteri  patogen.  2)  meningkatkan  sistem  
imun.  3)  metabolit probiotik.  Bakteri  asam  laktat,  
khususnya Lactobacillus  sp.  yang  menguntungkan dan  
jumlahnya  pada  saluran  pencernaan sekitar  107. 
Kemampuan  mikroorganisme ini dalam menghasilkan 
berbagai substansi antagonisme mampu menekan 
pertumbuhan mikroorganisme patogen (Soeharsono, 2012). 

Bakteri  asam  laktat,  khususnya Lactobacillus Plus. 
yang berada di saluran pencernaan yang jumlahnya 107 

bersamaan dengan Bifidobacterium 109 ini merupakan bakteri 
yang memiliki sifat simbiotik yang menguntungkan, yaitu 
mampu menekan pertumbuhan patogen enderik, sehingga 
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bakteri ini digunakan sebagai agensi probiotik. Diharapkan 
penambahan probiotik Lactobacillus Plus diharapkan dalam 
mencerna dan penyerapan zat gizi serta menekan mikroba 
yang tidak menguntungkan (patogen), oleh karena itu cara 
terbaik untuk menggantikan antibiotik pada burung puyuh 
adalah penambahan probiotik Lactobacillus Plus dalam pakan 
yang berbentuk tepung.  

Ray (1996) menambahkan bahwa probiotik 
mempunyai beberapa efek yang menguntungkan apabila 
digunakan sebagai pakan. Keuntungan probiotik adalah 
kemampuannya untuk mencegah reaksi bakteri patogen, 
mensuplai enzim untuk membantu mencerna beberapa bahan 
makanan, detoksikasi beberapa komponen makanan yang 
merugikan dan mengeluarkannya dan saluran pencemaan dan 
merangsang aktivitas peristaltik usus. Probiotik juga dapat 
mengurangi produksi racun dan menurunkan produksi 
amonium dalam saluran pencernaan (Sjofjan, 2010). 

Purnomo (2012) menyatakan persyaratan 
mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi suatu 
probiotik apabila dalam posisi distabil terhadap asam 
terutama yaitu asam lambung dan garam empedu yang 
mampu bertahan di atas usus kecil, yang nantinya akan 
membentuk senyawa antimikroba dan menempel serta 
mengolonisasi dalam saluran pencernaan. Aman digunakan 
oleh manusia dan mampu membentuk lingkungan mikroflora  
normal dan seimbang, saat ini telah banyak ditemukan bentuk 
probiotik bubuk dipasaran diantarannya terdapat pada Tabel 
1.  
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Tabel 1. Berbagai Jenis Strain Mikroba Beserta Produknya 
Strain Nama Produk Produsen 

Bifidobacterium animalis DN 
173 010 Activia Danone/Dannon 

Bifidobacterium breve Yakult Befiene Yakult 
Bifidobacterium infatis 35624  Align Procter & Gamble 
Bifidobacterium lactis HNO19 
(DR 10) Howaru Bifido Danisco 

Bifidobacterium longum BB536 
Morinaga Milk 
Industry 

Enterococcus Lab SF 68 Bioflorin Cerbios-Pharma 

Escherichia coli Nissle 1917 Mutaflor Ardeypharm 
Lactobacillus acidophilus LA-5 Chr. Hansen 
Lactobacillus acidophilus 
NCFM Danisco 

Lactobacillus casei DN-114 001 
Actimel, dan 
Active Danone/Dannon 

Lactobacillus casei CRL431 Chr. Hansen 
Lactobacillus casei F19 Cultura Arla Foods 

Lactobacillus casei Shirota Yakult Yakult 
Lactobacillus johnsinii La1 
(Lj1) LC1 Nestle 

Lactobacillus plantarum 299V 
GoodBelly, 
ProViva Next Foods Probi 

Lactobacillus reurei ATTC 
55730 Reuteri BioGaia Biologics 
Lactobacillus rhamnosus LB21 Verum Norrmejerier 
Saccharomyces cerevisiae 
(boulardii) Iyo 

DiarSafe, 
Ultralevure Wren Lab., Biocodex 

Sumber : World Gastroenterology Organisation, 2008 

Beberapa mekanisme kerja dari probiotik yaitu antara lain: 
1. Melekat dan berkolonisasi dalam saluran 

pencernaan 
Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup 

pada saluran pencernaan adalah sesuatu yang 
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diinginkan, dengan tahap pertama untuk berkolonisasi 
yang nantinya dimodifikasi untuk sistem imunisasi. 
Probiotik akan berkembang dengan baik yaitu dengan 
cara menempel pada sel-sel usus dengan harapan 
mikroba-mikroba patogen Eschericia coli, Salmonella 
thyphimurium akan tereduksi di dalam sel induk inang 
(Mc. Naught dan Macfie, 2000), pada bagian 
tembolok, proventiculus dan gizzard jumlah mikroba 
yang hidup dalam kondisi anaerob lebih sedikit karena 
terdapat oksigen masuk bersamaan pakan yang sedang 
dikonsumsi oleh ayam, dilanjutkan pada bagian usus 
kecil banyak sekali bakteri anaerob fakultatif, seperti 
Lactobacillus, Streptococci, Bifidobacterium spp., 
Bacteroides spp., dan Clostridia spp., dengan level 104 

- 108 CFU. Saluran pencernaan dibagian kolon dan 
usus besar merupakan tempat yang paling banyak 
dihuni mikroorganisme anaerob fakulatif dengan 
jumlah 1010 – 1013 CFU (Hananto dan Ditya, 2012). 

Menurut Soeharsono (2012) menyatakan 
mikroflora indigenous saluran pencernaan memiliki 
kemampuan dalam menghambat kolonisasi dari 
bakteri yang tidak menguntungkan, aktifitas tersebut 
disebut dengan CE (Competitive Exclusion). 
2. Kompetisi untuk mendapatkan Nutrien 

Nutrien akan didapatkan melalui proses 
pelekatan pada epitel usus, bakteri asam laktat yang 
telah tumbuh membentuk suatu koloni akan 
membutuhkan Nutrien yang sebenarnya juga 
dibutuhkan oleh bakteri patogen. Proses ini akan 
membuat bakteri asam laktat dan bakteri patogen 
saling berkompetisi mendapatkan nutrien yang 
terdapat di dalam usus. Mikroba asam laktat juga akan 
menghasilkan metabolit yang menghambat 
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pertumbuhan mikroba patogen (Soeharsono, 2012). 
Digesta yang kaya akan zat nutrisi serta air akan 
memberikan lingkungan ideal untuk proses 
perkembangan mikroba probiotik dalam saluran 
pencernaan (Hananto, 2012). 

Patterson and Burkholder (2003) 
menambahkan bahwa terjadinya kompetisi antara 
mikroba probiotik sebagai menghambat mikroba-
mikroba patogen untuk mendapatkan substrat bahan 
makanan yang nantinya akan difermentasi. Substrat 
sangat digunakan untuk tumbuh kembangnya 
probiotik yang ada di saluran pencernaan. Sejumlah 
mikroba probiotik akan menghasilkan senyawa untuk 
membantu proses pencernaan substrat bahan makanan 
tertentu yang disebut dengan enzim. Mikroba-mikroba 
probiotik penghasil asam laktat dari spesies 
Lactobacillus sp. yang akan menghasilkan enzim 
selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini 
dapat memecahkan serat kasar yang dimaksud dengan 
komponen yang sukar dicerna dalam saluran 
pencernaan ternak unggas. 
3. Pengaktifan respon imun 

     Menurut Soeharsono (2012), probiotik 
merupakan mikroorganisme hidup yang bersifat 
patogen dengan mekanisme  kerja yaitu dengan : a) 
Translokasi yang artinya mendesak keluar pada 
mikroorganise non indigenous ke luar seperti 
mikroorganisme dan menggantikan dari ekosistem  
saluran pencernaan, karena probiotik berasal dari 
mikroorganisme indigenous yang mana proses 
translokasi merupakan hal alamiah dalam ekosistem 
usus. b) induksi aktif dari respon imunologik. Kerja 
probiotik adalah melalui mekanisme kompetisi antara 
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mikroflora yang baik dan yang jahat. Penggunaan 
probiotik pada unggas telah dinyatakan dapat 
menurunkan aktivitas urease, dengan enzim yang telah 
bekerja menghidrolisis serta untuk menjadi ammonia 
yang mana nantinya akan berkurang setelah 
ditambahkan probiotik. Khusus bakteri Lactobacillus 
sp. yang banyak digunakan sebagai bahan untuk 
fermentasi agensia probiotik. Dwi, Widyaningsih dan 
Ningtyas (2008) menyatakan bahwa Lactobacillus sp. 
dalam siklus hidupnya membutuhkan beberapa 
vitamin yang termasuk dalam vitamin B12, maka 
adanya khamir dapat mendukung pertumbuhan 
Lactobacillus sp. 

Probiotik yang mengandung mikroba hidup 
seperti Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus 
thermophilus akan memperbaiki keseimbangan 
mikroorganisme dalam saluran pencernaan, serta 
kandungan asam laktatnya juga cukup besar (Adriani, 
Martini dan Ambarwati, 2010). Asam laktat akan 
menurunkan kadar pH dan menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme patogen, membantu aktivitas 
lambung dengan merangsang gerak peristaltik yang 
dapat memperbaiki serta meningkatkan metabolisme. 

2.2 Burung puyuh 
Burung puyuh merupakan salah satu komoditi ternak 

yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani. Beternak burung puyuh sangat 
mudah, selain pakan yang dibutuhkan sedikit dan produksi 
yang dihasilkan cukup tinggi yang mencapai 250-300 
butir/tahun. Burung puyug baru mulai bertelur pada umur 
42-45 hari dengan berat telur berkisar 7-9 g/butir. 
Pemeliharaan burung puyuh tidak membutuhkan lahan yang 
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luas serta modal yang dibutuhkan juga relatif kecil 
(Wibiastuti, Sjofjan dan Widodo, 2011). 

Beberapa  jenis  burung puyuh  yang  dipelihara  di  
Indonesia  diantaranya Coturnix-coturnix japonica, Coturnix 
chinensis (Blue Breasted quail), Turnic susciator, 
Arborophila javanica, dan Rollus roulroul yang dipelihara 
sebagai burung hias karena memiliki  jambul  yang  indah. 
Burung  puyuh  yang umum dipelihara  di  Indonesia adalah 
Coturnix-coturnix  japonica yang  pada awalnya diimpor  
dari  Taiwan, Hongkong,  dan  Jepang. Coturnix-coturnix 
japonica mempunyai  panjang  badan sekitar  19  cm,  
berbadan  bulat, berekor  pendek, berparuh  pendek  dan 
kuat, serta berjari kaki empat dan berwarna kekuning-
kuningan. Burung puyuh yang dipelihara di Amerika  disebut  
dengan  Bob  White  Quail (Colinus  virgianus) sedangkan  
di  China disebut  dengan  Blue  Breasted  Quail (Coturnix  
chinensis) Pappas (2002). 

Klasifikasi  burung  puyuh menurut Achmad (2011) 
sebagai berikut : 
Kingdom : Animalia 
Filum : Chordata 
Class : Aves (bangsa burung) 
Ordo : Galiformes 
Sub Ordo : Phasianoidae 
Famili : Phasianidae 
Sub Famili: Phasianidae 
Genus : Coturnix 
Species : Coturnix-coturnix japonica 

Febrianto (2004) berpendapat bahwa usaha ternak 
burung puyuh   relatif   cukup mudah  dan  memiliki  resiko  
bisnis   yang  kecil,  sehingga   tidak   salah   bila   sebagian   
masyarakat   menjadikan   potensi   bisnis   usaha burung 
puyuh  sebagai  sumber   mata  pencaharian   atau   juga 
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usaha sambilan  karena   usaha burung puyuh memang 
mudah dijalankan. Dengan tingkat kebutuhan pasar yang 
tinggi menjadikan budidaya burung puyuh ini sebagai 
peluang usaha yang menjanjikan. 

Ciri khas yang membedakan burung puyuh jantan 
dan betina terdapat pada warna bulu, suara dan bobot tubuh. 
Burung puyuh betina memiliki warna bulu leher dan dada 
bagian atas berwarna lebih terang serta terdapat bintik-bintik 
coklat tua dan bobot badan antara 120-160 g sedangakan 
burung puyuh jantan memiliki warna bulu dadanya polos 
berwarna coklat muda serta bobot badan antara 100-140 g 
(Anggorodi, 1995). 

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Burung puyuh 
Burung puyuh membutuhkan beberapa unsur nutrisi 

untuk kebutuhan hidupnya. Unsur-unsur tersebut adalah 
protein, vitamin, mineral, dan air. Kekurangan unsur-unsur 
tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan 
menurunkan produktivitas (Anggorodi, 1995). Semua 
kebutuhan makanan burung puyuh harus dipenuhi dari luar 
tubuhnya yaitu kebutuhan protein, energi, vitamin, mineral 
dan air. Tingkat protein yang dianjurkan untuk burung puyuh 
pada periode pertumbuhan (umur 0-6 minggu) adalah 
sebesar 24%-25% (Woodard, Alplanalp, Wilson, and Vohra, 
1973 dan NRC, 1994). Setelah dewasa kelamin burung 
puyuh akan bertelur dengan tingkat kebutuhan proteinnya 
adalah 24%. 

Pakan yang diberikan untuk burung puyuh terdiri 
atau beberapa bentuk yaitu bentuk pellet, remah dan tepung. 
Pakan terbaik adalah yang bentuk tepung sebab burung 
puyuh yang mempunyai sifat usil dan sering mematuk, 
karenanya burung puyuh akan mempunyai kesibukan lain 
dengan mematuk-matuk pakannya. Protein, karbohidrat, 
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vitamin, mineral, dan air mutlak harus tersedia dalam jumlah 
yang cukup. Kekurangan salah satu nutrisi maka akan 
mengakibatkan kesehatan terganggu dan menurunyya 
produktivitas (Achmad, 2011). 

Anggorodi (1995) menyatakan bahwa ransum yang 
diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur 
kebutuhan tenak. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensikan 
penggunaan ransum dan dalam mengkonsumsi ransum, 
ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : umur, 
palatabilitas ransum, kesehatan ternak, jenis ternak, aktivitas 
ternak, energi ransum dan tingkat produksi. 

Faktor pakan merupakan faktor terpenting dalam 
pemeliharaan burung puyuh, hal tersebut dapat terjadi karena 
80% biaya dihabiskan untuk pembelian pakan. Zat-zat 
makanan yang dibutuhkan harus terdapat dalam pakan dan 
apabila ternak kekurangan salah satu zat makanan yang 
diperlukan maka akan berdampak buruk pada burung puyuh 
tersebut (Nasution, Saddat dan Adrizal, 2009). 

Sifat khusus dari unggas yaitu akan mengkonsumsi 
pakan guna memperoleh energy sehingga jumlah pakan yang 
dimakan setiap harinya cenderung berhubungan dengan 
kadar proteinnya, bila presentase protein yang tetap terdapat 
dalam semua pakan, maka pakan yang mempunyai 
kandungan ME tinggi akan menyediakan protein yang 
kurang dalam tubuh unggas karena rendahnya jumlah 
makanan yang dikonsumsi oleh unggas, begitupun 
sebaliknya. Kebutuhan pakan pada burung puyuh sesuai 
umurnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan Kebutuhan zat-zat 
makanan dalam pakan burung puyuh untuk daerah tropis 
pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Kebutuhan zat pakan burung puyuh sesuai umurnya 
Umur Kebutuhan pakan (g/ekor/hari)

1 hari - 1 minggu 2
1 minggu - 2 minggu 4
2 minggu - 4 minggu 8
4 minggu - 5 minggu 13
5 minggu - 6 minggu 15
> 6 minggu 17 - 19  
Sumber : Anggorodi (1995) 
Tabel 3. Kebutuhan zat makanan dalam pakan burung puyuh 

untuk daerah tropis 
Zat Makanan Stairte (1-4Minggu) Grower (5-7Minggu) Layer (7-56Minggu) 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2800 2600 2800 

Vitamin A(IU) 3000 6000 3000 

Vitamin A(IC.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 

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) 
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2.4 Kualitas Telur 
Telur merupakan bahan pangan yang mengandung 

gizi yang lengkap. Kualitas telur merupakan penilaian baik 
atau tidaknya terhadap kondisi telur yang dapat 
mempengaruhi daya terima konsumen. Kualitas telur dapat 
ditentukan berdasarkan dari kualitas secara eksternal dan 
internal. Kualitas secara eksternal telur meliputi bentuk, 
warna, keutuhan telur dan kebersihan telur. Kualitas secara 
internal telur meliputi kekentalan putih telur, warna serta 
posisi kuning telur dan noda pada kuning telur (Yuwanta, 
2010). Kuantitas dan  kualitas pakan yang diberikan sangat 
menentukan terhadap produksi dan kualitas telur baik secara 
fisik atau ekternal maupun secara kimiawi atau internal. 
Produksi dan kualitas telur akan tercapai  secara maksimal 
apabila kualitas pakan yang diberikan mencukupi sesuai 
umur dan tatalaksana pemeliharaan, dan akan tercapai secara 
efisien apabila tersedia pakan murah dengan kandungan 
nutrien yang dapat memenuhi kebutuhan ayam (Tugiyanti 
dan Iriyanti, 2012). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas telur yang 
dihasilkan diantaranya adalah faktor genetik, pakan, 
lingkungan, umur, penyakit, dan sistem pemeliharaan. 
Struktur telur dari luar kedalam adalah kerabang telur, 
ketebalan kerabang, putih telur, dan kuning telur. Bobot dan 
komposisi telur yang dihasilkan dari berbagai jenis unggas 
umumnya tidak sama. Komposisi telur burung puyuh terdiri 
dari putih telur  (52-60 %), kuning telur (30-33 %) dan 
kerabang telur ( 7-9 % dari bobot telur utuh) ( Yuwanta, 
2010). 
2.4.1 Bobot Telur 

Produksi pertama dari siklus bertelur menghasilkan 
telur berbobot lebih rendah dibanding telur berikutnya pada 
siklus yang sama dan secara berangsur-angsur meningkat 
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seiring pertambahan umur dan mencapai  bobot  maksimum  
ketika  mendekati  akhir  masa  bertelur merupakan pola 
alami produksi telur. Telur burung burung puyuh saat 
permulaan bertelur berukuran 9 gram, kecil dan membesar 
sesuai pertambahan umur dan akan mencapai ukuran yang 
stabil (North  dan  Bell, 1992). 

Faktor yang menyebabkan variasi bobot telur antara 
lain pola alami produksi telur, pakan, dan  menajemen  serta  
faktor  lain  yang  berhubungan  dengan  genetik. Pengaruh  
lingkungan seperti lingkungan kandang, besar  tubuh  induk,  
tahap  kedewasaan,  umur,  obat-obatan, jenis  pakan,jumlah  
pakan, dan zat  makanan  dalam  pakan  seperti  kecukupan 
protein  dan  asam amino linoleat sangat  mempengaruhi  
bobot  telur  yang  dihasilkan. Kekurangan protein ransum 
menyebabkan telur berukuran kecil. Waktu produksi telur 
dapat mempengaruhi bobot telur (Kompiang, 2000). 

Burung  puyuh yang  dipelihara pada  suhu  22,5-32 
0C  dengan kandungan protein pakan sebesar 22% 
menghasilkan bobot telur sebesar 9,2 g, 10,1 g dan  11,0  g, 
berturut-turut  pada umur 8-9, 20-21 dan 31-32  minggu 
(Eishu, 2005). 
2.4.2 Indeks bentuk telur 

Indeks bentuk telur merupakan perbandingan  lebar  
dan  panjang  telur untuk  mengetahui  bentuk  telur. Telur  
yang relatif panjang dan sempit (lonjong) pada berbagai 
ukuran memiliki indeks bentuk telur yang rendah sedangkan 
telur yang relatif pendek dan lebar (hampir bulat) memiliki 
indeks bentuk telur yang tinggi. Setiap burung puyuh 
menghasilkan bentuk telur yang khas karena bentuk telur 
merupakan sifat yang diwariskan. 

Telur  dianggap  memiliki  bentuk  yang  baik  
apabila  indeks  telur berukuran 70-79. Indeks bentuk telur 
yang ideal adalah 74. Korelasi antara indeks bentuk telur dan 
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daya tetas  ditemukan  pada  telur  ayam  (Yuwanta,  2010). 
Indeks  telur  yang  dihasilkan burung burung puyuh dari 
peternakan di daerah Ciampea adalah sebesar 79,2. 
Penghitungan nilai Indeks bentuk telur menggunakan rumus 
: 

 
2.4.3 Haugh unit 

Kualitas telur bisa diamati dengan cara melakukan 
pengukuran terhadap indeks kuning telur (IKT), indeks putih 
telur (IPT), dan Haugh unit (HU). Haugh unit dihitung 
berdasarkan tinggi putih telur dan bobot telur untuk 
mengukur parameter keseragaman telur (Syamsir, dkk, 
1994). 

Haugh unit (HU) telur adalah suatu cara untuk 
menentukan tingkat kesegaran telur berdasarkan tebal 
tipisnya albumen. Pola penentunya yaitu dengan 
menggunakan metode break out, tinggi atau ketebalan 
albumen diukur yang kemudian dibandingkan dengan bobot 
telur. Semakin tebal albumen telur maka semakin baik 
tingkat kesegaran telur tersebut (silversides, 1994). Sebuah 
penelitinannya menunjukkan bahwa proporsi albumen dalam 
satu butir telur tidak selalu sebanding dengan ketinggian 
albumen tersebut. Umumnya Nilai Haugh unit lebih 
menggambarkan umur penyimpanan telur Rosidah (2006) 
menyatakan bahwa jumlah ovomucin meningkat maka 
albumen akan semakin kental dan menyebabkan nilau HU 
juga meningkat. Penurunan tinggi albumen diakibatkan oleh 
lama penyimpanan sehingga nilai HU pun berpengaruh. 
Kualitas telur sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : 
hal-hal yang bersifat genetik dan kondisi fisik ternak, 
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sedangkan faktor eksternal meliputi: temperatur, 
kelembaban, dan penanganan telur (Salatnaya, 2011). 
Penghitungan nilai HU menggunakan rumus : 

 
Ket: 
HU = Haugh unit 
h  = Tinggi Albumen kental (mm) 
W  = Bobot Telur (g) 
G              = 32 
 
Telur Ayam dikatakan memiliki tingkat kesegaran 

yang baik apabila nilai HU telur lebih dari 72 atau masuk 
kategori AA, secara berturut-turut adalah 

AA : ≥72 
A   : 71 – 60 
B   : 59 – 31 
C   : ≤ 30 

2.4.4 Kolestrol Kuning Telur 
Kolesterol merupakan steroid hewani yang dijumpai 

hampir sama dengan jaringan hewan. Kandungan kolesterol 
telur burung puyuh sebesar 258,8 mg/dl. Kadar kolesterol 
yang dihasilkan pada kuning telur dipengaruhi oleh kadar 
kolesterol yang didistribusikan pada saluran pencernaan. 
Kadar kolesterol yang dihasilkan dalam saluran pencernaan 
diatur oleh hati. Rendahnya kolesterol akan menyebabkan 
produksi Hydroxi Metyl Glutaryil-KoA (HMG-KoA). 
Reduktasi hati akan meningkat yang dapat meningkatkan 
biosintesis kolesterol. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya 
apabila kadar kolesterol tinggi maka hati akan menurunkan 
produksi HMG-KoA reduktase (Muslim, 2010). 
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Ayerza dan Coates (2001) menyebutkan bahwa 
kadar kolesterol kuning telur dapat dipengaruhi oleh umur 
pengambilan telur. Periode produksi telur awal pada ayam 
dapat mengakibatkan kadar kolesterol yang tinggi. Kadar 
kolesterol tersebut secara perlahan mengalami penurunan 
pada saat ayam mulai puncak produksi kedua dan dapat 
meningkatkan kembali pada akhir periode produksi. Jiang 
dan Sim (1991) menambahkan bahwa penurunan kadar 
kolesterol (mg/g kuning telur) dapat terjadi setelah dua 
minggu sejak awal produksi telur. Nilai konstan kadar 
kolesterol sendiri dapat didapat pada saat enam bulan periode 
produksi telur kemudian meningkat kembali saat mendekati 
afkir. 
2.4.5 Yolk Colour Fan (Warna Kuning Telur) 

Warna kuning telur dapat mempengaruhi selera 
konsumen. Kuning telur yang disukai oleh konsumen yaitu 
warna kuning telur kemerahan dengan skor 11-13 
(Muharlien, 2010). Warna kuning yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen 
yang berwarna kuning, orange, atau merah orange. 

Pigmen karoteroid mengandung zeaxantin, 
kriptoxantin, dan lutein (xantofil). Pigmen karoten tersebut 
dapat diubah menjadi warna kuning telur sesuai dengan 
kemampuan unggas. Kandungan karoten yang semakin 
tinggi dapat menyebabkan warna kuning telur semakin tua. 
Warna kuning telur yang dihasilkan juga beraneka ragam. 
Keragaman kuning telur tersebut dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu bangsa unggas, genetik, kondisi 
kandang, penyakit, cekaman, oksidasi santofil, dan angka 
produksi telur (North dan Bell, 1992). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di peternakan burung 

puyuh milik Bapak Iskandar di Desa Ampeldento Kecamatan 
Karangploso Kabupaten Malang selama 5 minggu yaitu dari 
tanggal 17 Januari - 20 Februari 2015. 

3.2 Materi Penelitian  
Penelitian ini menggunakan 120 ekor burung puyuh 

betina Coturnix-coturnix japonica umur 7 minggu di dapat 
dari Peternakan Bapak Edi di Kediri dengan harga 
Rp.6,500/ekor sedangkan rataan egg mass 4,45±0,43 g dan 
koefisien keragaman sebesar 9,59 %. Data selengkapnya 
dapat dilihat pada Lampiran 1. 
3.2.1 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 24 petak yang terbuat dari bambu yang berukuran 
25 x 40 x 30 cm. Masing-masing petak terdiri dari 5 ekor 
burung puyuh. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan 
tempat minum. 
3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
timbangan digital dengan ketelitian 1 g dan 0,01 g, 
thermometer, hygrometer, alat kebersihan kandang, jangka 
sorong, spherometer, kaca ukuran 20 x 20 cm dan yolk 
colour fan (alat pengukur warna kuning telur). 

3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan lapang yang dirancang menggunakan 
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Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 
ulangan. 
Perlakuan yang digunakan adalah: 
P0 : Pakan basal tanpa perlakuan ( Kontrol) 
P1 : Pakan basal + 0,2 % probiotik Lactobacillus Plus bentuk 

tepung. 
P2 : Pakan basal + 0,4% probiotik Lactobacillus Plus bentuk 

tepung. 
P3 : Pakan basal + 0,6% probiotik Lactobacillus Plus bentuk 

tepung. 
3.3.1 Persiapan Penelitian 

Denah pengacakan kandang perlakuan dalam 
penelitian pada setiap unit percobaan dilakukan dengan 
menggunakan cara lotere secara manual. Denah pengacakan 
kandang pada saat penelitian dapat dilihat dalam Gambar 2. 

 
P0
U5 

P3
U2 

P2
U6 

P1
U3 

P3
U6 

P0
U1 

P1
U2 

P3
U5 

P1
U6 

P2
U5 

P2
U3 

P1
U5 

P0
U2 

P3
U1 

P2
U4 

P1
U4 

P2
U1 

P0
U3 

P3
U4 

P0
U6 

P0
U4 

P3
U3 

P1
U1 

P2
U2 

Gambar 2. Denah tata letak pengacakan kandang pada saat 
penelitian 

3.3.2 Pakan 
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan burung puyuh komersial produksi PT. Japfa Comfeed 
yang dibeli dari poultry shop di Karangploso. Kandungan zat 
makanan yang tertera pada label pakan dapat dilihat pada 
Tabel 4. Kandungan pakan Analisis kandungan nutrisi akan 
dilakukan di Laboratorium NMT Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. 
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Tabel 4. Kandungan zat makanan pada pakan komersial PT. 
Japfa Comfeed 

Zat Makanan Kandungan* Kandungan** 
Kadar air Max 13,00 % 11,11 % 
Protein Kasar 20,00 – 22,00 % 22,16 % 
Lemak Kasar Min 3,50 % 5,29 % 
Serat Kasar Max 5,00 % 4,71 %  
Abu Min 12,00 % 11,31 % 
Gross Energy - 4048,69 Kal/kg 
Kalsium Min 3,00 % - 
Phospor Min 0,60 % - 
Sumber : *   Label pakan burung puyuh petelur PT. Japfa  
       Comfeed 

   **  Hasil analisis proksimat di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya 

3.3.3.1 Probiotik Lactobacillus Plus Bentuk Tepung 
Probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung ini 

dibuat di Laboratorium Biokimia Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. Media yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu skim milk. Skim milk dipilih karena 
memiliki protein yang tinggi, dan asam amino yang lengkap 
sehingga cocok untuk media hidup probiotik. Skim milk 
yang digunakan yaitu skim milk yang sudah kadaluarsa dan 
diproses dengan probiotik cair yang nantinya akan dibuat 
probiotik dalam bentuk tepung. Skim milk membantu 
meningkatkan kadar karbohidrat dan protein, hal tersebut 
menunjukkan tingginya asam laktat yang berhubungan 
dengan tingginya kadar laktosa dan nutrient bakteri. 
Probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung yang digunakan 
memiliki konsentrasi 2,56x108 CFU. Syarat probiotik yang 
baik yaitu mengandung mikrorganisme non patogen, bakteri 
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asam laktat dan konsetrasi. Skema pembuatan Probiotik 
Lactobacillus Plus dapat dilihat pada Gambar 3. 
3.3.3.2 Pembuatan Probiotik 

Tata urutan pembuatan probiotik Lactobacillus Plus 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Probiotik Bentuk Cair 

Pengenban (2:1) 

Skim Milk : Probiotik 

Homogen (imobilisasi) 

Oven 30-40oC selama 3 Hari 

Homogenkan 

Blender 

Tepung 

Probiotik Bentuk Tepung 
 

 
 
 
 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 5 minggu. Satu 
minggu pertama digunakan untuk masa adaptasi burung 
puyuh dan 4 minggu selanjutnya untuk pengambilan data. 
Air minum diberikan secara tak terbatas namun terkontrol 

Gambar 3. Skema pembuatan probiotik 
(Sjofjan, Ardyati dan Natsir 2013) 
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(ad libitum). Setiap hari tempat pakan dan tempat minum 
dibersihkan sebelum pemberian pakan dan minum. 
3.4.1 Pemberian Pakan 

Pemberian pakan pada burung puyuh dilakukan 
sebanyak 2 kali dalam sehari dengan proporsi 60% pada pagi 
hari dan 40% pada sore hari setiap perlakuan untuk 
pemberian pakan nya 24-26 gram/ekor/hari. 
3.4.2 Pemberian Probiotik Lactobacillus Plus Bentuk 

Tepung 
Probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung diberikan 

melalui pakan dengan cara dicampur pada pakan secara 
bertahapi dengan jumlah masing-masing perlakuan atau 
jumlah pakan yang digunakan sampai merata dan kemudian 
diberikan kepada ternak. Probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung yang digunakan memiliki konsentrasi 2,56x108 CFU. 

3.5 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati selama penelitian adalah : 

1. Bobot Telur (g/butir) diperoleh dengan menimbang telur 
burung puyuh yang dihasilkan dari masing-masing 
ulangan ditimbang menggunakan timbang analitik. 

2. Indek Bentuk Telur (%) merupakan perbandingan lebar 
dan panjang telur untuk mengetahui bentuk telur. Lebar 
dan panjang telur diukur dengan menggunakan jangka 
sorong. Adapun rumus adalah sebagai berikut :  

 
3. Haugh unit digunakan sebagai parameter mutu kesegaran 

telur yang dihitung berdasarkan tinggi putih telur dan 
bobot telur. Penghitungan nilai HU menggunakan rumus :  
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Ket : 
HU  = Haugh unit 
h  = Tinggi Albumen Pekat (mm) 
W  = Bobot Telur (g) 
G  = 32 

4. Metode pengukuran kadar kolestrol telur menggunakan 
metode CHOD PAP Kit dengan menggunakan alat 
Spechtrofotometer. Langkah-langkah yang dilakukan 
yaitu : 

1)   Sampel di timbang sebanyak ± 2-5 g dimasukan 
ke dalam tabung schoot. 

2) Larutan methanol : heksan (1:1) ditambahkan 
kedalam tabung sebanyak 25 ml. Botol di tutup 
dan dikocok selama 1 menit. Sampel didiamkan 
selama 10 menit pada suhu ruang dan dikocok 
lagi selama 1 menit. 

3) Larutan diaring kemudian dilakukan pemisahan 
dengan mengambil larutan fase bawah kedalam 
gelas kimia dan larutan fase atas ke dalam gelas 
kimia lain. 

4) Dilakukan reektraksi dengan menambah larutan 
fase bawah dengan 25 ml larutan methanol : 
heksan ( 1: 1). Larutan fase atas yang dihasilkan 
dipisahkan kemudian dicampur dengan hasil 
yang pertama. Panas kan larutan fraksi lipid 
hingga kering pada suhu 370C. Tambahkan 
kedalam larutan yang telah dipanaskan, larutan 
tween 60 sebanyak 2 ml lalu kocok hingga 
homogen. 

5) Larutan tersebut diambil sebanyak µl kemudian 
ditambahkan dengan 1 ml CHOD PAP Kit. 
Kocok hingga homogen dan didiamkan selama 



31 
 

10 menit kemudian diukur absorbansinya pada  λ 
500 mm. Nilai kolesterol diperoleh dari 
perhitungan denga rumus sebagai berikut : 

 
 
5. Warna Kuning Telur pengukuran kuning telur dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan kuning telur 
dengan Egg Yolk Colour Fan yang memiliki standar 
warna 1-15, semakin tinggi skor warna kuning telur maka 
semakin baik kualitas telur tersebut. 

3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis 

menggunakan ANOVA dan apabila terdapat perbedaan 
pengaruh yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). Model Rancangan 
Acak Lengkap sebagai berikut: 

Yij = + i + ij 
Keterangan: 
Yij : Nilai pengamatan ke-i, ulangan ke-j 
 : Nilai tengah umum 
I : Pengaruh perlakuan ke-i  
ij  : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-I dan  

  ulangan ke-j 
i     : 1,2,..…4 
j     : 1,2,…..6 
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3.7  Batasan Istilah 
Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Burung puyuh yang digunakan adalah Coturnix coturnix 

japonica betina umur 7 minggu. 
2. Lactobacillus Plus merupakan campuran dari beberapa 

jenis bakteri gram positif yaitu Lactobacillus dan 
Bacillus. Lactobacillus Plus kemudian diproses dan 
dicampur dengan susu skim sehingga menjadi 
Lactobacillus Plus bentuk tepung. 

3. Kualitas internal telur meliputi dari Haugh unit, indeks 
kuning dan putih telur, warna kuning telur dan kolesterol 
kuning telur. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh dari penambahan probiotik 
Lactobacillus Plus bentuk tepung sebagai aditif pakan terhadap 
kualitas telur burung puyuh,yang meliputi bobot telur, indeks 
tekur, Haugh unit, kolesterol kuning telur dan yolk colour fan 
(warna kuning telur) yang dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap kualitas telur burung puyuh 
Variabel 
Pengamatan 

Perlakuan 
P0 P1 P2 P3 

Bobot Telur 
(g/butir) 

10,39±0,50 10,54±0,59 10,69±0,47 10,73±0,29 

Indeks 
bentuk telur 
(%) 

77,99±1,00 78,75±1,17 79,13±2,83 80,19±1,54 

Haugh unit 
(HU) 

56,00±4,47 56,58±3,92 55,51±2,70 54,13±1,19 

Warna 
Kuning Telur 

4,92±0,26 5,17±0,72 4,96±0,33 5,00±0,39 

Kolesterol 
Kuning Telur 
(mg/100g) 

727,96±6,63c 716,49±0,87b 710,14±4,88b 688,64±6,67a 

Keterangan: Notasi superskrip yang berbeda pada baris yang 
sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01). 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Telur 
Bedasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa penambahan perlakuan P3 (0,6% 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung) mempunyai rata-
rata bobot telur (g/butir) tertinggi yaitu 10,73±0,29 kemudian 
berturut-turut menurun yaitu P2 10,69±0,47, P1 10,54±0,59 
dan P0 10,39±0,50. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat 
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dilihat pada Lampiran 3. menunjukkan bahwa penambahan 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung sebagai aditif 
pakan pada burung puyuh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap bobot telur. Perlakuan memberikan pengaruh yang 
tidak nyata disebabkan karena menggunakan pakan basal 
yang sama sehingga penambahan probiotik Lactobacillus 
Plus bentuk tepung dalam pakan tidak mempengaruhi bobot 
telur. Hal ini sesuai dengan pendapat Melviyanti, Iriyanti dan 
Roesdiyanto (2013) yang menyatakan bahwa keseimbangan 
zat makanan dalam pakan masing-masing perlakuan yang 
relatif sama (iso protein dan iso energi), sehingga  perlakuan  
pakan  tidak  mempengaruhi  bobot  telur. 

Probiotik yang ditambahkan dalam pakan burung 
puyuh tidak mampu mengoptimalkan fungsi ovarium. 
Probiotik berfungsi mempermudah pencernaan dan 
penyerapan, tetapi probiotik tidak ikut tercerna. Meskipun 
semua nutrisi dapat  terserap oleh tubuh burung puyuh, tetapi  
nutrisi tersebut  digunakan  sebagai  sumber  energi untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pokok sehingga energi yang 
digunakan untuk organ reproduksi dan produksi 
(pembentukan telur) belum optimal yang kemudian 
berpengaruh pada bobot telur yang dihasilkan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Kompiang (2000)  menyatakan  bahwa  
pemberian  probiotik  dalam  pakan  dan  air  minum juga  
berpengaruh  tidak  nyata  terhadap  rataan  bobot  telur.  
Mahdavi, Rahmani dan Pourreza (2005) menambahkan 
bahwa suplementasi probiotik pada ternak puyuh tidak 
meningkatkan bobot telur. 

Perlakuan P3 secara numerik memiliki nilai yang 
lebih baik dibanding perlakuan yang lain walaupun secara 
statistik tidak memberikan pengaruh. Penambahan probiotik 
dalam pakan cenderung dapat meningkatkan bobot telur 
karena di dalam bagian saluran pencernaan akan 
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meningkatkan ketersediaan energi dan protein maupun zat 
makanan lainnya yang dibutuhkan untuk membentuk sebutir 
telur pada masa berproduksi selain itu ada juga faktor 
lingkungan yang berpengaruh pada bobot telur yaitu suhu. 
Sesuai dengan pendapat Atik (2010) yang menjelaskan bahwa 
faktor terpenting dalam pakan yang mempengaruhi bobot 
telur adalah protein yang terkonsumsi dalam pakan karena 
kurang lebih 50% dari berat kering telur adalah protein dan 
zat makanan yang terkandung didalamnya seperti lemak, 
karbohidrat, dan vitamin. Kandungan protein pakan 13-17% 
tidak berpengaruh terhadap bobot telur, sebaliknya bobot 
telur akan meningkat jika kadar protein mencapai lebih dari 
17%.  

Rataan bobot telur burung puyuh yang diperoleh 
pada penelitian ini 10,59 ± 0,16. Bobot telur burung puyuh 
yang diperoleh pada penelitian ini masih normal dan bisa 
dibilang masih bagus. Pada telur juga terdapat rongga udara 
(air cell) karena isinya mengkerut. Hal tersebut sedikit 
vakum menyebabkan udara masuk melewati pori-pori 
cangkang untuk membentuk rongga udara diantara kedua 
membran. Rongga udara biasanya terbentuk pada bagian 
ujung telur yang tumpul karena porositas cangkang paling 
besar Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggorodi (1995) 
bahwa telur burung puyuh mempunyai berat 7-8% dari berat 
induk, yaitu berkisar antara 7-12. Menurut pendapat 
Achmanu dan Muharlien (2010) menyatakan bahwa nilai 
rataan setiap bobot telur burung puyuh yang dihasilkan 
berkisar antara 9,22-9,34 sedangkan Yuwanta (2010) 
menyatakan bahwa bobot telur burung puyuh Coturnix-
coturnix japonica  dengan warna burik berkisar antara 9-10 
selanjutnya Benjamin et al. (1960) menyatakan bahwa bobot 
telur burung puyuh bervariasi antara 11,35-12,95 ini juga 
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sesuai dengan pernyataan Elvira (1994) yang menyebutkan 
bobot telur burung puyuh rata -rata 11,23. 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks bentuk telur 
Bedasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa penambahan perlakuan P3 (0,6% 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung) mempunyai 
rata-rata indeks bentuk telur tertinggi yaitu 80,19±1,54, 
kemudian berturut-turut menurun yaitu P2 79,13±2,83, P1 
78,75±1,17 dan P0 77,99±1,00. Berdasarkan hasil analisis 
statistik dapat dilihat pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa 
penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung 
sebagai aditif pakan pada burung puyuh tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap Indeks bentuk telur. Pada perlakuan 
tidak mengalami perbedaan karena kandungan zat makanan 
dalam pakan perlakuan tidak jauh berbeda. Zat makanan 
yang ada dalam pakan akan berpengaruh terhadap kualitas 
fisik telur. Selain kandungan zat makanan tidak adanya 
pengaruh diantara perlakuan karena burung puyuh sudah 
mencapai dewasa kelamin sedangkan Indeks bentuk telur 
sangat dipengaruhi oleh bentuk dan besar kecilnya oviduct 
atau saluran telur, sesuai dengan pendapat Indi dan 
Zulkarnain (2012) yakni ternak unggas yang mempunyai 
oviduct yang relatif sama akan menghasilkan telur yang 
mempunyai Indeks bentuk telur yang relatif sama pula.  

Semakin tinggi nilai Indeks bentuk telur maka telur 
akan semakin bulat. Indeks bentuk telur yang didapatkan 
selama penelitian berkisar antara 72,49-91,07. Bell and 
Weaver (2002) menyatakan bahwa kisaran Indeks bentuk 
telur yang normal adalah 70-74 sedangkan menurut Haryono 
(2000) Indeks bentuk telur ideal yaitu 72-76. Telur yang 
mempunyai nilai indeks <72 berbentuk lonjong sedangkan 
telur bulat mempunyai indeks >76. Hal ini berarti telur hasil 
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penelitian mempunyai bentuk bulat karena indeksnya di atas 
76. Menurut Wardiny (2002) induk yang semakin tua akan 
menghasilkan telur yang berbentuk bulat, ditambahkan oleh 
Yuwanta (2010) telur dianggap memiliki bentuk yang baik 
apabila indeks bentuk telur berukuran 70-79. Indeks bentuk 
telur yang ideal adalah 74. Korelasi antara indeks bentuk 
telur dan daya tetas ditemukan pada telur ayam dan Elvira, 
dkk (1994) menyatakan bahwa indeks bentuk telur yang 
dihasilkan burung puyuh dari peternakan di daerah Ciampea, 
bogor adalah sebesar 79,2. 

Bentuk tubuh burung puyuh juga mempengaruhi 
bentuk telur yang semakin besar memungkinkan ukuran 
isthmus semakin besar dan lebar, sehingga bentuk telur yang 
dihasilkan akan cenderung bulat hal tersebut menunjukkan 
bahwa penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung memberikan dampak positif terhadap indeks bentuk 
telur. Indeks bentuk telur dipengaruhi oleh kandungan 
protein pakan. Protein pakan akan mempengaruhi kualitas 
internal telur yang selanjutnya dapat mempengaruhi Indeks 
bentuk telur akibat dari gaya tarik menarik yang berbanding 
lurus koefisiensi dengan kekentalan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Sandi, Miksusanti, Sahara dan Lubis (2013) yang 
menyatakan bahwa penurunan koefisien viskositas ini 
diakibatkan adanya proses pembentuan senyawa ovomucin-
lysozime pada putih telur yang membuat putih telur menjadi 
encer. Putih telur yang semakin encer berarti mempunyai 
nilai koefisien viskositas kecil. Hasil telur tersebut 
disebabkan oleh yang tejadi selama pembentukan telur, 
terutama pada saat telur melalui magnum dan isthmus, 
sehingga viskositas telur juga dipengaruhi suhu saat telur 
berada didalam isthmus dan magnum, ditambahkan oleh 
Sodak (2011) yang menyatakan bahwa bentuk telur yang 
semakin bulat tersebut umumnya memiliki nilai indeks 
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bentuk telur yang lebih tinggi. Menurut Piliang (1992) 
apabila diameter isthmus lebar makan bentuk telur yang 
dihasilkan cenderung bulat, apabila diameter isthmus sempit 
maka bentuk telur yang dihasilkan cenderung lonjong. 

Perlakuan P3 secara numerik memiliki nilai yang 
lebih baik dibanding perlakuan yang lain. Hal ini disebabkan 
bahwa probiotik yang di serap tidak ikut tercerna, sehingga 
pemenuhan nutrisi hidup pokok burung puyuh belum optimal 
sebagai sumber energi yang digunakan untuk organ 
reproduksi dan produksi (pembentukan telur). Hal ini sesuai 
dengan pendapat Sodak (2011) yang menyatakan bahwa 
daya kerja alat reproduksi unggas dapat menurunkan 
kemampuan daya cerna pakan, ketersediaan Ca dan mineral 
lainnya pada tubuh dan kemampuan alat reproduksi yang 
terjadi akan berpengaruh terhadap kualitas telur yang 
dihasilkan.  

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Haugh unit (HU) 
Bedasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa penambahan perlakuan P1 (0,2% 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung) mempunyai 
rata-rata Haugh unit (HU). Bedasarkan pada Tabel 5 di atas 
dapat diketahui bahwa rata-rata Haugh unit (HU) tertinggi 
yaitu 56,58±3,92 kemudian berturut-turut menurun yaitu P0 
56,00±4,47, P2 55,51±2,70 dan P3 54,13±1,19. Berdasarkan 
hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 7. 
menunjukkan bahwa penambahan probiotik Lactobacillus 
Plus bentuk tepung sebagai aditif pakan pada burung puyuh 
tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap Haugh unit. 
Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata 
disebabkan karena menggunakan pakan basal yang sama 
sehingga penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung dalam pakan tidak mempengaruhi Haugh unit. Hal ini 
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di sebabkan karena penyerapan nutrisi dalam usus yang 
kurang maksimal, sehingga asam amino yang kurang 
membuat bobot telur rendah dan berpengaruh pada 
kekentalan putih telur terutama nilai Haugh unit. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Tuti (2009) menyatakan bahwa 
bobot telur dan kekuatan putih telur yang tidak berbeda nyata 
akan menghasilkan nilai HU yang tidak berbeda nyata pula, 
karena besar kecilnya nilai HU tergantung pada bobot telur 
dan tinggi albumen. Nilai HU menggambarkan antara bobot 
telur dan tinggi albumen kental. Semakin tinggi nilai HU 
maka semakin tinggi pula kualitas putih telurnya. Kualitas 
putih telur tergantung pada struktur protein yang menyusun 
putih telur tersebut seperti ovalbumin, ovomucin, lisosyme, 
conalbumin dan lain-lain. Struktur dan komposisi protein 
didalam putih telur ditentukan oleh kadar protein dalam 
pakan. Kadar protein diantara pakan perlakuan sama, maka 
nilai HU yang dihasilkan tidak berbeda (Endang, 2004). 

Apabila penambahan probiotik dalam pakan dapat 
meningkatkan nilai Haugh unit, hal tersebut karena asam 
amino dapat mempertahankan ovomucin dan lesitin sehingga 
meningkatkan kualitas telur, asam amino digunakan untuk 
menaikkan kekentalan putih telur dan Haugh unit akan 
meningkat. Nilai HU telur burung puyuh pada penelitian ini 
berkisar 61,79 sampai 64,66. Telur – telur yang dihasilkan 
selama penelitian tergolong kualitas A. Menurut Neisheim, 
R.E. Autic and L.E. Card (1977), kualitas telur berdasarkan 
nilai HU digolongkan menjadi tiga yaitu kualitas B dengan 
nilai 33 – 60, kualitas A dengan nilai 60 – 70, dan kualitas 
AA dengan nilai 72 – 100. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Stadelman (1997) yang menyatakan bahwa telur yang 
mempunyai nilai HU diatas 60 dapat digolongkan dalam 
kualitas A. 
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Perlakuan P1 secara numerik memiliki nilai yang 
lebih baik dibanding perlakuan yang lain. Faktor-faktor yang 
menentukan nilai HU antara lain jenis pakan, lama 
penyimpanan dan suhu lingkungan. Telur yang diukur pada 
penelitian ini adalah telur yang baru dihasilkan. Kebutuhan 
zat makanan burung harus dipenuhi dari luar tubuhnya yaitu 
kebutuhan protein, energi, vitamin, mineral dan air. 
Kandungan protein pakan setiap perlakuan mempengaruhi 
bobot telur dan juga berfungsi dalam pembentukan 
kekentalan putih telur sehingga keduanya berpengaruh 
terhadap kualitas nilai HU yang dihasilkan. Menurut Atik 
(2010) kualitas telur yang meliputi tinggi putih telur dan nilai 
HU sangat nyata dipengaruhi oleh macam pakan dan tidak 
dipengaruhi oleh protein pakan, imbangan lisin atau 
metionin dan interaksinya. Ditambahkan dengan pendapat 
Jones (2006) yang menyatakan bahwa nilai HU rendah, 
maka kondisi albumen sangat encer dan mengembang, hal 
ini dipacu oleh suhu yang tinggi, kelembaban rendah, dan 
kekurangan karbon dioksida (CO2). Penyimpanan telur pada 
suhu  7–13ºC dan kelembaban kurang dari 70% dapat 
menyebabkan kehilangan 10 – 15 HU. 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Kolesterol Kuning Telur 
Bedasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa penambahan perlakuan P0 Pakan basal 
tanpa perlakuan (kontrol) mempunyai rata-rata kolesterol 
kuning telur (mg/100g) yang tertinggi 727,96±6,63 
(mg/100g) kemudian berturut-turut menurun yaitu P1 
716,49±0,87 (mg/100g), P2 710,14±4,88 (mg/100g) dan P3 
688,64±6,67 (mg/100g). Berdasarkan hasil analisis statistik 
dapat dilihat pada Lampiran 9. menunjukkan bahwa 
penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung 
sebagai aditif pakan pada burung puyuh berpengaruh sangat 
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nyata (P<0,01) terhadap kolesterol kuning telur. Perlakuan 
P3 dengan 0,6% merupakan perlakuan terbaik yang dapat 
menurunkan kandungan kolesterol kuning telur. Adanya 
penurunan kadar kolesterol pada kuning telur dari perlakuan 
disebabkan  semakin besar jumlah probiotik yang diberikan 
sehingga semakin tinggi jumlah mikroba dan aktivitas 
probiotik dalam saluran pencernaan. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Piliang dan Djojosoebagio (1990) bahwa 
penambahan Lactobacillus sp dalam pakan unggas mampu 
menurunkan kadar kolesterol kuning telur. Menurut Saerang 
(2003) kadar kolesterol pada telur burung puyuh 168 
mg/butir. Menurut Hargis (1988) menyatakan kolesterol 
dalam kuning telur dapat berubah-ubah mencapai 25 % oleh 
kolesterol dari pakan dan lemak yang dikonsumsi. Berbeda 
dengan penelitian terbaru milik Kayatun, Mulyono dan 
Wahyudi (2012) yang menyatakan bahwa kandungan 
kolesterol pada kuning telur burung puyuh sebesar 844 mg/ 
100 g. sedangkan menurut hasil Uji Laborturium yang 
pernah dilakukan Slamet (2010) menyatakan bahwa kuning 
telur burung puyuh hanya mengandung kolesterol sebesar 
500 mg/ 100 g. Berdasarkan uraian diatas maka kadar 
kolesterol telur burung puyuh sangat tinggi, lebih tinggi dari 
telur ayam. 

Pemberian probiotik Lactobacillus Plus dengan 
perlakuan 0, 0,2%, 0,4% dan 0,6% setara dengan 2,56x108 
CFU. Peningkatnya jumlah mikroba mengakibatkan 
terhambatnya kerja enzim Hydroxi Metyl Glutaryil-KoA 
reduktase (HMG-KoA reduktase) yang berperan dalam 
pembentukan mevalonat dalam proses sintesis kolesterol 
sehingga tidak terbentuknya kolesterol. Mekanisme kerja 
Lactobacillus Plus yang mampu memproduksi asam laktat 
dalam jumlah besar dari karbohidrat sederhana, yang 
berlebih dari kebutuhan hidup pokok ayam menyebabkan 
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pembentukan lemak didalam tubuh dan kolesterol akan 
berkurang. Penurunan kandungan kolesterol dalam organ 
burung puyuh akan menyebabkan penurunan kadar 
kolesterol telur yang yang diproduksi, ditambahkan oleh 
pendapat Afriani (2003) dan Daud dan Wiranda (2007) yang 
menyatakan bahwa pemberian probiotik dalam ransum 
terhadap kolesterol kuning telur dipengaruhi oleh kadar 
kolesterol yang siap didistribusikan dari saluran pencernaan. 
Secara normal kadar kolesterol diatur oleh hati melaluii 
mekanisme biokimia. Jika tingkat kolesterol rendah, maka 
produksi Hydroxi Metyl Glutaryil-KoA reduktase (HMG-
KoA reduktase)  hati akan meningkat, sehingga biosintesis 
kolesterol meningkat. Sebaliknya pada saat tingkat kolesterol 
tinggi, hati akan menurun produksi Hydroxi Metyl Glutaryil-
KoA reduktase (HMG-KoA reduktase) sehingga sintesis 
kolesterol menurun. Mekanisme biokimia ini akan 
dipertahankan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan 
kolesterol dalam tubuh tetap normal, dalam keadaan normal, 
jika terjadi gangguan dalam konsumsi dan produksi 
kolesterol, maka akan terjadi mekanisme untuk 
mempertahankan keseimbangan kolesterol. Andriani, Martini 
dan Ambarwati (2010) menambahkan bahwa pemberian 
mikroba probiotik ternyata dapat membantu mendegradasi 
kolesterol dengan cara mengkonversi kolesterol menjadi 
asam empedu kolat sehingga dengan demikian konsentrasi 
kolesterol dalam darah dapat direduksi dan kadar kolesterol 
dalam darah menjadi stabil. Probiotik yang lazim 
dipergunakan yaitu dari mikroba Lactobacillus sp. dan 
Bifidobacterium. 
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4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kuning Telur 
Bedasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa penambahan perlakuan P1 (0,2% 
probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung) mempunyai 
rata-rata warna kuning telur yang tertinggi yaitu 5,17±0,72 
kemudian berturut-turut menurun yaitu P3 5,00±0,39, P2 
4,96±0,33 dan P0 4,92±0,26. Berdasarkan hasil analisis 
statistik dapat dilihat pada Lampiran 11. menunjukkan 
bahwa penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung sebagai aditif pakan pada burung puyuh tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur. 
Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata 
disebabkan karena menggunakan pakan  basal yang sama 
sehingga penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung dalam pakan tidak mempengaruhi warna kuning telur. 
Hal ini sesuai menurut Scanes (2004), warna kuning telur 
tergantung pada pigmen dalam pakan unggas yang 
dikonsumsi. Pigmen pemberi warna kuning telur yang ada 
dalam ransum secara fisiologis akan diserap oleh organ 
pencernaan usus halus dan diedarkan ke organ target yang 
membutuhkan. Menurut pendapat pendapat Yamamoto, 
Juneja, Hatta and Kim (2007) pigmen telur adalah karoten 
dan riboflavin yang diklasifikasi sebagai lipokrom, yaitu 
xanthophyill maka warna kuning telur semakin berwarna 
jingga kemerahan.  

Perlakuan P1 secara numerik memiliki nilai yang 
lebih baik dibanding perlakuan yang lain. Warna kuning 
telur disebabkan oleh adanya kandungan karoten pada 
kuning telur tersebut. Semakin tinggi kandungan  karoten 
akan menyebabkan warna kuning telur semakin tua. Karoten 
banyak terkandung dalam pigmen xantophyl sedangkan 
pigmen xantophyl banyak terdapat pada jagung. Faktor lain 
yang mempengaruhi warna kuning telur selain pakan adalah 
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lama penyimpanan. Warna kuning telur berubah semakin 
muda seiring dengan penyimpanan.  Telur yang disimpan 
lama  merubah  warna kuning telur menjadi pudar. Hal ini 
disebabkan adanya proses pengenceran putih telur, yaitu 
diserapnya air dari albumen ke dalam kuning telur sehingga 
kuning telur menjadi muda dan pucat  Hal ini sesuai dengan 
pendapat Romanoff  dan  Romanoff (1993) yang menyatkan 
bahwa warna kuning telur merupakan kriteria kualitas telur 
yang penting dalam pemasaran. Konsumen pada umumnya 
lebih menyukai telur dengan warna kuning yang berkisar 
antara kuning emas sampai oranye (skor warna kuning telur 
9-12). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 
tepung 0,6 % sebagai aditif pakan burung puyuh yang dapat 
menurunkan kadar kolesterol kuning telur burung puyuh 
yang paling optimal dengan bobot telur, indeks bentuk telur, 
warna kuning telur dan Haugh unit yang sama. 

 
5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung 
untuk meningkatkan kualitas telur dengan presentase yang 
lebih besar serta perlu mempertimbangkan harga dan cara  
pembuatannya agar dapat diterapkan di peternakan rakyat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Koefisien keragaman egg mass (g/ekor/hari) 

No 

Egg 
mass 

(g/ekor/
hari) 

Simpangan (x -
x) 

Kuadrat simpangan (x -
x)2 

1 4,2240 -0,2250 0,0506 
2 4,4480 -0,0010 0,0000 
3 5,1300 0,6810 0,4637 
4 4,3920 -0,0570 0,0033 
5 4,2040 -0,2450 0,0600 
6 4,6080 0,1590 0,0253 
7 5,5860 1,1370 1,2927 
8 4,4520 0,0030 0,0000 
9 4,4600 0,0110 0,0001 

10 4,4400 -0,0090 0,0001 
11 4,2840 -0,1650 0,0272 
12 4,3480 -0,1010 0,0102 
13 4,3920 -0,0570 0,0033 
14 4,4480 -0,0010 0,0000 
15 4,2320 -0,2170 0,0471 
16 4,6400 0,1910 0,0365 
17 4,0520 -0,3970 0,1576 
18 4,0480 -0,4010 0,1608 
19 4,3760 -0,0730 0,0053 
20 4,0840 -0,3650 0,1333 
21 3,9240 -0,5250 0,2757 
22 4,0920 -0,3570 0,1275 
23 4,2880 -0,1610 0,0259 
24 3,8320 -0,6170 0,3807 
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25 4,1240 -0,3250 0,1057 
26 3,9560 -0,4930 0,2431 
27 4,1240 -0,3250 0,1057 
28 4,2160 -0,2330 0,0543 
29 4,5600 0,1110 0,0123 
30 4,1720 -0,2770 0,0768 
31 4,9860 0,5370 0,2883 
32 4,1400 -0,3090 0,0955 
33 4,2560 -0,1930 0,0373 
34 4,2040 -0,2450 0,0600 
35 4,5080 0,0590 0,0035 
36 4,2160 -0,2330 0,0543 
37 4,5400 0,0910 0,0083 
38 4,5240 0,0750 0,0056 
39 4,5240 0,0750 0,0056 
40 4,4800 0,0310 0,0010 
41 5,4420 0,9930 0,9860 
42 5,6700 1,2210 1,4907 
43 4,2000 -0,2490 0,0620 
44 4,2040 -0,2450 0,0600 
45 5,0340 0,5850 0,3422 
46 4,4800 0,0310 0,0010 
47 4,4840 0,0350 0,0012 
48 5,5260 1,0770 1,1598 

Total 
 

8,5471 
Rataan 4,4490 

 
0,1781 

Sd 
  

0,4264 
KK 

  
9,5850 
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Standart deviasi egg mass : 

Sd  =  

  =  

  =  

  =  
  = 0,4264 
 
Koefisien Keragaman Egg mass: 
KK  =   x 100 % 

  =  x 100 % 

  = 9,5850 % 
  = 9,59 % 
 
Kesimpulan : Burung puyuh yang digunakan dalam penelitian 

dapat dikatakan seragam  karena memiliki 
koefisien keragaman  egg mass kurang dari 10 %. 
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Lampiran 2. Bobot telur (g/butir) 

Perlakuan 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

Rataan Bobot telur  
(g/butir) 

Bobot telur 
(g/butir) 

Bobot telur 
(g/butir) 

Bobot telur 
(g/butir) 

U1 8.42 11.21 10.31 10.86 10.20 

U2 10.12 8.84 10.13 10.63 9.93 

U3 10.28 11.09 11.24 11.00 10.90 

Po U4 11.04 11.04 10.82 10.68 10.90 

U5 9.26 10.12 9.21 10.45 9.76 

U6 10.32 11.01 10.13 11.25 10.68 

U1 9.74 11.21 11.72 11.00 10.92 

U2 9.65 9.82 10.31 10.50 10.07 

U3 10.12 9.43 10.34 10.09 9.99 

P1 U4 11.05 11.81 11.21 11.50 11.39 

U5 9.42 10.12 9.52 10.94 10.00 

U6 10.12 11.12 10.12 12.00 10.84 

U1 11.63 10.04 9.72 11.52 10.73 

U2 9.15 10.12 10.15 10.07 9.87 

U3 10.07 11.03 10.04 12.55 10.92 

P2 U4 10.25 10.63 11.05 11.05 10.75 

U5 11.21 11.31 11.21 11.40 11.28 

U6 10.62 10.21 10.36 11.07 10.57 

U1 11.04 9.41 11.06 11.10 10.65 

U2 10.65 10.02 11.11 10.89 10.67 

U3 10.31 11.06 10.37 11.12 10.72 

P3 U4 11.21 9.51 10.21 10.15 10.27 

U5 9.92 10.12 11.87 12.03 10.99 

U6 10.13 10.03 11.18 13.00 11.09 
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Lampiran 3. Analisis statistik bobot telur (g/butir)  

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
1 10.20 10.92 10.73 10.65 
2 9.93 10.07 9.87 10.67 
3 10.90 9.99 10.92 10.72 
4 10.90 11.39 10.75 10.27 
5 9.76 10.00 11.28 10.99 
6 10.68 10.84 10.57 11.09 

Jumlah 62.37 63.21 64.12 64.38 
Rataan 10.39 10.54 10.69 10.73 

SD 0.50 0.59 0.47 0.29 
 

 
                             

               = 2689.70 

 
 2689.70 

  = 4,94 

 
            

          = 0.42 



60 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
   = 4,94 – 0,42 
   = 4,52 
 
KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 
          = 0,42 / 3 
          = 0,14 
KT Galat = JK Galat / db Galat 
    = 4,52/ 20 
    = 0,23 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 
   = 0,14 / 0,23 
   = 0,62 
 
Tabel Analisis Ragam 
SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0.42 0.14 0.62 3.10 4.94 
Galat 20 4.52 0.23 

   Total 23 0.20 
    Keterangan: 

 F Hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot telur burung puyuh. 
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Lampiran 4. Indeks bentuk telur 

Perlakua
n 

Minggu 
I 

Minggu 
II 

Minggu 
III 

Minggu 
IV 

Rataa
n Indeks 

bentuk 
telur 

Indeks 
bentuk 
telur 

Indeks 
bentuk 
telur 

Indeks 
bentuk 
telur 

 
U1 79.94 83.18 74.69 78.59 79,10 

 
U2 81.91 76.47 82.52 71.79 78,17 

 
U3 81.79 78.68 72.49 72.33 76,32 

Po U4 79.94 80.56 74.62 80.07 78,80 

 
U5 75.47 78.73 75.63 80.06 77,47 

 
U6 76.66 76.90 78.06 80.76 78,09 

 
U1 79.18 75.60 75.86 75.44 76,52 

 
U2 79.28 79.30 77.50 77.46 78,38 

 
U3 77.60 81.25 78.59 79.68 79,28 

P1 U4 81.21 75.67 79.61 81.88 79,59 

 
U5 84.92 79.08 80.06 73.57 79,41 

 
U6 76.19 78.27 78.48 84.36 79,33 

 
U1 91.07 72.54 79.94 81.59 81,28 

 
U2 72.43 77.81 74.04 80.25 76,13 

 
U3 87.75 82.30 80.73 84.01 83,70 

P2 U4 81.53 79.00 74.56 77.39 78,12 

 
U5 79.43 75.52 78.14 75.43 77,13 

 
U6 76.99 79.18 79.62 77.81 78,40 

 
U1 90.48 80.88 77.84 81.71 82,73 

 
U2 75.46 83.39 79.94 79.94 79,68 

 
U3 81.35 75.67 81.70 84.49 80,80 

P3 U4 83.85 83.60 76.11 76.07 79,91 

 
U5 72.67 77.74 81.73 79.94 78,02 

 
U6 75.78 82.55 82.87 78.90 80,02 
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Lampiran 5. Analisis statistik indeks bentuk telur 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
1 79,10 76,52 81,28 82,73 
2 78,17 78,38 76,13 79,68 
3 76,32 79,28 83,70 80,80 
4 78,80 79,59 78,12 79,91 
5 77,47 79,41 77,13 78,02 
6 78,09 79,33 78,40 80,02 

Jumlah 467,96 472,51 474,77 481,16 
Rataan 77,99 78,75 79,13 80,19 

SD 1,00 1,17 2,83 1,54 
 

 
                             

               = 149847,60 

 
   

149847,60 
     = 78,82 

 
           149847,60 

          = 15,09 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
   = 78,82– 15,09 
   = 63,72 
KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 
           = 15,09 / 3 
          = 5,03 
KT Galat = JK Galat / db Galat 
     = 63,72 / 20 
      = 3,19 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 
   = 5,03 / 3,19 
   = 1,58 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 3 15,09 5,03 1,58 3,10 4,94 
Galat 20 63,72 3,19       
Total 23 2,77         
Keterangan: 
 F Hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap Indeks bentuk telur. 
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Lampiran 6. Haugh unit 

Perlakua
n 

Minggu 
I 

Minggu 
II 

Minggu 
III 

Minggu 
IV Rataa

n Haugh 
unit 

Haugh 
unit 

Haugh 
unit 

Haugh 
unit 

 
U1 72.39 62.11 56.00 41.51 58.00 

 
U2 58.06 49.66 46.19 46.38 50.07 

 
U3 77.61 60.67 44.22 55.71 59.55 

Po U4 67.90 49.06 53.56 50.88 55.35 

 
U5 63.05 49.52 45.21 48.79 51.64 

 
U6 72.67 68.98 53.49 50.35 61.37 

 
U1 71.95 60.41 46.43 71.23 62.50 

 
U2 62.79 61.16 54.16 49.33 56.86 

 
U3 79.50 50.29 58.76 46.67 58.80 

P1 U4 69.76 44.55 48.13 47.42 52.47 

 
U5 61.21 46.05 55.75 45.61 52.16 

 
U6 60.50 59.79 47.53 59.04 56.71 

 
U1 69.33 59.77 48.18 40.46 54.44 

 
U2 69.15 68.19 52.06 50.23 59.91 

 
U3 69.45 62.38 47.43 41.44 55.18 

P2 U4 71.12 49.95 44.63 40.90 51.65 

 
U5 68.83 48.37 56.22 48.33 55.44 

 
U6 63.24 60.25 55.49 46.89 56.47 

 
U1 69.68 51.38 52.82 41.38 53.81 

 
U2 77.44 47.14 50.95 46.69 55.56 

 
U3 59.33 59.71 48.69 50.41 54.53 

P3 U4 62.21 48.58 53.96 43.24 52.00 

 
U5 68.35 60.82 44.84 44.29 54.57 

 
U6 70.39 45.19 56.47 45.23 54.32 
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Lampiran 7. Analisis statistik Haugh unit 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
1 58.00 62.50 54.44 53.81 
2 50.07 56.86 59.91 55.56 
3 59.55 58.80 55.18 54.53 
4 55.35 52.47 51.65 52.00 
5 51.64 52.16 55.44 54.57 
6 61.37 56.71 56.47 54.32 

Jumlah 335.99 339.50 333.08 324.79 
Rataan 56.00 56.58 55.51 54.13 

SD 4.47 3.92 2.70 1.19 
 

 
                             

               = 74077.72 

 
   
74077.72 

    = 942,12 

 
           74077.72 

          = 174,79 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
   = 942,12 – 174,79 
   = 767,33 
KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 
           = 174,79 / 3 
          = 58.26 
KT Galat = JK Galat / db Galat 
     = 942,12 / 20 
     = 38.37 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 
   = 58,26 / 38,37 
   = 1.52 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 3 174.79 58.26 1.52 3.10 4.94 
Galat 20 767.33 38.37 

   Total 23 33.36 
    Keterangan: 

 F Hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap Haugh unit. 
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Lampiran 8. Kolesterol kuning telur (mg /100 g) 

Nomor 
Sampel 

Kode 
Sampel 

Kolesterol Rataan 
(mg /100 g 

sampel) 
(mg /100 g 

sampel) 

P0 

U1 726.02 

727.96 
U2 732.24 
U3 724.07 
U4 729.50 

P1 

U1 717.08 

716.49 
U2 715.20 
U3 716.76 
U4 716.90 

P2 

U1 712.98 

710.14 
U2 703.90 
U3 708.76 
U4 714.90 

P3 

U1 682.98 

688.64 
U2 693.90 
U3 682.76 
U4 694.90 
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Lampiran 9. Analisis statistik kolesterol kuning telur (mg /100 g) 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
1 726.02 717.08 712.98 682.98 
2 732.24 715.20 703.90 693.90 
3 724.07 716.76 708.76 682.76 
4 729.50 716.90 714.90 694.90 

Jumlah 2911.83 2865.94 2840.54 2754.54 
Rata-Rata 727.96 716.49 710.14 688.64 

SD 3.63 0.87 4.88 6.67 

 
                             

               = 8083857,32 

 
   

8083857,32 
    = 3520,58 

 
           8083857,32 

           = 3273,71 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
   = 3520,58 – 3273,71 
   = 246.87 
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KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 
           = 3273,71 / 3 
           = 1091,24 
KT Galat = JK Galat / db Galat 
    = 246,87 / 12 
    = 20,57 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 
   = 1091,24 / 20,57 
   = 53,04 
Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 3273.71 1091.24 53.04** 3.49 5.95 
Galat 12 246.87 20.57 

   Total 15 16.46 
    Keterangan: 

 F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap Kolesterol Kuning 
Telur. 
 
Uji Jarak Berganda Duncan terhadap Kolesterol Kuning Telur 

SE =  

      =  

      =  

      =  
      = 2.27 
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Tabel uji Duncan’s 
Uji Duncan's 
Nilai 2 3 4 
JND 1% 4.32 4.55 4.68 
JNT 9.80 10.32 10.61 
 
Rataan Perlakun 

 
Berdasarkan hasil Uji Duncan’s dapat diketahui bahwa 

penambahan Lactobacillus Plus dalam bentuk tepung dapat 
menurunkan nilai kolesterol kuning telur burung puyuh. 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 688.64 a 
P2 710.14 b 
P1 716.49 b 
P0 727.96 c 
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Lampiran 10. Warna kuning telur 

Perlakua
n 

Minggu 
I 

Minggu 
II 

Minggu 
III 

Minggu 
IV Rataa

n 
Warna Warna Warna Warna 

 
U1 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 

 
U2 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 

 
U3 4.00 5.00 4.00 6.00 4.75 

Po U4 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 

 
U5 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 

 
U6 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 

 
U1 4.00 3.00 5.00 5.00 4.25 

 
U2 4.00 5.00 4.00 5.00 4.50 

 
U3 5.00 5.00 6.00 5.00 5.25 

P1 U4 5.00 6.00 8.00 6.00 6.25 

 
U5 5.00 6.00 4.00 6.00 5.25 

 
U6 4.00 6.00 5.00 7.00 5.50 

 
U1 4.00 5.00 4.00 6.00 4.75 

 
U2 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 

 
U3 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 

P2 U4 4.00 6.00 4.00 4.00 4.50 

 
U5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
U6 6.00 5.00 6.00 5.00 5.50 

 
U1 4.00 4.00 4.00 7.00 4.75 

 
U2 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 

 
U3 4.00 6.00 5.00 4.00 4.75 

P3 U4 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75 

 
U5 5.00 5.00 6.00 7.00 5.75 

 
U6 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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Lampiran 11. Analisis statistik warna kuning telur 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
1 4.50 4.25 4.75 4.75 
2 5.00 4.50 5.00 5.00 
3 4.75 5.25 5.00 4.75 
4 5.00 6.25 4.50 4.75 
5 5.00 5.25 5.00 5.75 
6 5.25 5.50 5.50 5.00 

Jumlah 29.50 31.00 29.75 30.00 
Rataan 4.92 5.17 4.96 5.00 

SD 0.26 0.72 0.33 0.39 
  

 
                             

               = 602,50 

 
   602,50 

               = 4.43 

 
           602,50 

          = 0.22 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
   = 4.43 – 0.22 
   = 4,22 
 
KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 
           = 0.22 / 3 
          = 0,07 
KT Galat = JK Galat / db Galat 
    = 4,22 / 20 
    = 0,21 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 
   = 0,07 / 0,21 
   = 0,34 
 
Tabel Analisis Ragam   
SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0.22 0.07 0.34 3.10 4.94 
Galat 20 4.22 0.21 

   Total 23 0.18 
    Keterangan: 

 F Hitung < F tabel berarti perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap Warna Kuning Telur 
Burung puyuh. 
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Lampiran 12. Dokumentasi 

        
Campuran pakan dan probiotik  

  

 
Kandang batteray 

 

         
Produksi telur  
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Tempat pakan dan minum 

 

     
Proses pengukuran kualitas telur 

 
 
 


