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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Pengaruh Penambahan Daun Kelor terhadap Kadar 

Air Kuning Telur 

 Rata-rata hasil kadar air kuning telur asin dengan 

penambahan daun kelor (Moringa oleifera) disajikan pada 

Tabel 6, sebagai berikut : 

Tabel 6. Rata-rata hasil kadar air kuning telur asin 

Perlakuan Nilai Kadar Air Kuning Telur (%) 

P3 (15%)  34,61±0,53a  

P2 10%) 35,17±0,34ab  

P1(5%) 35,54±0,26ab 

P0 (kontrol) 36,16±0,78b 

Keterangan : a, b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 Diperoleh hasil analisis statistik terhadap kadar air 

kuning telur asin disajikan pada Lampiran 5. Rata-rata hasil 

kadar air kuning telur dengan penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) antara 34,61 – 36,16 %.  Nilai kadar air 

kuning telur asin daun kelor tertinggi pada perlakuan P0 

sebesar 36,16%  dan nilai rata-rata terendah pada perlakuan 

P3 (15%) sebesar 34,61%. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Susmiati, dkk., (2015) menunjukkan bahwa 
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konsentrasi terbaik dalam penambahan sari lengkuas merah 

pada telur asin sebesar 10% pada lama simpan hari ke-5. Hasil 

penambahan sari lengkuas 10% antara lain 80,60% pada kadar 

air putih telur dan 35,78% pada kadar air kuning telur. 

Sedangkan menurut Suprapti (2002) kadar air kuning telur itik 

segar sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pengasinan telur itik dengan penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) dapat menurunkkan kadar air kuning telur 

yang terdapat pada telur itik. Penurunan kadar air kuning telur 

itik segar dengan telur itik yang telah diasinkan berkisar antara 

12%. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kelor memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air kuning telur asin. Penurunan kadar air 

kuning telur asin disebabkan garam mencegah interaksi 

molekul-molekul air dengan kelompok hidrofilik dari protein, 

sehingga dihasilkan air bebas yang masuk ke bagian putih 

telur. Semakin lama waktu pemeraman telur didalam media 

maka kadar air akan semakin menurun (Agustina, 

Dharmayudha, Swacita dan Sudimartini, 2015). Selain itu , 

salah satu kandungan antioksidan pada daun kelor (Moringa 

oleifera) yaitu tanin yang menyebabkan penurunan kadar air 

telur asin karena kandungan zat tannin menutupi pori-pori 

kerabang telur sehingga saat proses pemasakan berlangsung 
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kandungan air didalam kuning telur keluar menuju ke putih 

telur (Ramadhani dkk., 2017). Seiring bertambahnya 

konsentrasi daun kelor yang ditambahakan pada pembuatan 

telur asin kadar air kuning telurnya akan semakin kecil. Sesuai 

dengan Kasolo et al., (2010) yang menyatakan bahwa salah 

satu yang paling menonjol dari kandungan tanaman kelor 

adalah antioksidan terutama pada bagian daunnya yang 

mengandung antioksidan paling tinggi. Antioksidan yang 

terdapat dalam daun kelor diantaranya tanin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid. 

Penurunan kadar air juga akan mengakibatkan kandungan 

protein didalam bahan mengalami peningkatan. 

 

4.2    Pengaruh Penambahan Daun Kelor terhadap Kadar 

Protein 

 Rata-rata hasil kadar protein telur asin dengan 

penambahan daun kelor (Moringa oleifera) disajikan pada 

Tabel 7, sebagai berikut : 
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Tabel 7. Rata-rata nilai kadar protein telur asin 

Perlakuan Nilai Kadar Protein (%) 

P0 (kontrol)  10,08±0,73a 

P1 (5%) 10,27±0,25a 

P2 (10%) 11,53±0,30b 

P3 (15%) 14,22±0,50c 

Keterangan : a, b, c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Diperoleh hasil analisis statistik terhadap kadar 

protein telur asin seperti disajikan pada lampiran 6. Rata-rata 

hasil kadar protein telur asin dengan penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) antara 10,08 - 14,22 %. Nilai kadar protein 

telur asin daun kelor tertinggi pada perlakuan P3 (15%) 

sebesar 14,22% dan nilai rata-rata terendah pada perlakuan P0 

(control) sebesar 10,08%. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Agustina, dkk., (2015) pembuatan telur asin dengan 

menggunakan media kulit manggis dan lama waktu 

pemeraman selama 14 hari diperoleh kadar protein sebesar 

13,53 %. 

Selama pengasinan akan terjadi perubahan 

kenampakan (visual) pada putih dan kuning telur akan lebih 

padat (terjadi penjendalan). Hal ini dikarenakan adanya 

penambahan garam yang menyebabkan denaturasi protein. 

Adanya perubahan dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap 
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kadar protein putih telur  (Fatimah, dkk., 2011). Selain itu 

semakin lama pengasinan kadar protein pada putih telur asin 

mengalami penurunan (Hidayati dan Mardiono, 2009).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kelor memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar protein telur asin yang dihasilkan. Hal ini 

dikarenakan daun kelor mengandung berbagai macam asam 

amino, antara lain asam amino yang berbentuk asam aspartat, 

asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, histidin, lisin, 

arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan methionin 

(Simbolan et al., 2007). Berdasarkan analisis proksimat daun 

kelor segar yang dilakukan diperoleh hasil kadar protein 

sebesar 6,26%. Sedangkan telur itik asin memiliki kadar 

protein sebesar 13,6% (Mergono dkk., 2000). Sehingga 

kombinasi pembuatan telur itik asin dengan penambahan daun 

kelor (Moringa oleifera) dapat memberikan peningkatan 

terhadap kadar protein telur itik asin serta peningkatan citarasa 

telur asin.  

 

4.3    Pengaruh Penambahan Daun Kelor terhadap Kadar 

Lemak 

 Rata-rata hasil kadar lemak telur asin dengan 

penambahan daun kelor (Moringa oleifera) disajikan pada 

Tabel 8, sebagai berikut : 
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Tabel 8. Rata-rata nilai kadar lemak telur asin 

Perlakuan Nilai Kadar Lemak  

P3 (15 %) 12,86±0,35a  

P2 (10%) 13,90±0,71a  

P1 (5%) 15,83±0,53b 

P0 (kontrol) 16,40±0,84b 

Keterangan : a, b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Diperoleh hasil analisis statistik terhadap kadar lemak 

telur asin disajikan pada lampiran 7. Rata-rata hasil kadar 

lemak telur asin dengan penambahan daun kelor (Moringa 

oleifera) antara 12,86 – 16,40%. Nilai kadar lemak telur asin 

daun kelor tertinggi pada perlakuan P0 (kontrol) sebesar 

16,40% dan nilai rata-rata terendah pada perlakuan P3 (15%) 

sebesar 12,86%. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani dkk. (2017) dengan penambahan daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) sebesar 20 % pada pembuatan telur 

asin menghasilkan kadar lemak sebesar 13,36%. Penurunan 

kadar lemak pada peningkatan konsentrasi daun kemangi, 

diduga dipengaruhi oleh minyak atsiri dan flavonoid yang 

mampu menyamakan kulit telur, sehingga menghambat proses 

oksidasi lemak. Selain itu Aminah, Ramdhan dan Yanis 

(2015) juga menyatakan bahwa daun kelor sebagai sumber 

senyawa phenolik yang baik yang mampu mencegah 
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terjadinya oksidasi lemak. Susanti (2015) menyatakan bahwa 

fungsi antioksidan digunakan sebagai upaya untuk 

memperkecil proses oksidasi lemak.  Selain itu Septiana, 

Muchtadi, Zakaria (2012) menyatakan bahwa penggunaan 

tanaman obat-obatan sebagai pelarut dalam proses pengasinan 

sehingga mampu meningkatkan aktivitas enzim lipase karena 

kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Aktivitas enzim 

lipase akan merubah lemak tersebut menjadi gliserol dan asam 

lemak sehingga membuat kadar lemak pada telur asin 

mengalami penurunan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kelor memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar lemak telur asin. Lemak dalam telur berfungsi 

meningkatkan cita rasa (Djaafar, 2007). Kadar lemak dalam 

telur terkonsentrasi pada bagian kuning telur dengan kadar 

mencapai 35%. Setelah melalui proses pengasinan kadar 

lemak telur akan menurun, telur itik segar umumnya memiliki 

kandungan lemak sebesar 14,3% (Suardana dan Swacita, 

2009) sedangkan setelah diasinkan kadarnya menurun menjadi 

13,18-13,26%. Selama pengasinan terjadi perpindahan air dari 

kuning telur menuju putih telur, dehidrasi selama pengasinan 

ini akan meningkatkan keluarnya minyak. Mayoritas lemak 

kuning telur adalah dalam bentuk low density lipoprotein 

(LDL). Lemak yang muncul ke permukaan telur rebus yang 
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belum diasinkan hanya sedikit, sebaliknya lemak yang muncul 

ke permukaan telur yang sudah diasin semakin besar (Lai, Ko 

and Lai, 1997). 

 

4.4    Pengaruh Penambahan Daun Kelor terhadap FFA 

 Rata-rata hasil kadar asam lemak bebas (FFA) telur asin 

dengan penambahan daun kelor (Moringa oleifera) disajikan 

pada Tabel 7, sebagai berikut : 

Tabel 9. Nilai FFA Telur Asin 

Perlakuan Nilai FFA (%) 

P3 (15%)  0,49±0,10a  

P2 (10%) 0,54±0,04b 

P1 (5%) 0,73±0,20bc 

P0 (kontrol) 0,77±0,12c 

Keterangan : a, b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Diperoleh hasil analisis statistik terhadap kadar asam 

lemak bebas telur asin disajikan pada lampiran 9. Rata-rata 

hasil kadar asam lemak bebas telur asin dengan penambahan 

daun kelor (Moringa oleifera) antara 0,49 – 0,77 %. Nilai 

kadar asam lemak bebas telur asin daun kelor tertinggi pada 

perlakuan P0 (kontrol) sebesar 0,77% dan nilai rata-rata 

terendah pada perlakuan P3 (15%) sebesar 0,49%. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, dkk., (2017) 
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dengan penambahan daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

sebesar 20% pada pembuatan telur asin menghasilkan kadar 

asam lemak bebas (FFA) sebesar 0,24%. Penurunan nilai 

rataan kadar asam lemak bebas pada peningkatan konsentrasi 

daun kemangi, diduga dipengaruhi oleh kandungan 

antimikroba dan tanin yang dapat menutup pori – pori 

kerabang telur.  Penambahan daun kelor berpengaruh terhadap 

kadar FFA telur asin. Hal ini dikarenakan daun kelor 

mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia (Das et al., 

2012). Budiyanto, dkk., (2010) menyatakan bahwa sifat 

antioksidan dapat menurunkan atau menghambat asam lemak 

bebas. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kelor memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar asam lemak bebas telur asin. Asam lemak bebas atau 

FFA menunjukkan sejumlah asam lemak bebas yang 

dikandung oleh minyak yang rusak, terutama karena peristiwa 

oksidasi dan hidrolisis (Gunawan, Triatmo dan Rahayu, 

2003). Kadar asam lemak bebas yang kecil menunjukkan 

tingkat kerusakan lemaknya berarti sedikit. Jika telur asin asap 

memiliki kadar asam lemak bebas kecil maka telur tersebut 

masa simpannya akan lebih panjang. Kadar asam lemak bebas 

dipengaruhi oleh air yang masuk dalam lemak sehingga terjadi 

reaksi hidrolisis yang menyebabkan kerusakan lemak.  
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Pada umumnya lemak yang tidak stabil cenderung 

akan terhidrolisis atau teroksidasi menghasilkan senyawa 

radikal bebas (Apendi, Widayaka dan Sumarmono, 2013). 

Sifat antioksidan dapat menurunkan kadar asam lemak bebas. 

Bila kecepatan pembentukan asam lemak bebas lebih lambat 

daripada penguraian, asam  lemak bebas menjadi senyawa 

yang mudah menguap (Budiyanto dkk., 2010).  

4.5       Perlakuan Terbaik 

Pembuatan telur asin dengan penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) meningkatkan kualitas kimia telur asin 

ditinjau dari kadar air kuning telur, kadar protein, kadar lemak 

dan kadar asam lemak bebas. Penambahan konsentrasi daun 

kelor (Moringa oleifera) berpengaruh sangat nyata terhadap 

kadar air kuning telur, kadar protein dan kadar lemak dan 

berpengaruh nyata terhadap kadar asam lemak bebas. 

Diperoleh hasil, perlakuan terbaik pada P3 yaitu dengan 

penambahan daun kelor sebesar 15 %. Memiliki kadar air 

kuning telur 34,61±0,53; kadar protein 14,22±0,60 ; kadar 

lemak 12,86±0,35 dan kadar asam lemak bebas 0,49±0,10. 

 

 

 

 


