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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan 

duckweed terfermentasi dan lama penyimpanan telur  terhadap kualitas internal (berat 

telur, tebal kerabang, indeks albumen, warna yolk, berat yolk dan HU) telur puyuh. 

Penelitian dilakukan di peternakan Gopala Desa Kuranji Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat, kemudian dilanjutkan dengan Analisis kualitas internal 

telur burung puyuh (80 ekor umur 2 umur) yang dilaksanakan di Laboratorium TPHT 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap pola faktorial (4 × 3) dialokasikan secara acak kedalam 4 kelompok 

perlakuan yang masing- masing terdiri dari 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas P0 (tanpa 

duckweed fermentasi), P1 (5% duckweed terfermentasi), P2 (10% duckweed 

terfermentasi) dan P3 (15% duckweed terfermentasi)., pakan diberikan secara ad 

libitum. Telur disimpan (0,5 dan 10 hari) kemudian di Analisis kualitas internalnya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap tebal kerabang, indeks albumen, warna yolk dan berat yolk. Namun pada 

berat telur dan HU menunjukan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). Pada 

penyimpanan (0, 5 dan 10 hari) telur penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap berat telur dan berat yolk dan tebal kerabang 

sedangkan indeks albumen, warna yolk dan HU menunjukan pengaruh yang berbeda 

nyata. 

 

Kata kunci: Duckweed, fermentasi,  lama   penyimpanan,  kualitas  internal, telur, 

burung puyuh. 
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THE EFFECT OF UTILIZATION DUCKWEED (Lemna minor) FERMENTED 

LEVEL AND EGG STORAGE DURATION IN INTERNAL 

 QUALITY OF QUAIL EGGS 

ABSTRACT 

BY 

 

ANITA 

B1D 014 027 

 

This study aims to determine the effect of utilization duckweed fermented 

level and egg storage duration on the internal quality (egg weight, eggshell weight, 

eggshell thickness, albumen index, yolk color, yolk weight and Haugh Unit (HU) 

quail eggs. The study was conducted at Gopala farm in Kuranji Village, Labuapi 

Subdistrict, West Lombok Regency, then continued with analysis internal quality  of 

quail eggs (80 quail tail age 2 years) was done at the TPHT Laboratory of the Faculty 

of Animal Husbandry, University of Mataram. This study using factorial complete 

random design (4 × 3) allocated randomly into 4 treatment groups were consists of 4 

repitition. The treatment consisted of P0 (without duckweed fermentation), P1 (5% 

duckweed fermented), P2 (10% fermented duckweed) and P3 (15% duckweed 

fermented). feed is given ad libitum manner. The eggs were stored (0, 5, 10 days) 

then the eggs observed for internal. The results showed that there were no real 

differences (P> 0.05) of shell thickness, albumen index, yolk color and yolk weight. 

However, the weight of eggs and HU showed real differences (P <0.05). In storage 

(0, 5 and 10 days) the eggs showed that there were no real differences (P> 0.05) on 

egg weight yolk, weight and shell thickness while the albumen index, yolk color and 

HU showedreal different effects. 

 

Keywords: Duckweed, fermentation, storage duration, internal quality, quail eggs. 
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PENDAHULUAN 

Puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan salah satu komoditas 

peternakan penghasil protein hewani yang dapat diandalkan. Burung puyuh mampu 

berproduksi hingga mencapai 250-300 butir/tahun dengan berat rata-rata 10 g/butir. 

Pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi secara intensif biaya pakan 

mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi (Supriyati dkk., 2003).  

Untuk mengurangi biaya pakan maka alternatifnya yaitu dengan manfaatkan 

Duckwee. Duckweed merupakan gulma air, hidup dominan di setiap wilayah 

menutupi 40-100% permukaan air sepanjang tahun, reproduksi berlangsung secara 

vegetatif, mempunyai kemampuan tumbuh dan berkembang yang sangat tinggi 

(Wedge dan Burris, 1982). Duckweed memiliki kandungan protein 17-36,5% dan 

karbohidrat 32,1- 42,9% dari 100% bahan kering (Rusoff  et al., 1980). Duckweed 

memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, untuk menurunkan serat kasar dan 

meningkatkan nilai nutrisi dilakukan teknologi fermentasi. Oleh karna itu tujuan 

diadakan penelitian ini yaitu  untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan 

duckweed terfermentasi dan lama penyimpanan telur terhadap kualitas internal telur 

puyuh. 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – juni 2018 di dua tempat, yaitu di 

peternakan Gopala Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 

sebagai tempat pemeliharan dan Laboratorium TPHT Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram merupakan tempat analisis kualitas internal telur puyuh. 

Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jagung kuning, dedak 

halus, konsentrat, CPO, premix dan tepung duckweed terfermentasi. Sedangkan 

alatnya berupa ember, belahan pipa paralon, timbangan, mesin penggiling dan alat 

analisis di Laboratorium.  

Penelitian ini menggunakan 2 tahap yaitu tahap pertama adalah pemeliharaan 

burung puyuh sebanyak 80 ekor yang berumur 2 bulan dilakukan selama 2 bulan, 

diberikan pakan secara ad libitum dalam bentuk tepung atau mash, air minum selalu 

tersedia dan diganti setiap hari., tahap ke dua pengambilan telur dilakukan pada pagi 
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hari di minggu ke 4 sebanyak 16 butir telur, masing- masing perlakuan diambil 1 

butir telur di setiap unit kandang, kemudian pengambilan hari pertama disimpan 

untuk hari ke 0, pengambilan hari ke dua untuk disimpan selama 5 hari dan 

pengambilan hari ke tiga untuk disimpan selama 10 hari., telur diberi kode pada 

masing-masing perlakuan selanjutnya telur disimpan pada suhu ruangan, kemudian 

telur diamati kualitas internal. Variabel yang diamati adalah berat telur, tebal 

kerabang, indeks albumen, warna yolk, berat yolk, nilai HU. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak 

lengkap (RAL) pola faktorial (4×3). Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dianalisis menggunakan analisis of vaians (ANOVA) dari rancangan acak lengkap 

(RAL) pola faktorial dan perbedaan antara perlakuan diuji signifikannya 

menggunakan uji Duncan’s (Steel and Torrie, 1993 disitasi Hanartani, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel. Pengaruh lama penyimpanan dengan level duckweed terfermentasi terhadap 

kualitas internal telur puyuh (Berat Telur, Berat Kerabang, Tebal Kerabang, 

Indeks Albumen, Warna Yolk, Berat Yolk dan Haugh Unit (HU)). 

Perlakuan Beratn 

Telur (g) 

Tebal 

Kerabang 

(mm) 

Indeks 

Albumen 

Warna 

yolk 

Berat 

Yolk 

Haugh Unit 

(HU) 

0 % (P0) 

Duckweed 

11,85
 a 

0,29
a
 

 

0,073 
a
 6,00

a
 

 

4,53
a
 84.44

b
 

5%(P1) 

Duckweed 

10,41
c
 

 

0,35
a
 0,110

a
 6,41

a
 3,44

a
 

 

91,29
a
 

10 % (P2) 

Duckweed 

10,65
bc

 0,27
a
 0,078

a
 5,91

a
 3,78

a
 84,93

b
 

15 % (P3) 

Duckweed 

11,21
ab

 0,23
a
 0,092

a
 

 

5,91
a
 3,40

a
 85,71

b
 

P-value 0,0008 0,0797 0,1530 0,3366 0,1086 0,0122 

0 hari 11,35
a
 0,33

a
 0,121

a
 6,43

a
 3,49

a
 93,58

a
 

5 hari 10,83
a
 0,24

b
 0,074

b
 6,31

a
 4,08

a
 85,09

b
 

10 hari 10,91
a
 0,28

ab
 0,070

b
 5,43

b
 3,79

a
 81,10

c
 

P-value 0,1861 0,0568 0,0021 0,0013 0,4027 0,0001 

PER*LA 0,0733 0,2122 0,6743 0,7554 0,4831 0,4321 

Sumber: Data Primer (2018) 

Keterangan: Angka dalam  kolom  yang sama dengan huruf yang tidak sama 

menunjukkan berbeda  nyata (P<0,05). 
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Berat Telur   

  Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian duckweed berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap berat telur puyuh. Hal ini berarti semakin tinggi pemberian 

duckweed sampai 10 % maka berat telur semakin berkurang. Rata-rata konsumsi 

proteinnya P0 = 4,94 g dengan berat telur 11,85 g, P1= 4,73 g dengan berat telur 

10,41 g , P2= 4,63 g dengan berat telur 10, 65 g dan P3 = 4,81g  dengan berat telur 

11,21 g.  

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Atik (2010) menjelaskan bahwa 

faktor terpenting dalam pakan yang mempengaruhi berat telur adalah protein yang 

terkonsumsi dalam pakan karena kurang lebih 50% dari berat kering telur adalah 

protein dan konsumsi pakan beserta zat-zat yang terkandung didalamnya seperti 

protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Stadelman dan Cotteril (1995) juga 

menyatakan bahwa bobot telur dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan.  

  Hasil penelitian ini menunjukan berat telur puyuh cenderung lebih tinggi dari 

pada hasil penelitian Ayuni (2015) mendapatkan berat telur puyuh berkisar antara 

10,17-10,62g/butir. Sedangkan hasil penelitian ini hampir sama dengan Derwansyah 

(2010) yang menyatakan rata-rata bobot telur 10,84-11,24 g dari penambahan 

suplementasi Vitamin A dalam ransum.  

  Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa penyimpanan 0 hari berat telurnya 

lebih tinggi dibandingan dengan penyimpanan (5 dan 10 hari). Tabel diatas analisis 

statistik memperlihatkan bahwa lama penyimpanan telur (0,5 dan 10 hari) tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap penurunan berat telur puyuh. Hal ini 

diperkirakan karena waktu penyimpanan masih singkat. Faktor lain disebabkan 

karena ketebalan kerabang telur. Penelitian ini menunjukan bahwa penyimpanan 5 

hari tebal kerabangnya  0,24 mm lebih rendah dibandingkan dengan tebal kerabang 

telur puyuh yang disimpan 10 hari yaitu 0,28 mm lebih tinggi. Hasil penelitian ini 

sesuai yang dinyatakan oleh Nova dkk. (2013) bahwa tebal kerabang telur yang tebal, 

pori-porinya lebih sempit dan jumlahnya sedikit sehingga menyebabkan penguapan 

CO2 dan H2O lebih lambat dan penurunan berat telur rendah.  
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Tebal Kerabang 

Hasil analisis statistik menunjukan bahwa pemberian duckweed berpengaruh 

tetapi tidak nyata (P>0,05) terhadap tebal kerabang telur. Namun ada kecenderungan, 

bahwa pakan yang  mengandung 5% duckweed terfermentasi lebih tebal kerabang 

telurnya dari yang lain. 

Stadelman dan Cotterill (1995) menyatakan bahwa komponen dasar kerabang 

telur yaitu 98,2% kalsium, 0,9% magnesium dan 0,9% fosfor. Berdasarkan literatur 

tersebut, komponen penyusun kerabang tertinggi yaitu terdapat pada kalsium 

sehingga penambahan duckweed yang dikatakan mengandung kalsium mampu 

berpengaruh terhadap tebal kerabang telur. Hasil ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi tingkat pemberian duckweed maka ketebalan kerabang semakin menurun. 

Dimana pada penelitian ini pakan tanpa penambahan duckweed memiliki ketebalan 

kerabang yaitu P0 sebesar 0,29 mm dengan kandungan Ca pada pakan 3,8716% lebih 

tinggi dibandingkan (P1, P2 dan P3), P1 tebal kerabang yaitu 0,35mm dengan 

kandungan Ca sebesar 3,3227% sedangkan P2 tebal kerabang yaitu 0,27mm dengan 

kandungan Ca sebesar 3,5224% dan P3 tebal kerabangnya yaitu 0,23 mm dengan 

kandungan Ca sebesar 3,199%. 

Pengaruh lama penyimpanan telur berdasarkan hasil analisis statistik 

menunjukan bahwa penyimpanan 0, 5 dan 10 hari memberikan hasil yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap ketebalan  kerabang telur puyuh. Pada penelitian ini 

rata-rata penyimpanan 0, 5 dan 10 hari yaitu 0,33 mm, 0,24 mm dan 0,28 mm. Pada 

penelitian ini diduga karena penyimpanan sampai 10 hari belum mampu memberikan 

pengaruh yang  nyata terhadap ketebalan kerabang telur puyuh namun masih pada 

kisaran normal. Hasil penelitian ini sesuai yang dinyatakan oleh  Stadelman dan 

Cotterill (1995) bahwa tebal kerabang normal berkisar antara 0,20 mm hingga o,33 

mm. 

Indeks Albumen 

Nilai indeks albumen merupakan parameter yang digunakan untuk 

menghitung kualitas putih telur. Indeks putih telur merupakan perbandingan antara 

tinggi putih telur kental dengan diameter rata-rata dari putih telur kental. Berdasarkan 
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hasil analisis statistik menyatakan bahwa faktor penambahan duckweed terfermentasi 

terhadap pakan puyuh tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap indeks albumen. Tetapi 

kondisi yang berbeda terjadi pada faktor lama penyimpanan yang dimana lama 

penyimpanan (0,5 dan 10 hari) berpengaruh sangat nyata(P<0,01) terhadap indeks 

albumen telur puyuh.  

Penurunan nilai indeks albumen telur puyuh yang tertinggi terjadi pada lama 

penyimpanan 10 hari yaitu 0,070. selanjutnya lama penyimpanan 5 hari sebesar 

0,074. Penurunan nilai indeks albumen telur puyuh yang terendah terjadi pada lama 

penyimpanan 0 hari sebesar 0,121. Romanoff dan Romanoff (1963) juga menyatakan 

bahwa standar indeks putih telur bervariasi antara 0,050-0,174 tergantung 

penyimpanan, berdasarkan standar tersebut nilai indeks albumen telur puyuh dalam 

penelitian ini masih dalam kisaran normal.   

Menurunnya nilai indeks albumen dikarenakan  gas CO2 yang terdapat dalam 

telur mengalami penguapan terus menerus sehingga kualitas telur menurun. Proses 

penguapan gas CO2 melalui pori-pori kulit dari albumen menyebabkan perubahan 

fisik dan kimia, sehingga putih telur berair (encer). Siregar dkk. (2012) juga 

menyatakan bahwa semakin lama penyimpanan atau umur telur mengakibatkan pH 

telur semakin meningkat.  

Warna Yolk 

  Warna rata-rata kuning telur dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut 

adalah P1 = 6,41, P0 = 6,00, P2 = 5,91 dan P3 = 5,91. Hasil analisis statistik 

menujukan bahwa pemberian duckweed pada pakan menperlihatkan perbedaan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur puyuh.  

Penelitian ini menunjukan bahwa pigmen penguning dalam bentuk karotenoid 

yang terkandung dalam duckweed tidak berperan dalam meningkatkan skor warna 

kuning telur, meskipun dengan ditambahnya level pemberian duckweed, tidak 

berpengaruh pada warna skor kuning telur puyuh. Hal ini disebabkan karena pada 

penelitian duckweed dikeringkan dibawah sinar matahari selama 2-3 hari atau sampai 

benar-benar kering. Wina (2002) menyatakan bahwa senyawa karotenoid sangat labil 

dan mudah rusak karena radiasi oleh panas atau terekpos oleh sinar UV sehingga 
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pengeringan hijauan di bawah sinar matahari selama proses pembuatan pakan akan 

menyebabkan penurunan kadar senyawa karotenoid yang sangat signifikan (83% 

hilang). Adapun pigmen yang berpengaruh terhadap warna kuning telur yaitu pigmen 

karoten, unggas yang mengkonsumsi pigmen karotenoid lebih tinggi akan 

menghasilkan intesitas warna kuning telur yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini tidak 

jauh berbeda dengan hasil penelitian Ayuni (2015) yaitu rata-rata kuning telur untuk P0= 

6,67, P1=5,87, P2= 6,62, P3= 5,74 dan P4= 5,40 yang ditambahkan limbah rajungan dalam 

pakan puyuh.  

 Lama penyimpanan telur pada Tabel. menunjukan faktor lama penyimpanan 

telur 0 hari berbeda tidak nyata dengan penyimpanan 5 hari tetapi penyimpanan (0 

dan 5 hari) berbeda sangat nyata dengan lama penyimpana 10 hari terhadap berat  

kuning telur puyuh. Penurunan nilai kuning telur puyuh yang tertinggi terjadi pada 

lama penyimpanan 10 hari yaitu sebesar 5,43. Hasil penelitian ini senada dengan 

Nova dkk. (2013) menyatakan bahwa pada saat penyimpanan telur, akan terjadi 

migrasi H2O dari putih telur ke kuning telur. Menyebabkan warna kuning telur akan 

semakin rendah dengan semakin lamanya penyimpanan telur. Ketika produksi 

meningkat, xantofil dalam ransum menyebar ke banyak kuning telur sehingga warna 

kuning telur menurun, dan sebaliknya (Amrullah, 2004). 

Berat Yolk 

 Berdasarkan Tabel. diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa perlakuan P0 

tanpa duckweed memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1,P2 dan P3. 

Pada perlakuan P2 berat kuning telur  lebih besar dibandingkan dengan P1 dan P3. 

Meskipun demikian analisis statistik menunjukan bahwa pemberian duckweed 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat kuning telur. Dapat 

diartikan bahwa pemberian 5%-15% duckweed dalam pakan belum memberikan 

perbedan terhadap berat kuning telur. 

Pada tabel. diatas menunjukan bahwa puyuh yang diberikan duckweed 

terfermentasi pada perlakuan P0,P1, P2 dan P3 berat kuning telur rata-rata dari yang 

terendah sampai yang tertinggi yaitu 3,40-4,53g/butir. Hasil penelitian ini  lebih 
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tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Nastiti dkk. (2016) menyatakan  bahwa 

rataan bobot kuning telur puyuh 3.21-3.36 gram/butir.  

Lama penyimpanan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pada 

penyimpanan 0 hari berat kuning telur sebesar 3,49 g/butir, penyimpanan 5 hari 

sebasar 4,08 dan penyimpanan 10 hari sebesar 3,79 g/butir. Penurun berat kuning 

telur yang terbesar terdapat pada penyimpanan (0  dan 10 hari) sedangkan berat 

kuning telur terendah yaitu pada lama penyimpan 5 hari. Namun demikian hasil 

analisis statistik menunjukan bahwa lama masa simpan 0, 5 dan 10 hari tidak 

memperlihatkan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap berat kuning telur puyuh. 

Haugh Unit (HU) 

 Nilai Haugh Unit (HU) telur puyuh pada penelitian ini berkisar antara 84,44 – 

91,28 menunjukan bahwa pemberian duckweed terfermentasi berpengaruh sangat 

nyata (P>0,01) pada nilai HU telur puyuh.  Pada Tabel. terlihat adanya perbedaan 

nilai HU dari setiap perlakuan, dapat disimpulkan bahwa pakan yang mengandung 

5% duckweed terfermentasi nilai HU lebih tinggi dari yang lain. 

  Tabel. diatas menunjukan bahwa semakin lama penyimpanan telur maka nilai 

HU telur puyuh mengalami penurunan. Penurunan nilai HU terendah yaitu pada 

penyimpanan ke 0 hari yaitu 93,58 sedangkan penurunan nilai HU  tertinggi terjadi 

pada lama penyimpanan ke 10 hari yaitu 81,10 dan diikuti oleh lama penyimpanan 5 

hari sebesar  85,09. Nova dkk. (2013) menyatakan bahwa nilai HU pada 

penyimpanan telur selama 5 hari lebih tinggi dari pada penyimpanan telur selama 10 

hari dalam lama penyimpanan terhadap kualitas internal telur ayam ras pada fase 

produksi pertama. Hasil penelitian ini juga sesuai yang dinyatakan oleh Jazil dkk. 

(2012) menyatakan semakin lama penyimpanan telur maka  nilai HU akan semakin 

menurun. Hal ini terjadi disebabkan adanya penguapan air dan gas seperti CO2 yang 

menyebabkan putih telur kental semakin encer, artinya terjadi perbedaan nilai tinggi 

putih telur dimasing-masing perlakuan. Hasil penelitian ini sama juga dengan hasil 

penelitian Joni dkk. (2017) bahwa semakin lama penyimpanan maka nilai HU telur 

puyuh mengalami penurunan. Meskipun demikian nilai HU telur puyuh pada 

penelitian  ini masih tergolong AA yaitu kualitasnya masih sangat baik.  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada pengaruh tingkat penggunaan duckweed terfermentasi terhadap tebal 

kerabang, indeks albumen, warna yolk dan berat yolk tetapi berat telur 

menurun sejalan dengan meningkatnya penggunaan duckweed sampai 10%. 

Ditinjau dari nilai HU telur yang dihasilkan oleh puyuh yang pakannya 

mengandung 5% duckweed terfermentasi memberikan nilai yang terbaik. 

2. Lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap berat telur, tebal 

kerabang dan berat yolk, tetapi berpengaruh nyata terhadap indeks albumen, 

warna yolk dan HU. Nilai ketiga  parameter tersebut menurun sejalan dengan 

penyimpanan. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen, teknisi laboratorium 

dan teman-teman satu penelitian yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian 

ini. 
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