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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan gizi akan protein sangat penting di 

dalam tubuh. Sumber protein hewani dapat diperoleh 

diantaranya dengan mengkonsumsi daging dan telur. 

Telur sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia karena 

memiliki kandungan asam-asam amino yang lengkap dan 

seimbang, vitamin, serta daya cerna yang tinggi. 

Konsumsi masyarakat terhadap telur ayam relatif tinggi 

dan sering digunakan dalam pengolahan bahan pangan 

seperti pembuatan roti dan kue.  

Telur merupakan bahan pangan yang mudah 

mengalami kerusakan. Tingginya produksi telur di 

Indonesia, mencapai 66.636.000 ton pada tahun 2010 

(Departemen Pertanian, 2011) merupakan alasan perlu 

dilakukannya pengolahan serta pengawetan terhadap 

telur untuk memperpanjang masa simpannya.. Mengingat 

kebutuhan akan putih telur dan kuning telur yang 

jumlahnya sangat banyak, maka dapat dilakukan 

pengolahan lebih lanjut terhadap telur tersebut misalnya 

dengan cara pengeringan sehingga dihasilkan produk 

kering berupa tepung putih telur, tepung kuning telur 

maupun tepung campuran antara putih telur dengan 

kuning telur. Pengeringan merupakan suatu metode 

pengawetan dengan cara menghilangkan kadar air bahan 

pangan.  
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Tepung telur dibuat berdasarkan proses 

pengeringan yang bertujuan mengubah bentuk fisik telur 

dari bentuk cair menjadi bentuk padat. 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, militer maupun keperluan 

rumah tangga. Disamping itu tepung telur mempunyai 

daya awet yang lebih lama, mengurangi ruang dan biaya 

penyimpanan, mengurangi biaya transportasi, 

mempermudah komposisi bahan dan persediaan bahan 

baku bagi industri pangan.  

Kelemahan yang dapat timbul pada proses 

pengeringan adalah akan menyebabkan terjadinya reaksi 

Maillard. Reaksi pencoklatan (Maillard) terjadi karena 

adanya reaksi gula pereduksi dengan gugus amina primer 

sehingga menghasilkan senyawa melanoidin yang 

menyebabkan warna coklat akibat pemanasan. Proses 

yang dilakukan dalam mencegah terjadinya reaksi 

Maillard adalah dengan melakukan fermentasi.  

Fermentasi adalah suatu proses penghilangan 

glukosa yang terdapat pada putih telur dengan cara 

menambahkan Saccharomyces sp. yang dilakukan 

sebelum proses pengeringan. Proses fermentasi dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisik dan 

fungsional akibat adanya pemecahan glukosa yang 

terdapat di dalam telur. Lama fermentasi diperkirakan 

mempengaruhi sifat fisik dan fungsional tepung telur 
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yang dihasilkan sehingga perlu dilakukan penelitian 

terhadap lama fermentasi  yang berbeda untuk 

memaksimalkan sifat fisik dan fungsional tepung telur. 

 

2.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

peningkatan lama fermentasi dengan bakteri 

Saccharomyces sp memberikan pengaruh terhadap  kadar 

air, rendemen, daya buih dan kestabilan buih tepung telur 

pan drying.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi 

yang berbeda pada proses pembuatan telur pan 

drying  terhadap kadar air, rendemen,daya buih 

dan kestabilan buih dari tepung telur. 

2. Untuk mengetahui perlakuan terbaik lama 

fermentasi pada proses pembuatan telur pan 

drying  terhadap kadar air, rendemen,daya buih 

dan kestabilan buih dari tepung telur 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi tentang manfaat fermentasi telur ayam dalam 

pembuatan tepung telur. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pembuatan tepung telur dapat meningkatkan daya 

simpan (shelf life) tanpa mengurangi nilai gizi, volume 

bahan menjadi lebih kecil, sehingga lebih hemat ruang 

dan biaya penyimpanan, tepung telur juga 

memungkinkan jangkauan pemasaran yang lebih luas dan 

penggunaannya lebih beragam dibandingkan telur segar 

(Winarno dan Koswara, 2002). Pembuatan tepung telur 

dapat dilakukan dengan pengeringan. Pengeringan 

merupakan suatu metode pengawetan dengan cara 

menghilangkan kadar air bahan pangan. Proses 

pengeringan telur terdiri dari beberapa metode 

diantaranya adalah metode pan drying. Pan drying atau 

pengeringan lapis tipis merupakan suatu metode 

pengeringan dengan menggunakan oven yang dilakukan 

secara sederhana. Kelemahan yang dapat timbul pada 

proses pengeringan adalah akan menyebabkan terjadinya 

reaksi Maillard. 

Reaksi Maillard adalah urutan peristiwa yang 

dimulai dengan reaksi gugus amino pada asam amino, 

peptida, atau protein dengan gugus hidroksil glikosidik 

pada gula, urutan proses ini diakhiri dengan 

pembentukan polimer nitrogen berwarna coklat atau 

melanoidin (deMan, 1997). Interaksi antara glukosa 

dengan komponen yang terkandung dalam telur akan 

menyebabkan penurunan kualitas produk tepung putih 

telur. Reaksi utama yang terjadi dari glukosa dalam 

pengeringan telur adalah reaksi glukosa-protein 
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(Maillard). Glukosa ambil bagian dalam reaksi Mailard 

dan menyebabkan penyimpangan bau, cita rasa, 

penurunan pH dan warna yang lebih tua (Lechevalier, 

Jeantet, Arhaliass, Legrand, and Nau., 2007).  

Fermentasi adalah suatu proses penghilangan 

glukosa yang terdapat pada telur dengan cara 

menambahkan Saccharomyces sp. yang dilakukan 

sebelum proses pengeringan. Penggunaan ragi 

(Saccharomyces cereviceae) banyak digunakan dalam 

fermentasi karena aplikasinya yang mudah, namun pada 

proses pembuatan tepung telur belum banyak 

dipublikasikan. Proses fermentasi  dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan sifat fisik dan fungsional akibat 

adanya pemecahan glukosa yang terdapat di dalam telur 

khususnya putih telur sehingga dapat mencegah 

terjadinya reaksi maillard yang dapat memmpengaruhi 

sifat fisik tepung telur. Lama fermentasi diperkirakan 

mempengaruhi sifat fisik dan fungsional tepung telur 

yang dihasilkan sehingga perlu dilakukan penelitian 

terhadap lama fermentasi yang berbeda untuk 

memaksimalkan sifat fisik dan fungsional tepung telur.  

Konsep kerangka pikir disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah peningkatan 

waktu fermentasi telur memberikan perbedaan pengaruh 

terhadap kadar air, rendemen, daya buih dan kestabilan 

buih tepung telur 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur 

Telur secara fisik dibagi menjadi tiga komponen 

yaitu kerabang telur (egg shell) 12,3%, putih telur (egg 

white) 55,8%, dan kuning telur (egg yolk) 31,9% 

(Stadelman dan Cotterril, 1995). Kerabang telur 

merupakan bagian paling keras dan kaku. Kerabang 

memiliki fungsi utama sebagai pelindung isi telur 

terhadap kontaminasi mikroorganisme (Sirait, 1986). 

Kerabang telur sebagian besar terdiri dari kalsium 

karbonat. Kerabang telur memiliki banyak pori-pori. 

Jumlah pori-pori pada kerabang bervariasi antara 100-

200 buah per cm
2

 

(Winarno dan Koswara, 2002).  

Kuning telur berbentuk bulat dengan warna kuning 

atau oranye dan terletak pada pusat telur dan bersifat 

elastis. Warna kuning pada kuning telur disebabkan oleh 

kandungan pigmen karotenoid yang berasal dari pakan. 

Posisi kuning telur akan bergeser bila telur mengalami 

penurunan kualitas (Buckle, Edwards, Fleet and Wooton, 

1987). 

Powrie (1973) menyatakan bahwa putih telur 

merupakan bagian yang bersifat cair kental dan tidak 

berwarna pada telur segar, putih telur terdiri empat 

lapisan yaitu lapisan encer bagian luar (23,3%), lapisan 

kental (57,3%), lapisan encer dalam (16,8%) dan kalaza 

(2,7%). Bagian putih telur diikat dengan bagian kuning 
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telur oleh kalaza, yaitu serabut-serabut protein berbentuk 

spiral yang disebut mucin.  

 

 

2.1.1 Kulit Telur 

Lapisan kulit telur terdiri dari lapisan kutikula, 

bunga karang, lapisan mamilary, dan lapisan membrana 

kulit telur. Lapisan bunga karang dan mamilary 

dibedakan dengan berat kotor polisakaridanya, 

kemampuan daya tarik kation-kationnya, dan ketahanan 

pada perebuihn dengan NaOH 10%. Satu lapisan kutikula 

dan membran setelah lapisan matrik adalah lapisan 

kalsium karbonat dan kalsium bagian dalam dengan 

proporsi 1:50. Lapisan kalsium yang bersatu dengan 

matrik mamilary berbentuk kerucut (Stadelman and 

Cotterill, 1995).  

Belizt and Grosch (1999)menerangkan bahwa 

komposisi dari kulit telur adalah 98,2% kalsium; 0,9% 

magnesium dan 0,9% phospor. Kulit telur itik berwarna 

hijau kebiruan dan agak lebih tebal dibandingkan dengan 

telur ayam. Ketebalan dari kulit telur itik adalah ± 0,257 

mm, sedangkan kulit telur ayam ± 0,244 mm. Setiap 

lapisan pada kulit telur susunan atau komposisinya 

berbeda-beda. Hetzel (1995) menambahkan lapisan 

terluar pada telur yaitu kutikula mengandung  85%-87% 

protein; 3,5%-4,4% karbohidrat; 2,5-3% lemak dan 3,5% 

abu. Lapisan kedua adalah lapisan bunga karang. Lapisan 

ini disebut lapisan sebenarnya karena tersusun dari 2/3 
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bagian dari seluruh bagian kulit telur. Lapisan bunga 

karang tersusun dari protein, karbohidrat, lemak, garam 

dan kalsium (kalsium karbonat, magnesium karbonat, 

kalsium fosfat). Lapisan ketiga adalah lapisan mamilary 

yang terdiri atas mukopolisakarida sialomusin. Ikatan 

yang terbentuk adalah ikatan hidrogen dan disulfida  

Lapisan membran berada diantara permukaan 

dalam cangkang telur sampai albumen. Lapisan ini terdiri 

atas dua lapisan yaitu lapisan luar dengan ketebalan 53,2-

65,5 μm dan lapisan dalam dengan ketebalan 19,5-24,3 

μm. Lapisan luar menempel pada cangkang oleh 

beberapa kerucut pada permukaan cangkang dalam 

sampai ke dalam membran oleh asosiasi serat. Setiap 

serat pada membran ada inti padat elektron. Lapisan 

membran dalam memiliki tiga lapisan serat yang paralel 

pada sudut kanannya masing-masing (Stadelman and 

Cotterill, 1995). 

 

2.1.2 Kuning Telur  

Kuning telur merupakan emulsi lemak dalam air 

yang terdiri atas 1/3 protein dan 2/3 lemak (Belizt dan 

Grosch, 1999). Kuning telur adalah suatu bagian yang 

penting dari telur. Bagian ini mengandung bahan-bahan 

makanan untuk perkembangan embrio. Berbeda dengan 

putih telur, kuning telur terdiri dari protein telur dan 

lemak yang berbentuk butiran-butiran dalam berbagai 

ukuran. Kuning telur terdiri atas membran vitelin, saluran 

latebra, lapisan kuning telur gelap dan lapisan kuning 
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telur terang. Membran vitelin di sekeliling kuning telur 

terbentuk dari dua lapisan yaitu lapisan dalam yang 

dibentuk di ovari dan lapisan luar yang dibentuk di 

oviduct (Stadelman and Cotterill, 1995).  

Kuning telur terdiri dari protein, lemak, pigmen 

dan mineral-mineral seperti K, Na, Mg, Ca, Fe, Cu, S, P, 

Ce dan Mn. Kuning telur memiliki semua vitamin kecuali 

vitamin B, B2 dan B12 (Stadelman and Cotterill, 1995).  

Belitz dan Grosch (1999) melaporkan bahwa 0,2% 

karbohidrat yang terdapat pada kuning telur berkaitan 

dengan protein. Karbohidrat yang tidak berkaitan dengan 

protein adalah monosakarida (+0,6%) dengan jenis yang 

sama dengan putih telur. Kuning telur secara keseluruhan 

terbagi atas bagian kuning dan bagian putih. Bagian putih 

berada di tengah-tengah kuning telur dan hanya 1% dari 

total. Bagian putih dan kuning telur memiliki varietas 

partikel yang berukuran mikroskopis seperti butiran-

butiran telur, lipoprotein drop (granula) dan low dencity 

lipoprotein (LDL). 

 

2.1.3 Putih Telur 

Komponen terbesar dalam putih telur mengandung 

protein dan air menyusunnya. Komponen penyusun putih 

telur sebagian besar tersusun oleh air. Air akan 

mempengaruhi daya simpan suatu bahan pangan. Air 

berpengaruh dalam pengolahan dan pengawetan bahan 

pangan. Perbedaan tingkat kekentalan putih telur 
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dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat dalam 

putih telur (Zayas, 1997). 

Jenis protein pada putih telur diantaranya adalah 

ovalbumin, konalbumin, ovomucoit, lizozim, ovoglobulin, 

ovomucin, flavoprotein, ovoglikoprotein, 

ovomakroglobulin, ovoinhibitor dan avidin. Ovomucin 

merupakan glikoprotein yaitu protein yang mengandung 

karbohidrat yang berbentuk serabut. Serabut-serabut 

ovomucin berbentuk jala yang dapat mengikat bagian cair 

dari putih telur sehingga ovomucin menentukan 

kekentalan putih telur (Powrie, 1973) Karbohidrat yang 

terdapat dalam putih telur adalah karbohidrat yang 

berikatan dengan protein (± 0,5%) atau biasa disebut 

glikoprotein dan karbohidrat yang berdiri sendiri (± 

0,4%-0,5%). Karbohidrat tersebut adalah glukosa (98%), 

manosa, galaktosa, arabinosa, xylosa, ribosa dan 

dioksiribosa. Putih telur selain mengandung air, protein 

dan karbohidrat juga mengandung lemak, vitamin dan 

mineral (Winarno dan Koswara, 2002).  

Telur mengandung komponen – komponen lain 

selain air dan protein seperti lemak, karbohidrat, kalsium, 

phospor, besi, vitamin A yang masing – masing 

jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 . Komposisi Kimia Telur Ayam Ras (per 100 

gram bahan) 

Komposisi Telur Ayam Ras segar 

Telur utuh Kuning telur Putih telur 

Kalori (kal) 159 332 52 

Air (g) 72,9 52 86,7 

Protein (g)  13,2 14,8 10,9 

Lemak (g) 11,1 29,5 0,4 

Karbohidrat (g) 1,5 1,9 1,3 

Kalsium (g) 56 133 10 

Fosfor (mg) 200 482 14 

Vitamin A (SI) 327 630 0 

Sumber : Anonymous, 2002 

 

Fungsi telur dalam pengolahan bahan pangan 

adalah untuk menimbulkan buih, sebagai emulsifier, dan 

koagulasi (Matz, 1999).  Protein putih telur memiliki 

komponen yang dapat memberikan kestabilan terhadap 

buih. Volume dan kestabilan buih menurut beberapa 

peneliti terdahulu, dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya umur telur, pengocokan dan penambahan 

bahan – bahan kimia atau stabilisator, komposisi protein, 

pH, pemanasan, adanya garam dan komposisi fase cair 

yang mungkin mengubah konfigurasi dan stabilitas 

molekul protein (Panda, 1996). 
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2.2 Tepung Telur 

Tepung telur merupakan produk awetan telur 

mentah, yang dikurangi kandungan airnya, melalui 

proses pengocokan, pengeringan, penghancuran dan 

pengayakan. Apabila akan memanfaatkannya harus 

dilakukan proses pematangan terlebih dahulu. Tepung 

telur memiliki umur simpan yang lama karena berupa 

tepung yang memiliki kandungan air yang rendah, tepung 

telur dibuat tanpa adanya pemisahan antara bagian 

kuning dengan putih telurnya. Dalam bentuk tepung 

selain awet, juga diperoleh beberapa keuntungan antara  

lain volume bahan jauh lebih kecil sehingga menghemat 

ruang penyimpanan, pendistribusian atau pengangkutan 

lebih mudah dilakukan (ringan, ringkas atau tidak 

memakan banyak tempat, dan tidak mungkin pecah), 

jangkauan pemasaran lebih luas, penggunaannya lebih 

beragam dan dapat ditentukan secara tepat tanpa ada 

resiko kelebihan atau tersisa (Suprapti, 2002). Adapun 

komposisi gizi tepung telur dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Gizi Tepung Telur 

Zat Gizi Kadar (%) 

Protein (%) 48,5 

Lemak (%) 43,5 

Karbohidrat (%) - 

Mineral (%) 4,5 

Total Padatan (%) 96,5 

Air (%) 3,5 

Sumber : Syarief dan Halid (1990) 
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Putih telur dalam bentuk kering atau tepung 

kandungan proteinnya lebih banyak yaitu sekitar 83 % 

dibanding dalam bentuk air yang hanya mengandung 10 

– 11 % saja (deMan, 1997). Sifat fungsional dalam 

pembuatan tepung telur sangat penting untuk 

dipertahankan karena akan menentukan kemampuan 

tepung telur untuk digunakan dalam pembuatan makanan 

olahan. Daya emulsi, daya koagulasi dan warna tepung 

telur umumnya tidak banyak berbeda dibandingkan 

dengan keadaan segarnya.  

Tepung telur dapat dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu tepung putih telur, tepung kuning telur dan tepung 

telur utuh (campuran putih telur dan kuning telur). 

Tepung putih telur ialah hasil pengeringan cairan putih 

telur yang bebas kuning telur. Pembuatan tepung 

telurdapat dilakukan dengan pengeringan lapis tipis atau 

pengeringan buih, karena sifat putih telur yang relatif 

tidak tahan panas. Tepung kuning telur umumnya tidak 

100 % terbuat dari kuning telur, karena sangat sulit 

memisahkan kuning telur dan putih telur, biasanya 

merupakan campuran dari 80 % kuning telur dan 20 % 

putih telur. Dalam proses pembuatannya, biasanya 

digunakan pengering semprot (spray drier). Tepung telur 

utuh terbuat dari campuran kuning dan putih telur dengan 

proporsi alamiah telur segar. Indonesia belum 

mempunyai standar mutu untuk tepung telur, tetapi 

parameter-parameter mutu tepung telur yang diutamakan 
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ialah kadar air (< 5 %), kadar lemak, kadar protein, 

warna, aroma dan tidak adanya Salmonella.  

Proses pembuatan tepung telur dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kondisi telur, perlakuan terhadap 

telur, suhu, kelembaban udara, sirkulasi udara dan waktu 

pengeringan. Menurut Wirakartakusumah, Subarna,  

Arpah, Syah dan  Budiwati., (1992) pengeringan dapat 

membuat bahan menjadi lebih padat dan kering sehingga 

akan lebih memudahkan dalam proses transportasi, 

pengemasan serta penyimpanan bahan tersebut. Kerugian 

yang terjadi pada proses pengeringan adalah sifat bahan 

yang mengalami perubahan seperti bentuk, sifat fisik dan 

kimia, serta penurunan mutu (Winarno dan Fardiaz, 

1982). Proses fermentasi akan membantu dalam 

mencegah terjadinya reaksi Maillard pada tepung putih 

telur akibat pengeringan.  

Reaksi Maillard adalah urutan peristiwa yang 

dimulai dengan reaksi gugus amino pada asam amino, 

peptida, atau protein dengan gugus hidroksil glikosidik 

pada gula, urutan proses ini diakhiri dengan 

pembentukan polimer nitrogen berwarna coklat atau 

melanoidin (deMan, 1997). Menurut Hill dan Sebring 

(1973), interaksi antara glukosa dengan komponen yang 

terkandung dalam telur akan menyebabkan penurunan 

kualitas produk tepung putih telur. Reaksi utama yang 

terjadi dari glukosa dalam pengeringan telur adalah 

reaksi glukosa-protein (Maillard).  
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Muchtadi (1993) menjelaskan bahwa proses ini 

glukosa akan bereaksi dengan senyawa amino yang akan 

menyebabkan terbentuknya senyawa deoksiketosil dan 

degradasi strecker yang akan menghasilkan senyawa 

melanoidin yang berwarna coklat. Proses pengolahan 

pangan melibatkan reaksi degradasi karbohidrat. Reaksi 

Maillard terjadi karena gula dalam bahan pangan dengan 

temperatur yang tinggi akan mengalami interaksi 

komponen asam amino dan adanya komponen nitrogen 

dalam hasil (MacCarthy, 1989). 

 

2.3 Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu metode untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari 

suatu bahan dengan cara menguapkan air dengan energi 

panas. Pengeringan selain untuk mengawetkan juga 

mempunyai beberapa keuntungan antara lain akan 

mengurangi kesulitan dalam pengemasan, pengangkutan 

dan penyimpanan. Pengeringan membuat bahan menjadi 

padat dan kering sehingga lebih memudahkan dalam 

pengangkutan, pengemasan maupun penyimpanan. 

Disamping keuntungan tersebut, pengeringan juga 

mempunyai beberapa kerugian yaitu sifat asal dari bahan 

yang dikeringkan dapat berubah seperti bentuk, sifat fisik 

dan kimia, penurunan mutu dan lain-lain 

(Wirakartakusumah,  dkk.,1992). Proses pengeringan 

suatu bahan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu suhu, kelembapan udara, sirkulasi udara dan waktu 
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pengeringan. Kontrol yang teliti terhadap keempat faktor 

tersebut perlu dilakukan agar diperoleh suatu hasil yang 

baik. 

Buckle, Heath and South., (1985) menjelaskan 

bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat proses 

pengeringan adalah berubahnya sifat fisik seperti 

pemucatan pigmen, perubahan struktur (pengerutan) dan 

hilangnya aroma. Kondisi pengeringan yang tidak 

terkendali dapat menimbulkan bau gosong. Menurut 

Wirakartakusuma, dkk., (1992), beberapa parameter yang 

mempengaruhi kecepatan pengeringan meliputi sifat 

bahan, ukuran bahan, volume bahan, suhu udara dan 

kecepatan aliran udara. Metode pengeringan yang dapat 

digunakan untuk membuat tepung telur ada 4 macam 

yaitu pengeringan semprot, foaming drying, pengeringan 

secara lapis (pan drying), dan pengeringan beku. Metode 

pengeringan semprot tidak biasa digunakan untuk 

membuat tepung putih telur, karena dapat menyebabkan 

penggumpalan dan penyumbatan pada nozzel alat 

pengering semprot. 

Aman, Subarna, Arpah, Syah dan Budiawati., 

(1992) menyatakan metode pengeringan secara lapis (pan 

drying) dan secara pengeringan buih (foaming drying) 

biasa digunakan untuk pembuatan tepung putih telur. 

Pengeringan foaming drying digunakan untuk bahan cair 

yang dapat dibuihkan. Tujuan pembuihan bahan tersebut 

adalah untuk memperluas permukaan dan mempercepat 

proses pengeringan. Metode pengeringan freeze drying 
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merupakan proses pengeluaran air dari satu produk 

dengan cara sublimasi dari bentuk beku (es) menjadi uap 

(gas). Metode pan drying biasanya digunakan untuk 

membuat tepung putih telur. Pengeringan dengan metode 

ini umummya dilakukan pada suhu sekitar 45,56 – 47,78 
0
C. Romanoff and Romanoff (1963), melaporkan bahwa 

metode pengeringan pan drying pada suhu sekitar 40 – 

45 
0
C, tebal lapisan bahan sekitar 6 mm selama 22 jam 

akan diperoleh produk kering dengan kadar air sekitar 5 

%. 

Produk yang dihasilkan dari proses pengeringan 

putih telur adalah berupa remah (flake) putih telur, dan 

tepung putih telur. Kedua bentuk ini dapat dihasilkan 

dengan metode pan drying, sedangkan pada spray drying 

hanya berupa tepung putih telur. Kadar air remah (flake) 

putih telur sekitar 12,16 % dengan pH 4,5 – 7,0, dan 

kadar air tepung putih telur yang dihasilkan dengan 

metode pan drying sekitar 6 - 14%. Tepung putih telur 

yang dihasilkan dengan metode pan drying adalah sekitar 

4 – 8 % (Stadelman and Cotterril, 1995). 

 

2.4 Fermentasi Telur 

Fermentasi merupakan aktifitas mikroorganisme 

untuk memperoleh energi yang dibutuhkan dalam 

metabolisme dan pertumbuhannya melalui pemecahan 

atau katabolisme terhadap senyawa-senyawa organik 

secara aerob dan anaerob, dimana enzim dari 

mikroorganisme menstimulasi reaksi oksidase, reduksi, 
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hidrolisis dan reaksi kimia lainnya, sehingga terjadi 

perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan 

menghasilkan produk tertentu. Fermentasi dapat terjadi 

karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi 

pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi 

dapat menyebabkan perubahan sifat bahan sebagai akibat 

dari pemecahan kandungan bahan (pangan) tersebut. 

Hasil fermentasi terutama tergantung pada jenis substrat, 

macam mikroba dan kondisi sekelilingnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

tersebut (Winarno, 1997).  

Telur yang akan dikeringkan perlu difermentasi 

terlebih dahulu agar tidak terjadi reaksi pencoklatan non 

enzimatik yang dikenal dengan reaksi Maillard. Putih 

telur kering tanpa fermentasi memberikan warna coklat 

kemerah-merahan dan sukar dilakukan rekonstitusi. 

Fermentasi juga sangat membantu mempertahankan daya 

buih putih telur serta menurunkan viskositasnya sehingga 

mempermudah penanganan (Hill and Sebring, 1973). 

Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas 

mikroorganisme yang sesuai pada substrat organik. 

Terjadinya proses fermentasi dapat menyebabkan 

perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan 

kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Menurut 

Fardiaz (1992) pertumbuhan khamir dibagi menjadi 

enam fase yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, 

fase pertumbuhan logaritmik, fase pertumbuhan lambat, 

fase pertumbuhan tetap, dan fase kematian. Khamir akan 
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melakukan adaptasi untuk menyesuaikan kondisi substrat 

dan lingkungan sekitarnya. Waktu yang dibutuhkan pada 

fase adaptasi tergantung pada faktor medium, 

lingkungan, dan jumlah inokulum. Fase kedua adalah 

fase pertumbuhan awal. Pertumbuhan yang terjadi pada 

fase ini masih relatif rendah karena khamir baru 

melakukan fase adaptasi. Fase ketiga yaitu fase 

pertumbuhan logaritmik. Pada fase ini khamir telah 

tumbuh dengan cepat dan konstan (optimal). Menurut 

Sa`id (1987) dan Feed and Nagodawithana (1991) proses 

fermentasi terjadi secara optimal selama 45 menit (pada 

fase logaritmik). Fase keempat adalah pertumbuhan 

lambat yang dipengaruhi oleh zat nutrisi dalam medium 

yang sudah berkurang. Fase ini terjadi setelah 1-2 jam. 

Hal yang terjadi pada fase pertumbuhan tetap adalah 

sebagian khamir akan melakukan pertunasan. Fase 

terakhir dari pertumbuhan khamir adalah fase kematian. 

Sel akan mengalami kematian akibat kandungan nutrisi 

yang telah berkurang (Fardiaz, 1992).  

Pertumbuhan Saccharomyces sp. dalam putih 

telur memerlukan beberapa nutrisi diantaranya adalah 

karbon. Karbon dapat diperoleh dari karbohidrat seperti 

glukosa, fruktosa, dan mannosa. Saccharomyces sp. 

merupakan khamir yang memiliki bentuk oval. 

Pertumbuhan khamir dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah nutrisi, pH, suhu, tersedianya oksigen, 

dan ada tidaknya senyawa penghambat. Khamir dapat 

tumbuh pada suhu 25-30
o

C (Fardiaz, 1992). Nilai pH 
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yang optimum untuk pertumbuhan khamir menurut 

Fardiaz (1992) adalah  4,0-4,5 dan menurut Pelczar 

(1986) sebesar 3,8-5,6. Saccharomyces sp. dapat tumbuh 

dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Kondisi 

pertumbuhan khamir secara anaerobik akan 

menghasilkan senyawa berupa alkohol (C
2
H

5
OH) dan 

CO
2 

sedangkan pada kondisi aerobik akan menghasilkan 

senyawa berupa CO
2 

dan H
2
O. 

 Hill and Sebring (1973) berpendapat untuk 

menghilangkan glukosa dari putih telur dapat dilakukan 

melalui fermentasi dengan khamir dengan konsentrasi 

0,05-0,50% dan diinkubasi selama 3 jam pada suhu 370 

C. penggunaan khamir dengan konsentrasi lebih tinggi 

yaitu 1% dapat menyebabkan timbulnya yeast flavor 

pada produk akhir. Penggunaan Saccharomyces 

cereviceae pada konsentrasi yang relatif rendah (0,1%) 

tidak dapat mengkonversi gula menjadi asam glukonat 

secara sempurna. Fermentasi putih telur menggunakan S. 

cereviceae pada konsentrasi 0,2-0,4% dari berat putih 

telur segar dan diinkubasi pada suhu 22-23
0
C selama 2-4 

jam dapat mengkonversi gula pereduksi secara sempurna 

serta dihasilkan produk akhir yang bebas dari yeast 

flavor. Fermentasi putih telur dengan khamir dan bakteri 

dapat mencegah perubahan warna, flavor dan 

penampakan yang kurang disukai akibat reaksi Maillard. 

Penyimpanan tepung putih telur pada suhu 22
0 

C dan 40
0
 

C tidak mempengaruhi volume kue yang yang dibuat dari 
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putih telur yang mengalami fermentasi, tetapi kue yang 

dibuat dari putih telur tanpa fermentasi mengalami 

penurunan volume sebesar 7-26% (Hill and Sebring, 

1973). 

 

2.5 Karasteristik Fisik Tepung Telur 

4.5.1 Kadar Air 

Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang 

terdapat dalam suatu bahan. Nilai kadar air dapat 

ditentukan dari pengurangan berat suatu bahan yang 

dipanaskan pada suhu pengujian. Kadar air erat 

hubungannya dengan tekstur produk, cita rasa 

penampakan, daya simpan suatu bahan pangan (Winarno, 

2002).  

deMan (1997) menjelaskan bahwa air merupakan 

faktor pendukung yang sangat mempengaruhi laju 

perubahan kimiawi maupun fisik pada bahan makanan. 

Prinsip dalam pengukuran kadar air adalah dengan cara 

mengeringkan bahan dalam oven dengan suhu 105
o

C 

hingga dicapai berat yang konstan. Selisih berat sebelum 

dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang 

diuapkan. Nilai kadar air yang rendah akan mencegah 

tumbuhnya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada produk (Winarno, 2002). 

 

2.5.2 Rendemen 

Rendemen adalah suatu peubah yang menentukan 

efektif dan efisien tidaknya suatu proses pengolahan 
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seperti pengeringan. Nilai rendemen bahan kering putih 

telur ayam ras menurut Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan RI (1979) yaitu sebesar 12,20%. Nilai 

rendemen yang semakin besar menunjukkan makin 

efektif dan efisiennya proses yang dilakukan terhadap 

bahan baku. Nilai rendemen dipengaruhi oleh protein 

yang dapat mengikat air. Air yang semakin banyak 

ditahan oleh protein, maka air yang keluar akan semakin 

sedikit sehingga nilai rendemen yang dihasilkan semakin 

bertambah (Ockermen, 1978). Menurut AOAC (1995) 

perhitungan rendemen tepung telur ditentukan dengan 

menghitung berat tepung telur yang dihasilkan dari setiap 

perlakuan. 

 

2.6 Daya Buih 

Daya buih adalah ukuran kemampuan putih telur 

untuk membentuk buih jika dilakukan pengocokan. Nilai 

daya buih biasanya dinyatakan dalam persen terhadap 

bobot putih telur (Stadelman and Cotterill, 1995). Hasil-

hasil penelitian yang dikutip Alleoni dan Antunes (2004), 

menunjukkan bahwa salah satu fraksi protein putih telur 

yang memiliki kemampuan mempermudah terbentuknya 

buih adalah globulin, sementara kompleks ovomucin-

lysozyme, ovalbumin dan conalbumin mempunyai 

kemampuan dalam menstabilkan buih saat dipanaskan. 

Menurut Georgia Egg Commission (2005) telur segar 

mampu mencapai buih 6 hingga 8 kali dari volume awal 

putih telur segar. 
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Kandungan dan jumlah protein dalam putih telur 

akan mempengaruhi buih yang dihasilkan setelah 

mengalami proses pengocokan. Fraksi-fraksi protein 

yang mempengaruhi dalam pembentukan buih menurut 

Stadelman and Cotterill (1995) serta Linden dan Lorient 

(1999) adalah ovalbumin, ovomucin, dan globulin. 

Menurut Johnson dan Zabik (1981) dalam Davis dan 

Reeves (2002) ovotransferin, lysozyme dan ovomucoid 

berperan dalam proses pembentukan buih. Hamershoj 

dan Andersen (2002) menyatakan bahwa protein yang 

berperan dalam pembentukan buih adalah ovalbumin, 

ovotransferin, ovoglobulin, dan ovomucin.  

Ovalbumin adalah komponen utama yang 

menyusun putih telur. Ovalbumin merupakan 

phosphoglycoprotein. Molekul ovalbumin mengandung 4 

gugus  sulfihidril (-SH) serta 2 gugus disulfida. 

Ovalbumin dapat berubah menjadi S-ovalbumin yaitu 

suatu protein yang bersifat lebih stabil terhadap panas 

selama penyimpanan telur. Perubahan sifat-sifat fisik 

ovalbumin menjadi S-ovalbumin dipengaruhi oleh 

perubahan gugus sulfihidril menjadi disulfida. 

Ovalbumin mudah mengalami denaturasi dan 

terkoagulasi akibat adanya pengocokan akan tetapi, 

ovalbumin lebih tahan terhadap proses pemanasan. 

Pemanasan pada suhu 62
o

C selama 3,5 menit dengan pH 

9 akan menyebabkan denaturasi ovalbumin sebanyak 3-

5% (Stadelman and Cotterill, 1995).  
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Ovomucin yaitu suatu glikoprotein. Ovomucin 

adalah protein yang tidak larut dalam air akan tetapi 

dapat larut dalam garam dan pada pH 7 atau lebih 

(Linden dan Lorient, 1999). Ovomucin mampu 

membentuk lapisan yang tidak larut dalam air dan dapat 

menstabilkan buih yang terbentuk pada saat pengocokan. 

Ovomucin dapat menstabilkan buih karena ovomucin 

lebih kental serta mengandung karbohidrat yang tinggi 

sehingga dapat mengikat air (Linden dan Lorient, 1999). 

Ovomucin dalam putih telur mencapai 1,5% (Tabel 3.). 

Kandungan karbohidrat dalam ovomucin mencapai 30% 

(Linden dan Lorient, 1999). Ovomucin merupakan 

protein putih telur yang berperan dalam kestabilan buih 

serta memiliki viskositas yang tinggi (Hammershoj dan 

Andersen, 2002). Proses pemanasan pada suhu 90
o

C 

dengan pH sekitar 7,1-9,4 selama 2 jam tidak akan 

mengubah viskositas protein ini (Stadelman and Cotterill, 

1995). Interaksi antara ovomucin dan globulin akan 

meningkatkan volume atau daya buih.  

Globulin atau Lysozyme merupakan suatu protein 

putih telur yang menentukan tingkat kekentalan dan 

mengurangi pencairan buih. Globulin dapat membantu 

tahapan dalam pembentukan buih. Kurangnya globulin 

dalam putih telur akan membutuhkan waktu pengocokan 

lebih lama untuk mencapai volume tertentu (Stadelman 

and Cotterill, 1995). Proses pemanasan akan merusak 

konsentrasi globulin. Proses pemanasan akan 

mempercepat pecahnya ovomucin-lysozyme diikuti 
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dengan terjadinya denaturasi yang dapat menyebabkan 

menurunnya daya buih yang dihasilkan (Zayas, 1997) 

 

2.6.1 Mekanisme Pembentukan Buih  

Cherry dan McWaters (1981) menjelaskan bahwa 

mekanisme terbentuknya buih diawali dengan terbukanya 

ikatan-ikatan dalam molekul protein sehingga rantainya 

menjadi lebih panjang. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses adsorpsi yaitu pembentukan monolayer atau film 

dari protein yang terdenaturasi. Udara ditangkap dan 

dikelilingi oleh film dan membentuk gelembung. 

Pembentukan lapisan monolayer kedua dilanjutkan 

disekitar gelembung untuk mengganti bagian film yang 

terkoagulasi. Sirait (1986) menambahkan bahwa film 

protein dari gelembung yang berdekatan akan 

berhubungan dan mencegah keluarnya cairan. 

Peningkatan kekuatan interaksi antara polipeptida akan 

menyebabkan agregasi (penggumpalan) protein dan 

melemahnya permukaan film dan diikuti dengan 

pecahnya gelembung buih yang mengakibatkan 

terpisahnya air yang terdapat dalam komponen tersebut. 

Air akan keluar dan akan membentuk tirisan.  

Perubahan konfigurasi molekul tersebut akan 

menyebabkan hilangnya daya larut atau sifat koagulasi 

putih telur, dan absorpsi selaput buih yang penting dalam 

kestabilan buih (Stadelman and Cotterill, 1995). 

Pembentukan buih yang stabil memerlukan cairan 

dengan kuat keregangan dan elastisitas yang tinggi. 
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Penambahan waktu pengocokan akan memperbanyak 

udara yang tertangkap, sehingga volume buih meningkat, 

akan tetapi elastisitas putih telur akan berkurang. Volume 

buih yang tinggi diperoleh dari putih telur dengan 

elastisitas rendah, sebaliknya stuktur buih yang stabil 

pada umumnya dihasilkan dari putih telur yang memiliki 

elastisitas yang tinggi (Stadelman and Cotterill, 1995). 

 

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya dan 

Kestabilan Buih  

Stadelman dan Cotterril (1995) menerangkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya buih 

adalah umur telur, metode pengocokan dan penambahan 

bahan-bahan kimia atau stabilisator. Alleoni dan Antunes 

(2004) menambahkan faktor yang mempengaruhi daya 

buih adalah konsentrasi protein, pH, proses pemanasan, 

adanya garam dan komposisi fase cair yang mungkin 

merubah konfigurasi dan stabilitas molekul protein.  

Umur telur sangat berpengaruh terhadap nilai pH. 

Selama proses penyimpanan, telur akan mengalami 

perubahan akibat terjadinya penguapan karbondioksida 

(CO
2
) dan air yang menyebabkan perubahan pH serta 

perubahan struktur serabut protein putih telur (Romanoff 

and Romanoff, 1963). Telur yang baru dihasilkan oleh 

induk memiliki nilai pH 7,6. Menurut Stadelman and 

Cotterill (1995) pada saat pH meningkat menjadi 9 

terjadi interaksi antara ovomucin dan lysozyme yang 

menyebabkan putih telur menjadi encer. Menurut Mine 
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(1996) proses pengeringan putih telur dengan nilai pH 

yang rendah (dibawah 9,5) merupakan cara yang efektif 

dalam memperbaiki bentuk dan fungsional protein telur.  

Meyer and Hood (1973) menjelaskan bahwa 

kehilangan karbondioksida (CO
2
) dalam telur akan 

menyebabkan meningkatnya nilai pH. Peningkatan pH 

putih telur hingga 10,7 selama proses penyimpanan akan 

membentuk ikatan komples ovomucin-lysozyme yang 

menyebabkan putih telur menjadi lebih encer sehingga 

daya buih yang dihasilkan menjadi lebih rendah 

(Stadelman and Cotterill, 1995). Menurut Seideman et al. 

(1963) peningkatan pH putih telur hingga 9,0 akan 

memecah protein globulin sehingga akan menurunkan 

kemampuan putih telur untuk mengikat udara dalam 

pembentukan buih.  

Waktu pengocokan putih telur yang lama akan 

berpengaruh terhadap volume dan kestabilan buih yang 

dihasilkan. Penambahan waktu pada proses pengocokan 

akan meningkatkan volume buih dan akan memperkecil 

ukuran buih (Stadelman and Cotterill, 1995). Tingkat 

kestabilan buih maksimum putih telur dicapai sebelum 

volume maksimum buih dicapai (Stadelman and 

Cotterill, 1995). Volume buih tidak meningkat kembali 

setelah dikocok selama enam menit (Romanoff and 

Romanoff, 1963).  

Suhu akan mempengaruhi daya dan kestabilan 

buih. Penyimpanan telur pada suhu tinggi akan 

mempercepat peningkatan pH. Pada pH 9,5 akan terjadi 
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pemecahan beberapa protein. Transformasi ovalbumin 

menjadi s-ovalbumin terjadi akibat adanya peningkatan 

pH dan suhu (Alleoni dan Antunes, 2004). Kandungan s-

ovalbumin yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya 

tirisan buih yang menimbulkan kestabilan buih yang 

rendah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 13 Juni 

sampai 3 Juli 2013 bertempat di Laboratorium 

Pengolahan Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya untuk pembuatan tepung telur dan 

Laboratoriun Ilmu Pangan Universitas Brawijaya Malang 

untuk pengujian kadar air tepung telur. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telur ayam ras dengan berat 60-70 gram dan berasal dari 

Peternakan ayam milik Bapak Ruli, Karangploso, 

Malang  dan ragi roti (Saccharomyces cereviceae). 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pan dryer, homogenizer, waterbath, egg tray, 

pengaduk, hand mixer, timbangan merk O-hous 

(ketelitian 0,1 gram),  gelas ukur, oven,  stoples, kertas 

label, plastik dan baskom.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

4 perlakuan yaitu lama fermentasi dengan waktu 0 menit 

(P0); 30 menit (P1); 60 menit (P2) dan 90 menit (P3) 

dengan masing-masing perlakuan dilakukan 4 ulangan.  
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3.3.1 Metode Pembuatan Tepung Telur 

Prosedur yang dilakukan dalam pembuatan tepung 

telur dengan menggunakan metode pan drying dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Prosedur pembuatan tepung 

telur adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan telur Telur yang akan digunakan 

terlebih dahulu dilakukan seleksi dengan memilih 

telur yang memiliki kualitas A dengan ciri-ciri 

memiliki bentuk kuning telur cembung, terletak 

ditengah, bersih dari noda (bercak darah dan 

daging), kulit telur bersih, tidak retak, dan 

memiliki bentuk normal. Telur yang digunakan 

diusahakan memiliki bobot yang seragam. Telur 

dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan 

air hangat (35-40
0
 C) kemudian ditiriskan.  

2. Pemecahan telur dan homogenisasi  

Pemecahan isi telur dilakukan diatas meja. Telur 

yang dipisahkan dari kulitnya kemudian 

ditempatkan dalam mangkuk stainless steel 

dengan menggunakan spatula. Homogenisasi telur 

dilakukan dengan pengadukan menggunakan 

spatula.  

3. Pasteurisasi  

Pasteurisasi dilakukan pada suhu 60-62 
0
C selama 

3 menit dengan menggunakan metode double 

wall. Panci berisi air dipanaskan di atas kompor 

hingga mencapai suhu yang diinginkan, kemudian 

telur yang telah dipisahkan di dalam mangkuk 
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stainless steel dimasukkan ke dalam panci berisi 

air, didiamkan selama 3 menit kemudian 

diangkat.  

4. Fermentasi 

Ragi roti instant (Saccharomyces sp.) 

ditambahkan sebanyak 0,2 % ke dalam cairan 

telur, kemudian diaduk sampai penyebaran ragi 

merata menggunakan sumpit kayu selama 2 menit 

dan didiamkan pada suhu ruang (27-30 
0
C) 

masing-masing selama 0; 30; 60 dan 90 menit.  

5. Pengeringan telur  

Loyang yang akan digunakan untuk 

mengeringkan telur berukuran 27,5x30 cm. 

Cairan telur dimasukkan ke dalam loyang dan 

dibuat agar memiliki tinggi telur sebesar 6 mm. 

Kemudian dilakukan pengeringan dalam oven 

dengan suhu 60 
0
C selama 22 jam.  

6. Penggilingan  

Telur kering yang dihasilkan kemudian digiling. 

Penggilingan terhadap telur kering dilakukan 

dengan menggunakan dry mill (Philips) selama 2-

3 menit. Hasil yang didapat dari penggilingan ini 

adalah tepung telur.  

7. Pengemasan  

Tepung telur yang telah terbentuk segera dikemas 

dalam plastik Polyethylen, kemudian dimasukkan 

kedalam stoples kedap udara.  
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8. Tahap akhir yang dilakukan adalah pengukuran 

sifat fisik dan fungsional terhadap tepung telur. 

Pengukuran sifat fisik dan fungsional tepung 

putih telur dilakukan terhadap kadar air, 

rendemen, daya dan stabilitas buih.  

 

 

3.4. Variabel Pengamatan  

Variabel penelitian yang diamati adalah : 

1. Rendemen (AOAC, 1995) pada Lampiran 2 

2. Kadar Air (AOAC, 1995) pada Lampiran 3 

3. Daya Buih (Stadelmen dan Cotteril, 1995) pada 

Lampiran 4 

4. Kestabilan Buih (Stadelmen dan Cotteril, 1995) pada 

Lampiran 5 

 

3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung 

nilai dan simpangan bakunya. Untuk mengetahui lama 

waktu fermentasi terhadap kadar air, rendemen, 

kestabilan buih dan daya buih pada tepung telur 

digunakan analysis of varians (ANOVA) dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila hasil tersebut 

menunjukkan perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembuatan 

tepung telur diperoleh hasil pengaruh lama fermentasi 

terhadap kadar air, rendemen, daya buih dan kestabilan 

buih yang dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Rataan Kadar Air, Rendemen, Daya Buih dan  

 Kestabilan Buih pada Tepung Telur dengan  

 Lama Fermentasi Berbeda 
Lama 

Fermentasi 

(menit) 

Kadar Air 

(%) 

Rendemen 

(%) 

Daya Buih 

(%) 

Kestabilan Buih 

(%) 

P0 (0) 6,16c+0,16  18,59b+1,40  385,00a+1,73  91,67a+0,58  

P1 (30) 6,51bc+0,53  20,48ab+1,82  382,33ab+4,51  90,33ab+1,53  

P2 (60) 7,07ab+0,33  21,45a+1,18  377,33bc+4,51  88,33bc+2,08  

P3 (90) 7,23a+0,15  22,88a+0,72  374,33c+2,52  86,67c+1,53  

Keterangan:  Notasi yang berbeda menunjukkan  

perbedaan yang nyata (P<0,05) antar 

perlakuan. 

 

4.1 Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kadar Air 

Tepung Telur 

Data dan hasil analisis ragam kadar air tepung telur 

dengan perlakuan perbedaan lama fermentasi dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa lama fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar air tepung 

telur. Proses fermentasi menyebabkan peningkatan kadar 

air tepung telur sebesar 17,37% pada lama fermentasi 90 
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menit dari pada kadar air tepung telur dengan lama 

fermentasi 0 menit. Peningkatan kadar air ini disebabkan 

karena semakin lama waktu fermentasi aktivitas 

Saccharomyces cereviceae semakin meningkat sehingga 

kadar air yang dihasilkan akan semakin banyak. Hal ini 

disebabkan karena pada proses fermentasi terjadi 

perombakan glukosa menjadi karbondioksida (CO2) dan 

air (H2O) sehingga akan meningkatkan kadar air pada 

bahan kering (Fardiaz, 1992).  Rataan hasil pengujian 

kadar air tepung telur  dengan perlakuan lama fermentasi 

yang berbeda disajikan pada Tabel 3.  

Kadar air tepung telur hasil penelitian ini  berkisar 

6,16 – 7,23 %. Rataan kadar air terendah terdapat pada 

tepung telur dengan lama fermentasi 0 menit sebesar 

6,16+0,16% dan tertinggi pada tepung telur dengan lama 

fermentasi 90 menit, yaitu sebesar 7,23+0,15%.  Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Bergquist (1973) yang 

menyatakan bahwa kadar air tepung putih telur ayam ras 

yang dihasilkan dengan metode pan drying sekitar 6-

14%. Nilai kadar air dalam penelitian ini juga sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesia 01-4323 (1996) yang 

menyatakan bahwa kadar air maksimum tepung putih 

telur adalah 8%. 

Proses fermentasi akan mempengaruhi kandungan 

air yang terdapat dalam tepung telur. Hasil rataan kadar 

air tepung telur tertinggi diperoleh pada  perlakuan lama 

fermentasi 90 menit sebesar 7,23+0,15%. Peningkatan 

kadar air pada perlakuan fermentasi 90 menit terjadi 
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karena dalam pertumbuhannya, Saccharomyces sp. 

berada dalam fase pertumbuhan tetap (statis) sehingga air 

yang dibutuhkan lebih sedikit. Keadaan ini menyebabkan 

penggunaan air dalam pertumbuhan Saccharomyces sp. 

semakin berkurang sehingga kadar air tepung telur yang 

dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

perlakuan lama fermentasi lainnya. Proses pertumbuhan 

jasad renik menurut  Fardiaz (1992) dibagi menjadi lima 

fase yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase 

pertumbuhan logaritmik, fase pertumbuhan lambat, fase 

pertumbuhan tetap, dan fase kematian. Selain itu kadar 

air yang tinggi disebabkan semakin lama proses 

fermentasi maka perubahan glukosa menjadi 

karbondioksida dan air semakin tinggi.  

Menurut deMan (1997), air merupakan faktor 

pendukung yang sangat mempengaruhi laju perubahan 

kimiawi maupun fisik pada bahan makanan. Prinsip 

dalam pengukuran kadar air adalah dengan cara 

mengeringkan bahan dalam oven dengan suhu 105 
0
C 

hingga dicapai berat yang konstan. Selisih berat sebelum 

dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang 

diuapkan. Nilai kadar air yang rendah akan mencegah 

tumbuhnya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada produk (Winarno, 2002). 
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4.2 Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Rendemen 

Tepung Telur 

Data dan hasil analisis ragam rendemen tepung 

telur dengan perlakuan perbedaan lama fermentasi dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa lama fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap rendemen tepung 

telur. Proses fermentasi menyebabkan peningkatan 

rendemen  tepung telur sebesar 23,08% pada lama 

fermentasi 90 menit dari pada rendemen tepung telur 

dengan lama fermentasi 0 menit. Peningkatan terjadi 

karena semakin lama waktu ferementasi yang dilakukan 

maka perombakan glukosa akan semakin banyak 

sehingga terjadi peningkatan jumlah massa telur. Nilai 

rendemen yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar 

antara 18,59%-22,88%. Rendemen paling tinggi sebesar 

22,88% diperoleh dari perlakuan lama fermentasi 90 

menit. Rendemen paling rendah sebesar 18,59% didapat 

dari perlakuan lama fermentasi 0 menit. 

Nilai rendemen pada tepung telur pada penelitian 

ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rendemen 

bahan kering putih telur ayam ras menurut Standar 

Nasional Indonesia (1996) yaitu sebesar 12,20%. Rata-

rata hasil pengujian rendemen tepung telur dengan 

perlakuan lama fermentasi yang berbeda disajikan pada 

Tabel 3. 

Hasil rataan rendemen tepung telur menunjukkan 

semakin lama waktu fermentasi maka akan semakin 



41 
 

tinggi rendemen yang dihasilkan. Nilai rendemen yang 

semakin besar menunjukkan makin efektif dan efisiennya 

proses yang dilakukan terhadap bahan baku. Nilai 

rendemen dipengaruhi oleh protein yang dapat mengikat 

air. Menurut Ockermen (1978), air yang semakin banyak 

ditahan oleh protein, maka air yang keluar akan semakin 

sedikit sehingga nilai rendemen yang dihasilkan semakin 

bertambah. 

Proses pengeringan yang dilakukan dalam 

pembuatan tepung telur menyebabkan terjadinya 

penguapan karbondioksida (CO2) dan air sehingga 

persentase nilai rendemen akan meningkat. Nilai 

rendemen dengan lama fermentasi 90 menit memiliki 

nilai rendemen paling tinggi karena pada perlakuan ini 

proses perombakan glukosa menjadi karbondioksida 

(CO2) dan air (H2O) semakin banyak sehingga pada 

proses pengeringan, penguapan komponen tersebut tinggi 

sehingga mempengaruhi berat kering yang dihasilkan 

sehingga mempengaruhi kadar rendemen tepung telur. 

 

4.3 Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Daya Buih 

Tepung Telur 

Data dan hasil analisis ragam daya buih tepung 

telur dengan perlakuan perbedaan lama fermentasi dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa lama fermentasi memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap daya buih tepung telur. 

Proses fermentasi menyebabkan penurunan daya buih  
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tepung telur sebesar 2,7% pada lama fermentasi 90 menit 

dari pada daya buih tepung telur dengan lama fermentasi 

0 menit. Penurunan daya buih ini disebabkan karena 

semakin lama waktu fermentasi maka kadar air yang 

dihasilkan akan semakin banyak. Hal ini disebabkan 

karena pada proses fermentasi terjadi perombakan 

glukosa menjadi karbondioksida (CO2) dan air (H2O) 

sehingga akan meningkatkan kadar air pada bahan kering 

sehingga mempengaruhi daya buih tepung telur pada 

lama fermentasi 90 menit. Rataan daya buih tepung telur 

yang diberi perlakuan lama fermentasi yang berbeda 

disajikan pada Tabel 3.  

Nilai daya buih tepung putih telur tertinggi pada 

penelitian ini didapat dari perlakuan lama fermentasi 0 

menit sebesar 385,00+1,73%. Daya buih dipengaruhi 

oleh kandungan air karena pada perlakuan ini memiliki 

kandungan air yang paling rendah diantara perlakuan 

lainnya. Air merupakan faktor yang mempengaruhi daya 

buih yang dihasilkan. Semakin rendah kandungan air 

pada tepung telur akan memudahkan tepung telur 

membuih (Stadelman and Cotterill, 1995). Hal ini 

didukung oleh pernyataan Feed and Nagodawithana 

(1991) bahwa daya buih yang tinggi pada perlakuan 0 

menit dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat 

dalam tepung telur. Air merupakan faktor yang 

mempengaruhi daya buih yang dihasilkan. Semakin 

rendah kandungan air dalam tepung telur maka akan 

memudahkan tepung telur untuk membuih.  
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Daya buih tepung telur terendah pada penelitian ini 

dihasilkan pada perlakuan lama fermentasi 90 menit yaitu 

mencapai 374,33+2,52%. Hasil daya buih tepung putih 

telur yang rendah pada perlakuan ini  disebabkan oleh 

kandungan air pada perlakuan tersebut sangat tinggi 

mencapai 7,23%. Air yang tinggi pada perlakuan tersebut 

menyebabkan sulitnya proses pembentukan buih. Kadar 

air yang tinggi menyebabkan nilai pH akan meningkat 

sehingga menyebabkan daya buih yang dihasilkan 

rendah. Tingginya kandungan pH ini disebabkan proses 

fermentasi akan menghasilkan karbondioksida yang 

semakin tinggi sehingga pada saat pemanasan penguapan 

karbondioksida semakin banyak dan mempengaruhi nilai 

pH yang dihasilkan (Georgia Egg Commission, 2005).  

Pernyataan ini didukung oleh Meyer and Hood (1973) 

bahwa kehilangan karbondioksida (CO2) dalam telur 

akan menyebabkan meningkatnya nilai pH. 

Rendahnya daya buih terjadi akibat nilai pH yang 

tinggi menyebabkan kondisi protein putih telur terutama 

globulin akan pecah, sehingga akan menurunkan 

kemampuan untuk mengikat udara dalam proses 

pembentukan buih (Feed and Nagodawithana, 1991). Hal 

ini didukung oleh pernyataan Stadelman et al. (1963) 

yang menyatakan bahwa peningkatan pH putih telur 

hingga mencapai 9,0 akan memecah protein globulin 

putih telur. 

Daya buih telur sebagian besar dipengaruhi oleh 

putih telur. Protein pada putih telur memilikik 
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kemampuan membentuk buih yang berbeda-beda. 

Protein-protein putih telur yang berperan dalam 

pembentukan buih adalah ovalbumin, ovomucin dan 

ovoglobulin. Ovalbumin dapat membentuk buih yang 

kuat, ovomucin berfungsi menstabilkan buih sedangkan 

ovoglobulin dapat meningkatkan viskositas, memperkuat 

pengikatan gelembung udara dan melembutkan tekstur 

buih yang dihasilkan (Baldwin, 1973). 

Proses pengeringan akan merubah beberapa 

komponen penyusun putih dan kuning telur. Protein 

ovomucin yang menstabilkan struktur buih dan 

ovalbumin yang membentuk buih akan mengalami 

kerusakan akibat pengeringan sehingga akan 

mempengaruhi daya buih yang dihasilkan. Proses 

pemanasan akan merusak konsentrasi globulin. Proses 

pemanasan akan mempercepat pecahnya ovomucin-

lysozyme diikuti dengan terjadinya denaturasi yang dapat 

menyebabkan menurunnya daya buih yang dihasilkan. 

Proses pemanasan yang dilakukan terhadap putih telur 

pada suhu lebih dari 57,2 
0
C dengan waktu yang relatif 

singkat dapat mempengaruhi sifat fungsional putih telur 

terutama dalam pembentukan buih 

 

4.4  Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Stabilitas 

Buih Tepung Telur 

Stabilitas buih merupakan kemampuan 

mempertahankan agar buih stabil (buih tidak mencair). 

Stabilitas buih mempunyai peranan dan pengaruh yang 
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besar terhadap mutu produk yang membutuhkan 

kestabilan buih yang tinggi. Pengukur stabilitas buih 

terlebih dahulu harus mengetahui banyaknya tirisan yang 

dihasilkan setelah dilakukan pengocokan dan disimpan. 

Stabilitas buih mempunyai kecenderungan nilai yang 

terbalik dengan nilai tirisan. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa lama fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap stabilitas buih 

pada tepung telur dan hasil perhitungan dapat di lihat 

pada Lampiran 9. Proses fermentasi menyebabkan 

penurunan stabilitas buih  tepung telur sebesar 5,4% pada 

lama fermentasi 90 menit dari pada stabilitas buih tepung 

telur dengan lama fermentasi 0 menit. Penurunan 

stabilitas buih ini disebabkan karena kadar air yang 

meningkat akan menghambat proses pembentukan buih 

Tabel 9 menunjukan nilai kestabilan buih 

tertinggi dihasilkan pada perlakuan lama fermentasi 0 

menit dengan nilai persentase kestabilan buih sebesar 

91,67+0,58%. Proses fermentasi akan menghasilkan 

komponen berupa air. Tingginya nilai kestabilan buih 

pada perlakuan lama fermentasi 0 menit dipengaruhi oleh 

nilai kadar air pada perlakuan tersebut. Kandungan air 

dalam perlakuan ini adalah sebesar 6,16%. Air akan 

menghambat proses pembentukan buih yang terjadi. 

Jumlah air yang rendah pada tepung putih telur dengan 

lama fermentasi 0 menit mengakibatkan buih yang 

terbentuk menjadi lebih baik.  
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Perlakuan lama fermentasi 90 memiliki nilai 

kestabilan buih yang rendah. Nilai kadar air yang tinggi 

menyebabkan sulitnya proses pembentukan buih. 

Perlakuan fermentasi akan menghasilkan senyawa berupa 

air. Semakin lama fermentasi  yang dilakukan 

menyebabkan jumlah kadar air yang terbentuk semakin 

tinggi. Nilai kadar air pada perlakuan fermentasi 90 

menit  adalah 7,23% daripada nilai kadar air pada 

perlakuan lainnya. Hal ini menyebabkan nilai tirisan buih 

pada perlakuan fermentasi 90 menit lebih tinggi dari 

perlakuan lainnya sehingga mempengaruhi nilai 

kestabilan buih. 

Stabilitas buih telur dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu lamanya telur disimpan, suhu telur, pH telur, 

lama pengocokan, perlakuan pendahuluan dan 

penambahan bahan-bahan kimia atau stabilisator. Proses 

fermentasi serta adanya pengeringan dalam pembuatan 

tepung telur menyebabkan terjadinya peningkatan kadar 

air, pH dan kerusakan protein telur. Proses pemanasan 

yang lama akan mengubah viskositas protein pembentuk 

buih terutama ovomucin yang berperan dalam kestabilan 

buih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stadelman dan 

Cotterril (1995) bahwa semakin banyak ovomucin maka 

kestabilan buih akan semakin tinggi. Peningkatan suhu 

juga akan mengakibatkan transformasi ovalbumin 

menjadi s-ovalbumin (Alleoni and Antunes, 2004). 

Kandungan s-ovalbumin yang tinggi akan menyebabkan 
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meningkatnya tirisan buih yang menimbulkan kestabilan 

buih yang rendah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama 

fermentasi  

1. Lama fermentasi akan meningkatkan kandungan 

kadar air dan rendemen pada tepung telur ayam 

akan tetapi daya buih dan dan kestabilan buih 

mengalami penurunan. 

2. Lama fermentasi 0 menit memberikan 

memberikan hasil terbaik pada kadar air, 

rendemen, daya buih dan dan kestabilan buih 

pada tepung telur dengan nilai rataan masing-

masing sebesar 6,16+0,16%; 18,59+1,40%; 

385,00+1,73%, dan 91,67+0,58%.  

 

5.2. Saran 

Perlu adanya penelitian untuk meningkatan daya 

buih pada tepung telur karena lama fermentasi 

menyebabkan kestabilan buih menurun. 
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Lampiran 1. Proses Pembuatan Tepung Telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telur 100 ml 

homogenisasi 

Pasteurisasi 

Suhu 60
0
 C; 3 

menit 

Fermentasi 

(Saccharomyces cereviceae) 

Inkubasi 

0; 30, 60 dan 90 menit 

Pengeringan dengan pan drying  

selam 22 jam, suhu 60
0
 C 

Tepung telur 

Kadar Air 

Rendemen 

Daya Buih 

Kestabilan Buih 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Air 

(AOAC,1995).  

Pengukuran kadar air dilakukan dengan 

menggunakan metode oven. Prosedur pengujian adalah 

sebagai berikut : 

 Cawan kosong dikeringkan didalam oven selama 

15 menit, 

 Didinginkan dalam desikator, kemudian 

ditimbang.  

 Sebanyak 3 gram sampel dimasukkan dalam 

cawan aluminium yang telah diketahui beratnya, 

kemudian dikeringkan dalam oven 105 
0
C selama 

24 jam hingga beratnya konstan.  

 Cawan dan sampel yang telah dioven dipindahkan 

ke desikator, didinginkan dan kemudian 

ditimbang.  

 

Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Rendemen  

(AOAC,1995). 

Perhitungan rendemen tepung putih telur 

ditentukan dengan menghitung berat tepung putih telur 

yang dihasilkan dari setiap perlakuan. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Daya Buih (Stadelmen  

 and Cotteril, 1995). 

Prosedur pengujian daya buih adalah sebagai berikut 

 Sebanyak 3 g sampel dilarutkan dengan air destilat 

atau aquades dengan perbandingan 1:10.  

 Dilakukan rehidrasi dengan cara dikocok dengan 

hand mixer dengan kecepatan 1sampai larut kurang 

lebih 45-47 detik.  

 Setelah direhidrasi, kemudian dikocok dengan 

kecepatan 2 selama 1,5 menit dan dilanjutkan 

dikocok dengan kecepatan 3 selama 1,5 menit.  

 Setelah itu dihitung daya buihnya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Lampiran 5. Prosedur Pengujian Kestabilan Buih   

 (Stadelmen dan Cotteril, 1995). 

 

Prosedur pengujian stabilitas buih adalah sebagai berikut 

: 

 Pengukuran stabilitas buih dilakukan dengan 

menghitung terlebih dahulu persentase tirisan.  

 Setelah dihitung daya buih kemudian volume 

buih didiamkan selam 1 jam kemudian dicatat 

besar volume tirisan. 

 

 

Stabilitas buih dapat diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Stabilitas Buih (%) : 100 – L 

Keterangan : 

L : Persentase tirisan buih (%) 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Lama Fermentasi terhadap  

  Kadar Air Tepung Telur  

 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P0 6,34 6,06 6,07 6,16 

P1 6,25 7,12 6,15 6,51 

P2 6,75 7,41 7,07 7,07 

P3 7,37 7,08 7,23 7,23 

 

 = 18,47 + 19,52+21,23+21,68 =  80,9 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakua

n 

3 2,23 0,745 6,77* 4,07 7,59 

Galat 8 0,89 0,109       

Total 11 3,12         

Keterangan :* (berbeda nyata) 

 

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Lama fermentasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang  nyata  terhadap kadar air tepung telur 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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Tabel uji BNT pengaruh lama fermentasi terhadap kadar 

air tepung telur  

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 7,23 a 

P2 7,07 ab 

P1 6,51
 

  bc 

P0 6,16     c 
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Lampiran 7. Analisis Ragam Lama Fermentasi terhadap  

 Rendemen Tepung Telur  

 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P0 17,04 19,76 18,98 18,59 

P1 18,41 21,78 21,27 20,48 

P2 20,54 22,78 21,03 21,45 

P3 23,08 23,48 22,08 22,88 

 

 = 55,78+61,46+64,35+68,35 = 250,23 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 29,12 9,70 5,41* 4,07 7,59 

Galat 8 14,33 1,79       

Total 11 43,45         

Keterangan :* (berbeda nyata) 

 

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Lama fermentasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang  nyata  terhadap rendemen tepung telur 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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Tabel uji BNT pengaruh lama fermentasi terhadap 

rendemen tepung telur  

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 22,88 a 

P2 21,45 a 

P1 20,48
 

ab 

P0 18,59
 

  b 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Lama Fermentasi terhadap  

   Daya Buih Tepung Telur 

 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P0 383 386 386 385 

P1 378 387 382 382,33 

P2 377 382 373 377,33 

P3 372 374 377 374,33 

 

 = 1155 +1147+ 1132+1123= 4557 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 208,25 69,42 5,55* 4,07 7,59 

Galat 8 100 12,5       

Total 11 308,25         

Keterangan :* (berbeda nyata) 

 

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Lama fermentasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang  nyata  terhadap daya buih tepung telur 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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Tabel uji BNT pengaruh lama fermentasi terhadap daya 

buih  tepung telur  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 385 a 

P1 382,33 ab 

P2 377,33   bc 

P3 374,33     c 
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Lampiran 9. Analisis Ragam Lama Fermentasi terhadap 

Kestabilan Buih Tepung Telur  

 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P0 91 92 92 86,67 

P1 92 89 90 88,33 

P2 86 89 90 90,33 

P3 85 87 88 91,67 

 

 = 275+271+265+260 =1071 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 43,58 14,54 6,23* 4,07 7,59 

Galat 8 18,67 2,33       

Total 11 62,25         

Keterangan :* (berbeda nyata) 

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Lama fermentasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata  terhadap kestabilan buih tepung 

telur 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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 Tabel uji BNT pengaruh lama fermentasi terhadap 

kestabilan buih tepung telur  

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 91,67 a 

P2 90,33 ab 

P1 88,33
 

  bc 

P0 86,67
 

    c 

 

 


