
21 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Nilai rata-rata Kadar Air, Aktivitas Air dan Aktivitas 

Antioksidan Telur Asin dengan Penambahan Daun 

Kenikir (Cosmos caudatus) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

daun kenikir pada pembuatan telur asin memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda ditinjau dari kadar air putih telur, aktivitas 

air, dan aktivitas antioksidan telur asin. Nilai rataan kadar air 

putih, aktivitas air dan aktivitas antioksidan telur asin dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai Rataan Kadar Air Putih Telur, Aktivitas Air dan 

Aktivitas Antioksidan pada Telur Asin dengan 

Penambahan Daun Kenikir 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 

Kadar Air 

Putih Telur 

(%)            

Aktivitas Air      

Aktivitas 

Antioksidan 

IC50 (mg/ml) 

P0  85,34c ±0,32 0,969±0,004                 410,59e ±0,42 

P1 85,02bc±0,77 0,964±0,003                 277,97d ±0,38 

P2 84,65abc±0,27    0,962±0,005                 264,91c ±0,43 

P3 84,29ab ±0,54 0,961±0,005                 260,45b ±0,43 

P4 83,85a ±0,33 0,959±0,004                  259,37a±0,33 

Keterangan: - Superskrip yang berbeda pada kolom aktivitas air  

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05).  

- Superskrip yang berbeda pada kolom kadar air putih 

telur menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

- Superskrip yang berbeda pada kolom aktivitas 

antioksidan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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4.2 Pengaruh Penambahan Daun Kenikir (Cosmos caudatus) 

Terhadap Kadar Air Putih Telur Asin 

Nilai rata-rata kadar air putih telur asin dengan 

penambahan daun kenikir antara 83,85–85,34%. Kadar air 

tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa penambahan 

daun kenikir yaitu sebesar 85,34%. Kadar air terendah berasal 

dari  P4 dengan perlakuan penambahan daun kenikir sebesar 

83,85%. Penambahan daun kenikir menyebabkan kadar air 

putih telur semakin menurun. Penurunan kadar air putih telur 

asin diduga disebabkan karena kandungan tanin dalam daun 

kenikir menyebabkan penguapan CO2 dari telur terhambat. 

Menurut Sholehah dkk. (2015) tanin berfungsi mencegah 

kerusakan telur dengan cara menutup pori-pori pada cangkang 

telur. Aprilia dkk. (2015) bahwa penurunan kadar air putih 

telur asin pada proses pengasinan karena terjadinya proses 

osmosis. Proses osmosis yang terjadi dapat dilihat dengan 

masuknya larutan garam kedalam telur dan diikuti keluarnya 

air pada telur. Penambahan sari kunyit putih pada telur asin 

menyebabkan kadar air putih telur asin semakin menurun 

dibandingkan dengan telur asin tanpa penambahan sari kunyit 

putih. Agustina, Thohari, dan Rosyidi (2012) menambahkan 

bahwa lama penyimpanan telur dapat menurunkan kadar air 

pada bagian putih telur. Hal tersebut dikarenakan terjadinya 

penguapan air pada telur yang menyebabkan rongga udara 

menjadi luas. Penurunan kadar air juga diduga disebabkan 

oleh pemberian garam dengan jumlah yang banyak, sehingga 

menyebabkan kadar air yang semakin menurun. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Daun Kenikir (Cosmos caudatus) 

Terhadap Aktivitas Air Telur Asin 

Nilai rata-rata aktivitas air pada telur asin dengan 

penambahan daun kenikir berkisar antara 0,959–0,969. Nilai 

aktivitas air tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kenikir yakni sebesar 0,969. Nilai aktivitas 

air terendah berasal dari P4 dengan perlakuan penambahan 

daun kenikir sebanyak 28% sebesar 0,959. Penambahan daun 

kenikir menyebabkan aktivitas air telur asin semakin menurun. 

Penurunan aktivitas air disebabkan karena adanya kandungan 

tanin pada daun kenikir yang melapisi telur sehingga CO2, 

H2O dan O2 tidak dapat masuk kedalam telur. Selain itu juga 

penurunan aktivitas air dipengaruhi oleh kadar air pada telur 

asin mengalami penurunan sehingga menyebabkan aktivitas 

air semakin menurun pula. Menurut Sholehah dkk. (2015) 

kualitas telur sangat dipengaruhi oleh kelembaban telur, suhu 

penyimpanan, serta kadar air yang terkandung dalam telur. 

Aktivitas air yang tinggi pada suatu bahan pangan dipengaruhi 

juga oleh kandungan kadar air yang tinggi pada bahan pangan 

tersebut.  Sukma dkk. (2012) semakin tinggi aktivitas air akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri yang menyebabkan 

mikroba mudah tumbuh. Penambahan daun kenikir pada 

pembuatan telur asin menyebabkan nilai aktivitas air telur asin 

mengalami penurunan, hal tersebut diharapkan dapat 

menghambat terjadinya kerusakan telur secara mikrobiologis. 

Yuniati (2010) menambahkan bahwa aktivitas air merupakan 

unsur penting dalam pengawetan karena mikroba memerlukan 

aktivitas air yang mencukupi untuk kegiatan metabolismenya.   

 



24 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Daun Kenikir (Cosmos 

caudatus) Terhadap Warna L*a*b* Pada Telur Asin 

Pengujian warna kuning telur dengan penambahan 

daun kenikir menggunakan alat Color Reader dengan 

menggunakan notasi L* (kecerahan), a* (kemerahan) dan b* 

(kekuningan). Warna merupakan salah satu faktor penting 

dalam dunia pangan. Warna pada pangan dapat menentukan 

daya tarik dari konsumen. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penambahan daun kenikir pada pembuatan telur asin 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda ditinjau dari warna 

L*a*b* telur asin. Nilai rataan warna L*a*b* pada kuning 

telur asin dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Nilai Rataan Warna L*a*b* pada Kuning Telur Asin 

dengan Penambahan Daun Kenikir 

Perlakuan 
Variabel Penelitian 

   L*                                             a*  b* 

P0 56,53d±0,32 17,40c ±0,10                             29,37d±0,25 

P1 56,37c ±0,15 17,30bc±0,20 29,23d±0,32 

P2 55,67c ±0,35 16,77abc±0,25 27,67c±0,45 

P3 54,27b ±0,15    16,37ab±0,95                             23,40b±0,36 

P4 52,53a ±0,32 16,10a ±0,60                             20,37a±0,32 

Keterangan: - Superskrip yang berbeda pada kolom warna a* 

(kemerahan) menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05).  

- Superskrip yang berbeda pada kolom warna L* 

(kecerahan) dan warna b* (kekuningan) 

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

    

4.4.1 Warna L* (kecerahan) 

Nilai rata-rata hasil penelitian warna L* kuning telur 

asin dengan penambahan daun kenikir antara 52,53–56,53. 
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Nilai rataan warna L* tertinggi diperoleh pada P0 dengan 

perlakuan tanpa penggunaan daun kenikir yakni sebesar 56,53. 

Sedangkan nilai warna L* terendah didapat pada P4 dengan 

perlakuan dengan penambahan daun kenikir sebanyak 28% 

yakni sebesar 52,23. Penurunan nilai warna L* (kecerahan) 

pada telur asin dengan penambahan daun kenikir diduga 

disebabkan karena adanya kandungan minyak atsiri pada daun 

kenikir yang menyebabkan warna telur asin dengan 

penambahan daun kenikir semakin gelap. Susmiati dkk. (2012) 

warna kuning telur cenderung ke arah gelap karena 

penambahan sari lengkuas yang jumlahnya banyak, hal 

tersebut dikarenakan adanya kandungan tanin yang terdapat 

pada lengkuas. Menurut Ramadhani (2017) warna kuning telur 

pada telur asin berasal dari telur tersebut yang dipengaruhi 

oleh pemberian pakan serta bahan yang digunakan untuk 

pemeraman. Kusumawati, Rudyanto dan Suada (2012), warna 

pada kuning telur dipengaruhi oleh lamanya waktu pemeraman 

dan bahan yang digunakan untuk pemeraman.  

 

4.4.2 Warna a* (kemerahan) 

Nilai rata-rata hasil penelitian warna a* kuning telur 

asin dengan penambahan daun kenikir antara 16,10–17,40. 

Nilai warna a* tertinggi pada telur asin didapat pada P0 

dengan perlakuan tanpa penambahan daun kenikir yaitu 

sebesar 17,40. Sedangkan nilai warna a* terendah didapat dari 

perlakuan P4 dengan penambahan daun kenikir sebanyak 28% 

yaitu sebesar 16,10. Penurunan warna a* pada telur asin 

dengan penambahan daun kenikir diduga disebabkan karena 

adanya kandungan minyak atsiri pada daun kenikir, sehingga 

penggunaan daun kenikir yang semakin banyak juga akan 
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menurunkan nilai warna a* (kemerahan) pada telur asin. 

Susmiati dkk. (2012), penambahan sari lengkuas merah 

berpengaruh sangat nyata terhadap warna a* kuning telur asin. 

Nilai rataan a* berkisar antara 18,48-23,68, nilai warna a* 

semakin menurun seiring dengan banyaknya penambahan sari 

lengkuas merah. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan 

konsentrasi penambahan sari lengkuas merah pada telur asin. 

Menurut Ramadhani (2017) warna a* pada kuning telur asin 

dengan penambahan daun kemangi mengalami penurunan. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh kandungan minyak atsiri pada daun 

kemangi yang berwarna gelap, sehingga warna kuning telur 

menjadi kuning agak kehijauan.  Lestary dkk. (2015), telur 

asin yang memiliki warna kemerahan diperoleh dari perlakuan 

penambahan sari lengkuas merah sebanyak 40%, hal tersebut 

karena adanya minyak atsiri yang terkandung didalam 

lengkuas merah yang memiliki warna kuning kehijauan. 

 

4.4.3 Warna b* (kekuningan) 

Nilai rata-rata hasil penelitian warna b* kuning telur 

asin dengan penambahan daun kenikir antara 20,37–29,37. 

Nilai warna b* tertinggi pada telur asin didapat pada perlakuan 

P0 dengan perlakuan tanpa penambahan daun kenikir yaitu 

sebesar 29,37. Sedangkan nilai warna b* terendah didapat dari 

perlakuan P4 dengan penambahan daun kenikir sebanyak 28% 

yaitu sebesar 20,37. Susmiati dkk. (2012) nilai rata-rata warna 

b* kuning telur asin dengan penambahan sari lengkuas merah 

yaitu berkisar antara 29,37-39,57. penambahan konsentrasi 

sari lengkuas yang semakin meningkat menyebabkan warna b* 

pada kuning telur asin menurun. Menurut Lestary dkk. (2015) 

perlakuan terbaik pada warna b* kuning telur asin didapat 
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pada P0 yaitu dengan nilai intensitas warna b* sebesar 

35,23±2,87, hal tersebut karena P0 memiliki nilai intensitas 

warna b* yang paling tinggi diantara perlakuan yang lain. 

Ramadhani (2017) warna b* kuning telur asin dengan 

penambahan daun kemangi mengalami perubahan, semakin 

banyak persentase penambahan daun kemangi menyebabkan 

warna kuning telur asin menjadi pekat karena adanya minyak 

atsiri yang dapat merubah warna. 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Daun Kenikir Terhadap  

Aktivitas Antioksidan Pada Telur Asin 

Aktivitas antioksidan tertinggi berasal dari P4 

dengan perlakuan penambahan daun kenikir sebanyak 28% 

nilai IC50 sebesar 259,37 mg/ml. Aktivitas aktivitas 

antioksidan terendah berasal dari  P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kenikir nilai IC50 sebesar 410,59 mg/ml. 

Nilai rata-rata aktivitas antioksidan hasil penelitian telur asin 

dengan penambahan daun kenikir IC50 antara 259,37–410,59 

mg/ml. Peningkatan aktivitas antioksidan pada telur asin 

dengan penambahan daun kenikir diduga disebabkan karena 

kandungan flavonoid dan polifenol yang terkandung pada 

daun kenikir, sehingga persentase penambahan daun kenikir 

yang semakin banyak menyebabkan aktivitas antioksidan telur 

asin semakin meningkat. Oktaviani, Kariada dan Utami (2012) 

aktivitas antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda atau 

memperlambat reaksi oksidasi. Aktivitas antioksidan memiliki 

peranan yang penting dalam sistem imun tubuh terhadap 

radikal bebas. Menurut Asih (2010) telur asin dengan 

penambahan ekstrak daun jati pada konsentrasi 75% dan 100% 

menyebabkan aktivitas antioksidan meningkat secara 
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signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya senyawa fenolat 

yang terkandung pada daun jati yang bersifat aktivitas 

antioksidan. Marsella, Thohari, dan Radiati (2016) sifat 

antibakteri pada telur asin semakin tinggi dengan penambahan 

konsentrasi daun salam yang tinggi disebabkan karena adanya 

flavonoid yang terkandung pada daun salam. Menurut Sahid 

(2016) daun kenikir memiliki kandungan senyawa yang 

mempunyai daya aktivitas antioksidan cukup tinggi yaitu 

harga IC50 sebesar 70 mg/L. Pada ekstrak metanolik daun 

kenikir memiliki kandungan flavonoid dan glikosida. 

Andriyanto, Andriani, dan Widowati (2013) aktivitas 

antioksidan terbesar diperoleh pada perlakuan penambahan 

ekstrak kayu manis 5% yaitu sebesar 28,164% dan aktivitas 

antioksidan terkecil diperoleh pada perlakuan tanpa 

penambahan ekstrak kayu manis sebesar 6,944%. 

  


