I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Puyuh petelur merupakan salah satu ternak yang dapat dijadikan sebagai
sumber pemenuhan protein hewani. Mayoritas negara Asia memelihara puyuh
untuk dimanfaatkan telurnya (Santhi dan Kalaikannan, 2015). Puyuh yang banyak
dipelihara adalah puyuh jenis Coturnix coturnix japonica atau yang lebih dikenal
dengan sebutan puyuh Jepang. Populasi puyuh di Indonesia tiap tahunnya
mengalami peningkatan. Berdasarkan data Statistik Peternakan dan Kesehatan
Hewan tahun 2018, populasi puyuh di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 14,08
juta ekor, pada tahun 2017 populasi puyuh mencapai 14,57 juta ekor, sedangkan
pada tahun 2018 mencapai 14,87 juta ekor. Produksi telur puyuh Jepang sebanyak
250-300 butir per ekor dalam kurun waktu satu tahun (Nataamijaya, 2004).
Telur puyuh masih dapat mempertahankan kualitas interiornya selama 4
hari setelah diovoposisikan oleh induknya (Dudusola, 2009) sehingga pengawetan
serta penanganan perlu dilakukan agar dapat memperpanjang umur simpan
dengan kualitas yang lebih baik. Pengawet yang digunakan sebaiknya merupakan
pengawet alami serta aman jika dikonsumsi. Menurut Dudusola (2009), telur
puyuh yang diawetkan melalui pengolesan minyak dengan suhu lingkungan 32˚C
dapat meningkatkan kualitas penyimpanan karena lapisan tipis minyak pada
kerabang dapat mencegah air dan gas yang keluar sehingga penurunan berat telur
dapat diminimalisir. Pengawetan telur dengan pengolesan minyak dapat
memberikan hasil yang baik pada telur puyuh dibandingkan telur ayam (Dada et
al., 2018). Telur ayam yang diawetkan dengan pengolesan minyak kelapa sawit
dan kedelai dapat mempertahankan grade AA setelah 4 minggu dan grade A
setelah 5 minggu sedangkan minyak kelapa dapat mempertahankan grade AA
setelah 3 minggu dan grade A setelah 4 minggu dengan penurunan berat telur
kurang dari 0,5% dan suhu lingkungan sekitar 25˚C. Efek mengkilap dari lapisan
kerabang yang dilapisi oleh minyak masih dapat diterima oleh konsumen
berdasarkan analisis instrumental dan evaluasi konsumen (Nongtaodum et al.,
2013).
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Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa minyak nabati
mempunyai potensi untuk mempertahankan kualitas interior dan meminimalisir
penurunan berat telur selama penyimpanan tanpa refrigerasi selain itu minyak
kelapa dan minyak kelapa sawit merupakan minyak yang umum dikonsumsi
sedangkan produksi minyak kedelai dinilai cukup tersedia dan familiar bagi
masyarakat sehingga pengawetan telur puyuh dengan minyak kelapa, minyak
kelapa sawit dan minyak kedelai penting dilakukan.
A. Rumusan Masalah
Telur puyuh segar memiliki daya simpan yang singkat. Penurunan kualitas
telur dapat diketahui dari menurunnya berat telur, rongga udara, indeks kuning
telur, indeks putih telur, nilai haugh unit dan pH putih telur. Pengawetan dengan
pengolesan

minyak

dapat

meningkatkan

daya

simpan.

Setiap

minyak

menunjukkan pengaruh terhadap daya simpan telur yang berbeda-beda.
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian pengaruh pemberian perlakuan
pengolesan berbagai minyak terhadap daya simpan telur puyuh yang ditinjau dari
berat telur, rongga udara, nilai indeks kuning telur, indeks putih telur, nilai haugh
unit dan pH putih telur dilakukan.
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengolesan berbagai
minyak nabati terhadap kualitas telur puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica)
yang disimpan pada waktu yang berbeda.
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