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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penggunaan Daun Kelor Terhadap Kualitas 

Fisik Telur Asin 

4.1.1 Tekstur Kuning Telur 

Nilai tekstur telur asin diuji dengan menggunakan 

alat Tensile Strength. Midayanto dan Yunowo, (2014) 

menambahkan bahwa prinsip dasar Tensile Strength yaitu 

menentukan gel (kekenyalan) dengan memberikan beban pada 

bahan pengujian melalui jarum alat. Hasil analisis diolah 

menggunakan software dan akan menghasilkan hasil dalam 

satuan N (Newton). Nilai tekstur kuning telur asin dengan 

penambahan daun kelor disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai tekstur kuning telur pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor. 

Perlakuan Tekstur (N) 

P0 4,85±0,53 

P1 4,90±0,53 

P2 5,37±0,59 

P3 5,77±0,46 

 

Hasil analisis ragam pada Tabel 4. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun kelor tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap tekstur kuning telur asin. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Telur asin pada 

perlakuan P3 (15%) memiliki nilai yang lebih tinggi dari P0 

(0%) yang berarti semakin tinggi nilai tekstur maka tekstur 

akan semakin kenyal atau padat. Tekstur telur asin dipengaruhi 

kadar air, dimana berkurangnya kadar air menimbulkan tekstur 

telur asin semakin keras. Kastaman dkk. (2010) menyatakan 

tekstur telur asin yang semakin padat disebabkan oleh 
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konsentrasi garam yang berada dalam telur asin, diantaranya 

yaitu garam dan air yang masuk kedalam putih dan kuning 

telur secara difusi. Daun kelor sebagai tambahan pada 

pembuatan pasta telur asin juga diduga akan mempengaruhi 

tekstur telur asin, disebabkan kandungan protein dalam kelor 

akan mengikat air didalam telur asin. Laksono, Bintoro dan 

Mulyani, (2012) menyatakan bahwa gugus hidrofilik pada 

protein mampu mengikat air dengan mekanisme gugus N 

(amino), N
-
 akan menarik gugus H

+
 (hidrogen) sehingga kadar 

air berkurang. 

Penambahan daun kelor pada pembuatan pasta telur 

asin dapat mempengaruhi tekstur kuning telur. Aminah dkk. 

(2015) 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 methionine. Trisnawati dan 

Nisa (2015) menambahkan dalam protein daun kelor terdapat 

berbagai macam asam amino yang bersifat hidrofobik dan 

hidrofilik seperti leusin, isoleusin, valin, fenilalanin, triptofan, 

metionin, arginin, histidin, lisin dan teronin, sehingga semakin 

tinggi persentase penambahan daun kelor akan menyerap air 

didalam telur karena sifat asam amino yang terkandung pada 

daun kelor, kandungan air yang diserap inilah yang akan 

mempengaruhi nilai tekstur kuning telur.  

4.1.2 Tekstur Putih Telur 

Nilai tekstur putih telur asin dengan penambahan 

daun kelor disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Nilai tekstur putih telur pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor. 

Perlakuan Tekstur (N) 

P0 2,40
a
±0,65

 

P1 2,90
ab

±0,14
 

P2 3,43
bc

±0,71**
 

P3 3,93
c
±0,38

 

Keterangan :  
a,b,c

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis ragam pada Tabel 5. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun kelor berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tekstur putih telur asin. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Perubahan 

tekstur akan mempengaruhi kualiatas telur asin, hal ini terlihat 

pada P3 (15%) memiliki tekstur yang lebih kenyal dari P0 

(0%) yang memiliki tekstur lebih lunak. Nilai yang semakin 

tinggi menunjukan tekstur yang semakin keras dan nilai yang 

semakin rendah menunjukan tekstur yang sebaliknya atau 

lembek.  Tekstur putih telur asin dipengaruhi kadar air sama 

halnya dengan tekstur putih telur. Daun kelor memiliki 

kandungan protein tinggi yang mampu menyerap kandungan 

air pada putih telur asin. USDA, (2012) didalam 100 g daun 

kelor segar mengandung protein 8,8 g. 

Tekstur sangat erat kaitannya dengan kadar air. 

Kenaikan tekstur putih telur asin terjadi karena kadar air yang 

rendah didalam telur. Pada perlakuan P3 dengan penambahan 

daun kelor 15% memiliki nilai tekstur tertinggi yang 

mengakibatkan peningkatan tingkat kekenyalan telur asin. 

Penambahan daun kelor diduga akan meningkat tekstur telur 

asin terutama putih telur semakin kenyal dan padat disebabkan 

kandungan asam amino yang dapat menyerap air. Simbolan, 

Simbolan dan Katharina, (2007) daun kelor juga mengandung 
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berbagai macam asam amino yang bersifat hirofobik dan 

hidrofik, antara lain asam amino yang berbentuk asam 

aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, 

histidin, lisin, arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan 

methionine.  

4.1.3 pH Telur Asin 

Nilai pH telur asin dengan penambahan daun kelor 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai pH pada telur asin dengan penambahan daun 

kelor. 

Perlakuan pH 

P0 7,29±0,42 

P1 7,22±0,36 

P2 7,02±0,24 

P3 7,00±0,05 

 

Hasil analisis ragam pada Tabel 6. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun  kelor memberikan pengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap pH telur asin. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Perlakuan P3 

memberikan nilai yang paling rendah dengan pH terendah dan 

pH tertinggi ditunjukkan pada perlakuan kontrol P0. Pada 

perlakuan P3 dengan penambahan daun kelor 15% mengalami 

penurunan tingkat pH telur asin, hal ini diduga karena daun 

kelor tersebut memiliki sifat asam cenderung basa yang 

menyebabkan semakin meningkatnya persentase penambahan 

daun kelor semakin menurun pula pH telur asin. Diantoro, 

Rohman, Budiarti dan Palupi, (2015) daun kelor  memiliki 

sifat pH mengarah pada netral berkisar 5,8 – 6,0 yang dapat 

mempengaruhi tekstur telur asin yang akan dihasilkan.  

Pengasinan yang terjadi pada telur asin 

meningkatkan nilai pH, karena berkaitan dengan proses 

penguapan CO2 dan H2O yang berjalan lebih cepat didalam 
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telur saat penyimpanan, sehingga akan mempengaruhi 

kecepatan perubahan nilai pH (Lukman, 2008). pH telur asin 

selama penyimpanan lambat laun menjadi semakin meningkat. 

Akibat dari kenaikan pH putih telur menjadi semakin encer 

dan menyebabkan putih telur menjadi lembek. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan nilai pH 

akan semakin meningkat, kenaikan pH terjadi akibat adanya 

penguapan air dan gas seperti CO2 yang menyebabkan putih 

telur kental menjadi semakin encer. Perubahan kandungan 

CO2 dalam putih telur akan mengkibatkan perubahan pH putih 

telur menjadi basa (Djaelani, 2015). 

Hasil analisis diatas menunjukan nilai paling rendah 

didapat pada perlakuan P3,   sedangkan nilai tertinggi pada 

perlakuan kontrol P0. Penambahan daun kelor pada 

pembuatan pasta pada proses pengasinan telur dapat 

mempengaruhi nilai pH. Berdasarkan penelitian Verma, 

Vijayakumar, Mathela and Rao, (2009) bahwa daun kelor 

mengandung fenol dalam jumlah yang banyak yang dikenal 

sebagai penangkal senyawa radikal bebas. Kandungan fenol 

dalam daun kelor segar sebesar 3,4%. Fenol 

memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram/100 ml. 

Balitri, (2013) fenol memiliki sifat yang cenderung asam, 

artinya ia dapat melepaskan ion H
+
 dari gugus hidroksilnya 

yang dapat dilarutkan dalam air. 

4.2 Pengaruh Penggunaan Daun Kelor Terhadap Mutu 

Organoleptik Telur     iiiii Asin 

Uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan 

(hedonik), yang dilakukan untuk mengetahui penerimaan 

panelis terhadap telur asin dengan penambahan persentase 

daun kelor yang berbeda (0%, 5%, 10% dan 15%) dimana 

berorientasi terhadap produk melalui penambahan nilai dari 

telur asin yang diberi penambahan daun kelor. Nilai uji 

organoleptik (warna, aroma, dan rasa) telur asin dengan 

penambahan daun kelor disajikan pada Tabel 7. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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Tabel 7. Hasil Uji Organoleptik (warna, aroma dan rasa) 

Perlakuan 
Variabel Penelitian 

Warna Aroma Rasa 

P0 2,95
a
±0,05

 
2,50±0,11 3,60

a
±0,28

 

P1 3,45
ab

±0,34
 

3,15±0,10 3,90
ab

±0,38
 

P2 3,80
b
±0,28*

 
3,25±0,10 4,00

ab
±0,16

 

P3 4,00
b
±0,49

 
3,55±0,10 4,25

b
±0,25** 

Keterangan :  * 
a,b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan  perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05). 

** 
a,b 

Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan  perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Pengaruh persentase daun kelor pada telur asin 

terhadap mutu organoleptik ditampilkan pada Tabel 7. Hasil 

pengujian organoleptik pada telur asin dengan persentase daun 

kelor (Moringa oleifera) yang berbeda padat dilihat sebagai 

berikut: 

4.2.1 Warna Telur Asin 

Hasil analisis ragam pada Tabel 7. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun kelor berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap warna telur asin. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada umumnya warna kuning 

telur disebabkan adanya kandungan xantofil yang berasal dari 

pakan ternak. Zat warna atau pigmen pada kuning telur 

termasuk golongan karotenoid yaitu xantofil. Prasetya dkk, 

(2015) menambahkan warna kuning telur berwarna jingga 

hingga kemerahan. Warna kuning telur berbeda-beda 

tergantung manajemen pemberian pakan. Kuning telur pada 

telur asin merupakan komponen utama untuk meningkatkan 

ketertarikan konsumen. 
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Pelakuan kontrol P0 memiliki intensitas kuning telur 

cenderung kuning netral atau tidak mengalami perubahan dan 

warna kuning telur seperti telur rebus biasa, sedangkan pada 

perlakuan P1 memiliki intensitas kuning sampai kuning agak 

oranye, dan perlakuan P2 dan P3 cenderung berwarna kuning 

agak oranye.  Warna kuning kemerahan merupakan senyawa 

organik pemberi warna pada kuning telur (pigmen karotenoid) 

sehingga dapat berinteraksi yang menyebabkan perubahan 

intensitas warna kuning telur (Engelen, 2017). Perbedaan 

warna kuning telur asin dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

A B 

 

 

 

 

 

 

C D 

Gambar 4. Perbedaan Warna Kuning Telur Asin (A) Perlakuan 

Kontrol P0, (B) Perlakuan P1, (C) Perlakuan P2, (D) 

Perlakuan P3 

 

Menurut Oktaviani, Kariada dan Utami, (2012) 

bahwa warna kuning telur sebelum mengalami proses 

pengasinan adalah kuning, warna akan berubah menjadi 

kuning kecokelatan, cokelat tua, oranye atau kuning cerah 

setelah melalui proses pengasinan. Pengasinan akan 

menyebabkan kadar air telur menurun sehingga warna oranye 

pada kuning telur semakin pekat. Nursiwi, Darmadji dan 
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Kanoni, (2013) perubahan warna kuning tersebut berhubungan 

dengan hilangnya air dan sejumlah lemak yang menjadi bebas 

dari kuning telur. Kadar air mempengaruhi konsentrasi 

pigmen, sedangkan lemak bebas mempengaruhi keluarnya 

pigmen. Kemasiran kuning telur meningkat seiring dengan 

lamanya pengasinan. 

Proses hilangnya air dan lemak yang keluar dari 

kuning telur  dipercepat dengan kandungan yang ada pada 

daun kelor. Perlakuan kontrol P0 merupakan nilai rata-rata 

warna yang paling rendah karena pada perlakuan ini tidak 

mengalami perubahan warna, hal ini terjadi  karena pada 

perlakuan ini tidak diberi  penambahan daun kelor, sehingga 

proses hilangnya air dan lemak yang keluar dari kuning telur 

berlangsung sangat lama karena tidak ada komponen tanin 

pada daun kelor yang mempercepat proses tersebut. Ismarani, 

(2012) sifat fisik tanin berwarna putih kekuning-kuningan 

hingga berwarna cokelat terang tergantung sumber tanin. 

Tanin memberikan warna menjadi gelap jika terkena cahaya 

langsung atau berada pada ruangan terbuka. 

4.2.2 Aroma Telur Asin 

Hasil analisis ragam pada Tabel 7. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun kelor berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap aroma telur asin. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Perbedaan aroma 

telur asin menunjukan bahwa kandungan minyak atsiri pada 

daun kelor memberikan pengaruh terhadap aroma telur asin. 

Penambahan daun kelor hanya memberikan sedikit pengaruh 

terhadap aroma telur asin. Arora, Onsae and Kaur, (2013) 

menambahkan bahwa berkurangnya aroma amis pada telur 

asin karena adanya aroma dari daun kelor yaitu  aroma khas 

kelor yang menutupi aroma amis dari telur asin. 

Perlakuan kontrol P0 memberikan nilai rata-rata 

paling rendah dengan menunjukan aroma yang paling amis 

jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Perlakuan P0 

masih menimbulkan aroma amis karena diduga tidak ada 
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penambahan daun kelor pada proses pengasinannya. Menurut 

Yulianto, (2011)  aroma amis pada telur asin merupakan sifat 

dari telur itik, hal tersebut yang menyebabkan aroma agak 

amis pada telur asin yang terbuat dari telur itik. Winarno, 

(2000) menambahkan aroma telur yang amis disebabkan oleh 

lemak yang ada pada telur, lemak tersebut bersifat volatil 

(mudah menguap). Molekul-molekul lemak mengandung 

radikal asam lemak tidak jenuh dapat menyebabkan bau yang 

amis akibat dari oksidasi. Asam lemak tidak jenuh lebih 

mudah teroksidasi, serta mengalami dekomposisi yang 

menghasilkan bau yang kurang disukai, oleh karena itu pada 

perlakuan kontrol P0 tidak menggunakan penambahan daun 

kelor pada proses pengasinan akan menimbulkan aroma yang 

lebih amis dari perlakuan lainnya yang diberi penambahan 

daun kelor. 

Tabel 7. diatas menunjukan bahwa rata-rata aroma 

telur terendah pada perlakuan kontrol P0 tanpa penambahan 

daun kelor dengan aroma yang amis, kemudian semakin 

meningkat seiring bertambahnya persentase penambahan daun 

kelor pada perlakuan P1 dan P2 dengan aroma yang amis yang 

berkurang dengan daun kelor yang ditambahkan pada proses 

pengasinan. Telur asin yang diberi penambahan daun kelor 

15% memiliki aroma yang lebih menarik dan tidak memiliki 

aroma amis. Aina, (2014) daun kelor mengandung senyawa 

volatil yang dapat menguap karena pemanasan, kelor 

(Moringa  oleifera L.) adalah sejenis tumbuhan dari suku 

Moringacea tumbuhan ini mengadung senyawa flavonoid, 

alkaloid, fenol, dan saponin. Balittri, (2013) menambahkam 

bahwa kata fenol berasal dari fenil alkohol (Phenyl Alcohol) 

fenol juga merujuk pada beberapa zat yang memiliki cincin 

aromatik yang berikatan dengan gugus hidroksil. 

4.2.3 Rasa Telur Asin 

Hasil analisis ragam pada Tabel 7. menunjukan 

bahwa tingkat penambahan daun kelor memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aroma telur asin. Pada 
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umumnya rasa telur asin dipengaruhi oleh masukya garam 

kedalam purih dan kuning telur.  Kandungan garam yang tidak 

terlalu banyak masuk kedalam telur dinilai oleh panelis 

memiliki rasa yang pas dan enak. Hal ini ditambahkan oleh 

Nuruzzakiah dkk. (2016) faktor-faktor yang menyebabkan 

tidak adanya pengaruh terhadap tingkat keasinan telur adalah 

karena rendahnya kadar garam pada perlakuan, sehingga 

kriteria rasa asin yang dihasilkan masih kurang, baik pada 

kuning telur maupun putih telur. 

Rasa merupakan faktor paling penting dalam suatu 

produk pangan. Konsumen terkadang sangat mementingkan 

rasa dibanding parameter lain  seperti warna dan aroma. 

Engelen, (2017) menambahkan bahwa rasa merupakan salah 

satu faktor penting dalam produk pangan. Rasa telur asin 

umumnya terasa asin, sesuai dengan tingkat pemberian garam 

dalam pembuatan telur asin dan juga lama pemeraman. Hasil 

analisis organoleptik rasa pada telur asin dengan perlakuan P3 

menunjukan rasa yang enak dengan rasa asin yang banyak 

disukai oleh  panelis. Rasa asin yang pas ini juga di pengaruhi 

oleh tambahan daun kelor, daun kelor yang memiliki 

kandungan tanin dan flavonoid diduga mempengaruhi rasa 

dari telur asin. Kasolo, Giyena, Ojok, Ochieng and Okwal-

okeng, (2010) berdasarkan uji fitokimia daun kelor memiliki 

kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, antarquonin, 

steroid dan triterpenoid yang merupakan antioksidan. Tanin 

yang terdapat pada daun kelor dapat  menutup pori-pori telur 

sehingga garam yang masuk kedalam telur akan terhambat. 

Mutu organoleptik telur asin dengan penambahan daun kelor 

dapat di lihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Spider Mutu Organoleptik Warna,Aroma 

dan Rasa Telur Asin 

 

Penambahan daun kelor pada pembuatan telur asin 

memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan terhadap 

mutu organoleptik ditinjau dari warna, aroma dan rasa. Grafik 

spider diatas menunjukan bahwa semakin mengarah keluar 

sebuah garis maka akan lebih diterima oleh panelis, yang lebih 

diterima oleh panelis yaitu P3 dengan penambahan daun kelor 

15%. Perlakuan P3 memberikan skor nilai organoleptik pada 

warna 4,00 (agak oranye), aroma 3,55 (aroma kelor agak 

dominan) dan rasa 4,25 (enak). 
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4.3 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik telur asin ditentukan 

dengan membandingkan nilai perlakuan pada setiap variabel. 

Berdasarkan perlakuan terbaik didapatkan hasil yang tertinggi 

adalah perlakuan P3 dengan penambahan daun kelor 15% 

pada pembuatan pasta telur asin. Pada perlakuan P3 telur asin 

yang dihasilkan memiliki kandungan pH yang rendah dan 

tekstur tertinggi dari perlakuan lainnya. Karakteristik telur asin 

berdasarkan organoleptik mendapatkan nilai tertinggi dari 

semua aspek dari warna, aroma dan rasa. Karakteristik telur P3 

yang dihasilkan memiliki warna agak oranye, aroma normal 

mendekati agak aroma kelor dan rasa yang enak. 

Perlakuan terendah didapat pada perlakuan kontrol 

P0 tanpa penambahan daun kelor, hal ini dibuktikan dari pH 

yang paling tinggi dari semua perlakuan. Pada perlakuan P0 

memiliki warna yang kurang menarik yaitu kuning pucat 

seperti telur rebus biasa. Aroma perlakuan P0 terbukti 

memiliki aroma yang paling amis dari perlakuan yang lain P0 

juga memiliki rasa yang kurang disukai maka dari itu 

perlakuan kontrol P0 adalah perlakuan terendah.     

  


