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ABSTRACT 

The study was aimed  to evaluated the influence of 

corn substitution with noodles waste to the internal quality of 

quail eggs. The materials used in this study were 200 local 

pre-layer quails (30 days old, basal feed and noodles waste as 

the research material of corn substitution obtained from 

noodles waste distributor, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

in Kanjuruhan, Malang. The method used in this research was 

a field experiment with Completely Randomized Design 

(CRD) which consist of 5 treatments and 5 replications with 

collecting the data weekly in 4 weeks. The percentage of corn 

flour substitution with the noodle waste in forage was 10, 15, 

20 and 25% with the number of basal feed in every treatment 

P0 to P4 was 25g / quail. The data obtained from the field 

research was processed by using Analysis of Variance 

(Anova) on Completely Randomized Design (CRD), if the 

results obtained are significantly different (P <0.05) or highly 

significant (P <0.01), then continued with Duncan's Multiple 

Range test. The results showed that use of noodle waste as the 

substitution of corn flour gives the best result towards the 
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additional volume of egg albumen and yolk color index by 

25%  treatment which was 4.81 ± 2.18 and 3.15 ± 0.25, the 

best result towards of Haugh unit was show in 15% (P2) 

substitution treatment which was 90.69 ± 1.09, the best result 

towards the cholesterol level in egg yolk color index seen was 

seen in the 20% (P3) substitution treatment which was 716.01 

± 14.9 mg/100g and the best color of egg yolk color index was 

seen in the control forage diet (P0) which was 5.86 ± 0.31. So, 

it can be concluded that the substitution of corn with noodle 

waste gave not significant influence (P> 0.05) towards the 

volume of the egg albumen and the yolk color index, Haugh 

unit, yolk color and cholesterol level of the egg yolk. In other 

words,  noodle waste is proper to be used as corn flour 

substitution in quail feed. 

 

Keywords: Noodle waste, internal egg quality, corn 

substitution, quail 
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RINGKASAN 

 

Bahan baku pakan ternak unggas yang paling adalah 

jagung yang merupakan bahan sebagai sumber karbohidrat dan 

energi. Ketersediaan jagung sebagai pakan ternak di Indonesia 

masih belum dapat memenuhi banyaknya permintaan sehingga 

hal ini menyebabkan tingginya harga jagung. Tingginya harga 

jagung menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus 

dikeluarkan peternak, sehingga perlu adanya bahan alternatif 

yang dapat menggantikan jagung. Bahan alternatif yang dapat 

digunakan antara lain adalah limbah pangan, salah satunya 

adalah hasil samping mie. Hasil samping mie merupakan mie 

instan yang berupa sisa (rontokan) dari proses pembuatan mie 

sebelum dikemas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh substitusi tepung jagung dengan tepung 

hasil samping mie terhadap kualitas internal telur yang 

meliputi volume putih telur, volume kuning telur, egg yolk 

mailto:bintangamalia09@yahoo.co.id
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colour, haugh unit dan kadar kolestrol kuning telur. Hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan 

rekomendasi peternak dalam efisiensi biaya pakan dengan 

subtitusi jagung dengan hasil samping mie. 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan puyuh di 

Desa Jedong RT 01/RW 07 ,Kecamatan Wagir, Kabupaten 

Malang pada 7 November 2016 – 5 Januari 2017. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung 

jagung dengan hasil samping mie terhadap kualitas internal 

telur burung puyuh. Analisis kualitas internal telur meliputi uji 

volume putih dan kuning telur, Haugh Unit dan warna kuning 

telur dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

(THT) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya sedangkan 

pengujian kadar kolesterol kuning telur dilaksanakan di 

Universitas Padjajaran Bandung.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

200 ekor puyuh petelur fase pre layer (umur 30 hari) jenis 

lokal produksi peternakan puyuh milik Bapak Agung di Blitar, 

pakan basal dan hasil samping mie sebagai bahan penelitian 

substitusi jagung yang diperoleh dari distributor hasil samping 

mie PT. Indofood Sukses Makmur Tbk di Kanjuruhan, 

Kabupaten Malang. Metode percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan lapang dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 

ulangan dengan koleksi data satu kali setiap minggu selama 4 

minggu. Persentase subtitusi tepung jagung dengan hasil 

samping mie dalam pakan adalah 10, 15, 20 dan 25% dengan 

jumlah pemberian pakan basal masing-masing untuk P0 

sampai P4 adalah 25 g/ekor 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

volume putih telur dan kuning telur, haugh unit, warna kuning 
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telur dan kadar kolesterol kuning telur. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian lapang akan diolah menggunakan analisis 

ragam (Anova) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL), apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda 

sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan nilai 

volume putih telur burung puyuh dari nilai tertinggi sampai 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P4 = 4,81±2,18; P0 = 

4,74±0,26; P1 = 4,60±2,08; P2 = 4,60±2,09 dan P3 = 

4,46±2,01 ml. Volume kuning telur burung puyuh dari nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan  P4 = 

3,15±0,25; P3 = 3,07±0,17; P1 = 3,06±0,25; P0 = 3,05±0,13 

dan P2 = 3,01±0,14 ml. Haugh unit telur burung puyuh dari 

nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu P2 = 

90,69±1,09; P0 = 90,60±2,79; P3 = 89,84±2,74; P4 = 

89,69±1,94 dan P1 = 89,49±2,72. Skor warna kuning telur dari 

nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan 

P0 = 5,86±0,31; P1 = 5,48±0,53; P4 = 5,45±0,99; P3 = 

5,44±0,84 dan P2 = 5,02±0,10. Kolesterol kuning  telur 

burung puyuh dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-

turut yaitu perlakuan P0 = 728,46±2,95; P2 = 717,06±2,31; P4 

= 716,69±0,85; P1 = 716,66±1,67 dan P3 = 716,01±14,9 

mg/100g. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa pakan 

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

terhadap volume putih dan kuning telur, haugh unit, warna 

kuning telur dan kadar kolesterol kuning telur. 

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan hasil samping mie 

sebagai pengganti tepung jagung dalam pakan sebanyak 10-

25% memberikan hasil yang sama terhadap volume putih dan 

kuning telur, haugh unit, warna kuning telur dan kadar 
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kolesterol kuning telur, sehingga dapat disimpulkan hasil 

samping mie layak digunakan sebagai bahan pengganti tepung 

jagung dalam pakan. Disarankan perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan penggantian tepung jagung dengan hasil 

samping mie dalam pakan burung puyuh periode layer dengan 

persentase subtitusi diperbesar antara 30 sampai 50%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

merupakan komoditas yang dikembangkan untuk 

menghasilkan telur konsumsi.  Populasi burung puyuh 

Coturnix coturnix japonica atau Japanese quail di Indonesia 

terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2011 

sampai 2015 yaitu sebagai berikut : pada tahun 2011 mencapai 

7.356.648 ekor, tahun 2012 populasinya mencapai 12.234.188 

ekor, tahun 2013 12.552.974, tahun 2014 populasinya 

mencapai 12.692.213 ekor dan tahun 2015 populasinya 

12.903.759 ekor (Anonimous, 2015). Peningkatan populasi 

burung puyuh dan unggas lainnya menyebabkan 

meningkatnya pula jumlah kebutuhan pakan ternak. Bahan 

baku pakan ternak unggas yang paling utama adalah jagung 

yang merupakan bahan sebagai sumber karbohidrat dan 

energi. Ketersediaan jagung sebagai pakan ternak di Indonesia 

masih belum dapat memenuhi banyaknya permintaan sehingga 

hal ini menyebabkan tingginya harga jagung. Peningkatan 

harga jagung dari 2014 sampai 2016 yang awalnya berkisar 

Rp. 2400,- – Rp.  2600,-/kg menjadi Rp.3.150,- – Rp. 4.000,-

/kg (Anonimus, 2015). Tingginya harga jagung menyebabkan 

tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan peternak, 

sehingga perlu adanya bahan alternatif yang dapat 

menggantikan jagung. Bahan alternatif yang dapat digunakan 

antara lain adalah limbah pangan, salah satunya adalah hasil 

samping mie.  

Hasil samping mie merupakan mie instan yang berupa 

sisa (rontokan) dari proses pembuatan mie sebelum dikemas. 
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Ketersediaan hasil samping mie di Indonesia saat ini dapat 

dikatakan mencukupi yaitu ± 22,4 ribu ton/tahun. Ketersediaan 

hasil samping mie ini menyebabkan hasil samping mie 

memiliki harga yang relatif murah yakni ±Rp.1500,-./kg, lebih 

murah dibandingkan jagung (Agustin, 2008). Kandungan 

nutrisi dari hasil samping mie tersebut tidak jauh berbeda 

dengan jagung dikarenakan bahan baku hasil samping mie 

tidak lain adalah gandum. Kandungan metabolisme energi 

pada hasil samping mie sebesar 3650 Kkal/kg, lebih tinggi 

dibanding dengan jagung yang hanya 3370 Kkal/kg. Protein 

pada hasil samping mie juga lebih tinggi dibanding jagung 

yaitu sebesar 11,61% (Widodo, Sjofjan dan Wijaya, 2010), hal 

ini membuktikan bahwa hasil samping mie layak digunakan 

sebagai bahan pengganti (substitusi) tepung jagung dalam 

pakan.   

 Kekurangan dari hasil samping mie adalah tingginya 

kandungan lemak kasar (LK) yaitu sebesar 18,28%, sehingga 

penggunaan hasil samping mie perlu dibatasi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui batas tingkat penggunaan hasil 

samping mie dengan pakan iso-energi sebagai pengganti 

tepung jagung dalam pakan, yaitu dengan batasan penggunaan 

sebesar 10-25% dari total pemakaian tepung jagung. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengamati pengaruh yang terjadi dari 

substitusi tepung jagung dengan hasil samping mie terhadap 

kualitas internal telur yang meliputi volume putih telur, 

volume kuning telur, egg yolk colour, haugh unit dan kadar 

kolestrol kuning telur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

substitusi tepung jagung dengan tepung hasil samping mie 

berpengaruh terhadap kualitas internal telur yang meliputi 

volume putih telur, volume kuning telur, egg yolk colour, 

haugh unit dan kadar kolestrol kuning telur. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh substitusi tepung jagung dengan tepung hasil 

samping mie terhadap kualitas internal telur yang meliputi 

volume putih telur, volume kuning telur, egg yolk colour, 

haugh unit dan kadar kolestrol kuning telur. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dan rekomendasi peternak dalam efisiensi biaya 

pakan dengan subtitusi jagung dengan hasil samping mie. 

1.5. Kerangka Pikir 

Bahan baku sumber energi merupakan hal yang sangat 

perlu diperhatikan karena kandungan energi dalam bahan 

pakan sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak. 

Jagung merupakan salah satu bahan baku sumber energi yang 

selama ini lazim dipakai dalam penyusunan pakan pakan , 

namun semakin berkembang pesatnya populasi manusia di 

dunia menyebabkan ketersediaan jagung menjadi terbatas 

sehingga menyebabkan harga beli jagung melambung tinggi 

dan sering tidak stabil. Hasil samping mie merupakan salah 

satu solusi sebagai pengganti jagung dalam bahan pakan, 

dikarenakan hasil samping mie memiliki kandungan ME yang 

hampir sama dengan jagung . Harga hasil samping mie yang 
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sangat terjangkau menjadi salah satu faktor hasil samping mie 

dapat digunakan sebagai bahan substitusi jagung. Subtitusi 

jagung dengan hasil samping mie pernah dilakukan pada dua 

penelitian yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan hasil samping mie sampai tingkat 20% dalam 

ransum itik pedaging menghasilkan efisiensi ransum yang baik 

(Sutendik, Rusmana dan Burhanudin, 2012). Penelitian 

Widodo, Sjofjan dan Wijaya (2010) menghasilkan hasil 

penelitian bahwa penggunaan hasil samping mie sampai 20 % 

dalam pakan dapat menggantikan jagung (33,33% dalam 

pakan) tanpa mempengaruhi kualitas karkas broiler. Kerangka 

pikir penelitian ini ditujukkan dalam bentuk skema pikir 

penelitian seperti disajikan pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SUBSTITUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Substitusi  jagung dengan 

bahan pakan lain 

HASIL SAMPING MIE 

 Kandungan nutrient  

EM 3650 Kkal/kg 

PK 11,61 % 

LK 18,28 % 

SK 0,65 % 

 Kelebihan 

oKandungan ME  dan 

protein lebih tinggi dari 

jagung 

oKetersediaan yang 

melimpah 

oHarga relatif murah 

 Kekurangan 

oKandungan LK tinggi 

sehingga penggunaan 

terbatas 

Sumber : Widodo, Sjofjan, 

Zaenal (2010) 

 

Pengaruh penggunaan hasil samping mie sebagai pengganti tepung 

jagung dengan persentase 10-25% dari total pemakaian jagung  pada 

pakan terhadap kualitas internal telur burung puyuh meliputi : 

 Volume putih telur 

 Volume kuning telur 

 Egg yolk  colour index 

 Haugh unit 

 Kolestrol kuning Telur 

Ketersediaan jagung terbatas yang menyebabkan harga jagung yang 

melambung tinggi yaitu sebesar Rp.3.150,-/kg – Rp. 4.000,-/kg 

JAGUNG 

 Kandungan nutrient  

EM 3370 Kkal/kg 

PK 8,6 % 

LK 3,9 % 

SK 2 % 

 Kelebihan 

Kandungan ME yang 

tinggi, kontribusi energi 

jagung dari patinya  

mudah dicerna 

oKandungan zat xanthofil  

yang tinggi 

 Kekurangan 

o Permintaan tinggi namun 

ketersediaan terbatas 

o  Harga relatif tinggi 

o  

Sumber : Widodo, Sjofjan,   

Zaenal (2010) 

o  

Pengaruh substitusi tepung jagung dengan hasil samping mie 
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1.6 Hipotesis 

Substitusi tepung jagung dengan tepung hasil samping 

mie dalam persentase tertentu akan memberikan hasil yang 

sama terhadap kualitas internal telur burung puyuh meliputi 

volume putih dan kuning telur, egg yolk colour index (warna 

kuning telur), haugh unit telur dan kadar kolestrol kuning 

telur.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung 

Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman 

pangan utama kedua setelah padi yang sangat berguna bagi 

kehidupan manusia dan ternak karena hampir keseluruhan 

bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Jagung sangat 

dibutuhkan sebagai penyusun utama bahan pakan ternak 

terutama unggas. Jumlah kebutuhan jagung di Indonesia 

meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup 

tinggi karena adanya permintaan dari industri pakan ternak 

(Departemen Pertanian, 2007). Jagung merupakan salah satu 

bahan pakan yang umum digunakan dalam komposisi sususan 

pakan di dunia, di Indonesia jagung dianggap layak untuk 

dijadikan bahan pakan karena jumlah ketersedian jagung di 

Indonesia relatif memadai. Target pencapaian produksi jagung 

Nasional pada tahun 2015 mencapai 19,83 juta ton per tahun 

(Anonimus, 2015).  

Cooke, Bernard dan West (2008) menyatakan bahwa 

jagung merupakan sumber energi dan penyusun utama dalam 

campuran pakan untuk ayam pedaging (50% dalam pakan), 

juga digunakan sebagai sumber energi dalam pakan konsentrat 

untuk ternak non ruminansia lainnya seperti babi dan di negara 

Amerika sebagai bahan pakan ruminansia. Jagung merupakan 

sumber makanan yang penting bagi manusia dan ternak, 85-

90% produksi jagung sebagai pakan di Indonesia ditujukan 

untuk unggas, di mana separuhnya untuk pakan ayam 

pedaging dan sisanya untuk pakan ayam petelur dan itik. 

Jagung memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahan 

pakan lainnya, yakni sebagai pakan sumber energi. Jagung 
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memiliki kandungan EM 3370 Kkal/kg, PK 8,6% dan Lemak 

Kasar 3,9% (Wahju, 2004). 

Jagung memiliki protein yang paling utama yaitu 

glutelin, glutelin merupakan protein yang memiliki berat 

molekul tinggi dan larut alkali. Fraksi glutelin merupakan 

protein endosperm yang tersisa setelah ekstraksi protein larut 

garam dan alcohol (zein). Protein lain dalam jagung adalah 

zein yang merupakan protein yang tidak larut dalam air 

2.2 Hasil samping mie 

Hasil samping mie merupakan limbah padat industri 

mie instan yang berupa mie yang tidak layak jual (rontokan) 

dari proses pembuatan mie sebelum dikemas. Hasil samping 

mie memiliki kandungan zat makanan sebagai berikut: serat 

kasar (SK) 0,65 %; EM 3650 Kkal/kg (Agustin, 2008); protein 

kasar (PK) 12,74 %; lemak kasar (LK) 10,24 %; Ca 0,12%; P 

0,07%; (Sutendik, Rusmana dan Burhanudin, 2012), 

sedangkan pada penelitian Widodo, Sjofjan dan Wijaya (2010) 

menyatakan bahwa kandungan dari hasil samping mie adalah 

EM 3650Kkal/kg, PK 11,61%, LK 18,28% dan SK 0,65%. 

Produksi mie instan di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 1,12 

juta ton/tahun dan limbah berupa rontokan antara ± 2 % dari 

total produksi yakni ± 22,4 ribu ton/tahun, dengan kenaikan 

produksi ± 3,5 %/tahun (Edward, 2007). Kendala pemanfaatan 

hasil samping mie adalah adanya antinutrisi yang terdapat 

pada salah satu bahan dasar penyusun hasil samping mie yaitu 

tepung terigu yang berasal dari gandum. Rizal (2006), 

menyatakan bahwa gandum mengandung gula pentosan 

(arabinoxylan) 5-8 %. Jaroni, Scheideler, Beck dan Wyatt 

(1999), melaporkan bahwa konsumsi pakan yang tinggi serat 

(β-glucan dan arabinoxylan) akan meningkatkan kekentalan 
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digesta sehingga laju digesta dalam saluran pencernaan 

menurun dan berakibat turunnya konsumsi pakan. 

 

2.3. Penggantian Tepung Jagung dengan Hasil samping 

mie 

Kismono (1999) menyatakan bahwa kualitas adalah 

kumpulan ciri-ciri suatu produk yang ada hubungannya 

dengan daya guna dan berpengaruh terhadap penerimaan 

konsumen. Kualitas telur adalah sekumpulan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh telur dan mempunyai pengaruh terhadap 

penilaian atau pemilihan konsumen (Abbas, 1989). Kualitas 

telur ayam ras dapat dipengaruhi oleh pakan yang digunakan 

pada ternak ayam. 

Konsumsi pakan pada ternak unggas sangat 

dipengaruhi oleh tingkat energi pakan. Energi pakan tinggi 

menyebabkan konsumsi pakan rendah, energi pakan rendah 

maka konsumsi pakan tinggi. Penambahan hasil samping mie 

dengan presentase yang berbeda pada energi metabolis yang 

sama tidak mempengaruhi konsumsi pakan. Menurut Tillman 

dan Allen (1991), jika dalam setiap perlakuan mempunyai 

konsentrasi energi metabolis dan presentase protein kasar yang 

sama, maka unggas tersebut akan mengkonsumsi pakan yang 

tidak jauh berbeda diantara setiap perlakuan. Perbandingan 

kandungan nutrient pada jagung dan hasil samping mie dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perbandingan Kandungan Nutrient pada Jagung 

dengan Hasil samping mie  

Nutrient Jagung Hasil samping 

mie 

EM (Kkal/kg) 3370
(1)

 3650
(3)

 

PK(%) 8,6
(1)

 11,61
(3)

 

LK(%) 3,9
(1)

 18,28
(3)

 

SK(%) 2
(1)

 0,65
(3)

 

Kalsium (Ca,%) 0,02
(1)

 0,12
(4)

 

Phospor (P,%) 0,1
(1)

 0,07
(4)

 

Lisin (%) 0,20
(2)

 0,21
(5)

 

Methionin (%) 0,38
(2)

 0,14
(5)

 

Sumber:  

1. Wahju (2004) 

2. Suarni dan Yasin (2011) 

3. Widodo, Sjofjan dan Wijaya (2010) 

4. Sutendik, Rusmana dan Burhanudin (2012) 

5. Ricky (2011) 

 

2.4. Burung Puyuh 

Klasifikasi dan karakteristik burung puyuh adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylom : Chordata 

Clas  : Aves 

Ordo  : Galiformes 

Sub Ordo : Phasianidae 

Famili  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus   : Coturnix 

  Spesies   : Coturnix coturnix Japonica 
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Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) adalah 

jenis unggas yang tidak dapat terbang, berukuran kecil, dan 

kakinya pendek dengan berat kurang lebih 150 g/ekor. Burung 

puyuh pertama kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 

1870. Burung puyuh mulai berkembang pada tahun 1979 di 

Indonesia. Pemerintah Indonesia, secara resmi mengimpor 

burung puyuh dari Jepang dan menyebarkannya ke seluruh 

negeri pada tahun 1984 hingga sekarang. Burung puyuh 

membutuhkan waktu lebih singkat dibandingkan dengan ayam 

untuk mulai bertelur yakni umur sekitar 35-40 hari. Burung 

puyuh mampu menghasilkan telur seberat 10 g (hampir 7% 

berat badannya) dan memiliki kemampuan produksi sekitar 

300 butir telur per tahun (Abidin, 2005). 

Garnida (2001) menyatakan bahwa berat telur pertama 

kali pada burung puyuh yaitu 9,43 g. Sedangkan rataan berat 

telur burung puyuh yaitu 9,47 g. Berat telur sangat dipengaruhi 

oleh faktor genetis, umur induk, berat badan, total produksi 

setaiap tahun, temperatur, musim, umur dewasa kelamin, 

pakan dan minum. Bobot telur burung puyuh rata-rata 10 g 

atau sekitar 8% dari bobot tubuh burung puyuh betina. Burung 

puyuh mampu bertelur saat berumur sekitar 41 hari. Masa 

bertelur burung puyuh dalam satu tahun dapat dihasilkan 250-

300 butir telur, yaitu dalam periode bertelur selama 9-12 

bulan. Karakteristik burung puyuh yaitu warna bulu badan 

coklat dan terdapat lurik kuning serta hitam, warna paruhnya 

putih kecoklatan, warna kulitnya merah kecoklatan serta 

warna kaki putih pucat, sedangkan berat telur mencapai 10,83 

– 11,78 g. 
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2.5. Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh 

Kebutuhan ternak pada pakan dicerminkan oleh 

kebutuhannya terhadap zat makanan. Kandungan bahan yang 

terkandung didalam bahan pakan secara umum terdiri dari 

protein, energy, vitamin, mineral dan air. Unsur nutrisi 

digunakan untuk kebutuhan hidup, menggantikan bagian-

bagian tubuh yang rusak, pembentukan daging dan lemak, 

pembentukan telur, dan bagian tubuh yang lain seperti 

pembentukan daging. Pakan yang diberikan harus disesuaikan 

dengan umur dan kebutuhan ternak dengan tujuan untuk 

mengefisiensi penggunaan pakan. Konsumsi pakan ternak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : umur, palatabilitas, 

kesehatan ternak, jenis ternak, aktifitas ternak, energy, dan 

tingkat produksi ternak (Nasution, 2007).  

Pemilihan bahan pakan merupakan langkah awal 

dalam penyusunan pakan. Langkah selanjutnya adalah 

mengetahui kebutuhan nutrient unggas. Unggas memiliki 

kebutuhan zat nutrient yang berbeda tergantung pada tujuan 

produksi (Widodo, 2002). Anggorodi (1985) menyatakan 

bahwa pakan yang diberikan pada ternak harus disesuaikan 

dengan umur kebutuhan ternak dengan tujuan untuk 

mengefisiensikan penggunaan pakan. Faktor yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi pakan ternak antara lain: 

umur, palatabilitas pakan, kesehatan ternak, jenis ternak, 

aktivitas ternak, energi pakan dan tingkat produksi. Kebutuhan 

nutrient pada burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Persyaratan Mutu Pakan Burung Puyuh Berdsarkan 

Fase Pertumbuhan dan Produksi. 

Kandungan 

Kebutuhan Nutrisi Burung 

Puyuh (%) 

Starter  Grower  Layer  

Kadar air (mak) 14,0 14,0 14,0 

Protein kasar 19,0 17,0 17,0 

Lemak kasar 7,0 7,0 7,0 

Serat kasar (mak) 6,5 7,0 7,0 

Kalsium/Ca (min) 0,9-1,2 0,9-1,2 2,5-3,5 

Fosfor total (min) 0,6-1,0 0,6-1,0 1,0 

Energi termetabolis/ ME 

Kkal/kg 

2800 2600 2700 

Aflatokxin (mak)/ppb 40 40 40 

Vitamin A (IU/kg) 13.000 13.000 13.000 

Asam amino :    

Lisin (min) 1,1 0,8 0,9 

Metionin (min) 0,4 0,35 0,40 

Metionin +sistin (nin) 0,6 0,5 0,6 

Sumber : SNI 01-3907 (2006) 

2.6. Volume Putih dan Volume Kuning Telur 

 Volume telur sangat dipengaruhi oleh kandungan 

nutrisi dalam pakan, besar kecilnya putih telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang ada didalam pakan 

serta kandungan protein (lisosim) yang berpengaruh pada 

kualitas putih telur, serta umur telur karena semakin lama 

umur telur maka akan meningkat pH dari putih telur itu sendiri 

(Yuwanta, 2007). Zahera  (2012) menyatakan bahwa semakin 

banyak kandungan protein didalam pakan yang diberikan 

maka akan menghasilkan putih telur yang lebih kental. Latifah 

(2007) menyatakan besar kecilnya telur dipengaruhi oleh 

sumber protein yang berasal dari pakan. Kandungan protein 
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dalam pakan yang tinggi akan meningkatkan protein di dalam 

putih dan kuning telur. 

 Kandungan lemak dalam kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan lemak dari pakan (Bell dan 

Weaver ,2002). Kebutuhan lemak untuk ternak unggas 

bervariasi yaitu 3-8% tergantung dari spesies dan umur ternak 

(Widodo, 2010). Kadar air kuning telur akan meningkat dari 

48,02% menjadi 54,33% selama sepuluh hari pada suhu 30
o
C 

(Romanoff, 1963). Kadar air telur dipengaruhi oleh kecepatan 

penguapan, suhu dan kelembapan tempat penyimpanan telur. 

Winarno dan Koswara (2002) dalam penelitiannya 

berpendapat volume putih telur dan tinggi putih telur 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan putih telur dan lamanya 

daya simpan telur.  

 

2.7. Warna Kuning Telur 

 Perubahan warna yolk disebabkan karena penurunan 

kandungan pigmen xanthofil dalam pakan (Anggorodi, 1985). 

Pigmen pembawa warna kuning telur biasanya dimiliki bahan 

pakan yang berwarna kuning seperti jagung kuning. Sahara 

(2011), menyatakan bahwa pigmen warna diserap oleh organ 

pencernaan usus halus dan diangkut dalam sirkulasi darah 

kemudian diedarkan pada target yang membutuhkan. 

 Argo, Tristiarti dan Mangisah (2013) menyatakan 

bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh zat-zat yang 

terkandung dalam pakan seperti xanthofil, beta karoten, 

klorofil dan cytosan. Zat xanthofil dalam pakan banyak 

ditemukan ada bahan pakan berupa jagung. Pigmen karotenoid 

dari tanaman sulit diserap kuning telur, karena mengandung 

serat kasar yang tinggi dibandingkan dengan pigmen sintetik 

yang dibalut dengan gelatin. 
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 Scanes, Brant dan Esminger (2004) menyatakan 

bahwa warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur 

sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam 

pakan yang dikonsumsi.  

 

2.8. Haugh Unit 

 Haugh unit  yaitu hubungan antara tebal atau tinggi 

albumen dengan keseluruhan bobot telur, merupakan dasar 

pengukuran indeks mutu telur (Mampioper, 2008). Nilai 

Haugh Unit  ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu 

korelasi antara bobot telur dan tinggi putih telur. Stadelman 

dan Cotterill (1977), menyatakan bahwa nilai HU tergantung 

pada tinggi rendahnya bobot telur dan tebal albumen. 

Penurunan nilai HU disebabkan bobot telur menurun akibat 

penyimpanan maka ada kecenderungan tebal albumen 

mengalami penurunan. Nort dan Bell (1990) menyatakan 

bahwa selama kandungan protein dan energi metabolis dalam 

pakan sama antara perlakuan satu dengan yang lain, maka nilai 

haugh unit telur tidak akan berpengaruh nyata. 

 Semakin tinggi nilai HU maka semakin tinggi pula 

kualitas putih telurnya, apabila kadar protein diantara pakan 

perlakuan sama maka nilai HU yang dihasilkan tidak berbeda 

(Endang, 2004). Kualitas telur berdasarkan nilai HU 

digolongkan menjadi empat kualitas yaitu kualitas C dengan 

nilai HU < 33, kualitas B dengan nilai 33-60, kualitas A 

dengan nilai 60-72 dan kualitas AA dengan nilai 72-100 

(USDA, 2000). 

 

2.9 Kadar Kolesterol Kuning Telur 

 Kadar kolesterol pada telur puyuh yaitu 168 mg/butir 

(Saerang, 1995). Kolesterol dalam kuning telur dapat berubah-
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ubah mencapai 25% dari pakan dan lemak yang dikonsumsi 

(Hargis, 1998). Penurunan kolesterol dapat ditempuh dengan 

pengurangan konsumsi asam lemak jenuh, pengurangan 

konsumsi kolesterol dan juga peningkatan konsumsi asam 

lemak tak jenuh (Winarno, 2002). Sebutir telur dengan berat 

60g, hanya 55g yang dapat dikonsumsi. Protein dalam telur 

antara 6,4-7%, lemak 6,1-6,9% dan kolesterol 0,24-0,24% 

(Saidin, 2000).  

 Ayerza dan Coates (2001) menyatakan bahwa kadar 

kolesterol pada kuning telur dapat dipengaruhi oleh umur 

pengambilan telur, periode produksi pertama pada ayam dapat 

menyebabkan kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol 

tersebut secara perlahan mengalami penurunan pada saat 

unggas mulai memasuki puncak produksi kedua dan dapat 

meningkat kembali pada akhir periode produksi. 

 Widjaja (2014) menyatakan bahwa hasil fermentasi 

serat dalam usus besar mempunyai kemampuan untuk 

menghambat sintesis kolesterol dalam hati dengan jalan 

menekan aktifitas enzim HMG-KoA reduktase. Maryam 

(2008) juga menyatakan bahwa pakan yang mengandung serat 

kasar tinggi dan bersifat bulky dapat mengikat kolesterol dan 

langsung diangkut melewati sistem pencernaan yang 

selanjutnya dibuang bersama feses. Rahmat (2011) 

menyatakan bahwa kolesterol daging dan telur akan meningkat 

sejalan dengan peningkatan kadar kolesterol darah namun 

akan mencapai maksimum pada kadar kolesterol darah diatas 

700mg/dl. 

 Kolesterol darah dalam tubuh berasal dari dua sumber, 

yaitu dari makanan yang disebut kolesterol eksogen dan yang 

dapat diproduksi sendiri oleh tubuh yang disebut kolesterol 

endogen, dan keduanya didalam tubuh tidak dapat dibedakan 
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(Muchtadi, Palupi dan Astawan,, 1993). Jumlah kolesterol 

yang berasal dari bahan makanan sedikit untuk memenuhi 

kebutuhan jaringan dan organ lain, maka sintesis kolesterol 

didalam hati dan usus akan meningkat, demikian juga 

sebaliknya, jumlah kolesterol dalam makanan meningkat 

makan sintesis kolesterol dalam hati dan usus akan menurun 

(Ravnskov, 2003; Piliang dan Djojosoebagio, 2006). Kuning 

telur merupakan komponen lemak tertinggi, terdiri atas 

65,50% trigliserida, 5,20% kolesterol, dan 28,30% fosfolipid, 

atau mengandung kolesterol sekitar 270 mg/butir (Sirait, 

1986). Deposisi kolesterol dalam telur banyak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain genetic, nutrisi dalam pakan, 

dan obat-obatan. Hargin (1988) menyatakan bahwa kolesterol 

dalam kuning telur dapat berubah-ubah hingga 25% oleh 

kolesterol dari pakan dan lemak yang dikonsumsi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian telah dilaksanakan pada 7 November 2016 – 

5 Januari 2017 di peternakan puyuh di Desa Jedong RT 

01/RW 07, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bahan : 

a. 200 ekor puyuh petelur fase pre layer (umur 30 hari) 

jenis lokal produksi peternakan puyuh milik Bapak 

Agung di Blitar 

b. Pakan konsentrat untuk ayam petelur periode layer 

dengan kode produksi SLC yang diproduksi oleh PT. 

Cargill Indonesia dengan harga Rp.350.000,-/50 kg.  

c. Hasil samping mie sebagai bahan penelitian substitusi 

jagung yang diperoleh dari distributor hasil samping 

mie PT. Indofood Sukses Makmur Tbk di Kanjuruhan, 

Kabupaten Malang dengan harga Rp.2.000,-/kg. 

Alat : 

a. Kandang sistem baterai yang terbuat dari bambu 

beralaskan kawat dengan ukuran panjang 120x60x80 

cm , disusun 4 tingkat . 

b. Tempat pakan berbentuk silinder yang terbuat dari pipa 

paralon yang dibelah menjadi dua. 

c. Tempat air minum otomatis dengan bentuk nipple. 

d. Egg yolk colour fan 

e. Spherometer  
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f. Pipet 

g. Gelas Ukur 

Pakan yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

pakan basal dengan komposisi jagung, bekatul, konsentrat, dan 

hasil samping mie dengan perbandingan yang sudah diatur 

sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak. Kandungan zat 

makanan masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 3, 

sedangkan susunan bahan beserta kandungan zat makanan 

pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Masing-masing Bahan 

Pakan Penelitian 

Bahan Pakan 

 Kandungan Nutrisi 

Jagung
(1)

 Bekatul
(1)

 Konsentrat
(2)

 
Hasil 

samping mie 

EM (Kkal/kg) 3370 2860 2050 3650 
(3)

 

PK (%) 8,6 10,2 36 11,61
(3)

 

LK (%) 3,9 7 5 18,28 
(3)

 

SK (%) 2 3 8 0,65 
(3)

 

Kalsium (Ca,%) 0,02 0,04 11 0,12 
(4)

 

Phospor (P,%) 0,1 0,16 1,5 0,07 
(4)

 

Keterangan: -) Tidak dianalisis 

Sumber:  

1. Wahju(2004) 

2. Label konsentrat ayam peterlur periode layer Produksi 

PT. Cargill Indonesia  

3. Widodo, Sjofjan dan Wijaya (2010) 

4. Sutendik, Rusmana dan Burhanudin (2012) 
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Tabel 4. Susunan Bahan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 

Perlakuan. 

Bahan Pakan 
(%) Bahan Pakan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 47 42,3 39,95 37,6 35,25 

Hasil samping mie 0 4,7 7,05 9,4 11,75 

Konsentrat  33 33 33 33 33 

Bekatul 20 20 20 20 20 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Kandungan zat makanan* (%BK) 

EM (Kkal/kg) 2832,

4 

2845,6 2852,

1 

2858,7 2865,3 

PK (%) 17,96 18,10 18,18 18,24 18,31 

LK (%) 4,88 5,56 5,91 6,22 6,56 

SK (%)  4,18 4,88 5,32 5,71 6 

Kalsium (Ca,%) 3,6 3,652 3,654 3,656 3,69 

Phospor (P,%) 0,574 0,573 0,572 0,571 0,57 

* Berdasarkan Perhitungan 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 Perlakuan 

memiliki 5 ulangan dan pada tiap ulangan berisi 8 ekor 

burung puyuh. Pakan dan minum diberikan dengan 

metode ad libitum. Perlakuan yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

P0  = pakan tanpa penggunaan hasil samping mie 

P1  = pakan substitusi jagung dengan hasil samping mie 

sebesar 10 %  

P2  = pakan substitusi jagung dengan hasil samping mie 

sebesar 15%  
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dipisahkan 

P3  = pakan substitusi jagung dengan hasil samping mie 

sebesar 20% 

P4  = pakan substitusi jagung dengan hasil samping mie 

sebesar 25% 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .                                              Gambar 2.. Prosedur Penelitian 

  

TTelur puyuh dikoleksi sesuai dengan perlakuan dan ulangan  

Kuning Telur Putih Telur 

Diletakkan 

di pot 
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Dioven 

dengan suhu 

60
o
 selama 

72 jam 

Dilakukan 

uji 

kolesterol 

Diukur tebal albumen telur dengan spherometer 

Sampel dipecah dan diletakkan di atas plat kaca rata 
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kuning telur  

Ukur 

volume 

kuning telur 

Ukur volume putih telur  

egg yolk 
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gelas ukur 

Dihitung 

Haugh Unit 

Gambar 2. Prosedur Penelitian 
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3.5 Variabel  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

1. Volume Putih Telur diukur dengan memisahkan putih dan 

kuning telur kemudian putih telur disedot menggunakan 

pipet lalu diukur volumenya menggunakan gelas ukur.  

2. Volume Kuning Telur diukur dengan memisahkan putih 

dan kuning telur kemudian kuning telur disedot 

menggunakan pipet lalu diukur volumenya menggunakan 

gelas ukur. 

3. Egg Yolk Colour yaitu warna kuning telur diukur dengan 

cara memecahkan telur yang diletakkan di piring kemudian 

warna kuning telur dibandingkan dengan Yolk colouring 

fan 

4. Haugh Unit diukur untuk mengetahui kekentalan telur, 

ditentukan berdasarkan hubungan logaritma tinggi albumen 

(mm) dengan berat telur (g) dilakukan dengan menimbang 

berat telur dan mengukur tinggi albumen menggunakan 

tripold mikrometer, selanjutnya dihitung menggunakan 

rumus Austic dan Nesheim (1990): HU = 100 log (H + 7,57 

– 1,7W 
0,37

) (Card dan Nesheim ,1975)  

5. Kadar kolestrol kuning telur diukur dengan cara 

mengeringkan kuning telur dengan dioven pada suhu 60
o
 C 

selama 72 jam kemundian dilakukan uji kadar kolestrol 

kuning telur. 

 

3.6 Analisis Data  

Pengumpulan data kualitas internal telur yang 

diperoleh diolah menggunakan analisis ragam (Anova) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), apabila diperoleh hasil yang 

berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel 

dan Torrie, 1991). 

Bentuk matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

adalah sebagai berikut : 

             

Keterangan : 

Yij  = nilai pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j 

 u = nilai tengah umum 

μi = pengaruh perlakuan ke-i 

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

ulangan ke-j 

i = 1, 2, 3, 4, 5  

j = 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.7 Batasan Istilah  

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pakan : komposisi dalam campuran bahan pakan 

ternak dengan nutrisi sesuai kebutuhan 

ternak. 

2. Hasil 

samping 

mie 

: bahan yang berasal dari rontokan mie pada 

proses pengemasan yang masih memiliki 

kualitas baik dan belum melewati batas 

kadaluarsa.  

3. Burung 

puyuh 

: burung puyuh yang digunakan jenis 

cortunix cortunix japonica umur 30 hari 

4. Kualitas 

internal 

: kualitas internal telur yang diuji pada 

penelitian ini meliputi volume kuning telur, 

volume putih telur, egg yolk colour, haugh 

unit dan kadar kolesterol kuning telur 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh subtitusi tepung jagung 

dengan hasil samping mie terhadap kualitas internal telur 

burung puyuh meliputi volume putih telur, volume kuning 

telur, haugh unit, skor warna kuning telur (yolk colour index), 

dan kadar kolesterol kuning telur disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Data pengaruh subtitusi tepung jagung dengan hasil 

samping mie terhadap kualitas internal telur burung 

puyuh . 

Perlakuan 

Variabel 

Volume 

Putih 

Telur (ml) 

Volume 

Kuning 

Telur (ml) Haugh Unit 

Skor Warna 

Kuning 

Telur 

Kolesterol 

Kuning Telur 

(mg/100g) 

P0 4,74±0,26 3,05±0,13 90,60±2,79 5,86±0,31 728,46±2,95 

P1 4,60±0,31 3,06±0,25 89,49±2,72 5,48±0,53 716,66±1,67 

P2 4,60±0,39 3,01±0,14 90,69±1,09 5,02±0,10 717,06±2,31 

P3 4,46±0,26 3,07±0,17 89,84±2,74 5,44±0,84 716,01±14,9 

P4 4,81±0,35 3,15±0,25 89,69±1,94 5,45±0,99 716,69±0,85 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Putih Telur 

 Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 5. 

Rataan nilai volume putih telur burung puyuh dari nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P4 = 

4,81±2,18; P0 = 4,74±0,26; P1 = 4,60±2,08; P2 = 4,60±2,09 

dan P3 = 4,46±2,01 ml. Hasil pengamatan volume putih telur 

terdapat pada Lampiran 1. Hasil data analisis statistik volume 

putih telur terdapat pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa 

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

terhadap volume putih telur, hal ini disebabkan oleh 
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kandungan protein dalam perlakuan tidak mempunyai 

perbedaan yang banyak atau masih dalam kisaran kebutuhan 

protein burung puyuh. Latifah (2007) menyatakan besar 

kecilnya telur dipengaruhi oleh sumber protein yang berasal 

dari pakan. Kandungan protein dalam pakan yang tinggi akan 

meningkatkan protein di dalam putih dan kuning telur. Hasil 

pengukuran volume putih telur yang memiliki rata-rata volume 

tertinggi adalah perlakuan P4 dengan subtitusi tepung jagung 

dengan hasil samping mie sebesar 25%, hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Yuwanta (2007) bahwa karakter yang lebih 

spesifik yang terdapat pada putih telur adalah kandungan 

protein. Komala (2008) menyatakan bahwa protein merupakan 

komponen terbesar penyusun putih dan kuning telur selain air 

dan lemak (pada kuning telur). Akhmad (2013) menyatakan 

bahwa nilai kecernaan protein berhubungan pada besar 

kecilnya serat kasar pada pakan. Pakan yang memiliki serat 

kasar tinggi akan menghambat kecernaan protein, diketahui 

serat kasar dari hasil samping mie sangat rendah yaitu hanya 

sekitar 0,65% sehinngga ketika digunakan sebagai subtitusi 

pakan perlakuan, kandungan serat kasar pada pakan hanya 

berkisar 4,18-6%, hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo 

(2010) bahwa ternak unggas hanya membutuhkan serat kasar 

sekitar 3-6%. 

 Zahera  (2012) menyatakan bahwa semakin banyak 

kandungan protein didalam pakan yang diberikan maka akan 

menghasilkan putih telur yang lebih kental. Hasil penelitian 

menunjukkan putih telur meningkat tetapi menghasilkan putih 

telur yang semakin mengencer. Winarno dan Koswara (2002) 

dalam penelitiannya berpendapat volume putih telur dan tinggi 

putih telur dipengaruhi oleh tingkat kecernaan putih telur dan 

lamanya daya simpan telur. Mega (2014) mengatakan pada 
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penelitiannya volume putih telur belum berkurang atau 

berubah karena belum mengalami masa penyimpanan, 

sehingga tidak terjadi perubahan ukuran diameter putih telur 

maupun berkurangnya tinggi putih telur. Volume putih telur 

jika dalam kondisi encer, akan cenderung besar (dalam berat 

sama), hal ini disebabkan jarak antar partikel dalam putih telur 

encer lebih jauh dibandingkan dengan putih telur kental. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Kuning Telur 

 Penelitian penggukuran volume kuning telur 

menggunakan gelas ukur dengan terlebih dahulu memisahkan 

antara putih dan kuning telur, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Arif (2012) bahwa volume putih dan kuning telur diukur 

dengan gelas ukur. Putih dan kuning telur dipisahkan dengan 

egg sperator terlebih dahulu. Data hasil penelitian disajikan 

lengkap pada Tabel 5. Rataan nilai volume kuning telur 

burung puyuh dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-

turut yaitu perlakuan  P4 = 3,15±0,25; P3 = 3,07±0,17; P1 = 

3,06±0,25; P0 = 3,05±0,13 dan P2 = 3,01±0,14 ml. Hasil 

pengamatan volume kuning telur terdapat pada Lampiran 1. 

Hasil data analisis statistik volume kuning telur terdapat pada 

Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap volume kuning telur, 

hal ini disebabkan kandungan lemak kasar pada pakan yang 

telah diberi perlakuan dengan subtitusi tepung jagung dengan 

hasil samping mie tidak berbeda jauh dengan pakan tanpa 

subtitusi. Presentase kuning telur sekitar 30-32% dari berat 

telur. Kuning telur terdiri atas membrane kuning telur (vitellin) 

dan kuning telur itu sendiri. Kuning telur merupakan makanan 

dan sumber lemak bagi perkembangan embrio. Komposisi 

kuning telur adalah 50% air, lemak 32-36%, protein 16% dan 
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glukosa 1-2%. Telur konsumsi diproduksi oleh ayam betina 

tanpa adanya pembuahan dari ayam jantan (Bell dan Weaver, 

2002). 

Bell dan Weaver (2002) menyatakan kandungan 

lemak dalam kuning telur dapat dipengaruhi oleh kandungan 

lemak dari pakan. Pakan yang digunakan pada penelitian 

memiliki kandungan lemak yang berkisar dari 4,88 - 6,56%, 

hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo (2010) bahwa 

kebutuhan lemak untuk ternak unggas bervariasi yaitu 3-8% 

tergantung dari spesies dan umur ternak.  

 4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit (HU) 

 Haugh unit  yaitu hubungan antara tebal atau tinggi 

albumen dengan keseluruhan bobot telur, merupakan dasar 

pengukuran indeks mutu telur (Mampioper, 2008). Nilai 

Haugh Unit  ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu 

korelasi antara bobot telur dan tinggi putih telur. Data hasil 

penelitian disajikan lengkap pada Tabel 5. Rataan nilai haugh 

unit telur burung puyuh dari nilai tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu P2 = 90,69±1,09; P0 = 90,60±2,79; P3 = 

89,84±2,74; P4 = 89,69±1,94 dan P1 = 89,49±2,72. Hasil 

pengamatan nilai haugh unit telur burung puyuh terdapat pada 

Lampiran 1. Hasil data analisis statistik nilai haugh unit telur 

burung puyuh terdapat pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa 

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

terhadap nilai haugh unit telur burung puyuh. Perbedaan yang 

tidak nyata diduga karena kandungan protein dan energi dalam 

pakan setiap perlakuan memiliki presentase yang hampir 

sama, hal ini sesuai dengan pendapat Nort dan Bell (1990) 

yang menyatakan bahwa selama kandungan protein dan energi 

metabolis dalam pakan sama antara perlakuan satu dengan 
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yang lain, maka nilai haugh unit telur tidak akan berpengaruh 

nyata. 

Pengaruh tidak nyata ini terjadi karena dapat dilihat 

pada Tabel 5 haugh unit yang meningkat hanya pada P2, 

sedangkan pada P1, P3 dan P4 haugh unit menurun namun 

tidak signifikan. Penurunan ini berkaitan dengan tinggi putih 

telur, pada penelitian ini tinggi putih telur juga mengalami 

penurunan namun tidak secara signifikan, sehingga apabila 

nilai tinggi putih telur mengalami penurunan, maka akan 

berpengaruh terhadap nilai haugh unit karena haugh unit 

merupakan logaritma terhadap tinggi putih telur dan kemudian 

ditransformasikan kedalam nilai koreksi dari fungsi berat telur. 

Pernyataan Stadelman dan Cotteril (1977) sesuai dengan hal 

tersebut, bahwa faktor yang mempengaruhi nilai haugh unit 

adalah tinggi putih telur dan berat telur. 

Penentuan kualitas telur berdasakan haugh unit 

menurut standar United State Departemen of Agriculture 

(USDA) adalah sebagai berikut kualitas telur berdasarkan nilai 

Haugh Unit (HU) digolongkan menjadi empat kualitas yaitu 

kualitas C dengan nilai HU < 33, kualitas B dengan nilai 33-

60, kualitas A dengan nilai 60-72 dan kualitas AA dengan nilai 

72-100, sedangkan pada penelitian didapatkan nilai HU 89,49 

- 90,69 yang termasuk dalam kelas AA. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas telur berdasarkan nilai HU pada 

penelitian ini tergolong sangat baik. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna Kuning 

Telur 

Warna kuning telur merupakan salah satu indikator 

untuk menentukan kualitas internal telur dengan cara 

mengukur warna yolk (kuning telur) menggunakan Roche Yolk 
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Colour Fan. Data hasil penelitian disajikan lengkap pada 

Tabel 5. Rataan nilai skor warna kuning telur dari nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P0 = 

5,86±0,31; P1 = 5,48±0,53; P4 = 5,45±0,99; P3 = 5,44±0,84 

dan P2 = 5,02±0,10. Hasil pengamatan skor warna kuning 

telur terdapat pada Lampiran 1. Hasil data analisis statistik 

skor warna kuning telur terdapat pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh tidak 

nyata (P>0.05) terhadap skor warna kuning telur, hal ini 

disebabkan kandungan pigmen xanthofil dalam pakan 

perlakuan P0-P4 tidak jauh berbeda.  

Argo, Tristiarti dan Mangisah (2013) menyatakan 

bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh zat-zat yang 

terkandung dalam pakan seperti xanthofil, beta karoten, 

klorofil dan cytosan. Zat xanthofil dalam pakan banyak 

ditemukan ada bahan pakan berupa jagung. Pigmen karotenoid 

dari tanaman sulit diserap kuning telur, karena mengandung 

serat kasar yang tinggi dibandingkan dengan pigmen sintetik 

yang dibalut dengan gelatin.  

Warna kuning dalam telur dipengaruhi oleh 

kandungan pakan yang diberikan. Scanes, Brant dan Esminger 

(2004) menyatakan bahwa warna atau pigmen yang terdapat 

dalam kuning telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang 

terdapat dalam pakan yang dikonsumsi. Pigmen pemberi 

warna kuning telur yang terkandung di dalam pakan secara 

fisiologis diserap oleh organ pencernaan usus halus dan 

diedarkan ke organ target yang membutuhkan (Sahara, 2011). 

Warna dari kuning telur menjadi kriteria utama 

terhadap konsumen. Nilai skor warna kuning telur yang 

didapatkan pada penelitian ini berkisar 5,02-5,86, nilai 

tersebut masih tergolong dalam kisaran yang masih belum 
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disukai oleh konsumen. Sudaryani (2003) menyatakan bahwa 

skor warna kuning telur yang lebih disukai konsumen adalah 

berkisar 9-12.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Kolesterol 

Kuning Telur 

 Data hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 5. 

Rataan nilai kadar kolesterol kuning  telur burung puyuh dari 

nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan 

P0 = 728,46±2,95; P2 = 717,06±2,31; P4 = 716,69±0,85; P1 = 

716,66±1,67 dan P3 = 716,01±14,9 mg/100g. Hasil 

pengamatan kadar kolesterol kuning telur terdapat pada 

Lampiran 1. Hasil data analisis statistik kadar kolesterol 

kuning telur terdapat pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

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

terhadap kadar kolesterol kuning telur, hal ini disebabkan 

bahwa kandungan kolesterol pada hasil samping mie ataupun 

jagung tidak terlalu berbeda, selain itu jumlah persentase 

subtitusi yang tidak terlalu siginifikan diduga juga 

menyebabkan kadar koletrol pada tiap perlakuan tidak 

berpengaruh nyata.   

 Tingginya serat kasar pada perlakuan dapat 

menghambat biosintesis kolesterol di hati, sesuai dengan 

pernyataan Widjaja (2014) bahwa hasil fermentasi serat dalam 

usus besar mempunyai kemampuan untuk menghambat 

sintesis kolesterol dalam hati dengan jalan menekan aktifitas 

enzim HMG-KoA reduktase. Maryam (2008) juga menyatakan 

bahwa pakan yang mengandung serat kasar tinggi dan bersifat 

bulky dapat mengikat kolesteroldan langsung diangkut 

melewati sistem pencernaan yang selanjutnya dibuang 

bersama feses. Rahmat (2011) menyatakan bahwa kolesterol 
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daging dan telur akan meningkat sejalan dengan peningkatan 

kadar kolesterol darah namun akan mencapai maksimum pada 

kadar kolesterol darah diatas 700mg/dl. 

 Kolesterol darah dalam tubuh berasal dari dua sumber, 

yaitu dari makanan yang disebut kolesterol eksogen dan yang 

dapat diproduksi sendiri oleh tubuh yang disebut kolesterol 

endogen, dan keduanya didalam tubuh tidak dapat dibedakan 

(Muchtadi, Palupi dan Astawan,, 1993). Jumlah kolesterol 

yang berasal dari bahan makanan sedikit untuk memenuhi 

kebutuhan jaringan dan organ lain, maka sintesis kolesterol 

didalam hati dan usus akan meningkat, demikian juga 

sebaliknya, jumlah kolesterol dalam makanan meningkat 

makan sintesis kolesterol dalam hati dan usus akan menurun 

(Ravnskov, 2003; Piliang dan Djojosoebagio, 2006). Kuning 

telur merupakan komponen lemak tertinggi, terdiri atas 

65,50% trigliserida, 5,20% kolesterol, dan 28,30% fosfolipid, 

atau mengandung kolesterol sekitar 270 mg/butir (Sirait, 

1986). Deposisi kolesterol dalam telur banyak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain genetic, nutrisi dalam pakan, 

dan obat-obatan. Hargin (1988) menyatakan bahwa kolesterol 

dalam kuning telur dapat berubah-ubah hingga 25% oleh 

kolesterol dari pakan dan lemak yang dikonsumsi. Ayerza dan 

Coates (2001) menambahkan bahwa kadar kolesterol pada 

kuning telur dapat dipengaruhi oleh umur pengambilan telur, 

periode produksi pertama pada ayam dapat menyebabkan 

kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol tersebut secara 

perlahan mengalami penurunan pada saat unggas mulai 

memasuki puncak produksi kedua dan dapat meningkat 

kembali pada akhir periode produksi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penggunaan hasil samping mie sebagai pengganti 

tepung jagung dalam pakan sebanyak 10-25% layak digunakan 

sebagai bahan pengganti tepung jagung dalam pakan dilihat 

dari penelitian yang memberikan hasil sama terhadap volume 

putih dan kuning telur, haugh unit, warna kuning telur dan 

kandungan kolestrol kuning telur.  

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

penggantian tepung jagung dengan hasil samping mie dalam 

pakan burung puyuh periode layer dengan persentase subtitusi 

diperbesar antara 30% sampai 50%. 
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