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ABSTRACT 

 

The study was aimed  to evaluated the influence of yellow 

corn substitution with sweet potato (Ipomoea batatas) on the 

internal quality of arabic chicken’s egg. The materials used in 

this study were 150 local pre-layer arabic chicken’s (24 weeks 

old, basal feed and sweet potato as the research material of 

corn substitution obtained from Arabic Chicken’s Poultry in 

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 5 weeks. The percentage of sweet 

potato flour in feed was 2,5, 5, 7,5 and 10% with the feed 

allowed in treatment P0 to P4 was 90 g/ day. The variables 

used were Haugh unit, yolk colour egg, volume of egg 

albumen, volume of the yolk color. 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 sweet potato flour 

in feed not significant influence (P> 0.05) towards haugh unit,  

yolk colour, the volume of the egg albumen and the yolk color 

index. It can be concluded that sweet potato flour as a 

mailto:muhammadbayu103@yahoo.co.id


viii 
 

substitution of yellow corn has not effected on the internal 

quality of arabic chicken’s egg but the replacement 10% of 

sweet potato can substitute yellow corn 

Keywords: Sweet potato, internal egg quality, Arabic chicken 
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RINGKASAN 

 

Bahan baku pakan ternak unggas yang paling banyak 

digunakan pada umumnya pada unggas adalah jagung kuning 

(corn break) yang merupakan bahan sebagai sumber 

karbohidrat dan energi. Ketersediaan jagung kuning sebagai 

pakan ternak di Indonesia masih belum dapat memenuhi 

banyaknya permintaan sehingga hal ini menyebabkan 

melambungnya harga jagung kuning. Tingginya harga jagung 

kuning akan berdampak pada tingginya biaya produksi yang 

harus dikeluarkan peternak, sehingga perlu adanya bahan 

alternatif yang dapat menggantikan jagung kuning. Bahan 

alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti jagung 

kuning yaitu tepun ubi jalar kuning. Penggantian jagung 

kuning dengan tepung ubi jalar kuning dimungkinkan dapat 

mempengaruhi kualitas internal telur ayam arab. 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam arab Bapak 

Husni di Jalan Kendalsari, Malang pada 6 juli 2017 – 21 

Agustus 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggantian jagung kuning dengan 

mailto:muhammadbayu103@yahoo.co.id
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tepung ubi jalar kuning terhadap kualitas internal telur ayam 

arab yang meliputi volume putih telur, volume kuning telur, 

warna kuning telur dan haugh unit. Hasil dari penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dan rekomendasi 

peternak terhadap efisiensi pakan dengan penggantian jagung 

kuning dengan tepung ubi jalar kuning. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 

ekor ayam arab petelur fase layer berumur 24 minggu pada 

peternakan ayam arab milik Bapak Husni di Malang, pakan 

basal dan konsentrat sebagai bahan penelitian diperoleh dari 

distributor. Ubi jalar kuning diperoleh dari Desa Gunung Kawi 

yang diproses dalam bentuk tepung dengan bantuan dari Dinas 

Pertanian Batu. Metode percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan lapang dengan Rancangan 

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

ulangan setiap ulangan terdiri dari 6 ekor ayam petelur dengan 

koleksi data satu kali setiap minggu selama 5 minggu. 

Persentase tepung ubi jalar kuning dalam pakan adalah 2,5%, 

5%, 7,5% dan 10% dengan jumlah pemberian pakan masing-

masing untuk P0 sampai P4 adalah 90 g/ekor/hari. Variabel 

yang diamati dalam penelitian ini meliputi volume putih telur, 

volume kuning telur, haugh unit dan warna 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 analisa statistik menunjukkan bahwa pakan perlakuan 

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

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

Rata-rata   nilai   setiap   perlakuan  terhadap   haugh  unit 
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telur  ayam  arab  dari  nilai  tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu  P4=85,58 ± 3,80;P0=84,9 ± 3,11; 

P1=83,99 ± 4,01; P3=83,43 ± 2,98 dan P2 = 81,58±4,98. Skor 

warna kuning telur dari nilai tertinggi sampai terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P3=12,96±0,16; P4=12,88±0,28; 

P2 = 12,85 ± 0,17; P0 = 12,77 ± 0,20 dan P1 = 12,73±0,19. 

Volume putih telur ayam arab dari nilai tertinggi sampai 

terendah  berturut-turut  yaitu  perlakuan P3 = 26,79 ± 0,67; 

P4=26,75±0,67; P1= 26,62±1,37; P0=26,51±1,00 dan 

P2=26,50±0,30 ml. Volume kuning telur  ayam  arab dari nilai 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan 

P1=17,89±1,28; P3=17,87±1,08; P0=17,78±0,34; 

P4=17,77±0,40 dan P2=17,76±0,39 ml. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan tepung ubi jalar sebagai pengganti jagung kuning 

belum dapat meningkatkan nilai kualitas internal telur ayam 

arab tetapi penggunaan taraf 10% tepung ubi jalar kuning 

mampu menggantikan dari penggunaan jagung kuning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Ayam Arab (Gallus turcicus) merupakan salah satu ayam 

buras yang sudah beradaptasi di Indonesia. Ayam arab 

tergolong galur ayam buras yang unggul karena mempunyai 

kemampuan produksi telur yang tinggi. Direktorat Jenderal 

Peternakan menunjukkan bahwa pertumbuhan ayam buras 

meningkat dari tahun 2015 hingga 2016 mencapai 2,83% 

(BPS, 2016). Peningkatan populasi ayam buras menyebabkan 

meningkatnya pula jumlah kebutuhan pakan ternak. Salah satu 

bahan baku pakan ayam yang sering digunakan adalah jagung. 

Pertimbangan pemakaian jagung dalam pakan adalah sebagai 

sumber energi, meskipun kandungan protein pada jagung 

mencapai 8% (Tangendjaja, 2002). Jagung merupakan 

komoditas bahan baku utama dalam pencampuran pakan 

unggas (sekitar 50% dari campuran pakan) sehingga harga 

jagung sangat mempengaruhi terhadap biaya produksi. Saat ini 

harga jagung dalam negeri mengikuti harga jagung di dunia. 

Pasokan jagung lokal menurun saat harga jagung lokal akan 

naik mendekati harga jagung impor. Kementan (2016) 

menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengimpor 

jagung sebanyak 2,4 juta ton/tahun untuk kebutuhan pakan 

ternak pada tahun 2016. Langkah importasi jagung dilakukan 

pemerintah karena produksi jagung dalam negeri tidak mampu 

memenuhi kebutuhan  tepung jagung nasional.  
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 Upaya untuk menekan  biaya pakan yang tinggi, diperlukan 

adanya usaha-usaha yang efisien dalam pemanfaatan pakan 

untuk ternak melalui penggantian jagung dengan bahan pakan 

yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, tetapi 

memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan tidak menimbulkan 

bahaya bagi ternak yang memakannya maupun manusia yang 

mengkonsumsi produk hasil peternakan tersebut. Salah satu 

solusi untuk mengurangi penggunaan  jagung adalah 

mengganti jagung dengan bahan alternatif. Bahan alternatif 

yang dapat mengurangi penggunaan  jagung  adalah tepung 

ubi jalar. 

 Tepung ubi jalar (Ipomoea batatas) merupakan jenis umbi-

umbian yang memiliki banyak keunggulan dibanding umbi-

umbi yang lainnya serta memiliki sumber karbohidrat keempat 

di Indonesia setelah beras, jagung, dan ubi kayu. Menurut 

Badan Pusat Statistic (2015), produksi ubi jalar Provinsi Jawa 

Timur meningkat sebesar 350.516 ton/tahun. Ketersediaan ubi 

jalar yang melimpah ini mengakibatkan ubi jalar memiliki 

harga yang relatif murah dibandingkan jagung. Hal yang 

menjadi dasar ubi jalar kuning mampu sebagai bahan pakan 

alternatif pengganti jagung adalah kandungan sumber energi 

yang tidak berbeda jauh dengan jagung. Kandungan sumber 

energi pada tepung ubi jalar kuning sebesar 3.315 Kkal/kg 

(Supartini, 2010). Selain itu keunggulan jagung terhadap 

pigmen warna berupa kandungan karotenoid yaitu betakaroten 

dan xantophyll juga terdapat pada ubi jalar. Namun 

kekurangan dari tepung ubi jalar kuning adalah rendahnya 

kandungan protein (PK). Hal ini membuktikan bahwa tepung 
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ubi jalar kuning  layak digunakan sebagai bahan pengganti 

(substitusi) tepung jagung dalam pakan. Berdasarkan warna 

ubi jalar, golongan ubi jalar yang digunakan yakni jenis ubi 

jalar yang memiliki daging ubi berwarna kuning dengan 

perpaduan corak keunguan. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batas tingkat 

penggunaan tepung ubi jalar kuning sebagai pengganti tepung 

ubi jalar dengan batasan penggunaan sebesar 2,5-10% dari 

total pemakaian  jagung. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengamati pengaruh yang terjadi dari penggantian jagung 

dengan tepung ubi jalar kuning terhadap kualitas internal telur 

yang meliputi haugh unit, egg yolk colour, volume putih telur 

dan volume kuning telur. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penggantian tepung jagung dengan tepung ubi jalar 

kuning (Ipomoea batatas) terhadap kualitas internal telur ayam 

arab. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaruh penggantian 

jagung dengan tepung ubi jalar kuning (Ipomoea batatas) 

terhadap kualitas internal telur ayam arab. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi 

tentang penggantian jagung dengan tepung ubi Jalar (Ipomoea 

batatas) terhadap kualitas internal telur ayam arab. 

 



 
 
 

4 
 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam Arab merupakan ayam buras yang banyak 

dimanfaatkan produktivitasnya berupa telur. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi produksi ayam petelur yaitu kualitas 

pakan. Kualitas pakan yang baik dapat dilihat dari kandungan 

nutrisi dan keseimbangannya sehingga memberikan hasil akhir 

berupa produktivitas sesuai dengan harapan. Penentuan pakan 

ditentukan oleh jenis pakan, kandungan gizi yang dikehendaki, 

alternatif bahan baku lain yang tersedia, dan harga (Supartini, 

2011). 

Jagung merupakan salah satu bahan baku yang selama ini 

lazim dipakai dalam penyusunan pakan unggas hingga 

mencapai 50-60% dalam penggunaannya (Ditjen Tanaman 

Pangan. 2002). Sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan unggas 

terdapat pada tepung jagung. Jagung memiliki kandungan 

sumber energi yang tinggi sebesar 3370 Kkal/kg, selebihnya 

yaitu protein kasar sebesar 8,6% dan lemak kasar  sebesar 

3,9% (Wahju, 2004). Keunggulan dari jagung dalam 

penggunaan relatif tinggi ini disebabkan oleh kandungan 

kalori yang  tinggi, memiliki protein dengan kandungan asam 

amino yang lengkap, serta mengandung pigmen warna dari 

karotenoid yang mampu mempengaruhi warna kuning telur 

berupa xanthophyll dan betakaroten (Tangendjaja, 2002). 

Kandungan karotenoid jagung berkisar antara 6,4-11,3 µg/g, 

22% diantaranya berupa betakaroten dan 51% berupa 

xanthophyll (Aini, 2013).  

 Tepung ubi jalar kuning merupakan sumber karbohidrat 

yang banyak mengandung pati (lebih banyak mengandung 
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amilopektin dibanding amilosa). Komposisi kimia ubi jalar 

yaitu air 59-69%, abu 0,68-1,69% (BK), protein 3,71-6,74% 

(BK), lemak 0,26-1,42% (BK) dan karbohidrat 91,42-93,45% 

(BK) (Antarlina, 1993). Disamping kandungan energi ubi jalar 

kuning cukup tinggi, ubi jalar kuning memiliki keunggulan  

lainnya yang sama seperti jagung yaitu kandungan karotenoid 

berupa betakaroten dan xanthophyll. Total karotenoid pada ubi 

jalar kuning sebesar 66,76 mg/100 g (Sa’ati, 2009). 

Pemanfaatan bagi telur biasanya digunakan sumber 

xanthophyll baik sintetis atau alami dengan dosis 6 mg/kg 

sudah mampu mencapai skor diatas 10 pada skor warna RCF 

(Pokphand, 2008). Pigmen warna berupa xanthophyll ini akan 

diserap oleh organ pencernaan usus halus dan diangkut dalam 

sirkulasi darah kemudian diedarkan pada target yang 

membutuhkan (Sahara, 2011). Tepung ubi jalar kuning kaya 

akan vitamin dan mineral, diantaranya yaitu vitamin A 60-

7700 S.I, vitamin B1 0,09 mg/100g, vitamin B2 0,05 mg/100g, 

vitamin B 3 0,9 mg/100g,  vitamin B6 (piridoksin) yang 

berperan penting dalam kekebalan tubuh,  vitamin C 22 

mg/100g, mineral Ca (30 mg/100g) (Zuraida, 2003). Tepung 

ubi jalar kuning memiliki antioksidan yang kuat untuk 

menetralisir keganasan radikal bebas penyebab penuaan dini 

dan pencetus aneka penyakit degeneratif seperti kanker dan 

jantung berupa antosianin. Tepung ubi jalar kuning 

mengandung antosianin berkisar ± 519 mg/100 gr berat basah 

(Kumalaningsih, 2006).  Namun tepung ubi jalar kuning relatif 

lebih rendah kandungan proteinnya, serta mengandung zat anti 

gizi yaitu tripsin inhibitor dengan jumlah 0,26-43,6 SI/100 



 
 
 

6 
 

 

gram ubi jalar segar (Bradbury dan Holoway, 1988). Tripsin 

inhibitor tersebut akan memotong gugus aktif enzim tripsin, 

sehingga enzim tersebut terhambat dan melakukan fungsinya 

sebagai pemecah protein. Aktivitas tripsin inhibitor dapat 

dihilangkan dengan pengolahan sederhana yaitu melalui 

pemanasan (Cahyono, 2004). 

Kadar air saat tepung ubi jalar dipanen biasanya mencapai 

±65%. Kadar air yang tinggi ini menyebabkan ubi jalar kuning 

mudah rusak hingga terjadi perubahan visual yang ditandai 

dengan timbulnya bercak berwarna biru kehitaman, kecoklatan 

(browning), lunak (kepoyohan), berjamur dan akhirnya 

menjadi busuk. Hal ini akan menyebabkan kehilangan nilai 

gizinya  bila tidak segera dilakukan penanganan (Susanto, 

1994). Maka perlu dilakukan verifikasi yaitu menjadi tepung 

ubi jalar kuning. Tepung ubi jalar kuning merupakan hancuran 

ubi jalar kuning yang dihilangkan sebagian kadar airnya 

sekitar 7%. Pembuatan tepung ubi jalar perlu diperhatikan 

proses pengeringannya sehingga dapat dihasilkan tepung yang 

berkualitas. (Sarwono, 2005). Keuntungan pengeringan pada 

bahan pangan yaitu bahan menjadi lebih awet, volume bahan 

menjadi lebih kecil dan menonaktifkan kinerja dari tripsin 

inhibitor, namun berpengaruh pada penurunan kandungan 

vitamin C maupun terjadinya pencoklatan, demikian pula 

kualitas organoleptiknya. (Aprilianti, 2010). Kerangka pikir 

penelitian ini ditujukkan dalam bentuk skema pikir penelitian 

seperti disajikan pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Layout Kerangka Pikir Penelitian 
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Kandungan nutrient  
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(Alfaatih et.al., 2008) 
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kuning telur dan efisiensi 

ransum itik (Isroli, 2010) 
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Subtitusi dengan tepung ubi jalar pernah dilakukan pada 

beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

pemberian tepung ubi jalar ungu dari taraf 2,5% sampai 10% 

dapat meningkatkan konsumsi pakan, tetapi tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi penggunaan pakan pada ayam pedaging 

(Alfaatih et.al., 2008). Penggunaan tepung ubi jalar hingga 

30% dalam pakan dapat menggantikan tepung jagung tanpa 

mempengaruhi indeks kuning telur, persentase kuning telur 

dan efisiensi ransum itik (Isroli, 2010). Pada penelitian ini 

dilakukan pengujian terhadap tepung ubi jalar kuning sebagai 

pengganti jagung pada dengan  ubi jalar kuning terhadap 

kualitas internal telur ayam arab. 

1.6 Hipotesis 

Penggantian tepung jagung dengan tepung ubi jalar kuning 

(Ipomoea batatas) dalam persentase tertentu akan memberikan 

hasil yang sama terhadap kualitas internal telur ayam arab 

meliputi haugh unit, skor warna kuning telur, volume putih 

dan kuning telur 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomoea batatas) 

Dalam sistematika (taksonami) tumbuhan yang dikutip dari 

Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar  dapat di klasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom :  Plantea 

Devisi:  Spermatophyta 

Subdivisi:  Angiospermae 

Kelas: Dicotylodonnae 

Ordo:  Convolvulales 

Famili:  Convolvulaceae 

Genus:  Ipomoea 

Spesies: Ipomoea batatas 

Ubi Jalar dapat divertifikasi menjadi bentuk tepung. 

Menurut Utomo (2002), tepung ubi jalar mempunyai kadar 

abu dan kadar serat yang lebih tinggi, serta kandungan 

karbohidrat dan kalori yang hampir setara dengan tepung 

terigu. Tepung ubi jalar sebagai alternatif sumber karbohidrat 

yang dapat disubtitusikan pada produk terigu dan turunannya 

yang bernilai tambah bagi kesehatan. Menurut Cahyono 

(2004), Warna dari ubi jalar berasal dari pigmen alami yang 

terkandung didalamnya. Pigmen hidrofilik antosianin 

termasuk golongan flavonoid yang menjadi pewarna pada 

sebagian besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah. 

Antosianin memberikan efek kesehatan yang sangat baik yaitu 

sebagai antioksidan dan antikanker karena defisiensi elektron 
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pada struktur kimianya sehingga bersifat reaktif menangkal 

radikal bebas. Antosianin dapat terdegradasi karena beberapa 

faktor yaitu: pH, suhu, struktur cahaya, oksigen, pelarut, enzim 

dan ion logam (Apriliyanti, 2010). 

Tepung ubi jalar mempunyai keunggulan yaitu pada 

kandungan vitamin C-nya sebesar 23 mg/100 g selain itu, ubi 

jalar kaya akan mineral Ca (30 mg/100g) dan pada ubi jalar 

putih tersimpan 60 SI beta karoten, sedangkan dalam ubi jalar 

warna merah jingga 7700 SI beta karoten (Marlis, 2008). 

Makin pekat warna merahnya, makin tinggi kadar beta 

karotennya. Komposisisi zat gizi dari varietas ubi jalar yang 

berbeda (putih, kuning dan ungu) hampir sama namun varietas 

ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan vitamin A yang 

mencapai 7.700 mg per 100 g. Jumlah ini ratusan kali lebih 

besar dari kandungan vitamin A bit dan 3 kali lipat lebih besar 

dari tomat. Kandungan betakaroten, vitamin E dan vitamin C 

bermanfaat sebagai antioksidan pencegah kanker dan beragam 

penyakit kardiovaskuler. Ubi juga kaya akan karbohidrat dan 

energi yang mampu mengembalikan tenaga. Kandungan serat 

dan pektin di dalam ubi jalar sangat baik untuk mencegah 

gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit hingga kanker 

kolon (Sumartini, 2008).  

Zat-zat gizi ubi jalar mengandung zat anti gizi yaitu tripsin 

inhibitor dengan jumlah 0,26-43,6 SI/100 gram ubi jalar 13 

segar. Tripsin inhibitor tersebut akan memotong gugus aktif 

enzim tripsin, sehingga enzim tersebut terhambat dan 

melakukan fungsinya sebagai pemecah protein. Aktivitas 

tripsin inhibitor dapat dihilangkan dengan pengolahan 
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sederhana yaitu pengukusan atau perebusan (Cahyono, 

2004).Kandungan Ubi Jalar  dan Jagung  per 100 gram bahan 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Kandungan Ubi Jalar  dan Jagung  per 100 gram 

bahan 

No Komposisi Gizi 
Ubi Jalar Kuning 

(a) 

Jagung Kuning 

(b) 

1. Energi (KKal) 71,1 365 

2. Protein (g) 1,43 9,4 

3. Lemak (g) 0,17 4,74 

4. Serat (g) 1,6 - 

5. Kalsium (mg)  29 1,2 

6. Fosfor (mg) 51 210 

7. Zat besi (mg) 0,49 2,71 

8. Vitamin A 

(mg) 

0,01 - 

9. Vitamin 

B1(mg) 

0,09 - 

10. Vitamin C 

(mg) 

24 0 

11. Air (g) 83,3 10,6 

Sumber: (a) Esti, 2001; (b) USDA National Nutrient Database 

for Standard Reference, 2009  
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2.2  Jagung 

 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 tepung jagung Nasional 

pada tahun 2015 mencapai 19,83 juta ton per tahun 

(Anonimus, 2015). Cooke, Bernard dan West (2008) 

menyatakan bahwa 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. (Wahju, 2004). Biji jagung mengandung 

pati 54,1 - 71,7% dan gula 2,6 - 12,0% berupa pentosan, 

dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi. Pati jagung mempunyai 

ukuran granula yang cukup 10 besar, yaitu 1-7 µm untuk yang 

kecil dan 15-20 µm untuk yang besar (Richana dan Suarni, 

2010).  

Kandungan karotenoid jagung berkisar antara 6,4-11,3 

µg/g, 22% diantaranya berupa betakaroten dan 51% berupa 

xanthophyll (Aini, 2013). Pada umumnya, suplementasi 

xanthophyll ditetapkan batas maksimum kandungan pakan 

sebesar 15 mg/ kg. Pemanfaatan bagi telur biasanya digunakan 

sumber xanthophyll baik sintetis atau alami dengan dosis 6 

mg/kg sudah mampu mencapai skor diatas 10 pada skor warna 

RCF (Pokphand, 2008). Pigmen warna berupa xanthophyll ini 
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akan diserap oleh organ pencernaan usus halus dan diangkut 

dalam sirkulasi darah kemudian diedarkan pada target yang 

membutuhkan (Sahara, 2011). 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Ayam Arab 

Telur konsumsi yang diproduksi oleh ayam merupakan 

deposisi nutrisi dari pakan. Maka dari itu, kualitas telur akan 

sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi dari pakan. Ayam 

dengan kualitas genetik yang baik tidak akan mampu 

menampilkan performa produksi yang maksimal bila tidak 

ditopang oleh kualitas pakan yang baik pula, Secara umum, 

nutrisi penting yang wajib terkandung dalam pakan yang 

dibutuhkan oleh ayam saat bertelur yakni protein, energi, asam 

amino, kalsium, fosfor, vitamin, dan beberapa mineral penting 

lainnya. Kebutuhan nutrisi sebelum masa bertelur akan 

dimanfaatkan sebagai pembentukan jaringan tubuh, aktivitas, 

pembentukan bulu dan metabolisme pada tubuh unggas. Pakan 

yang kekurangan kandungan kalsium dan fosfor akan 

mengakibatkan kerabang yang tipis dan rapuh sehingga akan 

mengakibatkan telur mudah rusak ataupun pecah (Amrullah, 

2002). 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, 

energi, dan tingkat produksi ternak (Nasution, 2007). 
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Kebutuhan zat gizi ayam arab pada fase pemeliharaan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Kebutuhan Zat makanan Ayam Arab pada Fase 

Pemeliharaan 

Zat Makanan 
Umur (minggu) 

0-12 12-22 >22 (dewasa) 

ME (kkal/kg)  2.600 2.400 2.400-2.600 

Protein (%)  15-17 14 14-15 

Lemak (%)  10 7 4 

Karbohidrat (%)  60 45 55 

Ca (%)  0,9 1,0 3,4 

P (%)  0,45 0,40 0,34 

Methionin  0,37 0,21 0,22-0,30 

Lisin  0,87 0,45 0,68 

Sumber: Darmana dan Sitanggang (2002) 

2.4 Ayam Arab 

Ayam Arab yang dikenal juga dengan ayam Silver brakel 

kriel merupakan ayam yang banyak dikembangkan karena 

memiliki potensi sebagai ayam petelur unggul dan memiliki 

karakteristik telur yang menyerupai ayam Kampung. Ayam ini 

bukan ayam asli Indonesia melainkan berasal dari Belgia 

(Natalia dkk., 2005). Ayam arab yang berada di Indonesia 

terdiri dari dua jenis, yaitu ayam Arab Silver dan ayam 

Arab Merah (Golden Red). Namun di kalangan 

masyarakat, ayam arab yang lebih dikenal adalah ayam 

Arab Silver. Menurut asal usulnya, ayam Arab Silver 

diduga merupakan hasil persilangan antara ayam Arab 

asli (Silver Braekels) dengan ayam betina local petelur. 
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Asal usul keberadaan ayam Arab Merah terdiri dari dua 

versi. Versi pertama, ayam Arab Merah merupakan hasil 

persilangan antara ayam jantan Arab asli dengan ayam 

betina ras petelur (Leghorn). Versi kedua, ayam Arab 

Merah merupakan hasil persilangan antara ayam jantan 

Arab asli dengan ayam betina Merawang (Pambudhi, 

2003). Ayam Arab merupakan ayam petelur unggul yang 

digolongkan ke dalam ayam tipe ringan dengan berat badan 

umur 52 minggu mencapai 2.035,60 ± 115,7 g pada jantan dan 

1.324,70 ± 106,47 g pada betina (Natamijaya dkk., 2003). 

Klasifikasi Ayam Arab menurut Erlankgha (2010) sebagai 

berikut:  

Kingdom : Animalia  

Filum : Chordata  

Sub Filum  : Vertebrata  

Kelas : Aves  

Famili  : Phasianidae  

Sub Famili : Phasianinae  

Genus  : Gallus  

Spesies : Gallus turcicus.  

Produksi telur ayam Arab yang tinggi yaitu 190-250 butir 

pertahun dengan berat telur 30-35 g, hampir tidak memiliki 

sifat mengeram sehingga waktu bertelur menjadi lebih 

panjang, telur yang dihasilkan memiliki karakteristik warna, 

bentuk kerabang seperti telur ayam kampung sehingga banyak 

diminati konsumen. Secara umum ayam Arab di Indonesia 

mampu menghasilkan telur sebanyak 300 butir/tahun (Natalia 
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dkk., 2005), dengan berat telur 42,5 gram perbutir (Sulandari 

dkk., 2007). 

Natamijaya dkk., (2003) menyatakan bahwa ayam Arab 

Silver memiliki sifat kualitatif antara lain berjengger tunggal 

(single) dan berwarna merah, pial berwarna merah, memiliki 

warna bulu seragam dengan warna dasar hitam dihiasi warna 

putih di daerah kepala, leher, dada, punggung dan sayap, dan 

berwarna putih pada paruh, kulit dan sisik kaki. Sedangkan 

Ayam arab golden mempunyai ciri spesifik warna bulu merah 

lurik kehitaman dan keemasan, bulu leher kuning kemerahan, 

warna lingkar mata hitam, warna kulit, kaki paruh hitam, tidak 

mempunyai sifat mengeram. Bobot ayam jantan dapat 

mencapai 1,8 kg dan betina dewasanya sebesar 1,3 kg. 

merupakan penghasil telur yang dapat mencapai 187 

butir/ekor/tahun, dengan bobot telur yang dihasilkan yaitu 

sebesar 35 gr/butir. dan mulai bertelur yaitu umur 18 minggu. 

2.5 Kualitas Telur 

2.5.1 Haugh Unit 

Komponen kualitas telur secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga yakni kualitas fisik, kimia, dan biologi. 

Komponen kualitas fisik terdiri dari keutuhan telur, berat telur, 

bentuk telur, indeks telur, berat putih telur, berat kuning telur, 

indeks putih telur, indeks kuning telur, warna kuning telur, 

haugh unit, berat kerabang, kebersihan telur, dan ketebalan 

serta kekuatan kerabang. 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 
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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. Kualitas albumin dapat dilihat dari 

tinggi putih telur (Ahmadi dan Rahimi, 2011).  Jumlah atau 

banyaknya albumen tebal dipengaruhi oleh genetic, lamanya 

produksi dan factor lingkungan. Putih telur terdiri dari 

beberapa lapisan yang berbeda kekentalannya yaitu lapisan 

encer luar, lapisan kental luar, lapisan kental dalam dan 

lapisan encer dalam. Perbedaan kekentalan tersebut 

disebabkan perbedaan kandungan ovomusin. Warna jernih 

atau kekuningan pada putih telur disebabkan oleh pigmen 

ovoflavin. Kandungan air pada putih telur lebih banyak 

dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga selama 

penyimpanan inilah yang paling mudah rusak. Kerusakan 

putih telur terjadi karena keluarnya air dari serabut ovomusin 

yang berfungsi sebagai pembentuk struktur putih telur 

(Yamamoto et al., 2007). 

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). Widjastuti 

(2009) menyatakan bahwa  bobot telur dan kekuatan putih 
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telur yang tidak berpengaruh nyata dapat menghasilkan nilai 

Haugh Unit yang tidak berbeda nyata juga, karena besar 

kecilnya nilai Haugh Unit tergantung pada bobot telur dan 

tinggi putih telur. 

 Penurunan nilai Haugh Unit selama penyimpanan terjadi 

karena penguapan air dalam telur dan kantong udara yang 

bertambah besar. Umur ayam yang meningkat dan suhu 

lingkungan di atas 30°C menyebabkan penurunan nilai HU 

(Williams, 1992). Faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi 

Haugh Unit antara lain yaitu strain, umur, nutrisi pakan, 

populasi mikroba pada saluran pencernaan dan lama 

penyimpanan (Syamsir,1994). Nilai Haugh Unit rendah dalam 

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 nilai Haugh Unit. (Jones, 2006) 

Yuwanta (2010) menyatakan bahwa ada beberapa 

keberhasilan untuk mengukur nilai HU telur, yaitu : (1) telur 

disimpan pada temperature > 12
o
C, (2) putih telur tidak rusak 

saat telur dipecahkan, (3) pengukuran tinggi putih telur kental 

dilakukan segera setelah telur dipecahkan, (4) pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan alat spherometer, dan (5) 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dapat dilakukan 

pengukuran lebih dari 1 kali. Menurut USDA (2000), telur 

digolongkan atas empat kelompok atau grade, yaitu: Kualitas 

AA apabila nilai HU ≥ 72, Kualitas A apabila nilai HU 60-72, 

Kualitas B apabila nilai HU 33-60. Kualitas C apabila nilai ≤ 
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33. Menurut ISA (2009) menyatakan bahwa standard nilai 

haugh unit bernilai 82 untuk ayam berumur 19 – 90 minggu. 

2.5.2 Warna Kuning Telur 

Hewan tidak dapat membuat sendiri karotenoid dalam 

tubuhnya sehingga pigmen tersebut diperolehnya dengan 

memakan bahan makanan nabati yang banyak mengandung 

karotenoid. pada unggas pigmen xanthophyll dari makanan 

diserap dan disimpan tanpa perubahan di dalam kuning telur. 

Namun kandungan pigmen tersebut dalam bahan makanan 

tidaklah tetap (tergantung jenis dan tempat bahan nabati itu 

tumbuh) dan dapat berkurang perlahan-lahun kurun 

penyimpanan bahan makanan yang terlatu lama. Perubahan 

warna yolk disebabkan karena penurunan kandungan pigmen 

xanthofil dalam pakan (Anggorodi, 1985). 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. Scanes, Brant dan 

Esminger (2004) menyatakan bahwa pigmen warna diserap 

oleh organ pencernaan usus halus dan diangkut dalam sirkulasi 

darah kemudian diedarkan pada target yang membutuhkan. 

Leke dkk., (2012) menyatakan bahwa beberapa bahan 

pakan yang telah diketahui mengandung pigmen yang dapat 

dipengaruhi warna kuning telur adalah jagung kuning. Jagung 

kuning mengandung pro vitamin A (karoten) yang cukup 

tinggi. Isroli dkk., (2010) menyatakan bahwa penggunaan 

tepung ubi jalar dalam ransum akan memberikan penambahan 

kandungan provitamin A ke dalam ransum. kandungan 

provitamin A yang berasal dari tepung ubi jalar orange lebih 
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tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap warna kuning 

telur. peningkatan nilai skor warna kuning telur tentu 

berpengaruh terhadap komposisi kimia kuning telur, 

khususnya kandungan vitamin A kuning telur lersebut akan 

semakin tinggi. Menurut Walter et al., (1978), ubi jalar 

mengandung sumber protein 36%, vitamin alternatif terutama 

A dan C, karotenoid serta xantophyl 0,10%. Sudaryani (2003) 

menyatakan bahwa skor warna kuning telur yang lebih disukai 

konsumen adalah berkisar 9-13. 

2.5.3 Volume Putih Telur 

Volume telur dapat bervariasi, bergantung dari umur ayam, 

pakan, temperatur, genetik, dan cara pemeliharaan (Yuwanta, 

2010). Putih telur memiliki proporsi sekitar 59% dari berat 

telur dan 88% kandungan putih telur adalah air (Susrini, 

2002). 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 dalam 

pakan yang tinggi akan meningkatkan protein di dalam putih 

dan kuning telur. Kandungan air pada putih telur lebih banyak 

dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga selama 

penyimpanan inilah yang paling mudah rusak. Kerusakan 

putih telur terjadi karena keluarnya air dari serabut ovomusin 

yang berfungsi sebagai pembentuk struktur putih telur. Kadar 

air telur dipengaruhi oleh kecepatan penguapan, suhu dan 

kelembapan tempat penyimpanan telur. Winarno dan Koswara 

(2002) dalam penelitiannya berpendapat volume putih telur 
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dan tinggi putih telur dipengaruhi oleh tingkat kecernaan putih 

telur dan lamanya daya simpan telur. Mega (2014) 

mengatakan pada penelitiannya juga bahwa 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.  

Kualitas putih telur sebagian besar tergantung pada jumlah 

ovomusin. Ovomusin merupakan bahan utama yang berbentuk 

gel pada putih telur dan pembentukan ovomusin tergantung 

pada konsumsi protein (Mushawir dan latipudin, 2013).  

2.5.4 Volume Kuning Telur 

Kuning telur memiliki proporsi sekitar 30% dari berat telur 

(Susrini, 2002). Pola alami produksi telur yaitu telur yang 

dihasilkan ternak ketika baru mulai bertelur  akan berukuran 

kecil karena kebutuhan nutrisi yang masih dibutuhkan dalam 

tubuhnya (Ismawati, 2011). Penambahan lemak dan protein 

dalam pakan juga dapat meningkatkan ukuran kuning telur. 

Berat kuning telur dipengaruhi oleh kandungan lemak karena 

deposit lemak terbanyak berada di dalam kuning telur. 

Komposisi kuning telur terdiri dari lemak dan protein yang 

dikombinasikan dalam bentuk lipoprotein. 60% dari berat 

kering kuning telur adalah air 50%, lemak 32%-36%, protein 

16% dan glukosa 1%-2% (Bell and Weaver, 2002). Kebutuhan 

lemak untuk ternak unggas bervariasi yaitu 3-8% tergantung 
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dari spesies dan umur ternak (Widodo, 2010). Kuning telur 

yang terdiri dari phosphoprotein atau phosvvitin, lipoprotein, 

lipovitelin atau high density lipoprpotein (HDL). Komposisi 

kandungan nutrisi telur ayam arab dapat dilihat pada Tabel 3, 

sedangkan  proporsi telur ayam arab dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Tabel 3. Komposisi Kandungan Nutrisi Telur Ayam Arab 

Komponen  Komposisi (%) 

Telur Kadar 

Air 

Protein Lemak Mineral Karbohidrat 

Telur Utuh 66,1 12,8-13,4 10,5-11,8 0,8-1,0 0,3-1,0 

Kerabang 1,6 6,2-6.4 0,03 91-92 - 

Putih 

Telur 

87,6 9,7-10,6 0,03 0,5-0,6 0,4-0,9 

Kuning 

Telur 

48,7 15,7-16,6 31,8-35,5 1,1 0,2-1,0 

Sumber: Mine (2008) 

Tabel 4. Proporsi Telur Ayam Arab 

Parameter  Telur Ayam Arab 

Berat Telur (g/butir)  31-52 

Indeks Telur  0,75 

Persentase Putih Telur (%)  51,07 

Persentase Kuning Telur (%)  35,74 

Persentase Kerabang Telur (%)  13,19 

Sumber: Abubakar et al. (2005) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian telah dilaksanakan pada 10 April 2017 sampai 

31 Juni 2017 di peternakan ayam arab milik Bapak Moh. 

Husni yang beralamatkan Jl. Kendalsari Gang 5 Nomor 43 B, 

Malang selama 6 minggu.  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 

ekor ayam arab (50% ayam arab silver dan 50% ayam arab 

merah) berumur 22 minggu. Rataan egg mass sebelum 

dilakukan penelitian adalah 38,73±0,65 g dan koefisien 

keragaman sebesar 1,68%. Data selengkapnya dapat dilihat di 

Lampiran 1. 

3.2.1 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang sistem baterai yang terbuat dari bambu dengan 

ukuran panjang 40 x 35 x 30 cm, disusun 3 tingkat. Masing-

masing petak berisi 1 ekor ayam petelur. Tiap petak dilengkapi 

tempat pakan, tempat minum, dan tempat penampung telur. 

Tempat pakan dan tempat minum berbentuk silinder yang 

terbuat dari pipa paralon yang dibelah menjadi dua. Peralatan 

kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,5 g dan 

0,1 g. Peralatan untuk menguji variabel berupa egg yolk colour 

fan, Spherometer, Pipet, Gelas Ukur. 
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3.2.2 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

pakan basal dengan komposisi tepung jagung, bekatul, 

Kandungan zat makanan masing-masing bahan dapat dilihat 

pada Tabel 5, susunan bahan beserta kandungan zat makanan 

pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan 

kandungan zat makanan pakan perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Penelitian 

Bahan 

Pakan 

Kandungan  Nutrisi 

Jagung 
(1)

 

Ubi 

Jalar 
(2)

 

Konsentrat 
(3) 

Konsentrat 
(4)

 

Bekatul 
(1)

 

ME 

(Kkal/kg) 
3370 3315

(5)
 2050 2200 2860 

PK (%) 8,6 2,93 33-36 37-39 10,2 

LK (%) 3,9 3,5 4 3 6,5 

SK (%) 2 0,3 7 6 3 

Kalsium 

(Ca,%) 
0,02 0,06 11-12 10 1,15 

Phospor 

(P,%) 
0,1 0,05 1,1-1,5 1 0,16 

Sumber:  1.Wahju (2004) 

2.Analisis uji proksimat dan analisis bomb 

kalorimeter di Laboratorium Nutrisi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, ME = 0,7 GE 

3.Label konsentrat KL-36 Plus Produksi PT. Panca 

Patriot Prima  

4.Label konsentrat KIP Produksi PT. Wonokoyo 

Jaya 
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Tabel 6. Susunan Bahan Zat Makanan Pakan Perlakuan. 

Bahan Pakan 
(%) Bahan Pakan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 55 52,5 50 47,5 45 

Tepung Ubi Jalar Kuning 0 2,5 5 7,5 10 

Konsentrat  25 25 25 25 25 

Bekatul 20 20 20 20 20 

TOTAL 100 100 100 100 100 

*Berdasarkan perhitungan 

Tabel 7. Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan 

Kandungan 

Bahan Pakan 

P0 P1 P2 P3 P4 

ME (Kkal/kg) 2425,50 2424,13 2422,75 2421,38 2420,00 

PK (%) 15,90 15,75 15,61 15,47 15,33 

LK (%) 4,42 4,33 4,23 4,14 4,04 

SK (%)  3,33 3,28 3,24 3,20 3,16 

Kalsium 

(Ca,%) 
2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Phospor  

(P,%) 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

*Berdasarkan perhitungan 
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Tepung ubi jalar kuning berasal dari petani di Desa 

Gunung kawi. Pakan konsentrat yang digunakan berasal dari 2 

jenis pakan yaitu pakan untuk ayam petelur periode layer 

produksi dari PT. Panca Patriot Prima dan pakan itik produksi 

dari PT. Wonokoyo jaya. Hal ini dikarenakan konsentrat yang 

digunakan peternak sudah dilakukan sejak ayam arab 

memasuki umur 12 minggu (grower) untuk menjaga kualitas 

telur saat memasuki masa produksi. konsentrat dan tepung ubi 

jalar kuning dengan perbandingan yang sudah diatur sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi ternak. Pakan diberikan secara 

restricted sebanyak 90 g/ekor/hari dan pemberian minum 

diberikan dengan metode ad libitum selama 5 minggu (35 

hari). Pemberian pakan yang sama untuk memperoleh 

koefisien keragaman diberikan sebelum pakan perlakuan. 

Frekuensi pemberiaan pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni 

pada pagi hari dan sore hari dengan masing-masing proporsi 

pemberian pakan sama (50%:50%). Metode pemberian dengan 

cara mencampur rata pakan basal dengan pakan pengganti 

jagung berupa tepung ubi jalar kuning dengan proporsi yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan (Feeding trial experiment) dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) melalui 5 Perlakuan 

memiliki 5 ulangan dan pada tiap ulangan berisi 6 ekor ayam 

arab. 
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Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0:  Pakan tanpa penggunaan tepung ubi jalar kuning 

P1: Pakan substitusi tepung jagung dengan tepung ubi jalar 

kuning  sebesar 2,5%  

P2: Pakan substitusi tepung jagung dengan tepung ubi jalar 

kuning  sebesar 5%  

P3: Pakan substitusi tepung jagung dengan tepung ubi jalar 

kuning  sebesar 7,5%  

P4: Pakan substitusi tepung jagung dengan tepung ubi jalar 

kuning  sebesar 10%  

Prosedur pembuatan tepung ubi jalar kuning 

Adapun proses pembuatan tepung ubi jalar kuning 

menjadi tepung sebagai berikut: 

1. Pilih ubi jalar  kuning segar yang tidak lebih dari 1 

minggu setelah panen. 

2. potong bagian ujung dan pangkal umbinya  sekitar 2 cm 

3. Kupas kulit ubi jalar  kuning dengan alat pisau atau alat 

pengupas lainnya 

4. cuci bersih umbi, kemudian potong tipis-tipis atau sawut 

secara manual dan tiriskan 

5. Dijemur di bawah terik matahari selama 2 hari atau 

keringkan dengan alat pengering sederhana dengan suhu 

maksimal 60
o
C selama 32 jam sehingga irisan atau sawut 

ubi jalar kuning kering berkadar air sekitar 7%. 

6. Giling irisan ubi jalar  kuning 

7. Diayak hasil gilingan berukuran lubang 0,6-0,4 mm  

8. Simpan tepung ubi jalar  kuning dalam kantong plastik  

yang tertutup rapat. 
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Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 

2 sebagai berikut : 

Uji proksimat pakan  

TTelur ayam arab dikoleksi sesuai dengan perlakuan 

dan ulangan  

Diukur tebal albumen telur dengan spherometer 

Sampel dipecah dan diletakkan di atas plat kaca rata 

Ukur volume putih telur  

Gambar 2. Layout Prosedur 

Penelitian 

gelas 

Dihitung 

Haugh Unit 

Dipisahkan kuning telur dan putih 

telur dengan menggunakan separator  

Putih Telur 

Ukur volume kuning telur  

gelas 

Skor warna 

kulit telur 

Kuning Telur 

Egg yolk colour 

fan 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Volume Putih Telur (ml) diukur dengan memisahkan 

putih dan kuning telur kemudian masing - masing 

disedot menggunakan pipet lalu diukur volumenya 

menggunakan gelas ukur.  

2. 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 

3. 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):  Haugh Unit = 100 log (h + 7,57 – 

1,7 W
0,37

) 

Keterangan: 

h = Tinggi putih telur kental (mm) 

W = bobot telur (g) 

3.5 Analisis Data  

Data hasil penelitian akan diolah menggunakan program 

Microsoft excel dan dianalisis statistic dengan analisis sidik 

ragam (ANOVA) menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

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

atau berbeda sangat nyata (P<0,01) Bentuk matematika dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah sebagai berikut : 
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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 

3.6 Batasan Istilah  

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.Ad libitum     : Pemberian secara kontinyu tanpa  adanya 

    batasan tertentu. 

2.Kualitas internal : Mutu dari dalam telur yang diuji meliputi 

 nilai warna kuning telur,  volume  kuning 

 telur, volume putih telur, haugh unit. 

 3.Pakan                   : Komposisi dalam campuran bahan pakan 

 ternak  dengan  nutrisi  sesuai  kebutuhan 

 ternak. 

4.Restricted            :  Pembatasan pemberian pakan ternak. 

5.Tepung Ubi Jalar: Bahan  yang  berasal dari  ubi  jalar  yang 

melalui     proses    mulai    berawal    dari 

pengeringan hingga penggilingan menjadi 

bentuk tepung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian pengaruh penggantian tepung jagung 

dengan tepung ubi jalar kuning (Ipomoea batatas) terhadap 

kualitas internal telur ayam arab meliputi haugh unit, skor 

warna kuning telur, volume kuning telur dan volume putih 

telur menghasilkan data yang disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Data penggantian tepung jagung dengan tepung ubi 

jalar (Ipomoea batatas) dalam pakan terhadap 

kualitas internal telur ayam  

Perlakuan 

Variabel 

Haugh 

Unit 

Skor 

Warna 

Kuning 

Telur 

Volume 

Putih Telur 

(ml) 

Volume 

Kuning 

Telur (ml) 

P0 84,93±3,11 12,77±0,20 26,51±1,00 17,78±0,34 

P1 83,99±4,01 12,73±0,19 26,62±1,37 17,89±1,28 

P2 81,58±4,98 12,85±0,17 26,50±0,30 17,76±0,39 

P3 83,43±2,98 12,96±0,16 26,79±0,67 17,87±1,08 

P4 85,58±3,80 12,88±0,28 26,75±0,67 17,77±0,40 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit (HU) 

Haugh unit (HU) merupakan salah satu metode untuk 

mengetahui nilai kesegaran dari telur. Nilai kesegaran dari 

telur berhubungan erat terhadap lama daya simpan yang 

diukur dari waktu oviposition (proses pengeluaran). Nilai 

haugh unit  ditentukan berdasarkan keadaan putih telur yaitu 

korelasi antara bobot telur dan tinggi putih kental telur 

sehingga dapat menjadi dasar atas pengukuran indeks mutu 

pada telur (Mampioper, 2008). Data hasil penelitian disajikan 
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lengkap pada Tabel 8. Rataan nilai dari haugh unit telur  ayam  

arab  dari  nilai  tertinggi  sampai  terendah  berturut-turut 

yaitu P4=85,58±3,80; P0 = 84,93±3,11; P1 = 83,99±4,01;  P3 

= 83,43±2,98 dan P2 = 81,58±4,98. Hasil data pengamatan 

nilai haugh unit telur ayam arab terdapat pada Lampiran 1. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan pada 

lampiran 2 diketahui bahwa perlakuan penggantian tepung 

jagung dengan tepung ubi jalar (Ipomoea batatas) tidak 

berbeda nyata (P>0,05)  pada kualitas haugh unit telur. Hal ini 

disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan perlakuan 

tidak mempunyai perbedaan yang banyak atau masih dalam 

kisaran kebutuhan protein ayam arab serta lama penyimpanan 

yang terlalu lama sehingga tingkat kesegaran berkurang.  

Menurut Syamsir (1994), nilai haugh unit dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu strain, umur, nutrisi pakan, populasi 

mikroba pada saluran pencernaan dan lama penyimpanan. 

Menurut Jones (2006), jika nilai haugh unit 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 nilai haugh unit. 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 sehingga bobot telur dan tinggi putih telur 

memiliki nilai yang relatif sama atau tidak berbeda jauh. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Stadelman (1977) bahwa faktor 

yang mempengaruhi nilai haugh unit adalah tinggi putih telur 

dan berat telur. Hal ini didukung pendapat widjastuti (2009) 

menyatakan bahwa  bobot telur dan kekuatan putih telur yang 
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tidak berpengaruh nyata dapat menghasilkan nilai haugh unit 

yang tidak berbeda nyata juga, karena besar kecilnya nilai 

haugh unit tergantung pada bobot telur dan tinggi putih telur. 

Pengaruh tidak nyata ini dilihat pada Tabel 8, haugh unit 

yang meningkat hanya pada perlakuan P4, sedangkan pada 

perlakuan P1, P2 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 (1977) sesuai dengan hal tersebut, 

bahwa faktor yang mempengaruhi nilai haugh unit adalah 

tinggi putih telur dan berat telur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai haugh unit 

tergolong dalam kelas AA (baik sekali) yaitu mempunyai nilai 

sebesar 81,58-85,58. Umur ayam arab pada saat penelitian 

berkisar sekitar 24 minggu dengan nilai haugh unit terendah 

pada P2 yaitu sebesar 81,58±4,98 sehingga masih sesuai 

dengan standar yang ditentukan oleh ISA (2009) yaitu 82 

untuk ayam berumur 19 – 90 minggu. Kualitas telur 

ditentukan berdasarkan nilai haugh unit, yaitu kualitas AA 

dengan nilai HU minimal 72, kualitas A dengan nilai HU pada 

kisaran 60 – 72, kualitas B dengan nilai antara 31 – 60 dan 

kualitas C apabila nilai HU < 31 (USDA, 2000).  
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna Kuning 

Telur 

Indikator dalam menentukan kualitas telur yang terbaik 

dapat dilihat dari skor warna kuning telur (egg yolk colour) 

dengan menggunakan Roche Yolk Colour Fan. Hal ini 

berhubungan dengan penentuan mutu dari telur serta tingkat 

kesukaan dari konsumen. Semakin merah telur ayam arab, 

maka semakin tinggi nilai kandungan dalam kuning telur. Data 

hasil penelitian disajikan lengkap pada Tabel 8. Rataan nilai 

skor   warna   kuning   telur   dari   nilai   tertinggi   sampai   

terendah   berturut-turut   yaitu  perlakuan P3 = 12,96±0,16; 

P4=12,88±0,28; P2=12,85±0,17; P0=12,77±0,20 dan 

P1=12,73±0,19. Hasil pengamatan skor warna kuning telur 

terdapat pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil analisis statistik 

yang dilakukan pada lampiran 3 diketahui bahwa perlakuan 

penambahan tepung ubi jalar (Ipomoea batatas) tidak berbeda 

nyata (P>0,05)  pada kualitas warna kuning telur, hal ini 

disebabkan kandungan pigmen warna pakan pada perlakuan 

yang diberikan tidak jauh berbeda dengan pakan berasal dari 

jagung kuning. Warna kuning telur adalah pigmen yang 

terkandung dalam bahan pakan penyusunnya. Kandungan 

antara jagung dengan ubi jalar (Ipomoea batatas) yang 

mempengaruhi warna kuning telur berupa provitamin A 

(karoten) dan xanthofil.  

Argo (2013) menyatakan bahwa warna kuning telur 

dipengaruhi oleh zat-zat yang terkandung dalam pakan seperti 

xanthofil, beta karoten, klorofil dan cytosan. Menurut Isroli 

dkk., (2010) menyatakan bahwa penggunaan tepung ubi jalar 

dalam pakan akan memberikan penambahan kandungan 

provitamin A ke dalam pakan. kandungan provitamin A yang 

berasal dari tepung ubi jalar orange diharapkan akan 
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berpengaruh terhadap warna kuning telur. peningkatan nilai 

skor warna kuning telur tentu berpengaruh terhadap komposisi 

kimia kuning telur, khususnya kandungan vitamin A kuning 

telur lersebut akan semakin tinggi. Hal ini serupa dengan 

pendapat Leke dkk., (2012) menyatakan bahwa beberapa 

bahan pakan yang telah diketahui mengandung pigmen yang 

dapat dipengaruhi warna kuning telur adalah jagung kuning. 

Jagung kuning mengandung pro vitamin A (karoten) yang 

cukup tinggi. Tepung Ubi jalar bukan hanya mengandung 

provitamin A saja, melainkan tepung ubi jalar juga 

mengandung zat xanthofil seperti halnya ditemukan ada pada 

bahan pakan berupa tepung jagung. Menurut Walter et al., 

(1978), ubi jalar mengandung sumber protein 36%, vitamin 

alternatif terutama A dan C, karotenoid serta xantophyl 0,10%.  

Pigmen pada ayam didapat melalui makanan diserap dan 

disimpan tanpa perubahan di dalam kuning telur yang terjadi 

setelah penyerapan dari usus halus hingga diedarkannya ke 

seluruh tubuh melalui darah. Namun kandungan pigmen 

tersebut dalam bahan makanan tidaklah tetap (tergantung jenis 

dan tempat bahan nabati itu tumbuh) dan dapat berkurang 

perlahan-lahun kurun penyimpanan bahan makanan yang 

terlatu lama. Seperti halnya pendapat Scanes dkk., (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. 

Pengaruh warna kuning telur dapat mempengaruhi nilai 

dari kesukaan konsumen. Berdasarrkan dari penelitian ini 

didapatkan nilai skor warna berkisar 12,96-12,73. Dilihat dari 
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nilai tersebut dapat dikatakan bahwa hasil dari penelitian 

menunjukkan konsumen menyukai dari warna telur tersebut. 

Sudaryani (2003) menyatakan bahwa skor warna kuning telur 

yang lebih disukai konsumen adalah berkisar 9-13.  

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Putih Telur  

Hasil penelitian yang diperoleh pada Tabel 8, rataan nilai 

volume putih telur ayam arab dari nilai tertinggi   sampai   

terendah   berturut-turut   yaitu   perlakuan  P3 = 26,79 ± 0,67;  

P4=26,75±0,67; P1=26,62±1,37; P0=6,51±1,00 dan 

P2=26,50±0,30 ml. Hasil pengamatan volume putih telur 

terdapat pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil analisis statistik 

volume putih telur yang terdapat pada Lampiran 4 

menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap volume putih telur. Hal ini 

disebabkan karena kebutuhan protein yang ada dalam pakan 

tidak berbeda jauh dengan pakan yang diberikan pada 

sebelumnya. Terlebih lagi umur ayam arab masih dalam masa 

awal bertelur, sehingga protein yang seharusnya diberikan 

untuk kebutuhan nutrisi pada telur dialihkan untuk 

perkembangan tubuh ayam arab tersebut. Latifah (2007) 

menyatakan kandungan protein dalam pakan yang tinggi akan 

meningkatkan protein di dalam putih dan kuning telur.  

Latifah (2007) menyatakan besar kecilnya putih telur 

dipengaruhi oleh sumber protein yang berasal dari pakan, 

masa penyimpanan dan umur ayam. Kandungan protein dalam 

pakan yang tinggi akan meningkatkan protein di dalam putih 

dan kuning telur. Hal ini juga didukung oleh 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 
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mengencer. Winarno dan Koswara (2002) dalam penelitiannya 

juga berpendapat volume putih telur dan tinggi putih telur 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan putih telur dan lamanya 

daya simpan telur. Mega (2014) mengatakan pada 

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. 

Yuwanta (2010) berpendapat bahwa volume telur dapat 

bervariasi, tergantung dari umur ayam, pakan, temperatur, 

genetik, dan cara pemeliharaan 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Kuning Telur  

Penambahan lemak dan protein yang dicampur dalam 

pakan dapat ditentukan dari perbedaan ukuran kuning telur. 

Hal ini sesuai atas pendapat dari Bell (2002) bahwa komposisi 

kuning telur terdiri dari lemak dan protein yang 

dikombinasikan dalam bentuk lipoprotein. 60% dari berat 

kering kuning telur adalah air 50%, lemak 32%-36%, protein 

16% dan glukosa 1%-2%. Berdasarkan data hasil penelitian 

pada Tabel 8. Rataan nilai volume kuning telur ayam arab dari 

nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan   

P1 = 17,89 ± 1,28; P3 = 17,87 ± 1,08; P0 = 17,78 ± 0,34; 

P4=17,77±0,4 dan P2=17,76±0,39. Hasil pengamatan volume 

kuning telur terdapat pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang dilakukan pada lampiran 5 diketahui 

bahwa perlakuan penambahan tepung ubi jalar (Ipomoea 

batatas) tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap volume kuning 

telur. Hal ini disebabkan karena kandungan lemak kasar pada 
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pakan yang telah diberi perlakuan dengan penambahan tepung 

ubi jalar (Ipomoea batatas) terhadap tepung jagung tidak 

berbeda jauh serta ayam arab yang diamati baru mulai bertelur 

atau baru belajar bertelur sehingga telur yang diproduksi 

kurang maksimal. Hal ini sesuai pendapat Ismawati (2011) 

bahwa pada pola alami produksi telur yaitu telur yang 

dihasilkan ternak ketika baru mulai bertelur  akan berukuran 

kecil karena kebutuhan nutrisi yang masih dibutuhkan dalam 

tubuhnya. Hal tersebut juga didukung oleh Yuwanta (2010) 

dimana volume telur dapat bervariasi, bergantung dari umur 

ayam, pakan, temperatur, genetik, dan cara pemeliharaan 

Bell (2002) menyatakan volume kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh masa penyimpanan, kandungan lemak dan 

protein dari pakan karena kuning telur terdiri dari air, lemak 

dan protein. Asam lemak yang banyak terdapat pada kuning 

telur adalah linnoleat, oleat, palmitat dan stearate. Berdasarkan 

kandungan lemak yang terkandung dalam nutrisi ransum yang 

diberikan pada ayam arab sebesar 3,8%. Seperti halnya 

pendapat Widodo (2010) bahwa kebutuhan lemak untuk ternak 

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

ternak. Hal ini didukung pula oleh Darmana (2002) 

menyatakan bahwa fase pemeliharaan ayam arab 

membutuhkan lemak berdasarkan pada umurnya. Nilai nutrisi 

lemak pada umur 0-12 minggu diberikan sebanyak 10%, pada 

umur 12-22 minggu diberikan sebanyak 7%, pada umur lebih 

dari 22 minggu diberikan sebanyak 4% dari jumlah pakan 

yang diberikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung ubi jalar kuning sebanyak 2,5-10% 

dalam pakan layak digunakan sebagai bahan pengganti jagung 

dilihat dari penelitian yang memberikan hasil tidak berbeda 

terhadap volume putih dan kuning telur, haugh unit dan warna 

kuning telur. 

5.2 Saran 

Disaranakan penggunaan tepung ubi jalar sebagai 

pengganti jagung dapat menggunakan taraf mencapai 7,5% 

dalam pakan.  
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