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FERMENTATION TIME EFFECT ON THE QUALITY 
OF POWDER WHOLE EGG PAN DRYING METHOD 
OF REVIEWED pH, REDUCTION OF SUGAR, FFA 

AND COLOR 
 

Agnesia Andria Fidianty1), Imam Thohari2) and Lilik Eka 
Radiati2) 

ABSTRACT 
 
  The research objective was to determine the effect of 
fermentation time on whole egg powder quality in pan dryer 
processing. The material were used egg powder production 
fresh hen whole egg and Saccharomyces cerevisiae. The 
treatment fermentation of whole egg powder are P0 (control), 
P1 (fermentation time 20 minutes), P2 (fermentation time 40 
minutes) and P3 (fermentation time 60 minutes). The variables 
measured were pH, decreasing sugar FFA and color. The 
experiment was designed by randomized block design (RBD) 
and the data was analyzed by analyzed variance (ANOVA), if 
there are significant differences between treatments, followed 
by the Least Significant Difference test. The results showed 
that a highly significant (P <0.01) on egg fermentation the pH 
value, reduction sugar, FFA level and brighter colos. It can be 
concluded that a reduction in the length of fermentation pH, 
decreasing sugar level drop, FFA and a brighter color the flour 
eggs. Based on these results it can be suggested that the 
fermentation can be considered for use in processing whole 
egg powder. 
 
Keywords: Fermentation, pan drying, egg powder 

1. Student at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 
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RINGKASAN 

 
 

 Penelitian dilaksanakan pada 20 Mei 2013 sampai 21 
Juni 2013 yang bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengaruh Lama Fermentasi Telur Utuh Terhadap Kualitas 
Tepung Telur Metode Pan Drying yang meliputi nilai pH, gula 
reduksi, lemak dan warna. Manfaat penelitian diharapkan 
dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang pengaruh 
lama fermentasi telur utuh terhadap kualitas tepung telur 
metode pan drying ditinjau dari nilai pH, gula reduksi, lemak 
dan warna. 
 Penelitian ini menggunakan telur ayam utuh yang 
difermentasikan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae 
dengan lama fermentasi P0 (0 menit), P1 (20 menit), P2 (40 
menit) dan P3 (60 menit). Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 
4 perlakuan dan 3 ulangan. Variabel yang diamati adalah pH, 
gula reduksi, lemak Free Fatty Acid (FFA) dan warna. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis ragam 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan apabila ada perbedaan 
pengaruh diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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 Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap pH, gula reduksi, 
lemak dan warna pada tepung telur. pH tepung telur hasil 
penelitian berturut-turut adalah P0 8,73; P1 8,62; P2 8,47; P3 
7,88. Gula reduksi tepung telur hasil penelitian berturut-turut 
adalah P0 1,56; P1 1,45; P2 1,39; P3 1,26. FFA tepung telur 
hasil penelitian berturut-turut adalah P0 0,82; P1 0,76; P2 
0,76; P3 0,52. Warna L* (kecerahan) tepung telur hasil 
penelitian berturut-turut adalah P0 55,6; P1 56,8; P2 56,8; P3 
59,4. Warna a* (intensitas warna merah) tepung telur hasil 
penelitian berturut-turut adalah P0 28,2; P1 26,6; P2 26,3; P3 
25,1. Warna b* (intensitas warna kuning) tepung telur hasil 
penelitian berturut-turut adalah P0 34,8; P1 33,9; P2 33,3; P3 
31,1. 
 Disimpulkan bahwa lama fermentasi telur utuh 
berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH, gula reduksi, FFA 
dan warna. Lama fermentasi dapat menurunkan nilai pH, gula 
reduksi dan FFA. Hasil tepung telur dengan fermentasi dapat 
mengahasilkan warna yang lebih cerah dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol yaitu tanpa fermentasi. Perlakuan terbaik 
pada lama fermentasi diperoleh pada P3 dengan lama 
fermentasi 60 menit. Hasil penelitian dapat disarankan bahwa 
pembuatan tepung telur dapat digunakan lama fermentasi 60 
menit untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penelitian dapat 
dilanjutkan pada lama simpan dari tepung telur untuk 
mengetahui kualitas tepung telur atau menganalisis yang 
ditinjau dari mikrobiologinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 
Telur merupakan bahan makanan yang dapat 

mencukupi kebutuhan gizi terutama protein hewani. 
Kandungan telur meliputi air, karbohidrat, protein, lemak, 
mineral dan vitamin. Protein dalam telur berpengaruh terhadap 
pembentukan buih seperti protein di dalam telur misalnya 
ovalbumin dan ovumucin yang berperan sebagai penstabil 
buih. 

Telur mempunyai kekurangan seperti produk hewani 
lainnya yaitu mudah rusak (perishable food) karena komposisi 
gizi yang tinggi sehingga mikroba akan mudah berkembang 
biak jika tidak segera dikonsumsi atau diolah menjadi suatu 
produk makanan. Kerusakan telur terjadi selama penyimpanan 
yaitu terjadinya proses respirasi pada telur yang 
mengakibatkan berubahnya struktur fisik, kimia dan 
mikrobiologi telur.  

Salah satu upaya pengawetan untuk menjaga kualitas 
telur adalah metode pembuatan tepung telur. Tepung telur 
merupakan salah satu alternatif metode pengawetan telur yang 
menggunakan teknologi fermentasi dengan proses pengeringan 
yang bertujuan untuk mengubah bentuk fisik dari bentuk cair 
menjadi padatan berupa tepung. Fermentasi pada telur 
dilakukan untuk menghasilkan tepung telur  yang berkualitas 
baik. Perubahan yang akan terjadi setelah fermentasi adalah 
kadar glukosa dan air akan semakin sedikit sehingga akan 
lebih awet, volume telur menjadi lebih kecil sehingga 
menghemat biaya penyimpanan dan pengangkutan. Jenis dari 
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tepung telur adalah tepung putih telur, tepung kuning telur dan 
tepung telur utuh. Prinsip pembuatan tepung telur adalah 
produk awetan telur mentah yang dikurangi kandungan airnya 
melalui proses pengocokan, pengeringan, penghancuran dan 
pengayakan.  

Pembuatan tepung telur dapat dilakukan dengan 
beberapa metode yaitu metode spray drying (pengeringan 
semprot) dan metode pan drying (pengeringan lapis tipis) dan 
metode freeze drying (pengeringan beku).  Metode pan drying 
merupakan metode yang digunakan dalam skala rumahan 
karena metode ini tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Tepung telur sebagai salah satu bentuk olahan telur 
kering dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu dapat 
memenuhi kebutuhan bahan pengganti telur segar untuk 
keperluan industri pangan, memiliki daya simpan yang relatif 
lama, mengurangi ruang dan biaya penyimpanan, mengurangi 
biaya transportasi, mempermudah pengaturan komposisi 
bahan dan persediaan bahan baku bagi industri pangan. 

Permasalahan yang sering terjadi pada proses 
pengeringan tepung telur adalah tepung telur yang dihasilkan 
mengalami reaksi Maillard (reaksi pencoklatan non 
enzimatik). Salah satu cara untuk mencegah terjadinya reaksi 
Maillard adalah dengan fermentasi (Stadelman and Cotterill, 
1995). Menurut Suprapti (2006), fermentasi juga sangat 
membantu mempertahankan daya simpan tepung telur serta 
menurunkan viskositasnya, dengan latar belakang tersebut di 
atas perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh lama 
fermentasi telur utuh terhadap kualitas tepung telur metode 
pan drying ditinjau dari nilai pH, gula reduksi, lemak dan 
warna yang selama ini belum pernah dilakukan. 
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1.2      Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh lama fermentasi telur utuh terhadap 
kualitas tepung telur metode pan drying ditinjau dari nilai pH, 
gula reduksi, lemak dan warna. 

1.3      Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi telur utuh 
terhadap kualitas tepung telur metode pan drying  
ditinjau dari nilai pH, gula reduksi, lemak dan warna 

2. Mengetahui perlakuan terbaik kualitas tepung telur 
utuh metode pan drying dengan lama fermentasi yang 
berbeda ditinjau dari nilai pH, gula reduksi, lemak dan 
warna 

1.4       Kegunaan Penelitian 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan informasi tentang pengaruh lama fermentasi telur utuh 
terhadap kualitas tepung telur metode pan drying ditinjau dari 
nilai pH, gula reduksi, lemak dan warna serta sebagai bahan 
informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

1.5  Kerangka Pikir 
 Tepung telur memiliki beberapa keuntungan 

dibandingkan telur segar, yaitu dapat mengganti kebutuhan 
bahan pengganti telur segar, akibat dari proses penepungan 
tepung telur mempunyai daya tahan atau umur simpan yang 
lebih lama, mengurangi ruang dan biaya penyimpanan, 
mengurangi biaya transportasi, jangkauan pemasaran yang 
lebih luas dan penggunaannya lebih beragam daripada telur 
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segar, namun dalam proses penepungan sering terjadi 
perubahan warna pada tepung telur yang diakibatkan oleh 
reaksi antara glukosa dengan komponen amino yaitu protein 
dan fosfatidilkolamin yang terdapat pada telur (Astawan, 
2009). Proses penghilangan glukosa pada telur dapat 
dilakukan dengan cara fermentasi sehingga glukosa akan 
digunakan oleh mikroba atau agen fermentasi sebagai sumber 
energi fermentasinya (Anonimous, 2003). 
 Fermentasi akan menyebabkan beberapa proses yang 
menguntungkan diantaranya adalah mengawetkan, 
menghilangkan aroma yang tidak diinginkan, meningkatkan 
daya cerna, menambah flavour, menghasilkan warna yang 
diinginkan dan menghilangkan zat antinutrisi dan racun yang 
biasa ada pada bahan mentah (Astawan, 2009). 
 Perubahan yang terjadi selama proses fermentasi 
sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme 
membuat bahan yang diawetkan akan mengalami perubahan 
keasaman (pH) dan kandungan nutrisi (Ergun and Mutlu, 
2000). Kualitas dari bahan pangan yang difermentasi akan 
sangat tergantung pada lama proses fermentasi. Semakin cepat 
fermentasi masuk pada fase stabil (pH 4) maka kerusakan 
akibat mikroorganisme akan menjadi lebih kecil karena 
mikroorganisme tidak akan aktif mendegradasi kandungan 
nutrisi bahan pada kondisi pH yang rendah (asam) (Ghasem 
and Habibollah, 2004). Kerangka pikir penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 
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1.6  Hipotesis 

 Penggunaan Saccharomyces cerevisiae pada 
fermentasi telur dapat menurunkan kadar pH, gula reduksi, 
lemak dan dapat mencerahkan warna pada tepung telur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Telur 

Telur merupakan bahan makanan yang mudah dicerna 
dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh yang dapat digunakan 
sebagai pemenuhan kebutuhan gizi terutama protein hewani 
yang dapat digunakan sebagai penganekaragaman makanan 
(Alleoni and Antunes, 2004). Telur yang diolah menjadi 
tepung telur dapat digunakan sebagai bahan pencampur 
berbagai makanan seperti roti, mie, kerupuk, obat dan 
mayonnaise (Sudaryani, 2000). 

Telur termasuk bahan pangan yang mudah rusak 
(perishable food) baik secara fisik, maupun kimia, oleh karena 
itu penanganan yang tepat seperti memperpanjang daya 
simpan telur segar dan pengawetan dengan pengolahan 
merupakan upaya untuk menjaga agar kualitas telur tidak 
menurun (Barmore, 2004). Pengolahan terhadap telur 
diharapkan tetap bernilai gizi tinggi, tidak berubah rasa, tidak 
berbau busuk dan warnanya tidak pudar, salah satu cara 
memperpanjang kesegaran telur adalah dengan mengawetkan 
telur yang biasanya dilakukan dengan beberapa cara seperti 
telur asin, tepung telur, dan telur beku (Alleoni and Antunes, 
2004). 

Telur mengandung sejumlah senyawa protein dan 
karbohidrat, gugus amino dari protein dan gugus aldehid dari 
karbohidrat akan bereaksi menghasilkan warna coklat yang 
disebut reaksi browning atau Maillard pada saat dilakukan 
proses pengeringan menjadi tepung telur (Cuningham and 
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Lineweaver, 1999). Perubahan reaksi Maillard tidak 
dikehendaki karena dapat mempengaruhi kuantitas, sifat 
fungsional, penampilan serta nilai gula reduksi, sehingga dapat 
dicegah dengan terlebih dahulu menghilangkan gugus 
aldehidnya melalui teknik fermentasi (Katz, 2005).  

Telur mempunyai nilai gizi tinggi dan kandungan 
nutrisi yang lengkap, secara fisik telur mempunyai bagian-
bagian utama: 1) putih telur; 2) kuning telur dan 3) cangkang 
(Pond and Pond, 2000). Persentase bagian-bagian utama 
ditinjau dari beratnya rata-rata terdiri dari 11% cangkang, 58% 
putih telur dan 31% kuning telur (Barmore, 2004). Bell and 
Weaver (2002) menyatakan bahwa rata-rata dari putih telur 
55,8%, kuning telur 31,9% dan berat cangkang 12,3%. 
Kandungan unsur gizi serta kalori dalam telur ayam dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan unsur gizi serta kalori dalam telur ayam 
 

Unsur gizi Kadar per 100 gr Bahan 

Putih telur Kuning telur 
Energi (kal) 46 355 
Air (gr) 87,8 49,40 
Protein (gr) 10,8 16,3 
Lemak (gr) 0 31,9 
Karbohidrat (gr) 0,0 0,7 
Mineral (gr) 0,6 1,7 
Kalsium (mg) 6 1470 
Fosfor (mg) 17 586 
Besi (mg) 0,2 7,2 
Vitamin A (mg) 0 600 
Vitamin B (mg) 0,01 0,27 
Vitamin C (mg) 0 0 

Sumber: Suprapti (2006) 
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2.1.1   Putih Telur 

Putih telur merupakan bagian dari telur yang tidak 
berwarna, terdapat antara cangkang telur dan kuning telur 
(Alleoni and Antunes, 2004). Berat putih telur kurang lebih 
59% dari seluruh berat telur, dan terdiri dari empat lapisan 
yang berbeda presentasenya dan terbagi antara bagian yang 
encer dan kental (Jing, Yap Wong and Kitts, 2009). 

Putih telur yang kental (thick albumen) mengandung 
protein-protein, terutama ovalbumin (75%), ovomucoid (13%), 
ovomucin (7%), ovvocanalbumin (3%) dan ovoglobulin (2%), 
ovomucin berperan dalam menentukan kekentalan putih telur 
(Stadelman and Cotterill, 1995). Putih telur yang encer (thin 
albumen) mengandung ovomucin, namun dalam jumlah yang 
lebih sedikit, sedangkan chalaziferous layer merupakan suatu 
lapisan kuat tetapi sangat tipis yang mengelilingi kuning telur, 
dan pada ujungnya berlanjut menjadi suatu chalaze yang 
berfungsi sebagai sumbu dari kuning telur (Suprapti, 2006). 

2.1.2    Kuning Telur 

Kuning telur terdiri dari bagian yolk material, latebra, 
germinal disc, dan vitteline membrane yang mempunyai 
bentuk spherical (seperti bola), berwarna kuning atau oranye, 
terletak dekat dengan pusat telur, dan dibungkus oleh 
membran yang halus dan elastis (Katz, 2005). Pond and Pond 
(2002) menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi 
oleh makanan dan individu induk ternak. 

Bahan kering dari kuning telur sebagian besar terdiri 
dari lemak dan protein, jumlah lemak dalam kuning telur 
sebesar 35% dan merupakan bagian terbanyak dalam kuning 
telur, sedangkan protein sebesar 15-16% dan sedikit 
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karbohidrat (Katz, 2005). Telur merupakan sumber penting 
dari asam lemak tidak jenuh terutama asam oleat, zat besi, 
fosfor, mineral, vitamin A, D, E dan K maupun vitamin B 
termasuk vitamin B12 (Sarwono, 2005). 

2.2       Sifat Fungsional Telur 

Telur memiliki banyak kegunaan selain diolah sebagai 
lauk pauk telur dapat diolah menjadi tepung telur dan bahan 
pencampur berbagai makanan seperti roti, mie, kerupuk dan 
mayonnaise (Stadelman and Cotteril, 1995). 

Winarno dan Koswara (2002) menyatakan bahwa 
protein telur mempunyai sifat untuk membentuk buih (foaming 
properties). Sudaryani (2000) menyatakan bahwa sifat 
fungsional dari telur dapat diketahui dengan menggunakan 
telur yang kita uji menjadi suatu produk dapat berfungsi 
sebagai: 1) Leavening agent yang mempengaruhi tekstur, 2) 
Binding agent sebagai pengikat pada pembuatan kue, 3) 
Thickening agent yang menghomogenkan campuran dan 
pembentukan gel, 4) Penghambat terjadinya kristalisasi dan 
mencegah tekstur kasar, 5) Emulsifier yang mempertahankan 
lemak dan bahan-bahan lain dalam keadaan suspensi selama 
pengovenan, 6) Coating untuk membuat permukaan produk 
menjadi kuat dan mengkilat serta mencegah terjadinya 
dehidrasi dan 7) Penambah warna dan richness terhadap bahan 
pangan. 
 Telur merupakan ingredient multifungsional yang 
dapat meningkatkan nilai gizi telur dan dapat berperan dalam 
membentuk tekstur, warna dan rasa produk karena telur 
memiliki banyak sifat fungsional telur memiliki kemampuan 
koagulasi, pembentuk busa, pengemulsi, penghambat 
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kristalisasi, pembentuk warna dan rasa (Bell and Weaver, 
2002). 

Sifat koagulasi telur atau kemampuannya untuk 
berubah bentuk dari cair menjadi padat atau disebut juga 
semipadat selama proses pemanasan bermanfaat sebagai bahan 
pengikat komponen lain dalam formulasi makanan misalkan 
pada sauce, isi pie, custard, topping maupun produk-produk 
bakery dan membentuk tekstur (Sudaryani , 2000). 
Kemampuan koagulasi ini memungkinkan telur untuk 
mengikat air dan mempertahankan kesan basah atau segar 
pada produk bakery selama penyimpanan, untuk terkoagulasi, 
kuning telur membutuhkan suhu yang lebih tinggi 
dibandingkan putih telur, selain suhu, koagulasi juga 
dipengaruhi oleh keberadaan komposisi lain dan tingkat 
keasaman (Suprapti, 2006). Secara umum, semakin tinggi pH 
maka sifat koagulasi kekuatan gel akan melemah, hal ini perlu 
diperhatikan  karena pH telur biasanya meningkat selama 
penyimpanan (Pond and Pond, 2002). 

Pengocokan telur akan membentuk busa yang 
diakibatkan oleh terperangkapnya udara di dalam lapisan film 
cairan telur, walaupun kuning telur dapat membentuk busa, 
tetapi daya busanya jauh dibawah putih telur (Bell and 
Weaver, 2002). Koagulasi protein oleh panas akan 
menstabilkan struktur busa, sehingga daya busa biasanya 
dimanfaatkan untuk membentuk tekstur produk atau sebagai 
pengembang (Pond and Pond, 2002). Putih telur yang 
memiliki kemampuan untuk mengikat udara atau membentuk 
dan menstabilkan busa biasanya digunakan pada produk kue 
yang memiliki tekstur mengembangdan dapat meningkatkan 
volume, membentuk struktur halus di dalam produk, 
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membentuk rasa dan mempertahankan tekstur (Suprapti, 
2006).  

Kuning telur adalah emulsifier pangan karena partikel 
kuning telur yang berinteraksi pada permukaan lemak akan 
membentuk lapisan pelindung yang menghambat 
penggabungan droplet lemak sehingga lemak dapat 
terdistribusi secara merata di dalam adonan dan membantu 
memperbaiki karakteristik kenyal pada produk akhir 
(Sudaryani, 2000).  

Pada produk makanan dengan kandungan gula yang 
tinggi, penambahan putih telur akan membantu memperlambat 
proses kristalisasi sehingga kristal gula yang terbentuk pada 
produk berukuran kecil-kecil, dan memberi kesan halus pada 
tekstur produk akhir (Bell and Weaver, 2002). Produk dessert 
dengan kandungan air tinggi dan dibekukan, keberadaan telur 
membantu untuk mencegah pembentukan kristal es berukuran 
besar yang menjadi penyebab kesan kasar pada tekstur produk 
ketika dikonsumsi (Pond and Pond, 2002). 

Telur juga digunakan untuk memperkaya cita rasa dan 
warna produk, jika kuning telur akan memberikan warna 
coklat keemasan pada permukaan proses pemolesan akhir 
produk bakery, maka putih telur akan memberikan kilap 
dengan warna yang lebih ringan dibandingkan kuning telur, 
jika pengolesan putih telur hanya untuk membentuk kilap pada 
permukaan produk, maka dapat menggunakan komposisi telur 
yang telah dihilangkan glukosanya (glucose free) agar warna 
dapat dipertahankan karena putih telur juga berfungsi sebagai 
perekat untuk potongan buah atau sereal yang ditabur di 
permukaan produk bakery (Bell and Weaver, 2002).  
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2.3       Tepung Telur 

 Tepung telur disebut juga telur bubuk atau telur puder 
yang merupakan salah satu cara untuk memberikan nilai 
tambah telur melalui proses pengeringan yang bertujuan untuk 
mengubah bentuk fisik, dari bentuk cairan menjadi bentuk 
padatan berupa tepung (Sudaryani, 2000). Keuntungan dari 
telur yang sudah berbentuk tepung adalah umur simpan yang 
lebih  lama, mengurangi ruang dan biaya penyimpanan, 
mengurangi biaya transportasi, serta mempermudah 
pengaturan komposisi bahan dan persediaan bahan baku telur 
bagi industri makanan (Suprapti, 2006). Tepung telur dapat 
disimpan dalam waktu yang cukup lama sejauh penyimpanan 
dilakukan di tempat yang sejuk dan dikemas dengan baik 
sehingga tidak terdapat udara di dalam kemasan, sebab tepung 
telur bersifat higroskopis (Winarno, 2004). 

 Tepung telur yang dihasilkan harus memiliki sifat-
sifat fungsional dan sifat fisikokimia seperti telur segar 
(Winarno dan Koswara, 2002). Sifat fungsional sangat penting 
untuk dipertahankan karena akan menentukan kemampuan 
tepung telur untuk digunakan dalam pembuatan makanan 
olahan, sifat-sifat yang harus dipertahankan adalah daya buih, 
kestabilan buih, sifat emulsi, sifat koagulasi (kemampuan 
menggumpal dan membentuk gel) dan warna (Sarwono, 
2005).  

Daya emulsi, daya koagulasi, dan warna tepung telur 
umumnya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan keadaan 
segarnya, perbedaan warna tepung telur dengan telur segar 
terjadi jika kandungan gula pereduksi (yang sebagian besar 
adalah glukosa) dalam telur lebih dari 0,1 %, yaitu warna 
tepung telur akan berubah menjadi kecoklatan selama 
pengolahan dan penyimpanan, keadaan ini dapat diatasi 
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dengan cara mengurangi kandungan glukosa dalam telur 
sebelum menjadi tepung dengan cara difermentasi (Raikos, 
Campbell and Euston, 2007). 

Kandungan air sangat berpengaruh terhadap daya 
tahan tepung telur karena bahan kering harus memiliki 
kandungan air sangat kecil yaitu harus kurang dari 5 % dari 
berat tepung telur (Cuningham et al., 1999). Kadar air ini akan 
meningkat menjadi 9 – 10 % setelah disimpan sehingga mutu 
terbaik akan diperoleh jika pada saat disimpan kadar airnya 
maksimal 1 % (Sudaryani, 2000) 

Tepung telur merupakan produk awetan telur mentah 
yang dikurangi kandungan airnya melalui proses pengocokan, 
pengeringan, penghancuran dan pengayakan sehingga apabila 
akan memanfaatkannya harus dilakukan proses pematangan 
terlebih dahulu (Suprapti, 2006). Umur simpan tepung telur 
relatif lama karena berupa tepung yang memiliki kandungan 
air yang rendah, tepung telur dibuat tanpa adanya pemisahan 
antara bagian kuning dengan putih telurnya (Bell and Weaver, 
2002). 

Pembuatan tepung selain awet juga diperoleh beberapa 
keuntungan volume bahan jauh lebih kecil sehingga 
menghemat ruang penyimpanan, pendistribusian atau 
pengangkutan lebih mudah dilakukan (ringan, ringkas atau 
tidak memakan tempat dan tidak mungkin pecah), jangkauan 
pemasaran lebih luas, penggunaannya lebih beragam dan dapat 
ditentukan secara tepat tanpa ada resiko kelebihan atau tersisa 
(Winarno, 2004). Adapun komposisi gizi tepung telur menurut 
Suprapti (2006) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Gizi Tepung Telur 
Zat gizi Kadar 

Protein (%) 48,5 
Lemak (%) 48,5 
Karbohidrat (%) - 
Mineral (%) 4,5 
Total padatan (%) 96,5 
Air (%) 3,5 
Sumber: Suprapti (2006) 

Indonesia belum memilki standar mutu untuk tepung 
telur, tetapi parameter-parameter mutu tepung telur yang 
diutamakan ialah kadar air (<5%), rendahnya kadar lemak, 
kadar protein, warna yang cerah, aroma yang tidak 
menyimpang dan tidak adanya Salmonella (Anonimous, 
2003). Kadar gula yang dikehendaki maksimal 0,1%, karena 
gula dapat menyebabkan reaksi pencoklatan selama 
penyimpanan sehingga dapat diatasi dengan mengurangi 
kandungan glukosa dalam cairan telur sebelum dikeringkan 
dengan cara fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces 
cerevisiae, bakteri Streptococcus lactis  atau enzim glukosa 
oksidase (Suprapti, 2006). 

Tepung telur yang memiliki kadar gula reduksi yang 
rendah mempunyai masa simpan sekitar 8 bulan pada suhu 20-
240C dan lebih dari 1 tahun jika disimpan pada suhu rendah 
(Winarno dan Koswara, 2002). Masa simpan tepung telur yang 
mengandung kuning telur dibatasi oleh timbulnya aroma 
menyimpang akibat oksidasi lemak telur, kerusakan yang 
terjadi selama penyimpanan adalah perubahan warna, 
timbulnya aroma yang menyimpang dan menurunnya 
kelarutan tepung telur (Sudaryani, 2000). Perubahan warna 
selama penyimpanan adalah timbulnya warna kecoklatan, 
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sementara itu pada penyimpanan, kadar asam lemak bebas 
dalam tepung telur juga dapat mengalami peningkatan, 
perubahan aroma dan rasa tepung telur biasanya diikuti 
dengan penurunan daya larutnya, sedangkan perubahan aroma 
tepung telur disebabkan oleh suhu pengeringan dan suhu 
penyimpanan yang terlalu tinggi (Suprapti, 2006). Bakteri 
yang dapat merusak produk telur adalah bakteri yang tahan 
kekeringan yaitu mikrokoki, spora bakteri dan kapang 
(Anonimous, 2003). 

2.4  Fermentasi  

Ergun and Mutlu (2000) menyatakan bahwa 
fermentasi adalah suatu proses perubahan bahan kimiawi dari 
senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein dan 
bahan organik lain) baik dalam keadaan anaerob maupun 
aerob melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. 
Fermentasi adalah suatu proses dimana komponen - komponen 
kimiawi dihasilkan sebagai akibat adanya pertumbuhan 
maupun metabolisme mikroba yang dapat meningkatkan nilai 
gizi bahan yang berkualitas rendah serta berfungsi dalam 
pengawetan bahan dan merupakan suatu cara untuk 
menghilangkan zat antinutrisi atau racun yang terkandung 
dalam suatu bahan makanan (De Mann,2007).  

Kurniawan (2011) menyatakan bahwa fermentasi 
untuk menghasilkan etanol oleh ragi merupakan perubahan 
gula-gula heksosa sederhana menjadi etanol dan CO2 secara 
anaerob, udara tidak diperlukan selama proses fermentasi. 
Fermentasi terjadi pemecahan senyawa induk, dimana 1 
molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul etanol, 2 
molekul CO2 dan pembebasan energi (Ghasem and 
Habibollah, 2004). Secara teoritis bahwa 1 gr gula akan 
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dikonversikan menjadi 0,51 gr etanol (51% etanol) dan 0,49 gr 
CO2 (49% CO2), secara singkat glukosa (C6H12O6) yang 
merupakan gula paling sederhana, melalui fermentasi akan 
menghasilkan etanol (2C2H5OH) (Stanbury and Whitaker, 
2001). Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh khamir seperti 
Saccharomyces cerevisiae yang bersifat fakultatif anaerobik 
yang menggunakan glukosa sebagai substrat dengan hasil 
akhir berupa alkohol, CO2, aldehid dan asam organik (Ergun 
and Mutlu, 2000). 

Beberapa contoh hasil fermentasi adalah CO2, alkohol, 
hidrogen dan beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan 
dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton dan karbohidrat 
akan dipecah dahulu menjadi gula sederhana yaitu dengan 
hidrolisa pati menjadi unit – unit glukosa (Fardiaz, 1993). 
Manfaat fermentasi terhadap bahan makanan yaitu dapat 
meningkatkan masa simpan sehingga nilai ekonomis bahan 
dasarnya menjadi jauh lebih baik dan produk fermentasi 
umumnya mudah diurai secara biologis yang tidak termasuk 
suatu bahan polusi seperti bahan kimia dan pestisida (Stanbury 
and Whitaker, 2001). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan bakteri menurut De Mann (2007) adalah: 
• Nutrien dibutuhkan sebagai sumber energi dan untuk 

menyusun komponen sel. Nutrien yang dibutuhkan antara 
lain karbon, nitrogen, mineral dan vitamin. 

• Air merupakan komponen terbesar penyusun sel (70-
80%), dibutuhkan dalam reaksi metabolisme. 

• pH bakteri dapat tumbuh dengan baik umumnya pada 
kisaran pH 3-6. pH optimum dimana terjadi pertumbuhan 
maksimum sekitar 6,5-7,5 (pH netral). 
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• Temperatur berpengaruh pada proses metabolisme 
(mempengaruhi aktivitas enzim, bila suhu terlalu tinggi 
bahkan bisa merusak enzim) dan proses pembelahan sel.  

Bakteri dikelompokkan menjadi tiga kelompok 
menurut Ghasem and Habibollah (2004) yaitu : 

1. Kelompok psikrofilik tahan terhadap  suhu -5 sampai 
30oC memiliki suhu optimum pada 10-20oC 

2. Kelompok mesofilik tahan terhadap suhu 10-45oC 
memiliki suhu optimum pada 20-40oC 

3. Kelompok termofilik tahan terhadap suhu 25-80oC 
memiliki suhu optimum pada 50-60oC. 
Ergun and Mutlu (2000) menyatakan bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku mikroba 
dapat digolongan dalam faktor intraseluler dan faktor 
ekstraselular, faktor intraselular meliputi struktur, mekanisme, 
metabolisme, dan genetika sedangkan faktor ekstraselular 
meliputi kondisi lingkungan seperti pH, suhu, tekanan. Proses 
pertumbuhan mikroba merupakan proses yang memiliki batas 
tertentu yaitu setelah melewati tahap minimum, mikroba akan 
mengalami fase kematian (De Mann, 2007). Faktor-faktor 
yang dapat menyebabkan berhentinya pertumbuhan mikroba 
menurut Ghasem and Habibollah (2004) adalah: 
1. Penyusutan konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan dalam 

pertumbuhan mikroba karena habis terkonsumsi 
2. Produk akhir metabolisme yang menghambat pertumbuhan 

mikroba karena terjadinya inhibisi dan represi. 
Saccharomyces cerevisiae adalah mikroba yang 

banyak dipilih untuk dikembangkan dengan beberapa alasan 
diantaranya adalah harga yang murah serta mudah dalam 
pengamatan, Saccharomyces cerevisiae merupakan 
mikroorganisme yang sangat dikenal masyarakat luas sebagai 
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ragi roti (baker’s yeast) selain digunakan dalam pembuatan 
makanan dan minuman, juga digunakan dalam industri etanol 
(De Mann, 2007). Saccharomyces cerevisiae adalah 
mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran antara 5 sampai 
20 mikron dan berbentuk bola atau telur (Sarwono, 2005). 
Saccharomyces cerevsiae tidak bergerak karena tidak 
memiliki struktur tambahan di bagian luarnya seperti flagella 
mempunyai lapisan dinding luar yang terdiri dari polisakarida 
kompleks dan di bawahnya terletak membran sel, 
sitoplasmanya mengandung suatu inti yang bebas (discrete 
nucleus) dan bagian yang berisi sejumlah besar cairan yang 
disebut vakuola (Stanbury and Whitaker, 2001).  

Ergun and Mutlu (2000) menyatakan bahwa 
Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh dalam media cair dan 
padat karena pembelahan selnya terjadi secara aseksual 
dengan pembentukan tunas yang merupakan sifat khas dari 
khamir yaitu mula-mula timbul suatu gelembung kecil dari 
permukaan sel induk dan secara bertahap membesar, dan 
setelah mencapai ukuran yang sama dengan induknya terjadi 
pengerutan yang melepaskan tunas dari induknya, sel yang 
baru terbentuk selanjutnya akan memasuki tahap pertunasan 
kembali dan dapat berkembang dari setiap bagian permukaan 
sel induk (pertunasan multipolar). Ghasem and Habibollah 
(2004) menyatakan bahwa khamir berkembang secara 
aseksual dan hanya pada kondisi lingkungan tertentu saja akan 
terjadi perkembangbiakan secara seksual dan memiliki waktu 
generasi yang pendek yaitu sekitar 1,5-2 jam dan dapat dengan 
mudah dikulturkan, khamir hidup di alam dalam keadaan 
terbatas pada habitat yang dapat ditempatinya, hidup optimum 
pada pH 4,0-4,5, pada suhu 30°C dan akan mati jika terkena 
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radiasi ultraviolet. Siklus hidup Saccharomyces cerevisiae 
dapat dilihat pada Gambar 2 menurut Kurniawan (2011). 

 
Gambar 2. Siklus hidup Saccharomyces cerevisiae 

(Kurniawan, 2011) 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir sejati 
tergolong eukariot yang secara morfologi hanya membentuk 
bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi 
oleh strainnya, dapat berkembangbiak dengan membelah diri 
melalui “budding cell” diameter Saccharomyces cerevisiae 5-
10 micrometer, reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan 
lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi 
pertumbuhan sel  (Stanbury and Whitaker, 2001). Penampilan 
mikroskopik mempunyai koloni berbentuk bulat, warna 
kuning muda, permukaan berkilau, licin, tekstur lunak dan 
memiliki sel bulat dengan askospora satu sampai delapan  
buah (Ergun and Mutlu, 2000).  
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2.5      Nilai pH 

Sifat-sifat dan kualitas produk makanan dipengaruhi 
oleh pH atau active acidity merupakan keasaman yang dapat 
diukur dengan cara konsentrasi ion hidrogen yang ada dalam 
larutan yang disebut sebagai active acidity (pH) dan dengan 
cara seluruh ion hidrogen dalam larutan yang dapat 
dipindahkan oleh ion-ion logam yang disebut sebagai 
titratable acidity (Alleoni and Antunes, 2004). Menurut 
Astawan (2009) pH diartikan sebagai logaritma konsentrasi 
ion hidrogen yang dinyatakan dalam gram per liter larutan 
yang menunjukkan keasaman suatu bahan. 

Menurut Bailey and David (2000) penurunan pH 
biasanya terjadi akibat fermentasi karbohidrat menjadi asam, 
sehingga semakin lama fermentasinya maka akan semakin 
cenderung terjadi penurunan pH medium. Waktu inkubasi 
terjadi kenaikan nilai rata-rata pH tepung telur dapat 
disebabkan oleh terjadinya penurunan aktivitas dari 
Saccharomyces cerevisiae, selain itu juga dapat disebabkan 
oleh berkurang atau habisnya bahan gizi yang tersedia pada 
media fermentasi yang digunakan dalam pembuatan tepung 
telur (Astawan, 2009). 

Kurniawan (2011) menyatakan bahwa pH 
pertumbuhan khamir yang baik antara 3,0 – 6,0. Perubahan pH 
dapat mempengaruhi pembentukan hasil samping, pengaruh 
pH terhadap pertumbuhan khamir juga tergantung pada 
konsentrasi gula, pH akan mempengaruhi kecepatan 
fermentasi sementara itu pH optimal untuk pertumbuhan 
khamir adalah 4,0 – 4,5 pada proses fermentasi digunakan 
mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae karena mikroba 
tersebut memiliki daya konversi sangat tinggi dalam 
mengubah gula menjadi energi (Bailey and David, 2000). 



22 
 

2.6      Gula Reduksi  

Gula reduksi adalah gula yang mampu  mereduksi 
senyawa-senyawa pengoksidasi (Kilcawley, Wilkinson and 
Fox, 2001). Monosakarida dan disakarida yang memiliki 
gugus karbonil bebas mempunyai kemampuan sebagai agensia 
pereduksi dan dikenal sebagai gula reduksi, kemampuan 
senyawa-senyawa gula reduksi adalah dapat digunakan untuk 
mendasari berbagai cara pengujian glukosa dan gula reduksi 
(Bell and Weaver, 2002). 

Menurut Winarno (2004) glukosa mempunyai peranan 
yang penting dalam reaksi pencoklatan non enzimatik karena 
merupakan gula pereduksi, glukosa berasal dari pemecahan 
sukrosa akibat adanya pemanasan sehingga peningkatan 
penambahan gula akan meningkatkan terjadinya pencoklatan 
non enzimatik. Menurut Kilcawley et al. (2001) yang 
termasuk golongan gula reduksi adalah golongan 
monosakarida meliputi glukosa, fruktosa dan galaktosa. Proses 
fermentasi pada mikroba memiliki batasan optimal untuk 
menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan karbon 
sehingga tidak semua glukosa yang ditambahkan diubah 
menjadi asam laktat yang disebut sebagai gula reduksi (Bell 
and Weaver, 2002). 

Mekanisme kemampuan mereduksi gula terhadap 
senyawa lain disebabkan oleh gugusan karbonil bebas mudah 
berubah menjadi enendiol dalam larutan alkali mendidih dan 
bentuk enendiol ini dapat reaktif oleh senyawa oksidator 
lainnya atas O2 (Chi and Tseng, 2008). Senyawa yang 
terkandung dalam kelompok oksidator dikenal dengan nama 
hidroksi glikoaldehid (reduktor) gula reduksi mampu berikatan 
dengan protein dan membentuk reaksi browning non 
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enzimatik dan menghasilkan warna coklat yang peka terhadap 
panas (Winarno, 2004). 

2.7      Lemak Free Fatty Acid (FFA) 

Asam lemak bebas (FFA) merupakan produk dari 
reaksi hidrolisis trigliserida dan reaksi dekomposisi 
hidroperoksida yang akan mengakibatkan rasa dan bau tengik 
pada bahan pangan, sehingga kadar FFA sering digunakan 
sebagai salah satu indikator kerusakan bahan pangan 
(Purnomo, 2007). Asam lemak bebas (FFA) penting dilakukan 
sebab tingginya asam lemak bebas dapat menyebabkan 
penurunan kualitas dari bahan pangan tersebut sehingga 
semakin tinggi nilai FFA maka semakin banyak asam lemak 
bebas yang terdapat dalam bahan pangan tersebut (Kilcawley 
et al., 2001). 

Besarnya kadar lemak akan berpengaruh pada 
besarnya asam lemak bebas dan angka ketengikan selama 
proses penyimpanan, sedangkan batas maksimum asam lemak 
bebas (FFA) dari telur kering adalah 0,3 % dari berat telur 
(Hunter, Gault and Berner, 2002). Asam lemak bebas yang 
terlalu tinggi akan memperpendek umur simpan dari bahan 
pangan tersebut (Yustinah, 2009). 

2.8      Warna 

Warna merupakan komponen yang sangat penting 
dalam menentukan kualitas atau derajat penerimaan dari suatu 
bahan pangan karena penentuan mutu suatu bahan pangan 
tergantung dari beberapa faktor, tetapi sebelum faktor lain 
diperhatikan secara visual faktor warna tampil lebih dulu 
untuk menentukan mutu bahan pangan (Stanbury and 
Whitaker, 2001). Ada lima sebab yang dapat menyebabkan 
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suatu bahan makanan berwarna menurut Winarno (2004) 
yaitu: 
a. Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan 

misalnya klorofil berwarna hijau, karoten berwarna jingga 
b. Reaksi karamelisasi yang timbul pada saat gula dipanaskan 

membentuk warna coklat pada kembang gula karamel atau 
pada roti yang dibakar 

c. Warna gelap yang timbul karena adanya reaksi Maillard, 
yaitu antara gugus amino protein dengan gugus karboksil 
gula pereduksi; misalnya susu bubuk yang disimpan terlalu 
lama akan berwarna gelap 

d. Reaksi antara senyawa organik dengan udara akan 
menghasilkan warna hitam, atau coklat gelap yang disebut 
dengan reaksi oksidasi yang dapat dipercepat oleh adanya 
logam serta enzim, misalnya warna gelap pada permukaan 
apel atau kentang yang dipotong 

e. Penambahan zat warna baik alami maupun warna sintetik, 
yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Ternak (THT) Fakultas Peternakan, Universitas 
Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan pada 20 Mei 2013 
sampai 21 Juni 2013. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
telur ayam dan inokulum Saccharomyces cerevisiae.  
a. Bahan yang digunakan untuk penelitian: Telur ayam ras 

segar, ragi Saccharomyces cerevisiae, aquadest, buffer 
pH 4 dan 7, Na-Tiosulfat, alkohol netral dan NaOH 

b. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: Mixer, 
beaker glass, oven, kertas label, kertas bungkus, 
aluminium foil, pan, pengaduk, timbangan digital merk 
“Mettler Toledo”, dry mill, gelas cup, pH meter, cawan 
petri , tabung reaksi, blanko titrasi, erlenmeyer, buret dan 
colour reader. 

3.3  Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 
kali pengulangan. Pengelompokan berdasarkan pada hari 
pembuatan yaitu hari I, II dan III. Variabel pengamatan 
meliputi uji pH, uji gula reduksi, uji lemak dan uji warna. 
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Perlakuan terdiri dari 4 perlakuan yaitu lama fermentasi P0 
(kontrol), P1 (20 menit), P2 (40 menit) dan P3 (60 menit).  

3.4.     Variabel Pengamatan 

   Variabel pengamatan yang diuji adalah  pH, gula 
reduksi, lemak Free Fatty Acid (FFA), dan warna. Analisis 
tepung telur meliputi : 

1. Pengujian pH menurut AOAC (2005) dan prosedur 
pengujian tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian gula reduksi menurut AOAC (2005) dan 
prosedur pengujian tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian lemak Free Fatty Acid (FFA) menurut 
AOAC (2005) dan prosedur tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian warna menurut AOAC (2005), prosedur 
pengujian tertera pada Lampiran 4. 

3.5  Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi dengan 
analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Kelompok 
(RAK). Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dilakukan apabila 
terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan (Dajan, 
2000). 

3.6  Batasan Istilah 

Tepung telur : Tepung telur adalah salah satu bentuk 
awetan telur yang diproses menjadi bubuk 
(egg powder) dan dapat memberikan nilai 
tambah telur melalui proses fermentasi dan 
pengeringan 

 

http://tepungtelur.wordpress.com/2012/07/24/tepung-telur/
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Fermentasi : Fermentasi adalah proses produksi energi 
secara biologis dalam sel sebagai proses 
pertumbuhan maupun metabolisme mikroba, 
yang dapat menggunakan tiga macam proses 
yaitu ragi fermentasi, fermentasi bakteri atau 
fermentasi enzimatik (Astawan, 2009) 

Pan drying  : Metode pengeringan pada telur dengan cara 
lapis tipis menggunakan oven dan pan 
(loyang) 

3.7  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian pembuatan tepung telur dapat 

dilihat pada Gambar 3 modifikasi dari Suprapti (2002). 
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Gambar 3. Prosedur pembuatan tepung telur  

Telur dipisahkan dari 
cangkangnya 

Dihomogenisasi 

Ditambahkan 
sacharomyches cerevisiae 

0,02% 

Diinkubasi sesuai perlakuan 

Dituang di atas pan dengan 
ketebalan 6 mm 

Dioven pada suhu 60oC 
selama 20 jam 

Dihaluskan menggunakan 
dry mil 

Tepung telur Analisis: - Uji pH 
- Uji gula reduksi 
- Uji lemak FFA 
- Uji warna 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Lama Fermentasi pada Tepung Telur 
Terhadap Nilai pH, Gula Reduksi dan Free Fatty 
Acid (FFA)  

Data hasil penelitian pengaruh lama fermentasi telur 
utuh terhadap kualitas tepung telur metode pan drying ditinjau 
dari nilai pH, gula reduksi dan lemak disajikan pada Tabel 3. 
Data dan analisis ragam serta hasil Uji Beda Nyata Terkecil 
tepung telur secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5, 
Lampiran 6 dan Lampiran 7. 

Tabel 3. Rata-rata hasil uji pH, gula reduksi dan FFA tepung 
telur 

Perla-
kuan 

 
Rata-rata  

pH 
Rata-rata  

gula reduksi 
Rata-rata  

FFA 
P0 8,73c±0,12 1,56c±0,06 0,82c±0,02 
P1 8,62bc±0,09 1,45b±0,06 0,76bc±0,02 
P2 8,47b±0,09 1,39b±0,07 0,76b±0,06 
P3 7,88a±0,09 1,26a±0,01 0,52a±0,01 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang berbeda, ± 
menunjukkan standar deviasi 

 4.1.1 Nilai pH 

  Nilai rata-rata pH tepung telur mulai dari P0 sampai 
P3 dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil analisis statistik pada 
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Lampiran 5 menunjukkan bahwa F Hitung > F Tabel pada 
taraf 0,01 yang berarti bahwa perlakuan memberikan pengaruh 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH.  

Nilai pH tertinggi terdapat pada P0 yaitu 8,73 dan pH 
terendah pada P3 yaitu 7,88 dengan lama fermentasi 60 menit. 
Pada lama fermentasi 60 menit terjadi penurunan nilai rata-
rata pH tepung telur dikarenakan terjadi peningkatan aktivitas 
dari Saccharomyces cerevisiae. Aktivitas sel mikroorganisme 
akan diimbangi dengan penurunan pH atau disebut juga 
peningkatan akumulasi asam.  
 Derajat keasaman atau pH adalah indikator yang 
digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan 
yang dimiliki oleh suatu larutan dan merupakan faktor penting 
yang mempengaruhi aktivitas bakteri (Brown, 2000). pH 
optimum untuk proses fermentasi adalah antara 4 – 5 sehingga 
pada pH dibawah 3 proses fermentasi akan berkurang 
kecepatannya (Ghasem and Habibollah, 2004). Penurunan pH 
dapat terjadi akibat fermentasi karbohidrat menjadi asam, 
sehingga semakin lama fermentasinya, akan terjadi penurunan 
pH (Lechevalier, Jeantet, Arhaliass, Legrand and Nau, 2007). 
Saccharomyces cerevisiae memerlukan glukosa dalam jumlah 
besar untuk proses metabolisme, sintesa selulosa dan 
menghasilkan asam-asam organik adalah lain asam asetat, 
asam glukonat, asam piruvat dan dihidroksi aseton dari 
glukosa yang dapat menyebabkan penurunan nilai pH 
(Purnomo, 2007). 
 Saccharomyces cerevisiae dalam aktivitasnya akan 
membentuk CO2 dan alkohol yang mengakibatkan asam yang 
dihasilkan semakin tinggi, sehingga akan menurunkan pH 
cairan sisa fermentasi (Singh, Drake and Cadwallader, 2003). 
Setiap mikroorganisme mempunyai kisaran nilai pH 
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pertumbuhan yang masih memungkinkan dan masing-masing 
biasanya memiliki pH optimum, hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi perubahan nilai rata-rata pH seiring dengan 
bertambahnya waktu inkubasi.  
 Waktu inkubasi 60 menit terjadi penurunan nilai rata-
rata pH tepung telur dikarenakan terjadi peningkatan aktivitas 
Saccharomyces cerevisiae. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Singh et al. (2003) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
aktivitas sel mikroorganisme akan diimbangi dengan 
penurunan pH atau peningkatan akumulasi asam. Brown 
(2000) menambahkan bahwa penurunan pH disebabkan oleh 
pembentukan produk yaitu CO2, yang merupakan produk 
fermentasi. Semakin banyak CO2 yang dihasilkan, maka 
hidrokarbon yang terbentuk juga semakin tinggi yang dapat 
membentuk asam bikarbonat dan melepas ion H+, tingginya 
ion H+ yang dihasilkan dapat mempengaruhi keasaman selama 
proses fermentasi yang ditandai dengan penurunan pH 
(Suprapti, 2006). 

4.1.2 Kadar gula reduksi 

Nilai rata-rata gula reduksi tepung telur berkisar antara 
1,26% - 1,56%. Nilai gula reduksi tertinggi terdapat pada P0 
dan nilai gula reduksi terendah terdapat pada P3 dengan lama 
fermentasi 60 menit. Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 
menunjukkan bahwa F Hitung > F Tabel pada taraf 0,01 yang 
berarti bahwa perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap nilai  gula reduksi.  

Gula reduksi pada tepung telur mengalami penurunan 
diduga karena Saccharomyces cerevisiae dapat menggunakan 
gula sederhana yang ada pada telur, sehingga kadar gula 
reduksi cenderung menurun karena disebabkan gula yang 
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terdapat dalam telur digunakan sebagai sumber karbon bagi sel 
Saccharomyces cerevisiae untuk mensintesis energi melalui 
proses fermentasi. 
 Penurunan kadar gula reduksi dipengaruhi juga oleh 
nilai pH. Saccharomyces cerevisiae menggunakan glukosa 
untuk proses fermentasi yang menyebabkan penurunan gula 
reduksi dan meningkatnya keasaman tepung telur. Menurut 
Pramanik (2003), penurunan kadar gula reduksi diikuti oleh 
penambahan keasaman substrat atau nilai pH semakin 
menurun dengan bertambahnya waktu fermentasi. Gula 
reduksi yang dihasilkan saat fermentasi cenderung mengalami 
penurunan karena Saccharomyces cerevisiae dapat 
menggunakan gula sederhana yang ada pada hasil hidrolisis 
(Katz, 2005). Kadar gula cenderung menurun disebabkan gula 
yang terdapat dalam media digunakan sebagai sumber karbon 
bagi sel Saccharomyces cerevisiae untuk mensintesis energi 
melalui proses fermentasi, kemudian melalui proses respirasi 
gula reduksi berangsur-rangsur menurun, demikian pula 
menurunnya total gula reduksi disebabkan oleh mikroba yang 
membutuhkan gula reduksi sebagai sumber energi, hal ini 
cenderung terjadi pada fase log karena tersedia cukup banyak 
gula reduksi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan 
mikroba (Jeon, 2007). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan 
mikroorganisme yang paling banyak digunakan pada 
fermentasi alkohol karena dapat berproduksi tinggi, tahan 
terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap kadar gula 
yang tinggi dan tetap aktif melakukan aktivitasnya pada suhu 
25-30oC (Jing et al., 2009). Semakin lama fermentasi 
mengakibatkan nilai rata-rata gula reduksi mengalami 
penurunan pada tepung telur selama fermentasi 
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mengindikasikan adanya penggunaan glukosa oleh 
Saccharomyces cerevisiae yang merupakan sumber karbon 
utama dan adanya penyerapan glukosa, hal ini menyebabkan 
penurunan kadar glukosa turun selama fermentasi (Katz, 
2005). 

Gula pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan 
oleh adanya gugus hidroksil (OH) bebas yang reaktif pada 
atom C1 (Raikos et al., 2007). Teknik untuk mengurangi 
kandungan gula pereduksi tepung telur adalah dengan 
fermentasi yang bertujuan melepaskan ikatan hidrogennya, hal 
ini menunjukkan bahwa Saccharomyces cerevisiae 
mengurangi kadar glukosa telur melalui reaksi pelepasan ion 
hidrogen dari glukosa telur dengan bantuan enzim zymase 
menghasilkan alkohol dan karbondioksida, pada kondisi aerob 
glukosa dioksidasi dan atom karbonnya berikatan dengan 
oksigen (Stanbury and Whitaker, 2001).  Monosakarida dan 
disakarida yang memiliki gugus karbonil bebas mempunyai 
kemampuan sebagai agensia pereduksi dan dikenal sebagai 
gula reduksi, kemampuan senyawa-senyawa gula reduksi 
adalah dapat digunakan untuk mendasari berbagai cara 
pengujian glukosa dan gula reduksi (Purnomo, 2007). Kondisi 
aerob Saccharomyces cerevisiae akan menguraikan glukosa 
dengan sempurna menjadi karbondioksida dan air sedangkan 
kondisi anaerob akan menguraikan glukosa dengan sempurna 
menjadi energi (Raikos et al., 2007). 
 Menurut Winarno dan Koswara (2002), yang termasuk 
golongan gula reduksi adalah golongan monosakarida meliputi 
glukosa, fruktosa dan galaktosa. (Purnomo, 2007).  
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4.1.2 Kadar FFA 

 Nilai rata-rata FFA tepung telur berkisar antara 0,52 – 
0,82. Nilai FFA tertinggi terdapat pada P0 dan Nilai FFA 
terendah pada P3 dengan lama fermentasi 60 menit. Hasil 
analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa F 
Hitung > F Tabel pada taraf 0,01 yang berarti bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
nilai pH. 
 Kadar FFA pada tepung telur terjadi penurunan dari 
0,82% menjadi 0,52%, hal ini disebabkan karena intensitas 
FFA tidak hanya tergantung pada fraksi lemak tetapi juga pada 
pH media dan produk degradasi protein. 
 Pada bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih 
besar dari berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak 
diinginkan dan dapat meracuni tubuh, oleh karena itu FFA 
perlu untu diketahui kadarnya agar mendapatkan kualitas 
bahan pangan yang baik (Tao, Miao, Shi dan Zhang, 2003). 
FFA atau asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi 
dan hidrolisa enzim selama pengolahan dan penyimpanan 
(Yustinah, 2009).  
 Angka FFA adalah indikasi dari jumlah ketengikan 
hidrolitik kandungan atau kadar FFA yang ditentukan dengan 
titrasi alkali standar yang akan berubah-ubah tergantung dalam 
masa penyimpanannya (Tao et al., 2003). FFA merupakan 
produk dari reaksi hidrolisis trigliserida dan reaksi 
dekomposisi hidroperoksida yang akan mengakibatkan 
ketengikan hidrolisa yang menghasilkan rasa dan bau tengik, 
sehingga kadar FFA sering digunakan sebagai salah satu 
indikator kerusakan bahan pangan (Tungjaroenchai, White, 
Holmes and Drake, 2004).   
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 Menurut Tao et al. (2003) lemak dengan kadar asam 
lemak bebas lebih besar dari 1% jika dicicipi akan terasa 
membentuk film pada permukaan lidah dan berbau tengik, 
walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak 
lezat, hal tersebut diperkuat oleh pendapat Yustinah (2009) 
bahwa asam lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan 
hidrolisa enzim selama pengolahan dan penyimpanan bahan 
pangan berlemak dengan adanya air, semakin tinggi kadar air 
maka kadar FFA juga meningkat dan kadar FFA yang tinggi 
akan memperpendek masa simpan produk tersebut. 

4.2  Pengaruh Lama Fermentasi pada Tepung Telur 

terhadap Warna 

Data hasil penelitian pengaruh lama fermentasi telur 
utuh terhadap kualitas tepung telur metode pan drying ditinjau 
dari warna disajikan pada Tabel 4. Data dan analisis ragam 
serta Uji Beda Nyata Terkecil tepung telur secara lengkap 
dapat dilihat pada Lampiran 8, Lampiran 9 dan Lampiran 10.  

Tabel 4. Rata-rata hasil uji warna tepung telur 

Perla-
kuan 

 

Rata-rata  
warna L* 
(intensitas 
kecerahan) 

Rata-rata  
warna a* 
(intensitas 

kemerahan) 

Rata-rata  
warna b* 
(intensitas 

kekuningan) 
P0 55,6a±0,4 28,2c±0,6 34,8c±0,31 
P1 56,8a±0,5 26,6b±0,2 33,9b±0,64 
P2 56,8a±0,7 26,3b±0,2 33,3b±0,17 
P3 59,4b±0,2 25,1a±0,1 31,1a±0,06 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang berbeda, ± 
menunjukkan standard deviasi 
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Pengukuran warna tepung telur menggunakan color 
reader, parameter yang diamati adalah tingkat kecerahan 
warna (L*), intensitas warna merah (a*), dan intensitas warna 
kuning (b*). Semakin tinggi nilai dari kecerahan warna maka 
semakin mendekati dengan warna terang atau putih. 
Kecerahan warna pada tepung telur karena adanya fermentasi 
dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat menurunkan 
kandungan glukosa sehingga dapat mengurangi reaksi 
Maillard atau browning pada saat proses pemanasan. Warna 
tepung telur dapat dipengaruhi reaksi pencoklatan dari gula 
yang menyebabkan warna kecoklatan yang dipengaruhi oleh 
proses pemanasan gula sehingga dapat mempengaruhi 
perubahan warna dan rasa pada bahan pangan, hal ini 
menunjukkan bahwa telur yang tidak difermentasi sebelum 
dibuat tepung memberikan warna yang lebih tua dibandingkan 
telur yang mendapat perlakuan lama fermentasi. 

Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya 
sangat tergantung pada beberapa faktor diantaranya cita rasa, 
warna, tekstur dan nilai gizinya, akan tetapi, sebelum faktor-
faktor lain dipertimbangkan, secara visual faktor warna 
terlebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan 
(Sarwono, 2005). Warna suatu bahan dapat diukur dengan 
menggunakan alat kolorimeter atau alat-alat lain yang 
dirancang khusus untuk mengukur warna dengan 
membandingkannya terhadap suatu warna standar yang 
dinyatakan dalam angka-angka untuk bahan cairan atau 
padatan (Suprapti, 2006). 

Warna merupakan petunjuk adanya perlakuan kimia 
dalam suatu bahan pangan  yang telah mengalami pemanasan 
akan terlihat nyata dalam perubahan warna (Sudaryani, 2000). 
Warna sangat mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen, 
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walaupun kurang berhubungan dengan gizi, rasa atau nilai 
fungsional lainnya (Kartika, Purwadi, Ismoyowati, 1998). 

Jeon (2007) menyebutkan bahwa pada reaksi Maillard 
terjadi reaksi antara gula dan asam amino dari protein, pada 
keadaan ini gugus amino dari protein bereaksi dengan gugus 
aldehid atau keton dari gula pereduksi hal ini menyebabkan 
kadar gula reduksi pada tepung telur menurun. Warna tepung 
telur erat hubungannya dengan reaksi Maillard antara asam 
amino dengan gula reduksi dan menghasilkan warna coklat 
atau gelap (Singh et al., 2003). 

Pengukuran warna menggunakan color reader, 
parameter yang diamati adalah kecerahan (L* / Lightness), 
intensitas warna merah atau warna itu sendiri (a* / hue), dan 
intensitas warna kuning atau kejelasan dari warna tersebut (b* 
/ saturation). Nilai kecerahan (gelap/terang) atau “L*” 
dinyatakan dengan kisaran 0-100. Nilai 0 menyatakan warna 
hitam dan nilai 100 menyatakan warna putih. Nilai “a*” dan 
“b*” mempunyai kisaran -100 hingga +100, untuk nilai –a 
menyatakan warna hijau dan +a menyatakan warna merah, 
sedangkan –b menyatakan warna biru dan +b warna kuning 
(Jeon, 2007). Pengukuran warna dapat ditentukan dengan 
menggunakan alat ukur color reader (Winarno, 2004). 

Telur mengandung sejumlah senyawa protein dan 
karbohidrat Kilcawley et al. (2001). Gugus amino dari protein 
dan gugus aldehid dari karbohidrat akan bereaksi 
menghasilkan warna coklat yang disebut reaksi browning atau 
Maillard saat dilakukan proses pengeringan menjadi tepung 
telur, perubahan ini tidak dikehendaki karena akan 
mempengaruhi kuantitas, sifat fungsional, penampilan serta 
nilai gula reduksi, sehingga diperlukan upaya untuk dapat 
mencegahnya dengan terlebih dahulu menghilangkan gugus 
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aldehidnya melalui teknik fermentasi sehingga dapat 
diharapkan teknologi tersebut akan meningkatkan kuantitas 
serta memperbaiki sifat fungsional, penampilan serta nilai gula 
reduksi produk tepung telur (Singh et al., 2003). 

Menurut Fardiaz (1993), browning  merupakan 
pemecahan sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa, 
kemudian dengan suhu tinggi akan mengeluarkan sebuah 
molekul air dari setiap molekul gula sehingga terbentuk 
glukosa, proses pemecahan serta dehidrasi ini dilanjutkan 
dengan polimerasi, disertai timbulnya beberapa jenis asam, 
kenaikan nilai kecerahan atau warna gelap tepung telur juga 
disebabkan oleh proses browning. Kartika dkk (1998) 
menyatakan bahwa tahap polimerasi merupakan tahap 
pembentukan warna gelap atau browning yang sangat 
mungkin terjadi karena dalam pembuatan tepung telur 
digunakan gula dalam jumlah besar dan proses pemanasan 
yang cukup tinggi. 

Winarno (2004) menyatakan glukosa mempunyai 
peranan yang penting dalam reaksi pencoklatan non enzimatik 
karena merupakan gula pereduksi. Glukosa berasal dari 
pemecahan sukrosa akibat adanya pemanasan sehingga 
peningkatan penambahan gula akan meningkatkan terjadinya 
pencoklatan non enzimatik (Cuningham and Lineweaver, 
1999). De Mann (2007) menyebutkan bahwa karotenoid 
merupakan persenyawaan hidrokarbon tidak jenuh yang 
dihidrogenasi, karoten tersebut yang menyebabkan warna 
kuning. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1   Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Lama fermentasi telur utuh terhadap tepung telur 

metode pan drying menggunakan Saccharomyces 
cerevisiae dapat menurunkan nilai pH, gula reduksi, 
FFA dan menyebabkan warna tepung telur lebih cerah. 

2. Perlakuan terbaik pada lama fermentasi diperoleh pada 
P3 dengan lama fermentasi 60 menit yang diperoleh dari 
perbandingan antara hasil penelitian dengan literatur. 
 

5.2   Saran 

 Hasil penelitian dapat disarankan bahwa pembuatan 
tepung telur dapat digunakan lama fermentasi 60 menit untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik yang memiliki manfaat untuk 
daya simpan yang lebih lama diantara perlakuan lainnya. 
Penelitian dapat dilanjutkan pada lama simpan dari tepung 
telur untuk mengetahui kualitas tepung telur atau menganalisis 
yang ditinjau dari mikrobiologinya. 
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Lampiran 1. Pengujian pH Pada Tepung Telur (AOAC, 
2005) 

  Pengukuran pH sampel dilakukan pada suhu 
27oC dengan menggunakan pH meter, pH meter 
menerjemahkan konsentrasi ion H+ dalam larutan menjadi 
sinyal yang dikonversi dalam tampilan digital sehingga dapat 
dibaca secara langsung. Prinsip dari pH meter adalah sebuah 
metode pengukuran pH berdasarkan pengukuran aktivitas ion 
hidrogen secara potensiometri dengan menggunakan pH 
meter. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel dihomogenkan dan diambil sekitar 30 ml 
2. Ditempatkan dalam beaker glass  
3. Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi 

menggunakan buffer pH 4 dan pH 7 
4. Elektroda pH meter dibilas dengan akuades, kemudian 

dikeringkan dengan kertas tissue 
5. Elektroda dimasukkan ke dalam sampel yang akan 

diuji dalam suhu ruang 
6. Dicatat angka yang tertera pada layar pH meter setelah 

keadaan konstan 
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Lampiran 2. Pengujian Gula Reduksi Pada Tepung Telur 
dengan Cara    Spektrofotometer metode 
Nelson-Somogyi (AOAC, 2005) 

Prinsip uji gula reduksi adalah gugus karbonil 
yang berwarna biru yang dapat diukur dengan 
spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Penentuan 
gula reduksi dengan cara spektrofotometri dilakukan sebagai 
berikut: 

1. Persiapan kurva standar membentuk larutan glukosa 
standar (10 mg glukosa anhidrat/100 ml) 

2. Dari larutan glukosa standar tersebut dilarutkan enam 
pengenceran  

3. Menyiapkan 7 tabung reaksi diisi dengan 1ml larutan 
glukosa standar. Satu tabung diisi 1 ml air suling 
sebagai blanko.  

4. Menambahkan ke dalam masing-masing tabung di 
atas 1 ml reagensia Nelson dan memanaskan sebuah 
tabung pada penangas air mendidih selama 20 menit 

5. Mengambil semua tabung dan segera didinginkan 
bersama-sama dalam gelas yang berisi air dingin 
sehingga suhu tabung menjadi 25oC 

6. Setelah dingin ditambahkan 1 ml reagensia 
arsenomolybdat dan dikocok sampai semua endapan 
Cu2O larut sempurna, kemudian ditambahkan 1 ml air 
suling dan dikocok sampai homogen 

7. Menera optical density (OD) masing-masing larutan 
tersebut pada panjang gelombang 540 nm 

8. Membuat kurva standar yang menunjukkan 
sehubungan antara konsentrasi glukosa dan OD 
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Lampiran 3. Pengujian FFA Pada Tepung Telur dengan 
cara blangko titrasi    (AOAC, 2005) 

          Prinsip uji FFA adalah menentukan jumlah ml 
NaOH yang diperlukan untuk menetralkan lemak dengan 
melakukan titrasi dengan sampel tepung telur. Penentuan FFA 
dilakukan sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan 
2. Menimbang sebanyak ± 0,2 gram sampel ke 

dalam erlenmeyer 
3. Menambahkan 50 mL etanol netral yang panas 

dan 2 ml indikator phenolphtalein (PP) 
4. Menitrasi dengan larutan 0,05 N NaOH yang 

telah distandarisasi sampai warna merah jambu 
tercapai dan tidak hilang selama 30 detik 

5. Membaca skala pada buret ketika tercapai warna 
merah jambu. Dan menghitungnya dalam % FFA 

6.  % FFA = {(ml NaOH x N x Berat Molekl Asam 
Lemak)  x100 
                              ( Berat Sampel x 1000)} 
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Lampiran 4. Pengujian Warna Pada Tepung Telur 
(AOAC, 2005) 

  Pengukuran warna tepung telur menggunakan 
alat color reader, parameter yang diamati adalah kecerahan 
warna (L*), intensitas kemerahan (a*) dan intensitas 
kekuningan (b*) dengan cara menghitung kecepatan cahaya 
yang menembus sampel dengan cara mendeteksi dalam 10 
detik dengan temperatur operasi 0-40°C. Prinsip kerja color 
reader adalah sistem pemaparan warna dengan menggunakan 
sistem CIE (Commision International de l’eclairage) dengan 
tiga reseptor warna yaitu L, a, b Hunter. Lambang L* 
menunjukkan tingkat kecerahan berdasarkan warna putih, 
lambang a menunjukkan kemerahan atau kehijauan, dan 
lambang b menunjukkan kekuningan atau kebiruan. Nilai 
kecerahan warna menyatakan tingkat gelap terang dengan 
kisaran 0-100, nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam 
atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan 
kecenderungan warna putih atau terang. Menurut AOAC 
(2005), pengujian warna tepung telur dengan color reader 
sebagai berikut: 

1. Disiapkan sampel dan color reader dihidupkan 
2. Ditentukan target pembacaan L*, a*, b* color space 

atau L*, C*, h* 
3. Kemudian warna diukur, bacaan logika untuk 

parameter kecerahan warna (lightness) a dan b 
koordinat kromatis C kroma dan h sudut hue 

4. Dicatat hasil yang tertera pada layar color reader 
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Lampiran 5. Analisis Data Hasil Uji pH Tepung Telur 
 
Data nilai pH tepung telur 

Perla-
kuan 

 

Kelompok 
Total 

 
Rata-rata 

 1 2 3 
P0 8,66 8,87 8,66 26,19 8,73 
P1 8,56 8,72 8,58 25,86 8,62 
P2 8,41 8,57 8,42 25,40 8,47 
P3 7,81 7,85 7,99 23,65 7,88 
TOTAL 33,44 34,01 33,65 101,1 33,7 
 Faktor Koreksi (FK) 

         𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

101,12

4𝑝𝑝3
 =  851,7675 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 8,662 + 8,872 + ⋯+ 7,992 −  851,767
= 1,3571 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

          
     
 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  

  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹  

=
26,192 + ⋯  + 23,652

3
−  851,7675 

                  = 1,278567 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

        JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK  

                          =  
33,442 + ⋯+ 33,652

4
− 851,7675 

                           = 0,04155 
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 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
              𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃  
                           = 1,3571− 851,7675− 0,04155 
                               = 0,036983 
 
Analisis Ragam 

Sumber 
Keragaman db JK KT F hitung 

F Tabel 
0,01 0,05 

Perlakuan 3 1,278 0,426 69,142** 9,78 4,76 
Kelompok 2 0,041 0,020 3,3704 10,93 5,14 
Galat 6 0,036 0,006 

   Total 11 1,357 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 

 
Uji Beda Nyata Terkecil 
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,006)

3
= 0,19 

Perlakuan Rata-rata skor pH Notasi 
P3 7,88±0,09 a 
P2 8,47±0,09        b 
P1 8,62±0,09          bc 
P0 8,73±0,12             c 
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Lampiran 6. Analisis Data Hasil Uji Gula Reduksi Tepung 
Telur 

 
Data uji gula reduksi tepung telur 

Perla-
kuan 

 

Kelompok 
Total 

 
Rata-rata 

 1 2 3 
P0 1,49 1,59 1,58 4,67 1,55 
P1 1,39 1,48 1,48 4,35 1,42 
P2 1,33 1,37 1,46 4,17 1,39 
P3 1,27 1,26 1,29 3,82 1,27 
TOTAL 5,47 5,72 5,83 17,03 5,67 
 Faktor Koreksi (FK) 

        𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

17,0312

4𝑝𝑝3
 =  24,17125 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 1,492 + 1,592 + ⋯+ 1,292 −  24,17125
= 0,149804 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

       
            

 𝐽𝐽𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  
  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹            

=
4,6772 + ⋯  + 3,8262

3
−  24,17125 

                = 0,126395 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

        JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK  

                         =  
5,4742 + ⋯+ 5,8312

4
− 24,17125 

                          = 0,016832 
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 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
          𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃

= 0,149804− 0,149804− 0,016832 
                           = 0,006578 
Analisis Ragam 

Sumber 
keragaman db JK KT F hitung 

F Tabel 
0,01 0,05 

Perlakuan 3 0,126 0,042 38,43056** 9,78 4,76 
Kelompok 2 0,016 0,008 7,676464* 10,93 5,14 
Galat 6 0,006 0,001 

   Total 11 0,149 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 

Uji Beda Nyata Terkecil 
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,0011)

3
= 0,085 

Perlakuan Rata-rata gula reduksi Notasi 
P3 1,26±0,01 a 
P2 1,39±0,07     b 
P1 1,45±0,06      b 
P0 1,56±0,06          c 
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Lampiran 7. Analisis Data Hasil Uji FFA 
 
Data hasil uji FFA 

Perlakuan 
 

Kelompok 
Total 

 

Rata-
rata 

 1 2 3 
P0 0,81 0,84 0,8 2,45 0,82 
P1 0,78 0,74 0,76 2,28 0,76 
P2 0,65 0,74 0,76 2,15 0,72 
P3 0,53 0,51 0,53 1,57 0,52 

TOTAL 2,77 2,75 2,70 8,22 2,82 
 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

8,222

4𝑝𝑝3
 =  5,6307 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
            𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 0,812 + 0,842 + ⋯+ 0,532 −   5,6307
= 0,1567 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

    
            

 𝐽𝐽𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  
  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹            

=
2,452 + ⋯  + 1,572

3
−   5,6307 

                    = 0,153367 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

       JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK  

               =  
2,772 +⋯+ 2,702

4
−  5,6307 

= 0,00065 
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 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
              𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃  
                          = 0,1567− 0,153367− 0,00065 
                              = 0,002683 
Analisis Ragam 

Sumber 
keragaman db JK KT F hitung 

F Tabel 
0,01 0,05 

Perlakuan 3 0,145 0,048 36,77941** 9,78 4,76 
Kelompok 2 0,0008 0,0004 0,327731 10,93 5,14 
Galat 6 0,007 0,0013 

   Total 11 0,154 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 
 

Uji Beda Nyata Terkecil 
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,0013)

3
= 0,0925 

Perlakuan Rata-rata skor FFA Notasi 
P3 0,52±0,01 a 
P2 0,72±0,03        b 
P1 0,76±0,02           bc 
P0 0,82±0,02             c 
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Lampiran 8. Analisis Data Hasil Uji Warna L* 
 
Data uji warna L* 

Perlakuan 
 

Kelompok 
Total 

 

Rata-
rata 

 1 2 3 
P0 56,1 55,6 55,2 166,9 55,6 
P1 57,9 56,3 56,2 170,4 56,8 
P2 57,2 56,9 56,5 170,6 56,8 
P3 59,3 59,3 59,7 178,3 59,4 

TOTAL 230,5 228,1 227,6 686,2 228,7 
 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

686,22

4𝑝𝑝3
 =  39239,2 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
           𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 56,12 + 55,62 + ⋯+ 59,72 −   39239,2
= 25,71667 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

          
            

 𝐽𝐽𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  
  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹            

=
166,92 +⋯  + 178,32

3
−   39239,2 

                = 23,13667 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

             JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK  

=  
230,52 + ⋯+ 227,62

4
−  39239,2 

                                                         = 1,201667 
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 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
             𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃  
                         = 25,71667− 23,55667− 1,201667 
                            = 1,378333 
 
Analisis Ragam 

Sumber 
keragaman db JK KT F hitung 

F Tabel 
0,01 0,05 

Perlakuan 3 23,136 7,7122 33,57195** 9,78 4,76 
Kelompok 2 1,2016 0,6008 2,615478 10,93 5,14 
Galat 6 1,3783 0,2297 

   Total 11 25,716 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 
 

Uji Beda Nyata Terkecil  
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,229)

3
= 1,228 

Perlakuan Rata-rata skor L* Notasi 
P0 55,6±0,4 a 
P1 56,8±0,5               a 
P2 56,8±0,7 a   
P3 59,4±0,2       b 
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Lampiran 9. Analisis Data Hasil Uji Warna a* 
 
Data hasil uji warna a* 

Perlakuan 
 

Kelompok 
Total 

 

Rata-
rata 

 1 2 3 
P0 27,5 28,3 28,8 84,6 28,2 
P1 26,7 26,8 26,3 79,8 26,6 
P2 26,4 26,6 26,1 79,1 26,3 
P3 25,2 25,1 25,1 75,4 25,1 
TOTAL 105,8 106,8 106,3 318,9 106,3 
 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

318,92

4𝑝𝑝3
 =  8474,768 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
            𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 27,52 + 28,32 +⋯+ 25,12 −   8474,768
= 15,4225 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
 

 
            

 𝐽𝐽𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  
  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹           =

84,62+⋯ +75,42

3
−   8474,768 

                                                                                       = 14,28917 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

             JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK  

=  
105,82 + ⋯+ 106,32

4
−  8474,768 = 0,125 

 
 
 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
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              𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃  
                              = 15,4225− 14,28917− 0,125 
                              = 1,008333 
 
Analisis Ragam 

Sumber 
keragaman db JK KT F hitung 

F Tabel 
0,01 0,05 

Perlakuan 3 14,289 4,7630 28,34215** 9,78 4,76 
Kelompok 2 0,125 0,0625 0,371901 10,93 5,14 
Galat 6 1,008 0,1680 

   Total 11 15,422 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 
 

Uji Beda Nyata Terkecil  
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,168)

3
= 1,051 

Perlakuan Rata-rata skor a* Notasi 
P3 25,1±0,1 a 
P2 26,3±0,2     b 
P1 26,6±0,2     b 
P0 28,2±0,6        c 
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Lampiran 10. Analisis Data Hasil Uji Warna b* 
 
Data hasil uji warna b* 

Perlakuan 
 

Kelompok 
Total 

 

Rata-
rata 

 1 2 3 
P0 34,5 35,1 34,9 104,5 34,8 
P1 33,5 33,7 34,7 101,9 33,9 
P2 33,2 33,2 33,5 99,9 33,3 
P3 31,1 31,2 31,1 93,4 31,1 

TOTAL 132,3 133,2 134,2 399,7 133,2 
 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐹𝐹𝐹        =
�∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 �2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 =

399,72

4𝑝𝑝3
 =  13313,34 

 Jumlah Kuadrat Total(JK) 
               𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑖𝑖 ,𝑖𝑖

− 𝐹𝐹𝐹𝐹 

= 34,52 + 35,12 +⋯+ 31,12 −   13313,34
= 23,54917 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

          
            

 𝐽𝐽𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝  
  = �∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2

𝑝𝑝
− 𝐹𝐹𝐹𝐹            

=
104,52 +⋯  + 93,42

3
−   13313,34 

                 = 22,46917 
 Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

             JKkelompok =
∑ Y.j2r

j=1

t
– FK =  132,32+⋯+134,22

4
−

 13313,34 
                                                          = 0,451667 
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 Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
          𝐽𝐽𝐹𝐹𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝 −  𝐽𝐽𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃  
                          = 23,54917− 22,46917− 0,451667 
                           = 0,628333 
 
Analisis Ragam 

Sumber 
keragaman db JK KT F Hitung 

 
F Tabel 

0,01 0,05 
Perlakuan 3 22,469 7,489 71,5199** 9,78 4,76 
Kelompok 2 0,4516 0,225 2,1565 10,93 5,14 
Error 6 0,6283 0,104 

   Total 11 23,549 
    Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata. 
 

Uji Beda Nyata Terkecil  
t0,01 .6 = 3,143 

BNT0,01 =  t0,01 .6�
2 KTgalat

r
 

                = 3,143�
2 (0,105)

3
= 0,831 

Perlakuan Rata-rata skor b* Notasi 
P3 31,1±0,06 a 
P2 33,3±0,17      b 
P1 33,9±0,64       b 
P0 34,8±0,31          c 
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Lampiran 11. Penentuan Tepung Telur Terbaik 

Perlakuan 
 

Rata-
rata  
pH 

Rata-rata  
gula 

reduksi 
Rata-rata  

FFA 

Rata-rata  
warna L* 
(intensitas 
kecerahan) 

P0 8,73* 1,56 0,82 55,6 
P1 8,62 1,45 0,76 56,8 
P2 8,47 1,39 0,72 56,8 
P3 7,88** 1,26** 0,52** 59,4** 

Keterangan : *   = Nilai terjelek 
** = Nilai terbaik 

pH : Nilai pH terbaik tepung telur adalah nilai pH 
rata-rata terendah  

Gula reduksi : Nilai gula reduksi tepung telur adalah nilai 
gula reduksi terendah 

FFA  : Nilai FFA tepung telur adalah nilai FFA 
terendah 

Warna  : Nilai warna tepung telur adalah nilai  warna 
tertinggi 

Standard Tepung Telur 
Zat gizi Kadar 

Air  < 5% 
FFA  < 1% 
Karbohidrat  - 
pH  7-8,5 
Gula total < 3% 
Sumber: Suprapti (2006) 
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Kesimpulan : Perlakuan terbaik didapat pada perlakuan 
ke 3 (P3) dengan lama fermentasi 60 menit 
dan hasil pH, gula reduksi dan FFA 
terendah, namun memiliki warna intensitas 
kecerahan tertinggi. Perlakuan terjelek 
didapat pada perlakuan kontrol (P0) dengan 
lama fermentasi 0 menit dan hasil pH, gula 
reduksi dan FFA tertinggi, namun memiliki 
warna intensitas kecerahan terendah. 

 

 

 

 


