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ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the effect of 

force molting on albumen index, yolk index and haugh unit in 

japannese quail (Cortunix-cortunix japonica) used 

conventional method. Therefore, 100 female japanese quail 

(18 months old) were used Completely Randomized Design 

with 5 treatments and 4 replicatons. T0 was control treatment 

(without force molting). T1, T2, T3, and T4 were treatment on 

the program of force molting thereof feed was given 

intermittently as follow; T1 (Feeding two days and non-

feeding two days), T2 (Feeding four days and non-feeding four 

days), T3 (Feeding six days and non-feeding six days), T4 

(Feeding eight days and non-feeding eight days). All treatmen 

was repeated until the end of research. Variables measured 

were albumen index, yolk index and haugh unit of Japanese 

quail. Collected data were analyzed by ANOVA. The results 

showed that force molting with conventional method non-

significant difference (P>0.05) on albumen index, yolk index 

and haugh unit. The average of albumin index was 0.09 ± 

0.0084 to 0.10 ± 0.0235, yolk index was 0.42 ± 0.0179 to 0.47 
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± 0.0493, haugh unit was 56.88 ± 1.6707 to 57.95 ± 0.2271. 

Each data from all treatments had almost the same values and 

close to control treatment. Force molting treatment with 

conventional methods can be used as an alternative in force 

molting programs. For further research, it could be suggested 

to perform force molting using different periods of satisfaction 

with other variables related to the success of the force molting 

program, in order to find out the best period in force molting 

programs. 

Keywords: Force molting, eggs quality, japanese quail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

PENGARUH FORCE MOLTING TERHADAP 

INDEKS PUTIH TELUR, INDEKS KUNING 

TELUR DAN HAUGH UNIT PADA BURUNG 

PUYUH (Coturnix-coturnix japonica) DENGAN 

METODE KONVENSIONAL 

Nafsani Haqganef Dewa Pamungkas
1 
dan Heni Setyo Prayogi

2
 

1) Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

2) Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

E-mail: nafsaniganef@gmail.com 

 

RINGKASAN 

Burung puyuh (Cortunix-cortunix japonica) merupakan 

salah satu unggas yang banyak diternakkan di Indonesia 

karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memiliki 

waktu pemeliharaan yang cepat dan memiliki produksi telur 

yang tinggi. Dalam waktu kurang lebih 42 hari puyuh betina 

mampu menghasilkan telur dengan jumlah produki telur yang 

cukup tinggi yaitu berkisar 250-300 butir per tahun. Force 

molting merupakan tindakan merontokkan bulu secara paksa 

dan menghentikan produksi telur yang waktunya dapat diatur 

oleh manusia. Tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan 

waktu istirahat bertelur bagi unggas untuk siap bertelur pada 

masa produksi berikutnya. Force molting dapat 

memperpanjang masa produksi serta meningkatkan produksi 

dan kualitas telur, sehingga dapat digunakan sebagai upaya 

untuk mendayagunakan unggas afkir yang secara ekonomis 

dipandang lebih menguntungkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh force 

molting dengan metode konvensional terhadap kualitas 
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internal telur burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica). 

Kualitas internal telur yang diamati meliputi indeks putih telur, 

indeks kuning telur dan haugh unit telur. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 sampai 1 

Oktober 2018 di peternakan burung puyuh milik bapak 

Iskandar yang berada di Dusun Bunder, Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kota Batu, Jawa Timur. 

Pengambilan data dilakukan pada akhir penelitian yaitu 

tanggal 1 Oktober 2018 dan uji kualitas telur dilaksanakan di 

Laboratorium Produksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Islam Malang. 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor burung puyuh betina 

jenis Coturnix-coturnix japonica dengan umur 18 bulan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan dengan menggunakan pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) terdiri atas 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. 

Perlakuan yang digunakan yaitu P0 (kontrol atau tidak diberi 

perlakuan force molting), P1 (dilakukan pemuasaan selama dua 

hari, hari ke-3 dan ke-4 diberi pakan dan perlakuan diulang 

sampai akhir penelitian), P2 (dilakukan pemuasaan selama 

empat hari, hari ke-5 sampai hari ke-8 diberi pakan dan 

perlakuan diulang sampai akhir penelitian), P3 (dilakukan 

pemuasaan selama enam hari, hari ke-7 sampai hari ke-12 

diberi pakan dan perlakuan diulang sampai akhir penelitian), 

P4 (dilakukan pemuasaan selama delapan hari, hari ke-9 

sampai hari ke-16 diberi pakan dan perlakuan diulang sampai 

akhir penelitian). Variabel yang diamati adalah indeks putih 

telur, indeks kuning telur, dan haugh unit telur burung puyuh. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (ANOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan force molting dengan lama pemuasaan yang 

berbeda memberikan hasil yang relatif sama terhadap semua 

variabel, meliputi indeks putih telur, indeks kuning telur, dan 

haugh unit. Hasil rataan indeks putih telur berada pada kisaran 

0,09 ± 0,0084 sampai 0,10 ± 0,0235. Hasil rataan indeks 

kuning telur berada pada kisaran 0,42 ± 0,0179 sampai 0,47 ± 

0,0493. Hasil rataan haugh unit telur berada pada kisaran 

56,88 ± 1,6707 sampai 57,95 ± 0,2271. Masing-masing 

variabel dari beberapa perlakuan memiliki nilai yang relatif 

sama dengan perlakuan kontrol. Hal tersebut terjadi karena 

telur yang diteliti masih tergolong dalam kondisi segar atau 

langsung dilakukan pengukuran setelah pengambilan telur. 

Perlakuan force molting dengan lama pemuasaan yang 

berbeda berpengaruh terhadap produksi telur dan bobot badan 

puyuh. Ditinjau dari segi keberhasilan force molting perlakuan 

terbaik ditunjukkan pada perlakuan P4, karena memiliki rataan 

nilai bobot badan dan produksi telur yang paling rendah yaitu 

112,13 dan 1,51. Sedangkan perlakuan yang memiliki rataan 

nilai bobot badan dan produksi telur tertinggi ditunjukkan 

pada perlakuan P0 yaitu 185,35 dan 3,38. Dalam penelitian 

didapatkan bahwa terjadi penurunan pada setiap perlakuan, 

penurunan tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari 

pemuasaan yang dilakukan. Penurunan produksi telur yang 

terjadi berbanding lurus dengan bobot badan burung puyuh. 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan force 

molting dengan pengaturan pemuasaan yang berbeda terhadap 

variabel lain meliputi ukuran dan berat organ reproduksi, guna 

mengetahui pengaturan pemusaan terbaik dalam program 

force molting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

Isi            Halaman 

RIWAYAT HIDUP .....................................................  i 

KATA PENGANTAR .................................................  iii 

ABSTRACT..................................................................  vi 

RINGKASAN ..............................................................  viii 

DAFTAR ISI ...............................................................  xi 

DAFTAR TABEL .......................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................  xv 

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL ....................  xvi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ........................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ...................................................  3 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................  3 

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................  3 

1.5 Kerangka Pikir ........................................................  4 

1.6 Hipotesis .................................................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu ...............................................  9 

2.2 Burung Puyuh .........................................................  11 

2.3 Pakan Burung Puyuh ...............................................  14 

2.4 Force Molting Pada Puyuh ......................................  17 

2.5 Kualitas Internal Telur Puyuh ..................................  19 

2.5.1 Indeks Putih Telur ...........................................  20 

2.5.2 Indeks Kuning Telur ........................................  22 

2.5.3 Haugh Unit ......................................................  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

BAB III MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................  24 

3.2 Materi Penelitian .....................................................  24 

3.2.1 Burung Puyuh .................................................  24 

3.2.2 Kandang dan Peralatan ....................................  24 

3.2.3 Bahan Pakan ...................................................  25 

3.3 Metode Penelitian ...................................................  26 

3.4 Prosedur Penelitian .................................................  27 

3.5 Variabel Pengamatan ..............................................  28 

3.6 Analisa Data ...........................................................  29 

3.7 Batasan Istilah ........................................................  29 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur ....  33 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning Telur  35 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Haugh Unit ...  37 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan .............................................................  40 

5.2 Saran ......................................................................  40 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................  41 

LAMPIRAN ................................................................  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel            Halaman 

1. Perbedaan burung puyuh jantan dan betina dewasa 

kelamin ....................................................................  14 

2. Persyaratan mutu pakan puyuh fase layer ..................  15 

3. Kebutuhan jumlah pakan rata-rata pada puyuh ..........  16 

4. Kandungan nutrisi pakan complete feed puyuh 

petelur umur 6 minggu dst. PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk ..........................................................  26 

5. Perlakuan dalam penelitian ........................................  27 

6. Rataan hasil penelitian indeks putih telur, indeks 

kuning telur, dan haugh unit pada telur burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) pada masing-masing 

perlakuan .................................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar           Halaman 

1. Kerangka pikir penelitian ..........................................  7 

2. Pola urutan kejadian rontok bulu ...............................  19 

3. Tata letak kandang ....................................................  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran           Halaman 

1. Koefisien keragaman bobot badan burung puyuh .......  51 

2. Hasil analisa statistik indeks putih telur .....................  56 

3. Hasil analisa statistik indeks kuning telur ..................  59 

4. Hasil analisa statistik haugh unit ...............................  62 

5. Data pengamatan bobot badan dan produksi telur ......  65 

6. Dokumentasi penelitian .............................................  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL 

%  : Persen 
o
C  : Derajat celcius 

ANOVA :  Analysis of variant 

dkk  : Dan kawan-kawan 

et al.  : Dan lain-lain 

g  : Gram 

Kkal  : Kilo kalori 

db  : derajat bebas 

FK  : Faktor Koreksi 

JK  : Jumlah Kuadrat 

JKG  : Jumlah Kuadrat Galat 

JKP  : Jumlah Kuadrat Perlakuan 

KT  : Kuadrat Tengah 

LK  : Lemak Kasar 

RAL  : Rancangan Acak Lengkap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan unggas di Indonesia sudah sangat 

berkembang, karena lebih mudah dilakukan untuk semua 

masyarakat baik secara konvensional maupun modern. Salah 

satu usaha peternakan unggas yang banyak dilakukan di 

Indonesia adalah usaha ternak burung puyuh. Menurut 

Anonimous
a
 (2008) burung puyuh dipilih karena produksinya 

cepat, dalam waktu kurang lebih 42 hari puyuh betina mampu 

menghasilkan telur dengan jumlah produksi telur yang cukup 

tinggi yaitu berkisar 250-300 butir per tahun. Selain itu 

menurut Saerang, Yuwanta, dan Nasroedin (1998) telur 

burung puyuh memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 13,1%, dibandingkan dengan telur ayam yang 

hanya mengandung protein sebesar 12,9%.  

Secara umum burung puyuh petelur memiliki dua fase 

pemeliharaan, yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi. Pada 

fase pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu fase starter dan 

grower. Menurut (Radhitya, 2015) fase starter pada saat 

burung puyuh berumur 0-3 minggu sedangkan fase grower 

pada saat burung puyuh berumur 3-6 minggu. Setelah fase 

pertumbuhan, burung puyuh memasuki fase produksi atau 

layer dan mengalami puncak produksi pada umur 5 bulan 

dengan presentase produksi sebesar 96% (Djulardi dkk., 2006 

dalam Setyawan, Sudjarwo, Widodo, dan Prayogi, 2012). 

Setelah melewati fase tersebut, pada akhir siklus produksi atau 

saat burung puyuh berumur 1,5 tahun akan terjadi penurunan 

produksi dan kualitas telur secara signifikan, sehingga harus 

dilakukan pengafkiran pada burung puyuh betina. Pada saat 
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burung puyuh akan diafkir seringkali terjadi kelangkaan DOQ 

di pasaran sehingga dapat menyebabkan telatnya chick in di 

kandang. Selain hal tersebut, ketika harga burung puyuh afkir 

turun dan di waktu yang bersamaan ternyata harga telur 

sedang tinggi sampai beberapa bulan kedepan para peternak 

dapat melakukan program force molting sebagai upaya dalam 

pendayagunaan burung puyuh afkir. 

Force molting adalah tindakan merontokkan bulu dan 

menghentikan produksi telur yang waktunya diatur oleh 

manusia. Pada saat molting produksi telur mengalami 

penurunan sampai bulu yang rontok berganti baru kurang lebih 

selama dua bulan. Force molting merupakan tatalaksana yang 

ditempuh untuk mengatasi keadaan apabila produksi telur 

menurun pada suatu usaha peternakan. Force molting dapat 

meningkatkan produksi telur, kualitas telur, serta dapat 

memperpanjang masa produksi (Rasyaf, 1994 dalam Mulyono, 

Sariri, dan Husodo, 2008). Tindakan force molting bertujuan 

agar unggas memiliki waktu istirahat bertelur, yang 

selanjutnya siap bertelur lagi dimasa produksi berikutnya. Ada 

beberapa metode force molting yang dapat diterapkan yakni, 

pembatasan pakan, minum, cahaya, dan pemberian obat-

obatan. 

Metode force molting secara konvensional dengan 

pembatasan pakan paling banyak dilakukan di Indonesia 

karena mudah, praktis, dan ekonomis. Selain itu dapat 

dikombinasikan dengan pengurangan air dan lama penyinaran. 

Prosedur force molting dianggap berhasil apabila unggas 

mengalami sedikit cekaman atau stres, menghasilkan periode 

molting yang relatif pendek dan kembali bertelur dengan cepat, 

dengan kualitas dan kuantitas telur yang baik (Setioko, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian 
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mengenai force molting pada burung puyuh dengan 

pemuasaan terhadap indeks putih telur, indeks kuning telur, 

dan haugh unit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh force molting terhadap indeks putih telur, 

indeks kuning telur dan haugh unit pada burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) dengan metode konvensional. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh force molting terhadap indeks putih telur, indeks 

kuning telur dan haugh unit pada burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica) dengan metode konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai kajian dan pedoman dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh force molting terhadap 

indeks putih telur, indeks kuning telur dan haugh unit pada 

burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dengan metode 

konvensional. 

2. Memberikan informasi dan alternatif baik bagi masyarakat 

maupun peternak mengenai pengaruh force molting 

terhadap indeks putih telur, indeks kuning telur dan haugh 

unit pada burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

dengan metode konvensional. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica L.) adalah 

salah satu unggas yang berasal dari genus Cortunix yang 

banyak dibudidayakan di Indonesia untuk diambil telurnya, 

karena pemeliharaannya sangat mudah, pertumbuhan cepat, 

dan pada umur 42 hari sudah bertelur (Kurnia, Praseno, dan 

Kasiyati, 2012). Burung puyuh betina mengalami puncak 

produksi pada umur lima bulan dengan presentase telur yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 96% (Djulardi dkk., 2006 dalam 

Setyawan, Sudjarwo, Widodo, dan Prayogi, 2012). Burung 

puyuh merupakan ternak dwiguna yang juga dapat 

dimanfaatkan dagingnya dengan harga yang relatif lebih 

murah dibandingkan dengan daging ayam. Sehingga usaha 

peternakan burung puyuh memiliki peran dan prospek yang 

cukup cerah untuk memenuhi ketersediaan protein hewani. 

Tidak hanya telur dan daging, bulu dan kotoran burung puyuh 

juga dapat dimanfaatkan guna menambah penghasilan 

peternak (Widyastuti, Mardiati, dan Saraswati 2014). 

Keunggulan lain yang dimiliki oleh burung puyuh dibanding 

unggas lain yaitu produksinya cukup tinggi (dapat 

menghasilkan 250-300 butir telur per tahun), konsumsi pakan 

yang relatif sedikit (sekitar 20 gram per ekor per hari), tidak 

memerlukan banyak lahan dalam pemeliharaannya (ukuran 

tubuh kecil, puyuh betina dewasa memiliki bobot sekitar 130 

gram) (Listyowati dan Kinanti, 2009 dalam Subekti dan 

Hastuti, 2013).  

Permintaan produk burung puyuh yang semakin 

meningkat membuat peternak harus berupaya meningkatkan 

produksinya. Namun dewasa ini kemajuan usaha ternak 

burung puyuh masih belum mampu mencapai tingkatan 

produksi yang optimal. Hal ini disebabkan karena pengelolaan 
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faktor produksi yang belum optimal. Faktor-faktor produksi 

tersebut meliputi bibit, pakan, dan manajemen pemeliharaan. 

Selain itu, burung puyuh juga memiliki siklus produksi yang 

relatif pendek dibandingkan dengan ayam petelur (Rasyaf, 

1994 dalam Mulyono, Sariri, dan Husodo, 2008). Setelah 

melewati siklus produksi tersebut produksi telur akan menurun, 

sehingga harus dilakukan pengafkiran pada unggas betina dan 

diganti dengan yang baru. Penyebab lain menurunnya 

produktivitas unggas yaitu terjadinya rontok bulu yang terjadi 

pada unggas dewasa selama masa produksi. Hal ini 

dikarenakan pakan yang dikonsumsi digunakan untuk 

meregenerasi tumbuhnya bulu baru. Kejadian rontok bulu 

yang bersifat alami pada unggas ini membuat para peternak 

berupaya membuat cara agar unggas yang dipelihara 

mengalami rontok bulu secara bersamaan atau sering disebut 

force molting (Setioko, 2005 dalam Susanti, 2015). 

Perontokan bulu pada unggas secara alami memerlukan waktu 

kurang lebih empat bulan, sehingga perlu adanya percepatan 

waktu perontokan bulu pada unggas dengan cara force molting. 

Force molting adalah tindakan merontokkan bulu dan 

menghentikan produksi telur pada unggas. Tindakan tersebut 

bertujuan untuk memberikan waktu istirahat bertelur bagi 

unggas, yang selanjutnya siap untuk bertelur pada masa 

produksi berikutnya dengan produksi dan kualitas telur yang 

lebih baik. Sehingga dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan 

apabila terjadi penurunan produksi dan kualitas telur pada 

suatu usaha peternakan (Rasyaf, 1994 dalam Mulyono, Sariri, 

dan Husodo, 2008). Ada beberapa metode dalam program 

force molting, salah satunya adalah metode konvensional atau 

dengan pembatasan pakan. Metode tersebut merupakan 

metode yang paling banyak dilakukan di Indonesia karena 
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mudah, praktis, ekonomis, dan sesuai dengan kondisi iklim di 

Indonesia. Selain itu dapat dikombinasikan dengan 

pengurangan air dan lama penyinaran (Setioko, 2005). 

Kualitas telur yang baik dapat dilihat dari dua faktor, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi 

warna telur, bentuk telur, tekstur dan keutuhan telur serta 

kebersihan kerabang telur (Umar dkk., 2000 dalam 

Purwaningsih, Djaelani, dan Saraswati, 2016). Sedangkan 

faktor internal meliputi nilai haugh unit (HU), indeks kuning 

telur, indeks putih telur, lemak kuning telur, dan warna kuning 

telur. Faktor kualitas internal dinilai lebih akurat untuk 

menentukan kualitas telur (Stadelman and Cotternill, 1986). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai force 

molting pada burung puyuh dengan pemuasaan terhadap 

indeks putih telur, indeks kuning telur, dan haugh unit. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah force molting dengan 

lamapemuasaan yang berbeda pada burung puyuh berpengaruh 

terhadap indeks putih telur, indeks kuning telur, dan haugh 

unit.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Rontok bulu adalah proses lepasnya bulu-bulu secara 

alami pada unggas betina dewasa selama masa produksi telur, 

sebagai akibat terdorong oleh tumbuhnya bulu baru. 

Terjadinya rontok bulu merupakan waktu istirahat bagi ternak 

unggas dalam menghasilkan telur sekaligus melakukan 

regenerasi pada jaringan saluran reproduksi atau oviduk. 

Kejadian rontok bulu yang bersifat alami pada unggas ini 

membuat para peternak berupaya membuat cara agar ternak 

peliharaannya mengalami rontok bulu secara serempak atau 

forced molting yang biasanya dilakukan dengan pengambilan 

pakan dari kandang atau feed withdrawal yaitu memuasakan 

ternak dengan hanya diberi air minum atau pemberian pakan 

dengan jumlah sangat terbatas dan kualitas rendah (Susanti, 

2015). 

Dari hasil penelitian Mulyono, Sariri, dan Husodo (2008) 

pemuasaan pada ayam afkir yang dilakukan selama 6 hari, lalu 

diikuti dengan pembatasan pakan selama 35 hari didapatkan 

bahwa perlakuan tersebut memberi dampak peningkatan 

produksi telur harian, dan penurunan konversi pakan, namun 

tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan, bobot telur, 

bobot kerabang, dan tebal kerabang. 

Pada penelitian Zurahmah, Yuwanta, dan Wihandoyo 

(2008) diketahui bahwa pemuasaan yang dilakukan pada masa 

dara pada burung puyuh berpengaruh pada penurunan 

konsumsi pakan, namun terjadi peningkatan konsumsi ransum 

pada minggu ke-6 setelah dilakukan pemuasaan pada burung 

puyuh. Selain berpengaruh pada konsumsi, pemuasaan pada 
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burung puyuh dara ini juga berpengaruh pada penurunan bobot 

badan pada saat pemuasaan, namun terjadi peningkatan bobot 

badan pasca pemuasaan dan melebihi bobot badan burung 

puyuh kontrol yang tidak dipuasakan. Burung puyuh yang 

semasa dara dipuasakan akan mengalami keterlambatan 

produksi telur yang pertama kalinya, namun bobot telur yang 

dihasilkan lebih tinggi dibanding burung puyuh yang tidak 

dipuasakan. Pemuasaan pakan burung puyuh selama dara juga 

berdampak pada ekonomi burung puyuh tersebut, burung 

puyuh yang dipuasakan cendenrung memilki biaya ransum 

besar dan income over feed cost yang rendah. 

Pada penelitian Gubali, Harimurti, dan Yuana (2001) 

didapatkan bahwa puyuh petelur yang diberikan perlakuan 

induced molting dengan pemuasaan sampai semua puyuh 

petelur tersebut secara sempurna berhenti bertelur (0% HDP) 

dan diberi air minum secara adlibitum menunjukkan bahwa 

puyuh petelur perlakuan berhenti berproduksi secara sempurna 

pada pemuasaan hari ke-5. Selain itu, juga terjadi penurunan 

bobot badan rata-rata 30%, penurunan bobot badan tersebut 

juga berdampak pada penurunan berat hati dan involusi 

jaringan-jaringan organ reproduksi. Kenaikan bobot badan 

terjadi setelah pemuasaan pada hari ke-3 dengan rata-rata 

kenaikan sekitar 50% dan mengalami puncak produksi pada 

hari ke-13 setelah dilakukan pemuasaan dengan peningkatan 

produksi sebesar 80-100%. Konsumsi pakan, konversi pakan, 

dan bobot telur setelah adanya perlakuan induced molting pada 

puyuh petelur tidak mengalami peningkatan yang signifikan 

dibanding dengan puyuh petelur yang tidak diberi perlakuan 

induced molting. 

Pada penelitian Kiptiyah, Hartono, dan Lisin (2012) 

dengan metode ranggas paksa mampu mengembalikan 
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regenerasi ovarium yang melibatkan pertumbuhan folikel yolk 

memasuki periode molting. Pada hari ke-21 setelah ranggas 

paksa ovarium mulau regenerasi, hal ini ditunjukan dengan 

banyaknya folikel yolk yang mulai tumbuh. Pada saat ranggas 

paksa ayam mengalami penurunan bobot badan akibat regresi 

dari hati, ovarium, oviduk, jaringan adiposa dan jaringan otot. 

Pengaruh lain yang menyebabkan suplementasi tepung bekicot 

yaitu kandungan protein kasar pada ransum. 

 

2.2 Burung Puyuh 

Burung puyuh liar pertama kali diternakkan di Amerika 

Serikat pada tahun 1870 yang disebut dengan Bob White Quail 

(Colinus virgianus), sedangkan di China disebut dengan Blue 

Breasted Quail (Coturnix-chinensis) (Tetty, 2002 dalam 

Elvioleta dkk., 2015). Di Indonesia burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica) mulai dikenal dan diternak pada akhir 

tahun 1979 sebagai unggas penghasil telur (Samudra, Arief, 

dan Samik, 2016). Puyuh memiliki potensi cukup besar 

sebagai penghasil telur. Jenis puyuh yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Coturnix-coturnix 

japonica. Puyuh merupakan unggas daratan yang memiliki 

tubuh kecil, berkaki pendek, dan tidak dapat terbang tinggi. 

Puyuh pemakan biji-bijian namun juga pemakan serangga dan 

mangsa berukuran kecil lainnya. Puyuh pada awalnya adalah 

burung yang liar kemudian didomestikasi dan diternakkan 

(Destia dkk., 2017). 

Ada beberapa jenis puyuh diantaranya adalah Puyuh 

Jepang (Cortunix-cortunix japonica), Puyuh Pekokoh 

(Cortunix chinensis), Puyuh Gonggong Jawa (Arborophila 

javanica), Puyuh Mahkota (Rollulus roulroul) dan Puyuh 

Telagan Loreng. Tidak semua puyuh tersebut yang dapat 
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dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, hanya burung puyuh 

Jepang yang diternakkan untuk diambil daging dan telurnya 

karena burung puyuh Jepang ini mampu menghasilkan telur 

sebanyak 250 butir/tahun (Luthfi, Nur, dan Anggraeni, 2015). 

Menurut Pappas (2015) secara ilmiah puyuh jepang 

dikelompokan dalam kelas dan susunan taksonomi sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves (bangsa burung) 

Ordo  : Galiformes 

Sub Ordo : Phasionaidae 

Family  : Phasianidae 

Sub Family : Phasianidae 

Genus  : Coturnix 

Spesies : Coturnix-coturnix japonica 

Di Indonesia usaha budidaya burung purung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) menjadi salah satu usaha yang 

paling banyak diminati dan dikembangkan karena burung ini 

memiliki banyak keunggulan, meliputi: (1) pada usia 41 hari 

burung puyuh betina sudah dapat menghasilkan telur, (2) 

dalam satu tahun bisa dihasilkan 250 sampai 300 butir telur 

dengan berat rata-rata 10 gram/butir, (3) tidak memerlukan 

lahan/ruang yang luas, (4) lebih adaptif terhadap kondisi 

lingkungan (penyakit dan suhu), (5) tidak memerlukan 

investasi yang besar, (6) dapat dikembangkan dengan investasi 

awal dan skala usaha beragam, (7) telur dan burung puyuh 

afkir memiliki nilai tukar yang tinggi dan mudah dipasarkan, 

(8) telur dan daging burung puyuh bergizi tinggi, (9) nilai 

unsur hara kotoran burung puyuh sebagai pupuk lebih tinggi 

dibandingkan kotoran ternak lainnya, (10) perputaran modal 
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cepat, (11) lebih toleran terhadap pakan dengan serat kasar 

tinggi di bandingkan dengan ayam ras. Dengan berbagai 

keunggulan tersebut, akan dapat meingkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan peternak burung puyuh (Anonimous
a
, 2008). 

Burung puyuh mempunyai dua fase pemeliharaan, yaitu 

fase pertumbuhan dan fase produksi. Pada fase pertumbuhan 

terbagi lagi mejadi 2, yaitu fase starter (umur 0-3 minggu) dan 

grower (umur 3-6 minggu). Perbedaan fase ini membawa 

resiko pada perbedaan kebutuhan zat pakan. Selain dari faktor 

manajemen dan bibit, faktor terpenting untuk menentukan 

produktivitas puyuh adalah faktor pakan (nutrisi). Protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air mutlak dalam 

jumlah yang cukup. Kekurangan salah satu kandungan pakan 

tersebut akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan 

menurunkan produktivitas puyuh (Radhitya, 2015). 

Penentuan jenis kelamin sejak dini sangat penting untuk 

memudahkan dalam manajemen pemeliharaan. Pada 

umumnya penentuan jenis kelamin pada burung puyuh dapat 

dilakukan pada umur tiga minggu atau lebih, salah satunya 

dengan memperhatikan warna bulu. Umumnya pertumbuhan 

bulu lengkap pada burung puyuh dicapai pada umur 2-3 

minggu. Bulu puyuh umur 3 minggu sudah tumbuh sempurna 

terutama pada puyuh jepang. Perbedaan karakteristik 

morfologi antara jantan dan betina disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perbedaan burung puyuh jantan dan betina dewasa 

kelamin 

Morfologi Jantan Betina 

Ukuran Lebih besar Lebih kecil 

Warna Paruh Coklat kehitaman Coklat tua 

Warna Bulu Dada Coklat muda Coklat muda lebih 

terang dengan totol-

totol coklat 

Warna Sayap Hitam gelap dengan 

bercak coklat 

keemasan 

Coklat muda dengan 

bercak kekuningan 

Warna Kaki Coklat kehitaman Kuning dengan 

bercak coklat 

Sumber: Tumbilung dkk. (2014) 

 

2.3 Pakan Burung Puyuh 

Pakan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mencapai suatu keberhasilan produktivitas burung puyuh 

secara optimal, oleh karena itu kuantitas dan kualitas pakan 

hendaknya selalu diperhatikan (Mone, Sudjarwo, dan 

Muharlien, 2016). Jenis bahan pakan merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi, 

kecernaan pakan, pertambahan bobot badan, dewasa kelamin, 

produksi telur dan kualitas telur yang dihasilkan. Setiap bahan 

pakan yang digunakan memiliki kandungan nutrient yang 

berbeda, sedangkan nutrient yang paling berpengaruh terhadap 

produksi burung puyuh adalah protein (Irawan, Sunarti, dan 

Mahfudz, 2012). 

Agar puyuh dapat tumbuh dan berproduksi tinggi, maka 

puyuh harus diberi pakan sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. 

Pada fase starter ternak puyuh membutukan kadar protein 

lebih tinggi yaitu 22-24% dalam formula pakannya, sedangkan 
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pada fase grower 20-22%. Masalahnya pakan komersil untuk 

puyuh jarang tersedia dipasar. Biasanya untuk konsumsi 

harian puyuh, peternak menggunakan pakan ayam petelur 

dengan protein kasar 18-20%. Protein dalam pakan berfungsi 

sebagai bahan utama untuk pembentuk semua organ tubuh 

termasuk organ reproduksi puyuh periode starter dan grower, 

sehingga nantinya puyuh dapat berproduksi optimal pada 

periode bertelur/layer. Pemberian pakan dengan protein yang 

lebih rendah dari kebutuhan dikawatirkan dapat menyebabkan 

pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi yang 

kurang optimal (Panjaitan, Sofiana, dan Priabudiman, 2012). 

Mutu pakan yang diberikan kepada burung puyuh sebagai 

penunjang produksi harus sesuai dengan standar mutu pakan 

yang tertuang dalam SNI 01-3907-2006 untuk puyuh fase 

layer (Anonimous
a
, 2008). 

 

Tabel 2. Persyaratan mutu pakan puyuh fase layer 

No Parameter Persyaratan 

1 Kadar air (%) Maks. 14,0 

2 Protein kasar (%) Min. 17,0 

3 Lemak kasar (%) Maks. 7,0 

4 Serat kasar (%) Maks. 7,0 

5 Abu (%) Maks. 14,0 

6 Kalsium (Ca) (%) 2, 50 – 3,50 

7 Fosfor total (P) (%) 0,60 – 1,00 

8 Fosfor tersedia (%) Min. 0,40 

9 Energi metabolis (ME) (KKal/kg) Min. 2700 

10 Total aflatoksin (µg/kg) Maks. 40,0 

11 Lisin (%) 

Metionin (%) 

Metionin + sistin (%) 

Min. 0,90 

Min. 0,40 

Min. 0,60 

Sumber: SNI 01-3907-2006 
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Selain pakan yang berkualitas, jumlah pemberian pakan 

juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

puyuh. Kekurangan jumlah pakan juga bisa berakibat 

menurunnya laju pertumbuhan dan jumlah produksi telur. 

Kebutuhan jumlah pakan untuk puyuh, seperti halnya ternak-

ternak lainnya, yaitu sekitar 10% dari berat hidupnya. Angka 

kebutuhan ini biasanya berada pada titik ideal ketika puyuh 

berumur di atas 8 minggu. Sebelum mencapai umur tersebut, 

puyuh membutuhkan pakan lebih dari 10% dari berat 

badannya, misalnya sampai umur 7 hari, dengan berat badan 

sekitar 10 gram, puyuh membutuhkan pakan seberat 2-3 gram 

perhari (Abidin, 2002 dalam Sa’adah, 2008). Secara lengkap, 

kebutuhan jumlah pakan rata-rata pada puyuh seperti 

tercantum dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kebutuhan jumlah pakan rata-rata pada puyuh 

Umur puyuh 
Kebutuhan jumlah pakan 

(gram/hari) 

0-10 hari 2-3 

11-20 hari 4-5 

21-30 hari 8-10 

31-40 hari 12-15 

41 hari sampai afkir 17-20 

Sumber: Abidin (2002) dalam Sa’adah (2008) 

 

Umumnya pakan burung puyuh merupakan pakan 

konsentrat yang telah diformulasikan sesuai dengan 

kebutuhannya dan siap untuk dikonsumsi. Ransum tersebut 

terdiri dari dua macam bahan pakan atau lebih yang telah 

disusun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak selama 24 

jam. Sehingga dengan penyediaan pakan yang telah dijadikan 

ransum tidak dapat terketahui pakan kesukaan puyuh dan 
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kebutuhan puyuh yang sebenarnya (Zahra, Sunarti, dan 

Suprijatna, 2012). 

Puyuh yang diberi ransum tinggi protein tidak mampu 

memanfaatkan konsumsi protein yang berlebihan untuk 

membentuk massa telur, sementara puyuh yang diberi ransum 

rendah protein lebih mampu memanfaatkan protein yang 

dikonsumsi karena adanya suplementasi lisin sintesis. 

Penggunaan ransum protein tinggi kemungkinan 

mengakibatkan produksi panas dalam tubuh meningkat 

sebagai akibat meningkatnya panas (heat increment) pada 

pencernaan protein, sehingga sintesis protein tubuh untuk 

pembentukan telur berkurang, karena sebagian protein akan 

dirubah menjadi energi guna membuang kelebihan panas 

tubuh, sehingga ekskresi nitrogen meningkat (Temim et al., 

2000 dalam Suprijatnadkk., 2009). 

 

2.4 Force Molting Pada Puyuh 

Molting atau rontok bulu adalah proses lepasnya bulu-bulu 

secara alami pada unggas betina dewasa selama masa produksi 

telur, sebagai akibat terdorong oleh tumbuhnya bulu baru. 

Terjadinya rontok bulu merupakan bulu merupakan waktu 

istirahat bagi ternak unggas dalam menghasilkan telur dan 

sekaligus melakukan regenerasi pada jaringan saluran 

reproduksi atau oviduk (Beyer, 1998). Molting merupakan 

peristiwa fisiologis yang dipengaruhi oleh kadar hormon tiroid, 

ditandai dengan rontoknya bulu yang terjadi pada bagian 

sayap, tubuh, dan ekor (Kuenzel, 2003). Proses molting pada 

ayam secara alami berlangsung selama kurang lebih empat 

bulan (Walbert, 2004 dalam Fitroh dkk., 2016). Jika 

dirangsang, proses molting bisa berlangsung kurang lebih 5-9 

minggu. Setelah proses molting akan terjadi peningkatan 
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produksi telur, disebabkan adanya perbaikan fungsi ovarium 

oleh sel atau jaringan baru (Barua et al., 2001).  

Induced molting adalah salah satu teknik tatalaksana yang 

ditempuh untuk mengatasi keadaan apabila produksi telur 

menurun, ada beberapa metode dalam melakukan IM salah 

satunya yaitu dengan pemuasaan (Christmas et al., 1985 dalam 

Gubali, Harimurti, dan Yuana, 2001). Pemuasaan biasanya 

dilakukan dengan pengambilan pakan dari kandang atau feed 

withdrawal yaitu memuasakan ternak dengan hanya memberi 

air minum atau diberi pakan dengan jumlah yang sangat 

terbatas dan kualitas rendah (Setioko, 2005). Akan terjadi 

penurunan berat badan sekitar 25% setelah dilakukan 

pemuasaan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengecilan hati, 

ovarium, dan oviduk. Organ tubuh ayam akan mengalami 

penyegaran kembali setelah melewati masa recovery, sehingga 

berpengaruh positif terhadap peningkatan telur pasca molting 

(Brake dan Thaxton, 1979 dalam Gubali, Harimurti, dan 

Yuana., 2001).  

Force molting dapat digunakan untuk menaikkan produksi 

telur, mempengaruhi konsumsi pakan, dan dalam perhitungan 

ekonomi lebih menguntungkan. Force molting juga mampu 

meningkatkan kualitas telur (Handayani, 1980 dalam Mulyono, 

Sariri, dan Husodo, 2008). Pada akhir siklus produksi pada 

ayam petelur akan terjadi penurunan produksi telur dan 

kualitas telur secara signifikan. Hal tersebut menyebabkan 

beberapa produsen melakukan ranggas paksa terhadap 

ternaknya dalam upaya meningkatkan kinerja. Setelah 

terjadinya ranggas paksa, produksi telur dan kualitas telur akan 

meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sebelum 

dilakukan ranggas paksa (Alodan dan Mashaly, 1999). 
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Pola urutan kejadian rontok bulu, berhenti bertelur dan 

produksi telur menurut Susanti et al. (2012) dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola urutan kejadian rontok bulu 

 

Metode ranggas secara konvensional pada ayam berupa 

pembatasan pakan paling banyak digunakan karena mudah 

praktis dan ekonomis dan dapat dikombinasikan dengan 

pengurangan air dan lama penyinaran. Prosedur ranggas paksa 

dengan menggunakan mineral seperti Zn, Al, dan NaCl juga 

berhasil digunakan. Penggunaan mineral untuk ranggas paksa 

menunjukkan hasil yang hampir sama dengan pembatasan 

pakan. Penggunaan hormon untuk ranggas paksa seperti 

progesteron dan tiroksin juga memberikan hasil yang lebih 

baik dibandingkan cara konvensional, karena tidak 

membutuhkan penurunan bobot badan untuk mendapatkan 

produksi telur yang baik setelah ranggas paksa. Prosedur 

ranggas paksa dianggap berhasil apabila itik mengalami 

sedikit cekaman atau stres, menghasilkan periode ranggas 

yang relatif pendek dan kembali bertelur dengan cepat, dengan 

kualitas dan kuantitas telur yang baik (Setioko, 2005). 

 

2.5 Kualitas Internal Telur Puyuh 

Telur merupakan sumber protein hewani, bergizi tinggi, 

disukai masyarakat, mudah didapat, harga terjangkau, dan 

dapat dibuat berbagai produk seperti roti, kue, telur asin dan 
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lain-lain. Kandungan komposisi gizi telur terdiri dari air 

73,7%, protein 12,9%, lemak 11,2%, dan karbohidrat 0,9%. 

Hampir semua lemak di dalam telur terdapat pada kuning telur, 

yaitu mencapai 32%, sedangkan pada putih telur lemaknya 

sangat sedikit. Oleh karena itu pengamatan lemak dan 

kolesterol lebih efektif dilakukan pada kuning telur (Komala, 

2008 dalam Muharlien, 2010). 

Faktor kualitas telur dibagi menjadi dua yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi warna 

telur, bentuk telur, tekstur dan keutuhan telur serta kebersihan 

kerabang telur (Umar dkk., 2000 dalam Purwaningsuh, 

Djaelani, dan Saraswati, 2016). Sedangkan faktor internal 

meliputi nilai haugh unit (HU), indeks kuning telur, indeks 

putih telur, dan warna kuning telur (Roberts, Chousalkar, and 

Samiullah, 2004). 

 

2.5.1 Indek Putih Telur 

Indeks putih telur ditentukan oleh tinggi putih telur kental 

dan diameternya. Faktor yang mempengaruhi nilai indeks 

putih telur antara lain lama penyimpanan, suhu tempat 

penyimpanan, dan nutrisi pakan. Indeks putih telur bervariasi 

antara 0,50-0,174 tergantung penyimpanan. Indeks putih telur 

akan menurun sebesar 40% dalam dua puluh jam pada suhu 

32
o
C (Romanoff dan Romanoff, 1963 dalam Argo, Tristiarti, 

dan Mangisah, 2013). Berat rata-rata albumen telur puyuh 

berkisar antara 4,9-5,0g, yaitu sekitar 53,5-59,5% dari total 

berat telur. Indeks albumen telur puyuh segar adalah antara 

0,1-0,15 (Genchev, 2012). Hal tersebut juga di dukung oleh 

Stadellman and Cotteril (1986) bahwa putih telur atau 

albumen mempunyai presentase sebesar 60% dari total berat 
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telur. Presentase telur pada unggas petelur bervariasi 

tergantung dari umur ayam, strain, dan umur dari telur. 

Putih telur terdiri dari empat bagian yaitu berturut-turut 

dari bagian luar sampai bagian dalam adalah lapisan putih 

telur encer bagian luar, lapisan putih telur kental bagian luar, 

lapisan putih telur encer bagian dalam dan lapisan 

calazaferous. Kandungan putih telur lebih banyak 

dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga selama 

penyimpanan bagian inilah yang cepat rusak (Romanoff dan 

Romanoff, 2006 dalam Indrawan, Sukada, dan Suada, 2012). 

Kerusakan ini terjadi terutama disebabkan oleh keluarnya air 

dari jala-jala ovomucin yang berfungsi sebagai pembentuk 

struktur putih telur, sehingga semakin lama telur disimpan, 

Indeks Putih Telur (IPT) makin kecil (Indrawan, Sukada, dan 

Suada, 2012). 

Menurut Sumitra, Sukada, dan Suada (2012) cara kerja 

pengamatan indeks putih telur meliputi telur yang sudah 

dipecah, ditaruh pada kaca bidang datar, kemudian diukur 

tinggi albumin, diameter albumin 1, dan diameter albumin 2 

menggunakan caliper (jangka). Selanjutnya menurut Argo, 

Tristiarti, dan Mangisah (2013) indeks putih telur dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Indeks Putih Telur =  

Keterangan:  

h = Tinggi putih telur  

d1 = Diameter panjang putih telur  

d2 = Diameter pendek putih telur 
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2.5.2 Indeks Kuning Telur 

Indeks kuning merupakan indeks mutu kesegaran yang 

diukur dari tinggi dan diameter kuning telur. Indeks kuning 

telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penyimpanan, 

strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan penyakit 

(Sudaryani, 2006 dalam Kurnia, Praseno, dan Kasiyati, 2012). 

Selain faktor tersebut indeks kuning telur juga dipengaruhi 

suhu tempat penyimpanan, kualitas membran vitelin dan 

nutrisi pakan. Nutrisi pakan tersebut meliputi protein, lemak, 

dan asam amino esensial (Argo, Tristiarti, dan Mangisah, 

2013). 

Kuning telur memiliki berat sekitar 4,3-4,5 g dan sangat 

menentukan nilai gizi telur secara keseluruhan. Proporsi 

kuning telur sekitar 31-37% dari berat telur (Genchev, 2012). 

Menurut Khan et al. (2013) nilai indeks kuning telur dapat 

dihitung menggunakan rumus: Indeks Kuning Telur = (Tinggi 

Kuning Telur/Diameter Kuning Telur). Untuk mengukur 

ketinggian dan diameter kuning telur dapat dilakukan dengan 

memecah telur dengan pisau dan meletakannya diatas kaca, 

kemudian diukur dengan alat spherometer (Dudusola, 2010). 

Selain menggunakan alat tersebut tinggi dan diameter kuning 

telur dapat diukur juga menggunakan mikrometer digital 

(Lestari, Tana, dan Isdadiyanto, 2016). 

Nilai indeks telur pada umumnya memiliki nilai yang 

beragam berkisar antara 0,33-0,55 dengan nilai rata-rata 0,42 

(Buckle dkk., 1987 dalam Swacita dan Cipta, 2011). Kualitas 

indeks telur dengan standar nilai normal dapat mengalami 

penurunan secara cepat apabila penyimpanannya lebih lama 

lagi. Penurunan ini disebabkan oleh membran vitelin kuning 

telur tidak kuat karena air dari putih telur telah memasuki 

kuning telur secara difusi sehingga terjadi pembesaran kuning 
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telur dan menjadi lembek (Indrawan, Sukada, dan Suada, 

2012). 

 

2.5.3 Haugh Unit 

Haugh Unit (HU) adalah ukuran kualitas telur bagian 

dalam yang didapat dari hubungan antara tinggi putih telur 

dengan bobot telur. Putih telur adalah salah satu indikasi 

dalam menentukan kualitas telur, yaitu berhubungan dengan 

nilai haugh unit. Semakin tinggi putih telur bagian yang 

kentalnya, maka tinggi pula nilai haugh unitnya dan semakin 

tinggi kualitas telurnya (Stadelman and Cotterill, 1986). 

Menurut Lestari, Tana, dan Isdadiyanto (2016) nilai Haugh 

Unit (HU) diamati dengan pengukuran tinggi putih telur dan 

kuning telur yang dilakukan dengan memecah telur dengan 

hati-hati pada permukaan kaca datar. Selanjutnya segera 

diukur menggunakan mikrometer digital, untuk penghitungan 

haugh unit, diukur tinggi putih telur dan bobot telur dengan 

menggunakan. Persamaan untuk pengukuran nilai HU adalah 

sebagai berikut: 

HU: 100log (h+7,57-1,7.W
0,37

)  

Keterangan: 

H: tinggi putih telur kental (mm)  

W: berat telur (g) 

Menurut standar United State Departemen of Agriculture 

(USDA) penentuan grade telur berdasarkan haugh unit adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai haugh unit kurang dari 31 digolongkan grade C 

2. Nilai haugh unit diantara 31-60 digolongkan grade B 

3. Nilai haugh unit diantara 60-72 digolongkan grade A 

4. Nilai haugh unit lebih dari 72 digolongkan grade AA  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan burung puyuh 

milik Bapak Iskandar yang beralamat di Dusun Bunder, 

Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kota Batu. 

Penelitian berlangsung selama satu bulan yaitu pada tanggal 1 

September – 1 Oktober 2018. Pengukuran kualitas internal 

telur dilakukan di Laboratorium Produksi Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Islam Malang pada akhir penelitian 

yaitu tanggal 1 Oktober 2018. 

 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Burung Puyuh 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor burung puyuh betina 

jenis Coturnix-coturnix japonica dengan umur 18 bulan yang 

memiliki berat rata-rata sebesar 179,94 g per ekor dengan nilai 

koefisien keragaman 8,17%. Data perhitungan koefisien 

keragaman dapat dilihat pada Lampiran 1. Burung puyuh yang 

digunakan dalam penelitian diperoleh dari peternakan burung 

puyuh Bapak Iskandar di Dusun Bunder, Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kota Batu. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang batteray yang terdiri dari 20 sekat dengan ukuran 25 

x 25 x 15cm per unit. Setiap sekat diisi 5 ekor burung puyuh. 

Pada setiap sekat dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat 

minum yang terbuat dari paralon. Peralatan lain yang 

digunakan yaitu timbangan, ember, serbet, lampu, kabel, 
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tandon, selang, dan sapu lidi. Sedangkan peralatan yang 

digunakan untuk menguji kualitas internal telur meliputi 

jangka sorong, spherometer, kaca, pisau, kalkulator, dan 

timbangan. Tata letak kandang perlakuan disajikan pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tata letak kandang 

 

3.2.3 Bahan Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian yaitu 

complete feed puyuh petelur umur 6 minggu dan seterusnya 

yang diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Kandungan nutrisi pakan diperoleh dari label yang tertera pada 

pakan konsentrat. Kandungan nutrisi pakan disajikan pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan nutrisi pakan complete feed puyuh petelur 

umur 6 minggu dst. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Zat makanan Jumlah 

Air Maks. 12% 

Protein kasar 19-21% 

Lemak kasar 3-7% 

Serat kasar Maks. 6% 

Abu Maks. 13% 

Kalsium 2,5-3% 

Phospor 0,6-0,9% 

Antibiotik + 

Sumber: Label pakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode force molting yang digunakan yaitu metode 

konvensional dimana ternak dipuasakan untuk beberapa hari, 

lalu diberi pakan, dan dipuasakan kembali sampai waktu 

penelitian yang telah ditentukan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah 

perbedaan jumlah hari pemuasaan pada P0, P1, P2, P3, dan P4. 

Perlakuan yang diberikan bisa dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Perlakuan dalam penelitian 

Perlakuan Keterangan 

P0 Kontrol atau tidak diberi perlakuan force molting. 

P1 Dilakukan pemuasaan selama dua hari, hari 

ketiga dan ke empat diberi pakan, dan perlakuan 

diulang sampai akhir penelitian. 

P2 Dilakukan pemuasaan selama empat hari, hari ke 

lima sampai hari ke delapan diberi pakan, dan 

perlakuan diulang sampai akhir penelitian. 

P3 Dilakukan pemuasaan selama enam hari, hari ke 

tujuh sampai hari ke dua belas diberi pakan, dan 

perlakuan diulang sampai akhir penelitian. 

P4 Dilakukan pemuasaan selama delapan hari, hari 

ke-9 sampai hari ke-16 diberi pakan, dan 

perlakuan diulang sampai akhir penelitian. 

 

Pemberian pakan setelah pemuasaan dilakukan satu kali 

sehari pada pagi hari sedangkan pemberian air minum 

dilakukan secara adlibitum. Penelitian dilaksanakan selama 

satu bulan, sebelum burung puyuh diletakkan dikandang 

perlakuan dilakukan penimbangan bobot badan terlebih dahulu 

untuk mengetahui bobot awal sebelum dilakukan penelitian. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan terdiri dari tiga 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap adaptasi dan tahap 

perlakuan. Tahap persiapan dilakukan sebelum penelitian 

dimulai, yaitu dengan membersihkan kandang dan daerah 

sekitar kandang dengan sapu dan disiram dengan air serta 

disucihamakan menggunakan desinfektan dengan tujuan 

membebaskan kandang dari bibit penyakit. Sebelum burung 

puyuh dimasukkan ke kandang yang telah disiapkan, 
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dilakukan persiapan pakan dan minum serta melakukan 

penimbangan bobot badan untuk mengukur koefisien 

keragamannya. Persiapan air minum dicampur dengan larutan 

vita chick untuk menghindari stres yang diberikan setiap hari. 

Tahap yang pertama yakni adaptasi, dilakukan selama satu 

minggu. Pada tahap ini burung puyuh mulai dibiasakan dengan 

pakan yang diberikan dengan jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhan. Tahap kedua yakni tahap perlakuan, dimana 

burung puyuh dipuasakan sesuai dengan perlakuan yang telah 

dibuat. Setelah dilakukan pemuasaan, selanjutnya burung 

puyuh diberi ransum seperti biasa dengan meletakkan pakan 

ransum ditempat pakan yang terbuat dari pipa dan diberi 

minum secara adlibitum. Setiap hari dilakukan pengecekan 

tempat minum dan pakan. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Indeks Putih Telur 

Indeks Putih Telur dihitung pada akhir penelitian 

dengan membagi tinggi putih telur dengan diameter 

putih telur. Diameter putih telur merupakan rata-rata 

dari panjang putih telur kental dan lebar putih telur 

kental. 

b. Indeks Kuning Telur 

Indeks Kuning Telur dihitung pada akhir penelitian 

dengan membagi tinggi kuning telur dengan diameter 

kuning telur. 

c. Haugh Unit 

Haugh Unit dihitung pada akhir penelitian dengan 

melihat dari hubungan antara tinggi putih telur dengan 

bobot telur dengan menggunakan rumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

3.6 Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan pada akhir penelitian, yaitu 

setelah melewati 0% HDP (pada hari ke-5 pemuasaan) pada 

saat keseluruhan burung puyuh mulai mengalami rontok bulu 

yaitu pada hari ke-25 program force molting. Data yang 

diperoleh diolah menggunakan software Microsoft Excel. Data 

dari rancangan acak lengkap (RAL) dianalisis dengan 

menggunakan ANOVA. Menurut Yitnosumarto (1993) model 

matematika dari rancangan acak lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut: 

      

Yij = µ + τi+ εij 

 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatanpada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

τi = Pengaruh pada perlakuan ke-i 

εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

ij = perlakuan, ulangan 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Force Molting 

Suatu metode perontokkan bulu pada unggas secara 

paksa yang dapat dilakukan dengan cara pembatasan 

pakan, pembatasan sinar, dan pemberian obat-obatan. 

2. Force Molting Metode Konvensional 

Salah satu metode perontokkan bulu secara paksa 

pada unggas dengan melakuka pembatasan pakan 

(puasa), pengaturan pencahayaan, ketinggian tempat, 

dan cara lain yang dilakukan tanpa menggunakan 

bantuan obat-obatan ataupun feed additive lainnya. 
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3. Addlibitum 

Cara pemberian pakan atau minum yang selalu 

tersedia ditempat pakan atau minum dalam jangka 

waktu tertentu atau 24 jam. 

4. Indeks Kuning Telur 

Indeks kuning merupakan indeks mutu kesegaran 

yang diukur dari tinggi dan diameter kuning telur. 

5. Indeks Putih Telur 

Indeks putih telur ditentukan oleh tinggi putih telur 

kental dan diameternya. 

6. Haugh Unit 

Haugh Unit (HU) adalah ukuran kualitas telur 

bagian dalam yang didapat dari hubungan antara tinggi 

putih telur dengan bobot telur.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas telur dapat diketahui melalui beberapa cara, salah 

satunya dengan mengukur nilai dari kualitas internalnya. 

Kualitas internal yang dapat diukur meliputi indeks putih telur, 

indeks kuning telur, dan haugh unit. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa perlakuan force molting dengan 

metode konvensional yang diberikan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap semua variabel, yang 

meliputi indeks putih telur, indeks kuning telur, dan haugh 

unit. Masing-masing variabel dari beberapa perlakuan 

memiliki nilai yang hampir seragam dan relatif sama dengan 

perlakuan kontrol. Hal tersebut karena telur yang diteliti masih 

tergolong dalam kondisi segar atau langsung dilakukan 

pengukuran setelah pengambilan telur, sehingga belum terjadi 

penurunan kualitas. 

Penurunan kualitas telur secara umum sangat dipengaruhi 

oleh lama simpan telur. Telur yang disimpan terlalu lama 

dapat menyebabkan penurunan kesegaran telur. Menurut 

Buckle dkk. (2013) proses penurunan kesegaran telur yang 

terjadi selama penyimpanan telur secara berurutan meliputi: 

(1) terjadi penurunan berat telur akibat hilangnya air dari 

albumen melalui proses evaporasi.  Penurunan berat telur juga 

diakibatkan karena hilangnya CO2, NH3, N2, dan H2S selama 

proses evaporasi, (2) pertambahan volume ruang udara akibat 

hilangnya air, (3) penurunan berat jenis akibat pertambahan 

volume ruang udara, (4) timbul bercak-bercak pada 

permukaan kulit telur akibat penyebaran air yang tidak merata, 

(5) penurunan jumlah putih telur kental akibat pecahnya serat 

glikoprotein ovomucin, (6) pertambahan diameter kuning telur 
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akibat perpindahan air dari albumen ke kuning telur secara 

osmosis, (7) perubahan cita-rasa, (8) kehilangan CO2, (9) 

peningkatan pH terutama pada albumen yang semula pH 7 

menjadi pH 10 sampai 11, akibat hilangnya CO2. 

Nilai dari rataan hasil penelitian pengaruh force molting 

terhadap indeks putih telur, indeks kuning telur, dan haugh 

unit pada burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dengan 

lama pemuasaan yang berbeda secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel 6. 

Tabel 6. Rataan hasil penelitian indeks putih telur, indeks 

kuning telur, dan haugh unit pada telur burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Indeks 

Putih Telur 

Indeks 

Kuning Telur 
Haugh Unit 

P0 0,10 ± 0,0043 0,42 ± 0,0179 57,70 ± 1,1944 

P1 0,09 ± 0,0084 0,47 ± 0,0493 57,95 ± 0,2271 

P2 0,09 ± 0,0067 0,45 ± 0,0469 57,75 ± 0,7440 

P3 0,10 ± 0,0235 0,46 ± 0,0224 57,72 ± 1,6700 

P4 0,10 ± 0,0298 0,47 ± 0,0131 56,88 ± 1,6707 

Sumber: Hasil pengukuran dan perhitungan 

 
Indikator keberhasilan force molting dapat diketahui 

dengan adanya penurunan produksi dan rontok bulu yang 

terjadi pada burung puyuh. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, perlakuan force molting dengan metode 

konvensional hanya berpengaruh terhadap produksi telur dan 

bobot badan burung puyuh. Menurut (Gubali, Harimurti, dan 

Yuana, 2001) penurunan bobot badan berpengaruh positif 

pada perbaikan organ reproduksi. Bobot badan yang turun 

terjadi karena burung puyuh mengalami perombakan cadangan 

energi meliputi lemak, glikogen, dan jaringan protein sehingga 
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terjadi penurunan ukuran saluran reproduksi dan bobot 

ovarium. Disamping itu penurunan bobot badan juga terjadi 

karena penurunan berat hati dan involusi jaringan-jaringan 

organ reproduksi. Hal tersebut mengakibatkan burung puyuh 

berhenti untuk memroduksi telur. 

Menurut penelitian (Putridan Prayogi, 2018) ditinjau dari 

segi keberhasilan force molting perlakuan terbaik ditunjukkan 

pada perlakuan P4, karena memiliki rataan nilai bobot badan 

dan produksi telur yang paling rendah yaitu 112,13 dan 1,51. 

Sedangkan perlakuan yang memiliki rataan nilai bobot badan 

dan produksi telur tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P0 

yaitu 185,35 dan 3,38. Semakin rendah rataan nilai bobot 

badan dan produksi telur, maka akan semakin baik untuk 

menunjang proses force molting. Dalam penelitian didapatkan 

bahwa terjadi penurunan pada setiap perlakuan, penurunan 

tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari pemuasaan yang 

dilakukan. Pada burung puyuh yang dipuasakan, nutrisi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tidak 

terpenuhi serta terjadi cekaman atau stres selama proses force 

molting berlangsung. Penurunan produksi telur yang terjadi 

berbanding lurus dengan bobot badan burung puyuh. Data 

pengamatan pertambahan bobot badan dan produksi telur pada 

Lampiran 5. 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur 

Indikator yang dapat digunakan untuk menentukan mutu 

kesegaran telur salah satunya adalah indeks putih telur. Indeks 

putih telur dapat diperoleh dari perhitungan berbandingan 

antara tinggi dan rata-rata diameter panjang dan pendek putih 

telur (Popoola, dkk., 2015). Hasil penelitian indeks putih telur 

pada telur burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dengan 
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perlakuan force molting metode konvensional dapat dilihat 

pada Lampiran 2, sedangkan rataannya dapat dilihat pada 

Tabel 6. Rataan hasil penelitian indeks putih telur mulai dari 

yang terendah sampai tertinggi secara berturut-turut adalah 

perlakuan P1 (0,09 ± 0,0084), P2 (0,09 ± 0,0067), P0 (0,10 ± 

0,0043), P4 (0,10 ± 0,0298), P3 (0,10 ± 0,0235). Rata-rata hasil 

nilai indeks putih telur pada masing-masing perlakuan 

tergolong normal yaitu berkisar antara 0,09 sampai 0,10. Hal 

tersebut didukung oleh data Anonimous
b
 (2018) bahwa telur 

konsumsi segar memiliki indeks putih telur antara 0,50-0,175 

SNI (3926-2008) dengan nilai indeks putih telur normal antara 

0,092-0,175 SNI (3926-2008). 

Hasil analisa statistik data hasil penelitian indeks putih 

telur dapat dilihat pada Lampiran 2. Perlakuan force molting 

dengan metode konvensional tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap indeks putih telur. Nilai indeks 

putih telur secara umum sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, meliputi lama penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, 

dan kandungan nutrisi dalam pakan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Riawan, Riyanti, dan Nova (2017) bahwa 

nilai indeks putih telur sangat dipengaruhi oleh lama 

penyimpanan, peningkatan pH karena penguapan CO2, dan 

kerusakan serabut ovomucin. Argo, Tristiarti, dan Mangisah 

(2013) menyatakan bahwa nilai indeks putih telur dipengaruhi 

juga oleh suhu tempat penyimpanan dan nutrisi dalam pakan. 

Nutrisi dalam pakan dapat meliputi protein, lemak, dan asam 

amino esensial. 

Nilai indeks putih telur yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dapat disebabkan karena sampel telur langsung diukur setelah 

pengambilan telur atau bisa dikatakan telur tersebut masih 

dalam kondisi segar. Telur yang masih segar memiliki putih 
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telur yang dapat mempertahankan keutuhan sel, sehingga tidak 

terjadi pelepasan CO2 yang dapat mengakibatkan peningkatan 

pH sehingga telur menjadi tidak segar. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Azizah, Djaelani, dan Mardiati (2018) bahwa 

peningkatan pH pada putih telur akan memberikan pengaruh 

pada ikatan kompleks ovomucyn-lysozym. Ikatan kompleks 

ovomucyn-lysozym akan mengeluarkan air sehingga putih telur 

menjadi encer (tidak segar). Perubahan nilai pH pada putih 

telur dapat terjadi karena hilangnya CO2 dan aktifnya enzim 

proteolitik, sehingga dapat memecah membrane vitelin yang 

menyebabkan putih telur menjadi cair dan tipis. Pernyataan 

tersebut juga didukung oleh pendapat Lestari, Mardiati, dan 

Djaelani (2018) bahwa penurunan indeks putih telur dapat 

terjadi karena hilangnya CO2 dan terjadinya pemecahan asam 

karbonat menjadi CO2. Hal tersebut mengakibatkan serat 

musinakan kehilangan strukturnya, sehingga memberikan 

terkstur kental pada albumen telur yang menyebabkan 

albumen menjadi encer (tidak segar). 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning Telur 

Indeks kuning telur adalah indikator yang dapat digunakan 

untuk menentukan mutu kesegaran telur yang dapat diperoleh 

dari perhitungan berbandingan antara tinggi dan diameter 

kuning telur (Popoola, dkk., 2015). Hasil penelitian indeks 

kuning telur pada telur burung puyuh (Coturnix-coturnix 

japonica) dengan perlakuan force molting metode 

konvensional dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan 

rataannya dapat dilihat pada Tabel 6. Rataan hasil penelitian 

indeks putih telur mulai dari yang terendah sampai tertinggi 

secara berturut-turut adalah perlakuan P0 (0,42 ± 0,0179), P2 

(0,45 ± 0,0469), P3 (0,46 ± 0,0224), P4 (0,47 ± 0,0131), P1 
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(0,47 ± 0,0493). Rata-rata hasil nilai indeks kuning telur pada 

masing-masing perlakuan tergolong normal yaitu berkisar 

antara 0,42 sampai 0,47. Hal tersebut didukung oleh data 

Anonimous
b
 (2018) bahwa telur konsumsi segar memiliki 

indeks kuning telur antara 0,330-0,521 SNI (3926-2008) 

dengan nilai indeks kuning telur normal antara 0,394-0,521 

SNI (3926-2008). 

Hasil analisa statistik data hasil penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Perlakuan force molting dengan metode 

konvensional tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap indeks kuning telur. Secara umum indeks 

kuning telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi lama 

penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, dan nutrisi pakan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Argo, Tristiarti, dan 

Mangisah (2013) bahwa indeks kuning telur dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain lama penyimpanan, suhu tempat 

penyimpanan, kualitas membran vitelin, dan nutrisi dalam 

pakan. Nutrisi dalam pakan dapat meliputi protein, lemak, dan 

asam amino esensial. 

Nilai indeks kuning telur yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dapat disebabkan karena sampel telur langsung 

diukur setelah pengambilan telur atau bisa dikatakan telur 

tersebut masih dalam kondisi segar. Telur segar belum 

dipengaruhi oleh faktor lama penyimpanan sehingga membran 

vitelin masih dalam keadaan normal. Membran vitelin yang 

normal dapat menjaga kuning telur dari difusi larutan putih 

telur yang dapat menyebabkan kuning telur mengalami 

pelebaran dan berubah menjadi lembek (tidak segar). Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Joni, Zulfikar, dan Adelina 

(2017) bahwa semakin lama telur disimpan dapat 

menyebabkan penguapan CO2 dan H2O dalam jumlah yang 
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besar dalam kuning telur, sehingga terjadi peningkatan 

diameter kuning telur. Penurunan nilai indeks kuning telur 

disebabkan karena membran vitelin tidak kuat menahan difusi 

air putih telur, sehingga air putih telur masuk kedalam kuning 

telur. Hal tersebut menyebabkan kuning telur melebar dan 

berubah menjadi lembek (tidak segar). 

Kandungan protein dan lemak didalam pakan juga 

merupakan faktor yang memengaruhi nilai indeks kuning telur. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Azis, Djunaidi, dan 

Natsir (2014) bahwa nilai indeks kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan protein di dalam pakan, karena 

protein berperan dalam pembentukan membran vitelin dan 

khalaza yang memiliki fungsi untuk menjaga kekokohan 

kuning telur pada saat proses pembentukan telur. Selain 

protein nilai indeks kuning telur juga dipengaruhi oleh 

kandungan lemak di dalam pakan, karena deposit lemak pada 

kuning telur memberikan kualitas yang baik terhadap indeks 

kuning telur. Menurut Purwati, Djaelani, dan Yuniwarti (2015) 

semakin tinggi kandungan protein dan lemak di dalam pakan 

maka semakin tinggi nilai indeks kuning telur. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit 

Haugh unit adalah indikator yang menunjukan tingkat 

kesegaran telur secara keseluruhan yang diperoleh dari 

perhitungan hubungan antara tinggi putih telur dan bobot telur 

(Stadelman and Cotterill, 1986). Hasil penelitian haugh unit 

telur pada telur burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) 

dengan perlakuan force molting metode konvensional dapat 

dilihat pada Lampiran 4, sedangkan rataannya dapat dilihat 

pada Tabel 6. Rataan hasil penelitian indeks putih telur mulai 

dari yang terendah sampai tertinggi secara berturut-turut 
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adalah perlakuan P4 (56,88 ± 1,6707), P0 (57,70 ± 1,1944), P3 

(57,72 ± 1,6700), P2 (57,75 ± 0,7440), P1 (57,95 ± 0,2271). 

Rata-rata hasil nilai haugh unit pada masing-masing perlakuan 

tergolong baik yaitu berkisar antara 56,88 sampai 57,95 dan 

tergolong pada grade B. Hal tersebut didukung oleh data 

United State Departemen of Agriculture (USDA) bahwa nilai 

haugh unit yang tergolong dalam grade B antara 31-60. 

Hasil analisa statistik data hasil penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Perlakuan force molting dengan metode 

konvensional tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap haugh unit. Nilai haugh unit dipengaruhi 

oleh berat telur dan tinggi putih telur khususnya struktur gel 

ovomucin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aziz, Djunaidi, 

dan Natsir (2014) bahwa besar kecilnya nilai haugh unit 

tergantung dari berat telur dan tinggi putih telur. Semakin 

tinggi nilai haugh unit maka semakin tinggi juga kualitas putih 

telurnya. Azizah, Djaelani, dan Mardiati (2018) menambahkan 

bahwa faktor yang paling memengaruhi nilai haugh unit 

adalah nilai indeks putih telur. Penurunan nilai indeks putih 

telur disebabkan karena rusaknya struktur gel ovomucin yang 

dapat terjadi akibat peningkatan pH telur. Putih telur yang 

encer dapat menurunkan nilai haugh unit dan kualitas telur. 

Nilai haugh unit yang tidak berbeda nyata (P>0,05) dapat 

disebabkan karena sampel telur langsung diukur setelah 

pengambilan telur atau bisa dikatakan telur tersebut masih 

dalam kondisi segar, sehingga belum terjadi kerusakan pada 

putih telur. Kerusakan putih telur sangat dipengaruhi oleh 

lama simpan telur sehingga dapat menyebabkan meningkatnya 

pH telur yang menyebabkan telur menjadi encer (tidak segar). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Joni, Zulfikar, dan 
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Adelina (2017) bahwa nilai haugh unit telur akan menurun 

seiring dengan lamanya waktu simpan telur. 

Telur segar memiliki nilai haugh unit yang tinggi, semakin 

tinggi nilai haugh unit maka viskositas putih telur akan 

semakin pekat, sehingga kualitas internal telur akan semakin 

baik. Hal tersebut terjadi karena pada telur segar struktur gel 

ovomucin masih bagus dan dapat mengikat air secara optimal, 

sehingga albumen bisa kental. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Purwati, Djunaidi, dan Natsir (2015) bahwa semakin 

tinggi nilai haugh unit maka viskositas albumen akan semakin 

pekat. Albumen yang terdapat pada telur mengandung gel 

ovomucin. Gel ovomucin berperan sebagai pengikatan air 

untuk mempertahankan kekentalan albumen. Albumen akan 

semakin kental jika ovomucin memiliki jumlah jala yang 

banyak dan memiliki struktur yang kuat, sehingga viskositas 

albumen menjadi tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi ovomucin maka semakin baik pula kualitas 

internal telur.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan force molting dengan lama pemuasaan yang 

berbeda memberikan hasil yang relatif sama terhadap semua 

variabel, meliputi indeks putih telur, indeks kuning telur, dan 

haugh unit. Masing-masing variabel dari beberapa perlakuan 

memiliki nilai yang relatif sama dengan perlakuan kontrol. Hal 

tersebut karena telur yang diteliti masih tergolong dalam 

kondisi segar atau langsung dilakukan pengukuran setelah 

pengambilan telur. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan 

force molting dengan pengaturan pemuasaan yang berbeda 

terhadap variabel lain meliputi ukuran dan berat organ 

reproduksi, guna mengetahui pengaturan pemusaan terbaik 

dalam program force molting. 
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