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PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN DUCKWEED  
TERFERMENTASI TERHADAP KADAR  

KOLESTEROL TELUR PUYUH 
 
 

ABSTRAK 
 

Oleh 
 

Ayu Sri Utami 
B1D 014040 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  pengaruh tingkat penggunaan 

duckweed terfermentasi terhadap kadar kolesterol telur puyuh. Sebanyak 80 ekor 
puyuh jenis Coturnix coturnix japonica yang berumur 2 bulan atau puyuh yang baru 
mulai bertelur dialokasikan secara acak ke dalam  empat perlakuan pakan, dan setiap 
perlakuan terdiri atas empat ulangan yang masing-masing terdiri atas 5 ekor menurut 
rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan yang dberikan yaitu P0 (Pakan basal + 0% 
duckweed terfermentasi) perlakuan yang dilakukan adalah pemberian pakan basal 
dengan penambahan 0% duckweed terfermentasi (P0), 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3). 
Pakan basal yang digunakan adalh dedak halus, konsentrat dan jagung kuning. 
Pengamatan dilakukan selama 3 minggu setelah periode adaptasi selama satu minggu. 
Pada dua hari terakhir enam butir telur dari masing-masing ulangan dikoleksi untuk 
penentuan kadar kolesterol pada yolknya menggunakan  metode Liebermann  
Burchard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan duckweed 
terfermentasi pakan tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kadar kolesterol telur 
puyuh. Disimpulkan bahwa penggunaan duckweed terfermentasi sampai 15% dalam 
pakan belum dapat menurunkan kadar kolesterol telur puyuh. 

 

Kata kunci : duckweed terfermentasi, kholesterol, telur puyuh. 
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THE EFFECT OF USING LEVELS OF FERMENTED DUCKWEED IN 
QUAIL DIETS ON EGG CHOLESTEROL 

 
ABSTRACT 

 

By  

Ayu Sri Utami 
B1D 014040 

 
This study was aimed to examine the effect of using fermented duckweed in the diets 
on cholesterol levels of quail eggs. A total of 80-two months old quail (Coturnix 
coturnix japonica) or has just started laying egg were randomly allocated into four 
dietary treatments, in which each treatment consisted of four replications consisting 
of 5 birds each according to a completely randomized design (CRD). Fermented 
duckweed used in each treatment were:  P0 (0%), P1 (5%), P2 (10%), and P3 (15%), 
complementing other feed ingredients, namely: rice bran, crude palm oil (CPO), 
concentrate and yellow corn. Observations were conducted for 3 weeks following  a 
week of adaptation. On the last two days, six eggs from each replication were 
collected for determination of cholesterol levels in the yolk using the Liebermann 
Burchard method. The results of this study indicate that the level of fermented 
duckweed in diets had no significant effect (P> 0.05) on the levels of quail egg 
cholesterol. It was concluded that the use of fermented duckweed up to 15% in feed 
has not been able to reduce cholesterol levels of quail eggs.  
 

Keywords: fermented duckweed, cholesterol, quail eggs. 
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PENDAHULUAN 
 

Telur puyuh merupakan makanan dengan kandungan gizi cukup lengkap, 

meliputi karbohidrat, protein dan delapan macam asam amino yang berguna bagi 

tubuh, terutama bagi anak – anak dalam masa pertumbuhan. Telur digemari oleh 

semua kalangan umur karena bentuknya yang kecil dan rasanya yang enak 

(Silva, 2008). Manfaat telur puyuh untuk kesehatan dikenal di Indonesia dan 

Asia, telur puyuh digunakan untuk mengobati insomnia, kecapaian, membantu 

proses pembentukan darah, memperkuat otot dan tulang. Oleh karena itu telur 

puyuh sering disebut sebagai animal ginseng (Fenita dan Tatiek, 2006). Namun 

diantara telur ayam, itik dan puyuh, telur puyuh ini ternyata memiliki kandungan 

kolesterol tertinggi (844 mg/dL) dibandingkan dengan kadar kolesterol telur 

ayam (432 mg/dL) (Anonim, 2010), sehingga kemungkinan menyebabkan 

konsumsinya terbatas, dikarenakan masyarakat menyadari bahwa kolesterol itu 

berhubungan dengan berbagai penyakit jantung. Hasil penelitian  Aziz et al. 

(2012); Wiryawan dkk, (2016) menunjukkan bahwa kadar kolesterol kuning  

telur ayam dan itik adalah 7.65 dan 10.30 mg/g sedangkan kandungan kolesterol 

pada telur puyuh adalah 844 mg/dL.  

Pemberian duckweed sebagai pakan puyuh, disamping sebagai usaha 

pemanfaatan bahan pakan lokal juga berpotensi menurunkan kadar kholesterol 

telur. Duckweed (Lemna minor) adalah tanaman air kecil yang ditemukan 

tumbuh mengapung diatas air dengan tingkat penyebaran yang sangat luas 

diseluruh dunia dan potensial sebagai sumber hijauan pakan yang berkualitas 

tinggi bagi ternak. Namun, relatif tingginya kadar serat pada duckweed dapat 

menyebabkan menurunya nilai gizinya sehingga perlu diolah terlebih dahulu. 

Mangisah dkk (2009) menyatakan bahwa kadar serat dalam bahan pakan dapat 

diturunkan melalui proses fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tingkat penggunaan duckweed terfermentasi dalam pakan 

terhadap kadar kolesterol telur puyuh. 
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MATERI DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan 

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selama 30 hari. Penyiapan  sampel dilakukan 

di Laboratorium INMT, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram dan analisis 

kadar kolesterol telur di Lab. Terpadu Departemen INTP-Fapet IPB. 

Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 80 ekor puyuh yang sudah mulai bertelur 

dengan umur 2 bulan. Bahan pakan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu jagung kuning, dedak halus, konsentrat, CPO, premik, dan tepung 

duckweed terfermentasi.  

 
Tabel 1. Formulasi Pakan Penelitian 

Bahan pakan Perlakuan  
P0 P1 P2 P3 Kebutuhan 

Jagung kuning (%) 30 34 34 30 - 
Konsentrat (%) 35 29 27 25 - 
Dedak halus (%) 31 28 25 25 - 
Duckweed (%) 0 5 10 15 - 
Premix (%) 1 1 1 1 - 
CPO (%) 3 3 3 4 - 

Kandungan nutrisi      

Protein kasar (%) 17,86 17,00 17,48 17,94 17-19 
Energi metabolisme (kkal/kg) 2769 2707.5 2709.0 2725,5 2700 
Ca (%) 3,87 3,33 3,50 3,12 3,25 
P (%) 0,97 0,87 0,93 0,92 0,6 
Sk (%) 6.22 6.41 6.50 6.85 5 
Lk (%) 6.94 7.07 7.04 8.02 4 

 
 

 
Rancangan Penelitian 

 
Sebanyak 80 ekor burung puyuh jenis Coturnix coturnix japonica yang 

berumur 2 bulan, atau burung puyuh yang baru mulai bertelur dibagi secara acak 

ke dalam 4 kelompok perlakuan pakan dengan 4 ulangan yang masing-masing 

terdiri atas 5 ekor burung puyuh, menurut rancangan acak lengkap (RAL). 

Keempat perlakuan pakan tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. P0 = Pakan dengan 0% duckweed terfermentasi 

b. P1 = Pakan dengan 5% duckweed terfermentasi 

c. P2 = Pakan dengan 10% duckweed terfermentasi 

d. P3 = Pakan dengan 15% duckweed terfermentasi 

Selama 3 minggu, pakan dalam bentuk mash disediakan secara ad libitum 

dan air minum selalu tersedia. Konsumsi pakan dan produksi telur dicatat tiap 

hari. 

 

Analisis data 
 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan Program 

analisis statistic SAS (Sas, 2001) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bobot Bagian – bagian Telur Puyuh 

Manfaat telur puyuh untuk kesehatan dikenal di Indonesia dan Asia. Telur 

puyuh digunakan untuk mengobati insomnia, kelelahan, membantu proses 

pembentukan darah, memperkuat otot dan tulang. Oleh karena itu telur puyuh 

sering disebut sebagai animal ginseng (Fenita dan Tatiek, 2006). Produksi dan 

bobot bagian- bagian  telur puyuh dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Produksi dan Bobot Bagian – bagian Telur Puyuh yang diberikan 

Pakan mengandung berbagai Level Duckweed Terfermentasi. 

Variabel Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Produksi telur (butir)* 75±4.69a 67±5.80ab 59±4.00ab 56±15.84b 

Bobot telur (g) 11.87±0.76a 10.52±0.48b 10.60±1.01b 10.49±0.49b 

Bobot Yolk (g) 4.02±0.07a 3.38±0.22ab 3.35±0.65ab 3.10±0.66b 

Bobot albumen (g) 6.38±0.74a 5.78±0.24a 5.80±0.24a 5.78±0.73a 

Bobot Cangkang (g) 1.48±0.10a 1.38±0.14a 1.45±0.15a 1.40±0.29a 
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Keterangan : Huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0.05) 

 *Produksi telur selama 3 minggu per 5 ekor 

 

Produksi  dan Bobot Telur  

                Tabel 3 nampak bahwa  rata – rata produksi telur puyuh kontrol (P0) 

sebanyak 75+4.69 secara nyata (P<0.05) lebih tinggi dibandingkan dengan puyuh 

yang mendapatkan pakan mengandung duckweed terfermentasi, sedangkan 

puyuh yang mendapat pakan yang mengandung duckweed terfermentasi 15% 

(P3) signifikan lebih rendah dibandingkan puyuh lainnya.  

          Tabel 3 menunjukkan bahwa bobot telur untuk kontrol (P0) yaitu 

11,87+0.76g secara nyata (P<0.05) lebih tinggi dari bobot telur yang dihasilkan 

oleh puyuh yang mendapat pakan mengandung duckweed terfermentasi. Jadi 

puyuh yang mendapat pakan mengandung duckweed terfermentasi bukan hanya 

produksinya lebih rendah dari kontrol, bobot telurnya juga lebih rendah.  

Rendahnya produksi dan bobot telur yang dihasilkan oleh puyuh yang mendapat 

pakan mengandung duckweed terfermentasi kemungkinan karena kadar serat 

kasar (SK) pakan yang mengandung duckweed terfermentasi secara bertahap 

meningkat sejalan dengan kenaikan level penggunaan duckweed terfermentasi 

(Tabel 2). Secara umum sudah diketahui bahwa serat kasar dalam pakan 

menyebabkan berkurangnya kecernaan zat gizi sehingga puyuh yang pakannya 

mengandung duckweed terfermentasi mendapat zat gizi yang lebih rendah dari 

puyuh yang mendapat pakan kontrol sehingga produksi dan bobot telurnya 

menjadi lebih rendah. Namun demikian bobot telur yang dihasilkan dalam 

penelitian ini masih dalam kisaran normal seperti yang dilaporkan oleh peneliti 

terdahulu. Bobot telur puyuh berkisar antara 8 – 10 g (Yuwanta, 2010) dan 

Wiryawan, et al. (2015) melaporkan bahwa telur puyuh yang diberikan pakan 

mengandung limbah rajungan tidak berbeda dari puyuh yang diberi pakan 

kontrol yaitu berkisar antara 10.17 - 10.61g. 
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   Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Saraswati, dkk (2016) mengenai pengaruh pemberian berbagai 

jenis pakan organik terhadap bobot telur.  Terdapat perbedaan antara bobot telur 

yang diproduksi oleh puyuh yang diberi pakan komersial (P0) dengan yang diberi 

pakan dari berbagai jenis pakan organik baik dengan P1 (Pakan organik 

komersial + serbuk kunyit), P2 (campuran pakan organik standar ditambah ikan 

kembung, daun singkong + serbuk kunyit) maupun dengan P3 (campuran pakan 

organik standar ditambah rumput laut, daun singkong + serbuk kunyit). Bobot 

telur paling besar adalah telur yang diproduksi oleh puyuh yang diberi pakan 

komersial, sedangkan telur yang diproduksi oleh puyuh yang diberi pakan 

organik + serbuk kunyit mempunyai bobot telur yang lebih kecil. 

Bobot Yolk 

Bobot yolk juga menurun sejalan dengan semakin meningkatnya 

penggunaan duckweed terfermentasi dalam pakan. Bobot yolk untuk puyuh yang 

diberi pakan kontrol (P0) yaitu 4.02+0.07g tidak berbeda nyata dengan puyuh 

yang pakannya mengandung 5 dan 10% duckweed terfermentasi, namun secara 

nyata lebih tinggi dari telur puyuh yang mendapat pakan mengandung 15% 

duckweed terfermentasi. Kul dan Seker (2014) menunjukkan bahwa bobot yolk 

normal adalah 3.69g. Bobot yolk untuk kontrol yaitu 4.02+0.07 termasuk normal, 

tetapi bobot yolk yang dihasilkan oleh puyuh yang mendapat pakan mengandung 

duckweed terfermentasi masih kurang dari bobot yolk yang normal. 

Hasil analisis pengaruh pemberian berbagai jenis pakan organik terhadap 

bobot kuning telur menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Meskipun 

pemberian berbagai jenis pakan organik menyebabkan penurunan bobot telur, 

namun tidak mempengaruhi bobot kuning telur (Saraswati, dkk. 2016). 

Bobot Albumen  

  Tabel 3 menunjukkan bahwa bobot albumen berkisar antara 5.78 – 

6.38g. Hasil analisis statististik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0.05) antara bobot albumen dari telur puyuh yang mendapat pakan kontrol 

dan albumen dari puyuh yang mendapat pakan mengandung duckweed 
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terfermentasi. Bobot albumen dalam penelitian ini masih dalam kisaran bobot 

albumen menurut Song et al. (2000) yaitu 6.33g. 

Bobot Cangkang 

Bobot cangkang dari telur puyuh yang dihasilkan dalam penelitian ini 

berkisar antara 1.38 – 1.48g. Bobot cangkang telur puyuh antara perlakuan dalam 

penelitian ini menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). Hal ini 

kemungkinan karena kadar Ca dalam pakan perlakuan tidak jauh berbeda dan 

sesuai dengan kebutuhan menurut SNI (2006) untuk pakan puyuh. Bobot 

cangkang akan meningkat sejalan meningkatnya kadar Ca dalam pakan seperti 

dilaporkan oleh Purnamasari dkk, (2015), pada itik petelur tebal cangkang 

bertambah sejalan dengan meningkatnya kadar Ca akibat bertambahnya level 

limbah rajungan dalam pakan. 

Kandungan Kolesterol Telur Puyuh 

 Telur puyuh mengandung kolesterol tertinggi jika dibandingkan dengan 

telur ayam maupun telur itik (Aziz et al. 2012). Berbagai cara yang dilakukan 

untuk menurunkan kadar kolesterol (Wiryawan, dkk. 2014) salah satu caranya 

adalah dengan memanipulasi pakannya. Fenita dan Suteky (2006) mengamati 

penurunan kadar kolesterol dalam serum darah puyuh yang sangat signifikan 

setelah puyuh mendapat pakan mengandung niasin. Kadar total kolesterol dalam 

serum darah menurun sejalan dengan semakin tingginya penggunaan niasin 

dalam pakan. Menurut Hargis (1988) kandungan kolesterol dalam kuning telur 

dapat berubah – ubah ± 25% oleh kolesterol dari pakan dan lemak.  

Hasil penelitian dengan memberikan pakan mengandung duckweed 

terfermentasi disajikan pada Tabel 4. Rata – rata kadar total kolesterol dalam 

yolk telur puyuh pada penelitian ini berkisar antara 16.97 – 21.09 mg/g. Hasil uji 

statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata (P>0.05) pada kadar 

kolesterol telur yang dihasilkan oleh puyuh yang mendapat pakan yang 

mengandung 5 - 15 % duckweed terfermentasi. Tidak adanya perbedaan yang 

nyata pada kadar kolesterol dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan karena 
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kadar serat kasar dalam pakan penelitian ini tidak cukup tinggi untuk 

menghambat kecernaan lemak. 

 

Tabel 4. Kadar Kolesterol (mg/g) pada Kuning Telur Puyuh yang 
mendapat Pakan mengandung  Duckweed Terfermentasi pada 
Level yang berbeda. 

Perlakuan Kontrol Level Duckweed Terfermentasi (%) 

5 10 15 
U1 20.04 32.41 18.82 31.75 
U2 20.16 12.78 22.56 14.59 
U3 20.24 16.52 13.31 15.18 
U4 18.43 22.65 13.2 22.59 

Rata-Rata 19.71a ± 0.86 21.09a ± 8.57 16.97a ± 4.55 21.02a ± 8.02 
*Kadar kolesterol dalam yolk ditentukan menggunakan metode Liebermann 
Burchard (1962). 
aHuruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak 
nyata (P>0.05) 

 
 Disamping itu duckweed yang digunakan telah terfermentasi sehingga 

serat yang terkandung di dalamnya tercerna dengan baik dan tidak memberikan 

hambatan yang berarti terhadap kecernaan zat gizi termasuk lemak sebagai 

sumber kolesterol. Jadi hasil analisis kadar kolesterol pada penelitian ini belum 

dapat dijadikan rekomendasi, dikarenakan variasi data atau standar deviasi terlalu 

besar (Tabel 4). 

Beberapa hasil penelitian manipulasi pakan dengan kandungan serat kasar 

tinggi dalam rangka menurunkan kadar kolesterol belum memberikan hasil 

sesuai yang diinginkan. Hal ini dikarenakan serat kasar pada pakan masih terikat 

dengan komponen lainnya sehingga perannya terbatas, kecuali pemberian 

komponen serat kasar tunggal kemungkinan besar menurunkan kolesterol dalam 

waktu cepat (Purnamasari, 2018. Komunikasi pribadi). 

Walaupun hasil analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata, puyuh yang diberi pakan mengandung 10% duckweed terfermentasi 

menghasilkan telur yang kadar kolesterol sekitar 13.90% lebih rendah dari 

kontrol. Avianti dkk (2014) menyimpulkan bahwa pemberian tepung kunyit 
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dengan kadar 54 mg/ekor/hari tidak mempengaruhi konsumsi pakan dan kadar 

kolesterol telur puyuh yang diproduksi pada umur 4 bulan, tetapi pada pemberian 

tepung kunyit saat masak kelamin terjadi peningkatan kadar kolesterol telur 

puyuh yang dipoduksi saat umur 4 bulan, sehingga pemberian tepung kunyit saat 

masak kelamin tidak efektif untuk menurunkan kadar kolesterol telur puyuh. 

Hasil penelitian Karyani (2015) memberikan pakan mengandung 2, 4 dan 6% 

limbah rajungan pada puyuh umur 2 bulan. Ternyata, kadar total kolesterol dalam 

yolk telurnya tidak berbeda nyata dari kontrol.  

 
SIMPULAN 

 
Penggunaan duckweed terfermentasi sampai pada level 15% dalam pakan 

puyuh petelur tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kadar kolesterol dalam 

yolk.  
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