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PASTEURIZATION ON ALBUMEN pH, WATER 

CONTENT, CHARACTERISTICS OF EMULSION 
AND VOLUME OF ANGEL CAKE 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to determine 
effect of pasteurized egg and storage time on pH, water 
content, characteristics of emulsion, volume of angel 
cake and determine the best treatment. Method was used 
pasteurzation research was a experiment factorial 
Randomized Block Design (RBD) with 2x3 treatment 
and 3 replication. The data was analized by using 
analysis of variance continued by Honestly Significant 
Difference (HSD). The results showed that the 
interaction pasteurization and storage time was a very 
significant effect (P<0.01) on pH, water content, 
characteristics of emulsion and volume of angel cake. 
The conclusion of this research the effect storage time 
increase on  pH, decrease characteristics of emulsion and 
volume of angel cake. Interaction pasteurization and 
storage time has not effect on water content. The best 
treatment is not pasteurization and storage time. The 
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suggestion be can given should to use fresh eggs, as well 
as further research needs to be done to test the others like 
texture and organoleptic. 
 
Keywords : Egg, pasteurization, angel cake 
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EVALUASI  SIFAT PUTIH TELUR AYAM 
PASTEURISASI DITINJAU DARI pH, KADAR 
AIR, SIFAT EMULSI DAN DAYA KEMBANG 

ANGEL CAKE 
 

Nia Agustina, Imam Thohari dan Djalal Rosyidi 
 

RINGKASAN 
 

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Sentral 
Ilmu Hayati Universitas Brawijaya dan dirumah di Jl. 
Ikan Duyung No. 2 Malang. Pelaksanaan penelitian 
dimulai tanggal 18 Maret sampai 18 April 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pasteurisasi putih telur ayam dan lama simpan 
terhadap nilai pH, kadar air, sifat emulsi dan daya 
kembang angel cake serta untuk  mengetahui perlakuan 
terbaik pada pasteurisasi putih telur ayam dan lama 
simpan terhadap nilai pH, kadar air, sifat emulsi dan daya 
kembang angel cake. Manfaat dari penelitian ini adalah 
memberikan informasi kepada mahasiswa tentang putih 
telur ayam yang dipasteurisasi dan lama simpan ditinjau 
dari pH, kadar air, sifat emulsi dan daya kembang angel 
cake. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah telur ayam konsumsi sebanyak 150 butir yang 
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dibeli di peternakan Bapak Tasir Sugianto, Jl. 
Tamanudiharjo 11 RT 12 RW 04 Bunder, Ampeldento, 
Karangploso Malang. Bahan-bahan lain yang digunakan 
untuk pembuatan angel cake adalah tepung terigu, gula 
pasir, dan vanili, garam, cream of tartar. Peralatan yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi mixer, oven, 
loyang, spatula, kuas, pH meter, cawan, timbangan 
analitik, oven (100-105o C), eksikator, penjepit cawan, 
penggaris, wadah, lidi panjang, tabung testube 5 ml, 
sentrifuse 12.000 rpm, dan stopwatch. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan laboraturium faktorial (2x3) dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 
perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan pada telur adalah 
telur tanpa pasteurisasi (P0) dan telur pasteurisasi (P1) 
dengan lama penyimpanan telur 0 hari (T0), 7 hari (T1), 
14 hari (T2), dan 21 hari (T3). Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi 
telur pasteurisasi dan lama simpan telur memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pH dan sifat 
emulsi, dan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
kadar air dan daya kembang angel cake. Perlakuan 
pasteurisasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap pH putih telur. Perlakuan lama simpan 
yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap pH, kadar air, sifat emulsi dan daya 
kembang angel cake. 

Kesimpulan penelitian ini adalah waktu 
penyimpanan pada telur mempengaruhi nilai pH menjadi 
meningkat (basa), sifat emulsi pada putih telur menurun 
dan daya kembang angel cake menurun. Interaksi antara 
pasteurisasi dan waktu penyimpanan kadar air putih telur 
tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. 
Perlakuan terbaik didapatkan pada T0 dengan nilai pH 
yang rendah sebesar 7,64, kadar air rata-rata 87,87 %, 
sifat emulsi dengan 0,4 ml minyak yang bercampur 
dengan putih telur, dan daya kembang angel cake 
tertinggi 58,18 %. Saran yang dapat diberikan adalah 
sebaiknya menggunakan telur segar, serta perlu 
dilakukan penelitian lanjutan untuk uji yang lain seperti 
tekstur dan organoleptik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas 
yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa 
lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Teknik 
pengolahan telur telah banyak dilakukan untuk 
meningkatkan daya tahan serta kesukaan konsumen 
(Irmansyah dan Kusnadi, 2009). Ditambahkan oleh  
Jacqueline, Miles and Ben (2000), telur mempunyai 
cangkang, selaput cangkang, putih telur (albumen) dan 
kuning telur (yolk). Cangkang dan putih telur terpisah 
oleh selaput membran, kuning telur dan albumen terpisah 
oleh membran kuning telur. Ditambahkan oleh Rahayu 
(2003), kandungan gizi yang cukup lengkap, menjadikan 
telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk 
olahan lain dan kandungan protein pada telur terdapat 
pada putih telur dan kuning telur.  

King’ori (2012) menjelaskan bahwa putih telur 
merupakan salah satu bagian dari sebuah telur utuh yang 
mempunyai persentase sekitar 58-60 % dari berat telur 
itu dan mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan kental dan 
lapisan encer. Ditambahkan oleh Bell and Weaver (2002) 
lapisan kental  terdiri atas lapisan kental dalam dan 
lapisan kental luar, dimana lapisan kental dalam hanya 3 
% dari volume total putih telur dan lapisan kental putih 
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telur mengandung protein dengan karakteristik gel yang 
berhubungan dengan jumlah ovomucin protein.  

Tan, Kanyarat and Azhar (2012) menyatakan 
bahwa kualitas telur dapat berubah karena adanya 
perlakuan yang diberikan seperti pemanasan dan 
penyimpanan. Pemanasan pada telur dapat dilakukan 
dengan cara pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah suatu 
cara pemanasan dengan suhu 60o C selama 3,5 menit 
untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang 
sering ada pada telur. Ditambahkan oleh Siregar, Hintono 
dan Mulyani (2012) menyatakan bahwa kualitas telur 
dapat menurun terutama selama penyimpanan. 
Penguapan air akan terjadi karena adanya penyimpanan 
telur yang mengakibatkan penurunan berat pada telur, 
terutama dari putih telur dijelaskan oleh Romanoff and 
Romanoff (1993). 

Hajrawati dan Aswar (2011) menyatakan bahwa 
pH telur akan naik karena kehilangan CO2. Kadar air 
pada telur akan hilang akibat lama simpan pada telur dan 
suhu penyimpanan untuk telur yang akan mempercepat 
terjadinya reaksi metabolisme dan pertumbuhan bakteri 
yang ditambahkan oleh Bobyda (2009), dan ditambahkan 
oleh Siregar dkk. (2012), stabilitas emulsi dan stabilitas 
buih akan menurun. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan 
penelitian tentang sifat putih telur ayam pasteurisasi 
ditinjau dari pH, kadar air, sifat emulsi dan daya 
kembang angel cake. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pasteurisasi telur ayam konsumsi 
dan lama simpan terhadap nilai pH, kadar air, sifat emulsi 
dan daya kembang angel cake? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui pengaruh pasteurisasi putih telur 

ayam dan waktu penyimpanan terhadap nilai 
pH, kadar air, sifat emulsi dan daya kembang 
angel cake. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pada pateurisasi 
putih telur ayam dan waktu penyimpanan 
terhadap nilai pH, kadar air, sifat emulsi dan 
daya kembang angel cake. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

 Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang 
putih telur ayam yang dipasteurisasi dan waktu 
penyimpanan ditinjau dari pH, kadar air, sifat emulsi 
dan daya kembang angel cake. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Irmansyah dan Kusnadi (2009) menyatakan bahwa 
telur adalah salah satu bahan pangan yang mempunyai 
sumber protein hewani tinggi dan dapat digunakan 
sebagai salah satu bahan pembuatan bahan pangan. 
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Menurut Jacqueline et al. (2000), telur mempunyai 
cangkang, selaput cangkang, putih telur (albumen) dan 
kuning telur (yolk).  

 Suhu yang tidak sesuai saat penyimpanan, 
menyebabkan telur akan rusak, dan kerusakan ini 
biasanya ditandai dengan kocaknya isi telur dan bila 
dipecah isinya tidak mengumpul lagi (Yuwanta, 
2010). Siregar dkk. (2012) menjelaskan bahwa telur 
pasteurisasi merupakan salah satu cara untuk 
membunuh bakteri patogen yang terdapat pada 
cangkang telur tanpa mengurangi kualitasnya dan 
pengaruh interaksi lama penyimpanan pada telur segar 
akan mengalami penurunan kualitas terhadap nilai pH, 
kadar air, sifat emulsi dan juga daya kembang pada 
angel cake. Ditambahkan oleh Rizal, Hintono dan 
Nurwantoro (2012) pasteurisasi sendiri adalah 
perlakuan panas yang diberikan pada bahan baku 
dengan suhu di bawah titik didih dan tidak mematikan 
semua mikroba, tetapi hanya yang bersifat patogen 
dan tidak membentuk spora. 

Bakteri patogen yang ada pada telur dapat dicegah 
pertumbuhannya dengan dilakukan pasteurisasi pada 
telur, ditambahkan oleh Tan et al. (2012)  pasteurisasi 
telur adalah telur yang dipanaskan pada suhu 60o C 
selama 3,5 menit yang bertujuan untuk menghambat 
pertumbuhan dari bakteri patogen yang sering ada 
pada telur. 
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Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

          Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
antara telur yang dipasteurisasi dan tidak dipasteursasi 
pada telur ayam konsumsi ditinjau dari pH, kadar air, 
sifat emulsi dan daya kembang angel cake.  
 
 
 

 

     Telur 

      Tumbuhnya Mo dan perubahan 
fisikokimia 

   Penyimpanan 

     Putih Telur      Cangkang Telur Kuning Telur 

   Perlakuan pemanasan 

m  Pasteurisasi 60o C selama 3,5 menit 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Telur 

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani 
dari beberapa produk yang dihasilkan dari unggas. Telur 
ayam merupakan suatu sumber protein hewani yang 
mempunyai kualitas baik (Rahayu, 2003). Menurut 
Suprapti (2002), telur merupakan salah satu produk hasil 
peternakan yang memiliki umur simpan yang relatif 
pendek, sehingga diperlukan  penanganan khusus dalam 
penyimpanannya. Menghindari adanya  penurunan  
kualitas  akibat penyimpanannya, maka  telur dapat 
diolah secara  langsung dalam bentuk telur segar, ataupun 
produk olahan yang siap saji. Ditambahkan oleh Rahayu 
(2003), telur merupakan salah satu produk peternakan 
unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap, mudah 
dicerna dan merupakan salah satu sumber protein  
hewani disamping daging, ikan dan susu. Tiga komponen 
pokok yang ada pada telur yaitu kulit telur atau cangkang 
(11 % dari bobot telur), putih telur (57 % dari bobot 
telur) dan kuning telur (32 % dari bobot telur) (Suprapti, 
2002). 

Jacqueline et al. (2000) menjelaskan bahwa telur 
mempunyai cangkang, selaput cangkang, putih telur 
(albumen) dan kuning telur (yolk), dimana cangkang dan 
putih telur terpisah oleh selaput membran, kuning telur 
dan putih telur  terpisah oleh membran kuning telur. 
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Menurut Budiman dan Rukmiasih (2007), kandungan 
protein pada telur terdapat pada putih telur dan kuning 
telur, protein pada putih telur yaitu ovomucin, 
ovoglobulin, dan ovalbumin, sedangkan protein pada 
kuning telur yaitu ovovitelin dan ovolivetin. Kandungan 
protein telur paling banyak terdapat pada putih telur 
tepatnya di ovomucin. Davis and Reeves (2002) 
menambahkan bahwa protein telur mempunyai mutu 
tinggi karena memiliki susunan asam amino esensial 
yang lengkap sehingga dijadikan patokan untuk 
menentukan mutu protein dari bahan pangan yang 
lainnya. Ditambahkan oleh Sudaryani (2003), telur juga 
merupakan bahan pangan yang lengkap gizinya dan 
bersifat serbaguna karena dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai keperluan. Struktur bagian-bagian telur dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Struktur Bagian-Bagian Telur (Romanoff and 

Romanoff, 1993) 
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Yuwanta (2010) menyatakan bahwa telur 
mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 12 % 
dengan harga yang kompetitif dibanding  harga protein 
dari hewan ternak lain dan juga mengandung sejumlah 
asam lemak tidak jenuh berantai ganda lebih dari satu, 
vitamin dan mineral serta mikromineral yang sangat baik 
untuk kebutuhan manusia. Ditambahkan oleh Sudaryani 
dan Samosir (1997), ciri-ciri telur  yang baik antara lain : 
kerabang bersih, halus, rongga udara kecil, kuning 
telurnya terletak ditengah dan tidak bergerak, putih telur 
bagian dalam kental dan tinggi pada bagian putih telur 
maupun kuning telur tidak terdapat noda darah maupun  
daging, bentuk  telur  serta  besarnya  juga  proporsional. 

 
2.2. Telur Pasteurisasi 

Siregar dkk. (2012) menyatakan bahwa pasteurisasi 
adalah suatu cara untuk membunuh bakteri patogen yang 
dilakukan dengan dipanaskan pada suhu tertentu dan 
waktu tertentu. Pasteurisasi pada telur bertujuan agar 
telur aman untuk dikonsumsi. Ditambahkan oleh Rizal 
dkk. (2012), kandungan gizi yang tinggi pada telur rentan 
ditumbuhi mikroba karena bisa menjadi media 
pertumbuhan yang baik bagi mikroba dan untuk 
mengurangi pertumbuhan mikroba pada telur maka perlu 
dilakukan pasteurisasi. 

Tan et al. (2012) menyatakan bahwa telur dapat 
berubah karena adanya perlakuan yang diberikan, seperti 
pemanasan pada telur yaitu pasteurisasi. Dijelaskan lagi 
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bahwa pasteurisasi pada telur dilakukan dengan 
pasteurisasi pada suhu 60o C selama 3,5 menit yang 
bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
patogen seperti Salmonella enteriditis dan Salmonella 
typhimurium yang sering ada pada telur. 

Habibah (2011) menjelaskan bahwa dengan 
pemanasan ini diharapkan akan dapat membunuh bakteri 
patogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia 
dan meminimalisasi perkembangan bakteri lain, baik 
selama pemanasan ataupun penyimpanan. Ditambahkan 
oleh Sukasih, Prabawati dan Hidayat (2009), Pengawetan 
dengan panas saat ini masih menjadi pilihan dengan 
alasan biaya yang lebih murah dan memerlukan teknologi 
yang sederhana, salah satunya adalah pasteurisasi. 

 
2.3. Putih Telur 

King’ori (2012) menjelaskan bahwa putih telur 
merupakan salah satu bagian dari sebuah telur utuh, 
dimana putih telur mempunyai persentase sekitar 58 %-   
60 % dari berat telur yang terdiri atas dua lapisan, yaitu 
lapisan kental dan lapisan encer. Ditambahkan oleh Bell 
and Weaver (2002), lapisan kental  terdiri atas lapisan 
kental dalam dan lapisan kental luar, dimana lapisan 
kental dalam hanya   3 % dari volume total putih telur 
dan lapisan kental putih telur mengandung protein 
dengan karakteristik gel yang berhubungan dengan 
jumlah ovomucin protein. 
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Stadellman and Cotterill (1995) menyatakan bahwa  
putih telur atau albumen mempunyai proporsi yang tinggi 
dalam komposisi telur mencapai 60 % dari total berat 
telur. Persentase putih telur pada ayam petelur bervariasi 
secara keseluruhan tergantung dari strain, umur ayam dan 
umur dari telur. Ditambahkan Brown (2000), putih telur 
yang terkandung dalam telur sekitar 56-61 % dan 
dibentuk dari sebagian besar air dan protein. Putih telur 
dibentuk dari beberapa lapisan yang berbeda 
kekentalannya, yang terdiri dari lapisan  tebal hingga 
lapisan encer. 

Dijelaskan oleh Romanoff and Romanoff (1993) 
putih telur mempunyai empat bagian utama yaitu lapisan 
putih telur yang encer bagian luar, lapisan putih telur 
yang kental, lapisan putih telur encer bagian dalam dan 
lapisan khalaza. 
 
2.4. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan 
tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu 
larutan yang didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas 
ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion 
hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, 
sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. 
Skala pH bukanlah skala absolut tetapi bersifat relatif 
terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya 
ditentukan berdasarkan persetujuan internasional 
(Kindstedt, Aliste and Almena, 2001). 
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Belitz and Grosch (2009) menyatakan bahwa pH 
dari putih telur yang baru ditelurkan kira-kira 7,6-7,9. 
Derajat keasaman (pH)  albumen meningkat sampai nilai 
maksimal 9,7 tergantung temperatur dan lama 
penyimpanan. Peningkatan pH albumen disebabkan oleh 
lepasnya CO2 dari telur melalui pori-pori cangkang.  pH 
albumen tergantung pada keseimbangan antara CO2, ion 
bikarbonat, ion karbonat dan protein yang terlarut (Rizal 
dkk., 2012). 

Hajrawati dan Aswar (2011) menyatakan bahwa 
salah satu pengukuran kualitas telur secara interior adalah 
nilai pH telur dengan pH normal telur segar sekitar 7,6. 
Ditambahkan oleh Buckle, Edward, Fleet and Wooton 
(2007) bahwa kenaikan pH telur terjadi karena akibat 
kehilangan gas CO2 dan berkurangnya gas CO2 yang ada 
di dalam telur menyebabkan peningkatan pH sehingga 
serabut ovomucin yang berfungsi sebagai pengikat cairan 
putih telur menjadi rusak. Peningkatan nilai pH akan 
menurunkan kualitas putih telur karena akan 
menyebabkan kerusakan protein. Hal ini menyebabkan 
daya guna putih telur tidak lagi optimal. Protein yang 
telah rusak tidak akan bisa membentuk buih secara 
optimal (Scott and Silverside, 2000). Ditambahkan Celly 
(1986) yang disitasi oleh Winarti dan Trianini (2005), 
beberapa protein putih telur dapat membentuk busa 
paling baik pada pH sekitar 6,5-9,5 dan ini berbanding 
terbalik dengan stabilitas buih putih telur. 
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2.5. Kadar Air  
Kadar air adalah persentase kandungan air suatu 

bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah 
(wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis). 
Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum 
teoritis sebesar 100 %, sedangkan kadar air berdasarkan 
berat kering dapat lebih dari 100 % (Ariandini, 2007). 

Yuwanta (2010) menjelaskan bahwa ovalbumin 
adalah protein utama dari putih telur yang menempati 54 
% total protein putih telur, ovalbumin ini mudah terpecah 
oleh adanya panas sehingga terjadi koagulasi dan 
kehilangan air dapat terjadi karena lama penyimpanan 
telur, penguapan air mengakibatkan pula terjadinya 
perluasan rongga udara. Ditambahkan oleh Sulistyowati 
(2012), protein putih telur lebih sensitif terhadap panas 
daripada kuning telur. Koagulasi mulai terjadi pada suhu 
60 0C pada putih telur dan 65 0C pada kuning telur. 

Sudaryani (2003) menyatakan bahwa kadar air 
merupakan komposisi telur yang penting karena 
mempengaruhi kualitas interior telur dan selama 
penyimpanan, kadar air putih telur menurun tidak hanya 
disebabkan penguapan air tetapi juga adanya difusi air 
dari putih telur menuju kuning telur. Kadar air telur 
dipengaruhi oleh kecepatan penguapan, suhu dan 
kelembaban tempat penyimpanan telur. Ditambahkan 
Gary, Butcher and Miles (2009), semakin lama 
penyimpanan semakin besar ukuran kantong telur, karena 
penguapan air akan menyebabkan penempelan membran 
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luar pada kerabang dan membran dalam menempel pada 
albumen. 

Analisis kadar air dengan menggunakan cawan yang 
dioven terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 100-
105 oC, kemudian didinginkan dalam desikator untuk 
menghilangkan uap air dan ditimbang (A). Sampel 
ditimbang sebanyak 5 gram dalam cawan yang sudah 
dikeringkan (B) kemudian dioven pada suhu 100-105 oC 
selama 6 jam lalu didinginkan dalam desikator selama 30 
menit dan ditimbang (C). Tahap ini diulangi hingga 
dicapai bobot yang konstan. Kadar air dihitung dengan 
rumus (Hasanah, 2007) sebagai berikut : 

 
Kadar air (%) = (B-C)/(B-A) x 100% 

2.6. Sifat Emulsi  
Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil, 

sehingga  dibutuhkan zat pengemulsi atau emulgator 
untuk menstabilkannya sehingga antara zat yang 
terdispersi dengan pendispersinnya tidak akan pecah atau 
keduannya tidak akan terpisah (Anief, 2000). 
Ditambahkan oleh Alleoni and Antunes (2004), ditinjau 
dari segi kepolaran emulsi merupakan campuran cairan 
polar dan cairan non polar dan beberapa contoh emulsi 
yang lain adalah pembuatan es krim, sabun, deterjen, 
yang menggunakan pengemulsi gelatin. 

Utomo (2010) menyatakan bahwa emulsi adalah 
campuran antara dua jenis cairan yang secara normal 
tidak dapat bercampur, dimana salah satu fase terdispersi 
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dalam fase pendispersi.  Kuning telur juga merupakan 
emulsi minyak dalam air, kuning telur mengandung 
minyak yang bersifat surface active yaitu lesitin, 
kolesterol dan lesitoprotein. Lesitin mendukung 
terbentuknya emulsi minyak dalam air, sedangkan 
kolesterol cenderung untuk membentuk emulsi air dalam 
minyak. 

Sukamto (2009) menyatakan bahwa emulsi 
merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya 
berupa fase cair dengan medium  pendispersinya bisa 
berupa zat padat, cair ataupun gas. Emulsi merupakan 
sediaan mengandung dua zat yang tidak dapat 
bercampur, biasanya terdiri dari minyak dan air, dimana 
cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil 
dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil, butir-
butir ini bergabung (koalesen) dan membentuk dua 
lapisan yaitu air dan minyak yang terpisah dibantu oleh 
zat pengemulsi (emulgator) yang merupakan komponen 
yang paling penting untuk memperoleh emulsi yang 
stabil. Ditambahkan oleh Anief (2000), zat pengemulsi 
(emulgator) merupakan komponen yang paling penting 
agar memperoleh emulsi yang stabil. Emulsi dapat 
dibedakan menjadi dua macam yaitu emulsi vera (emulsi 
alam) dan emulsi spuria (emulsi buatan). Emulsi vera 
dibuat dari biji atau buah, dimana terdapat disamping 
minyak lemak juga emulgator yang biasanya merupakan 
zat seperti putih telur. Ditambahkan oleh Budiman dan 
Rukmiasih (2007), putih telur adalah protein yang 
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bersifat sebagai zat pengemulsi dengan kekuatan biasa, 
sedangkan kuning telur adalah zat pengemulsi yang kuat. 

Sifat fungsional adalah sifat-sifat yang terdapat pada 
telur selain sifat gizinya yang berperan dalam proses 
pengolahan. Sifat fisik dan kimia protein sangat berperan 
dalam menentukan sifat fungsional telur. Terjadinya 
perubahan terhadap sifat fisik dan kimia protein telur 
juga akan berpengaruh terhadap sifat-sifat fungsional 
telur tersebut.  Emulsi adalah suatu dispersi dimana fase 
terdispersi terdiri dari bulatan–bulatan kecil zat cair yang 
terdistribusi keseluruhan pembawa yang tidak tercampur. 
Bagian kuning telur yang menyebabkan daya 
pengelmusinya kuat adalah lesitin, yang berkaitan dengan 
protein kuning telur membentuk kompleks  lesitoprotein 
(Ansel, 1985 yang disitasi oleh Utomo, 2010).  

Khalid, Babiker and ElTinay (2003) juga 
menambahkan bahwa emulsi pada isolat protein 
dipengaruhi oleh nilai pH, pada pH netral stabilitas 
emulsi adalah tinggi. Penelitian Tan et al. (2012) 
menunjukkan bahwa dibandingkan dengan telur yang 
tidak dipasteurisasi, telur yang dipasteurisasi memiliki 
daya emulsi dan busa yang lemah, tetapi memiliki 
kemampuan gel yang tinggi. Hal ini karena adanya 
perubahan struktur protein selama pasteurisasi. 
Ditambahkan oleh Siregar dkk. (2012), lama 
penyimpanan telur dapat menurunkan stabilitas emulsi 
dan stabilitas buih. 
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2.7. Angel Cake 
 

Angel cake merupakan salah satu produk cake yang 
sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu cara 
pengujian terhadap daya dan kestabilan buih putih telur 
(Puspitasari, 2006). Angel cake dikelompokkan dalam 
cake yang tidak menggunakan lemak padat atau disebut 
shortening, sehingga struktur angel cake tergantung dari 
pembentukan buih karena tidak mengandung shortening 
(Brown, 2000). Angel cake biasa digunakan untuk 
mengukur kualitas putih telur (Apriandini, 2007).   

Brown (2000) menjelaskan bahwa ada tiga bahan 
utama dalam pembuatan angel cake adalah putih telur, 
gula dan tepung terigu. Selanjutnya ditambahkan juga 
sejumlah kecil cream of tartar, garam dan penambah cita 
rasa dan bahan-bahan yang digunakan harus 
dicampurkan dengan seksama untuk mencegah kesalahan 
yang dapat mengurangi kelembutan serta volume cake. 
Bahan-bahan pembuatan  angel cake dijelaskan sebagai 
berikut : 

a. Tepung terigu, karakteristik tepung memiliki 
peranan penting dalam kualitas akhir angel cake. 
Tepung terigu yang digunakan memiliki 
kontribusi terhadap kekuatan dan daya kenyal 
cake (Matz, 1992), terigu mengandung protein 7-
22 % (Winarno, 2002).  

b. Telur, salah satu bahan utama dalam pembuatan 
angel cake adalah putih telur. Putih telur 
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mengandung protein tinggi (sekitar 9,7-10,6 %), 
sedikit sekali lemak (sekitar 0,3 %) dan 
mempunyai sifat fisiko kimia berupa daya buih 
dan daya koagulasi yang penting dalam 
pembuatan produk cake (Stadelman and Cotterill, 
1995 and Matz, 1992). Menurut Matz (1992), 
putih telur encer mampu membuih lebih cepat 
dari putih telur kental, namun putih telur kental 
dapat menghasilkan kestabilan buih yang lebih 
baik. Koagulasi protein putih telur berperan 
penting dalam pembentukan struktur cake saat 
pemanggangan.  

c. Gula, berperan dalam memberi cita rasa atau 
flavor pada kue serta berfungsi sebagai pelembut. 
Wiranatakusumah, Abdullah dan Syarief (1992) 
menyatakan bahwa penambahan gula ke dalam 
adonan akan membuat adonan mengembang lebih 
cepat, namun penggunaan jumlah gula yang lebih 
banyak dari tepungnya akan membuat produk kue 
mudah kolaps (runtuh). Penambahan gula 
selanjutnya selain sebagai pelembut, gula juga 
memiliki kontribusi dalam memberikan warna 
coklat pada lapisan kulit cake selama 
pemanggangan.  

d. Cream of tartar, penambahan cream of tartar 
pada pembuatan angel cake adalah untuk 
membuat buih yang merupakan struktur 
pembentuk adonan menjadi lebih stabil. 



18 

 

Penambahan cream of tartar umumnya dengan 
kisaran 1-2 % dari putih telur (Matz, 1992). 

e. Garam, memiliki peran penting dalam 
memberikan flavor yang normal pada produk 
cake (Matz, 1992). 
 

2.8 Daya Kembang 
Marsella dan Rustanti (2012) menambahkan bahwa 

daya kembang berhubungan erat dengan kandungan 
protein, dimana putih telur memiliki kandungan protein 
yang tinggi. Menurut Matz (1992), angel cake adalah 
cake yang didasarkan pada buih putih telur dan tidak 
mengandung lemak serta terdiri dari 43,67 % putih telur. 
Ditambahkan lagi oleh Marsella dan Rustanti (2012), 
putih telur berfungsi untuk membentuk tekstur dan 
pengembangan dalam adonan karena sifatnya yang dapat 
merangkap udara dan penambahan telur dalam 
pembuatan cake berfungsi sebagai pembentuk tekstur, 
rasa, aroma dan berpengaruh pada daya kembang adonan. 

Stadelman and Cotterill (1995) menyatakan bahwa 
daya buih dan kestabilan buih merupakan faktor-faktor 
penting dalam menentukan nilai telur sebagai bahan 
pangan seperti cake. Winarno dan Koswara (2002) 
menjelaskan bahwa daya dan kestabilan buih yang tinggi 
akan berperan penting dalam pembentukan film yang 
stabil untuk mengikat gas dalam pembuatan angel cake.  

Sulistianing (1995) menyatakan bahwa nisbah 
pengembangan cake diukur dengan membandingkan 
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volume adonan dengan volume angel cake yang telah 
matang. Cake dengan volume yang tinggi akibat 
pemuaian yang baik akan memberikan hasil cake yang 
empuk (Matz, 1992).  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai tanggal 18 
Maret sampai dengan 18 April 2013 dan dilaksanakan di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 
Universitas Brawijaya Malang dan dirumah di Jl. Ikan 
Duyung No. 2 Malang. 

 
3.2.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
telur ayam konsumsi sebanyak 150 butir dengan rata-rata 
berat telur 50-60 g yang dibeli di peternakan Bapak Tasir 
Sugianto, Jl. Tamanudiharjo 11 RT 12 RW 04 Bunder, 
Ampeldento, Karangploso Malang. Bahan-bahan lain 
yang digunakan untuk pembuatan angel cake adalah 
tepung terigu, gula pasir, dan vanili, garam, cream of  
tartar. 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
- Peralatan pembuatan angel cake: mixer merk 

Philips, oven, loyang, spatula dan kuas. 
- Peralatan uji pH: pH meter merk Beckmen. 
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- Peralatan uji Kadar air: cawan, timbangan analitik 
merk Mattler Toledo, oven merk WT Binder (100- 
105o C), eksikator, penjepit cawan. 

- Peralatan uji Daya Kembang: penggaris, wadah, lidi 
panjang. 

- Peralatan uji Emulsi: tabung testube 5 ml, sentrifuse 
12.000 rpm, stopwatch 
 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 
perlakuan (telur tanpa pasteurisasi (P0) dan telur 
pasteurisasi (P1)) dan lama penyimpanan telur 
pasteurisasi yaitu 0 hari (T0), 7 hari (T1), 14 hari (T2), 21 
hari (T3) dengan 3 kali ulangan untuk masing-masing 
perlakuan.  

Tabel 1. Desain Perlakuan Dalam Penelitian 
Perlakuan Waktu 

Penyimpanan  
Ulangan 

U1 U2 U3 
P0 T0 

T1 

T2 

T3 

P0T0U1 

P0T1U1 

P0T2U1 

P0T3U1 

P0T0U2 P0T1U 3 
P0T1U2 P0T2U3 
P0T2U2 P0T3U3 
P0T3U2 P0T4U3 

P1 T0 

T1 

T2 

T3 

P1T0U1 P1T0U2 P1T1U3 
P1T1U1 P1T1U2 P1T2U3 
P1T2U1 P1T2U2 P1T3U3 
P1T3U1 P1T3U2 P1T4U3 
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3.3.1. Prosedur Pembuatan Angel Cake 
 
Prosedur pembuatan angel cake 

menggunakan modifikasi dari metode pembuatan 
angel cake Matz (1992).  
1. Diawali dengan menyiapkan bahan-bahan yang 

akan digunakan (telur, tepung terigu, gula, garam, 
vanili dan cream of tar tar). 

2. Dipisahkan kuning telur dan putih telur yang akan 
digunakan dan ditimbang untuk bahan-bahan kue 
yang lainnya. 

3. Dihomogenkan putih telur, setengah gula, garam, 
vanili dan cream of tar tar dengan  electric hand 
mixer kecepatan terendah (skala kecepatan 1) 
selama 3 menit.  

4. Ditambahkan  gula setengahnya lagi dengan  
electric hand mixer kecepatan tertinggi (skala 
kecepatan 3) sampai mengembang selama 2 
menit. 

5. Ditambahkan tepung terigu sampai homogen. 

6. Dituang adonan ke dalam loyang yang telah 
ditimbang kemudian diukur volumenya (panjang 
x lebar x tinggi adonan). 

7. Dipanggang pada oven selama 35-40 menit. 
Setelah matang, angel cake didinginkan selama ± 
30 menit. 

Formulasi bahan yang digunakan pada pembuatan 
angel cake dapat dilihat pada Tabel 2.  



23 

 

Tabel 2. Formulasi  Bahan dalam Pembuatan Angel 
Cake 

Bahan Berat Persentase 
(gram) (%) 

Putih telur ayam 110 59,78 
Tepung terigu 35 19,02 
Gula pasir 35 19,02 
Cream of tartar 1 0,54 
Garam 2 1,09 
Vanili 1 0,54 
Sumber: Matz (1992)  

3.3.2. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Penyimpanan (0; 7; 14 dan 21 hari) 

pH, Kadar Air, Sifat Emulsi  

Telur  

Pasteurisasi  Tanpa Pasteurisasi  

Putih Telur 

Angel Cake 

Daya Kembang 

Gambar 3. Diagram alir penelitian 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji, adalah : 

a. Pengujian pH putih telur mengikuti prosedur 
Rizal dkk. (2012) pada Lampiran 3. 

b. Pengujian kadar air putih telur mengikuti 
prosedur Rizal dkk. (2012) pada Lampiran 4. 

c. Pengujian daya kembang mengikuti prosedur 
Sulistianing (1995) pada Lampiran 5. 

d. Pengujian emulsi putih telur mengikuti metode 
Tan et al. (2012) pada Lampiran 6. 

 
3.5. Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam (ANNOVA) untuk uji pH, 
kadar air dan daya kembang yang dilanjutkan dengan Uji 
Beda Nyata Jujur (Yitnosumarto, 1993) dan analisis data 
secara deskriptif untuk uji sifat emulsi. 

 
3.6. Batasan Istilah 
Albumen : putih telur yang merupakan bagian 

dari telur utuh. Putih telur   (albumen) 
mempunyai persentase sekitar 58-60 % 
dari berat telur. 

Emulsi : campuran antara partikel-partikel 
suatu zat cair (fase terdispersi) 
dengan zat cair lainnya 
(fase pendispersi). 
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Shortening : lemak atau campuran yang memiliki 
sifat plastisitas tertentu sehingga 
mampu membuat roti dan kue menjadi 
lembut. 

Yolk : kuning telur yang merupakan salah 
satu bagian dari telur utuh. Kuning telur 
(yolk) mempunyai persentase sekitar 
30-32 % dari berat telur. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai pH Putih 
Telur Ayam Pasteurisasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 
interaksi antara perlakuan pasteurisasi dan waktu 
penyimpanan yang memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 
terhadap pH putih telur. Rata-rata nilai pH putih telur dan 
Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % pada perlakuan telur 
pasteurisasi dan lama simpan dapat dilihat pada Tabel 3. 
Data dan analisis ragam serta Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
5 % nilai pH putih telur ayam selengkapnya dapat dilihat 
di Lampiran 7. 

Tabel 3. Rata-rata nilai pH putih telur ayam (%) 

Perlakuan 
Waktu Penyimpanan 

Rata-rata 
T0 T1 T2 T3 

P0 7,78a 9,42b 9,61c 9,67c 9,12q±0,9 

P1 7,78a 9,25b 9,38b 9,58c 9,00p±0,82 

Rata-rata 7,78s±0,00 9,34t±0,12 9,49u±0,16 9,62v±0,06 

Keterangan :-Superskrip (p,q,s,t,u,v) pada kolom menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

  -Superskrip (a,b,c) pada kolom menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P>0,05) 

 
Berdasarkan Tabel 3 rata-rata nilai pH tertinggi pada 

interaksi antara perlakuan pasteurisasi dan waktu 
penyimpanan diperoleh pada putih telur dengan waktu 
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penyimpanan yaitu pada minggu ke-3 sebesar 9,67 dan 
9,58, sedangkan rata-rata nilai pH terendah diperoleh 
pada putih telur yang tidak disimpan dengan nilai sebesar 
7,78. Perlakuan pasteurisasi memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH putih telur, 
dengan nilai rata-rata tertinggi 9,12 dan rata-rata terendah 
sebesar 9,00. Perlakuan waktu penyimpanan telur juga 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap nilai pH putih telur dengan nilai rata-rata 
tertinggi 9,62 pada minggu ke-3 dan rata-rata terendah 
sebesar 7,78 pada minggu ke-0. 

Perlakuan pasteurisasi telur dan waktu penyimpanan 
berpengaruh besar terhadap nilai pH putih telur. pH putih 
telur segar tanpa penyimpanan pada penelitian 
menunjukkan angka antara 7,64-7,93 dan meningkat 
menjadi 9,69 setelah penyimpanan selama 3 minggu. 
Derajat keasaman (pH) putih telur mengalami 
peningkatan tiap minggunya hingga menjadi pH basa. 
Menurut Belitz and Gorsch (2009), pH putih telur yang 
baru dikeluarkan atau telur segar kira-kira 7,6-7,9 dan 
meningkat sampai nilai maksimal 9,7 tergantung 
temperatur dan lama penyimpanan. Ditambahkan oleh 
Rizal dkk. (2012), pH albumen meningkat karena 
disebabkan oleh lepasnya CO2 melalui pori-pori 
cangkang. Putih telur yang mempunyai pH meningkat 
menjadi basa selain disebabkan oleh menguapnya CO2, 
juga disebabkan karena putih telur dibagian yang kental 
(thick) mengalami pengenceran yang akhirnya akan 
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merembes ke kuning telur. Hintono (1995) menjelaskan 
bila pengenceran putih telur disebabkan karena pecahnya 
serabut mucin yang mengakibatkan meningkatnya pH 
putih telur, meningkatnya pH putih telur juga disebabkan 
oleh hilangnya CO2 dari dalam telur. 

Buckle et al. (2007) menjelaskan bahwa gas CO2 

yang hilang pada putih telur mengakibatkan pengikat 
cairan putih telur atau ovomucin menjadi rusak. 
Peningkatan pH yang terjadi pada putih telur akan 
menurunkan kualitas putih telur karena akan 
menyebabkan kerusakan protein dan daya guna putih 
telur tidak lagi optimal, yang selanjutnya protein yang 
telah rusak tidak akan bisa membentuk buih secara 
optimal (Scoot and Silverside, 2000). 

Perlakuan pasteurisasi yang memberikan pengaruh 
sangat nyata terhadap nilai pH putih telur. Telur yang 
dipasteurisasi mengalami penggumpalan atau koagulasi 
pada protein putih telur dan membran kulit telur, 
sehingga pori-pori cangkang tertutup dan tidak terjadi 
penguapan. Menurut Rizal dkk. (2012), pori-pori 
cangkang yang tertutup akibat koagulasi pada protein 
putih telur dan membran kulitnya mengakibatkan CO2 

tidak dapat keluar, sehingga pH putih telur tidak berbeda 
antara telur pasteurisasi dan telur tanpa pasteurisasi.  

Perlakuan waktu penyimpanan juga memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai pH putih telur. 
Telur yang disimpan sampai 3 minggu akan mengalami 
perubahan internal, salah satunya yaitu pH putih telur. 
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Lama simpan yang terjadi akan membuat putih telur 
bagian yang kental mengalami pengenceran karena 
adanya perembesan putih telur ke kuning telur yang 
menyebabkan volume kuning telur membesar, sama 
dengan pendapat Sudaryani (2003) bahwa penguapan air 
terjadi karena adanya difusi air dari putih telur menuju 
kuning telur. Encernya putih telur ini akibat dari interaksi 
antara ovomucin dan lyzozyme, yang mengakibatkan 
stabilitas buihnya menurun. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Celly (1986) yang disitasi oleh Winarti (2005) 
bahwa beberapa protein putih telur dapat membetuk busa 
paling baik pada pH sekitar 6,5-9,5 dan ini berbanding 
terbalik dengan stabilitas buih putih telur. 

 
4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Air Putih 
Telur Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi 
antara perlakuan pasteurisasi dan lama simpan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai 
kadar air putih telur. Perlakuan pasteurisasi juga tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai 
kadar air putih telur. Perlakuan kedua yakni waktu 
penyimpanan telur memberikan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap nilai kadar air putih telur.  

Rata-rata kadar air putih telur dan Uji Beda Nyata 
Jujur (BNJ) 5 % pada perlakuan telur pasteurisasi dan 
lama simpan dapat dilihat pada Tabel 4. Data dan analisis 
ragam serta Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % nilai kadar 
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air putih telur ayam selengkapnya dapat dilihat di 
Lampiran 8.  

Tabel 4. Rata-rata nilai kadar air putih telur ayam (%) 

Perlakuan 
Waktu Penyimpanan 

Rata-rata 
T0 T1 T2 T3 

P0 88,83 87,87 87,65 87,52 87,97±0,59 

P1 88,93 87,77 87,14 87,28 87,78±0,64 

Rata-rata 88,88t±0,07 87,82s±0,07 87,39s±0,36 87,40s±0,16 

Keterangan :- Superskrip (s,t) pada kolom menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 4 nilai rata-rata kadar air tertinggi 

sebesar 88,88 % pada minggu ke-0 dan nilai rata-rata 
terendah sebesar 87,40 pada minggu ke-3. Kadar air 
putih telur tidak mengalami perubahan pada telur yang 
dipasteurisasi maupun tidak dipasteurisasi selama 
penyimpanan. Kadar air putih telur yang tidak 
mengalami penurunan maupun peningkatan pada 
perlakuan telur yang dipasteurisasi dan waktu 
penyimpanan pada hari ke 0 sampai ke 21, dikarenakan 
adanya penggumpalan yang disebabkan saat pemanasan 
pada suhu 60 oC selama 3 menit 30 detik. Penggumpalan 
pada telur akan membuat pori-pori kerabang tertutup, 
sehingga tidak terjadi penguapan.  

Perlakuan pasteurisasi pada telur tidak berpengaruh 
terhadap nilai kadar air putih telur. Adanya pasteurisasi 
telur terjadi koagulasi pada protein putih telur dan 
membran kulit telur yang membuat pori-pori kerabang 
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tertutup, mengakibatkan CO2 pada telur tidak menguap. 
Penguapan CO2 merupakan salah satu faktor dari 
menurunnya kadar air putih telur.  

Perlakuan waktu penyimpanan telur memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai kadar air putih 
telur. Lama simpan telur pada suhu ruang dapat 
menyebabkan putih telur mengalami penurunan kadar air. 
Penurunan itu terjadi karena disebabkan adanya 
penguapan air pada telur. Yuwanta (2010) menjelaskan 
bahwa kehilangan air dapat terjadi karena lama 
penyimpanan telur, penguapan air mengakibatkan pula 
terjadinya perluasan rongga udara. Ditambahkan Gary et 
al. (2009), semakin lama penyimpanan semakin besar 
ukuran kantong telur, karena penguapan air akan 
menyebabkan penempelan membran luar pada kerabang, 
dan membran dalam menempel pada albumen. 
 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Sifat Emulsi Putih 
Telur Ayam  

Putih telur ayam pateurisasi dilakukan uji dengan 
menggunakan sentrifuse 12.000 rpm selama 1 menit yang 
bertujuan untuk mengetahui sifat emulsi pada putih telur 
ayam yang tanpa perlakuan pasteurisasi dengan 
pasteurisasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat 
sentrifuse 12.000 rpm yang bertujuan untuk mencampur 
cairan putih telur, NaPO4 dan minyak. 

Hasil emulsi dari tiap minggunya mengalami 
penurunan, minyak yang bercampur dengan putih telur 
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tiap minggunya mengalami pengurangan. Hasil pada 
sampel telur tanpa pasteurisasi dengan pasteurisasi tiap 
menit yang berbeda mengalami penurunan. Perlakuan 
pasteurisasi dan lama simpan pada menit ke 0, minyak 
masih dapat bercampur dengan putih telur setelah 
disentrifuse selama 1 menit, tetapi menginjak pada menit 
ke 1 sampai ke 20 antara minyak dan putih telur 
memisah.  

Rata-rata hasil pada sampel P0T0, P0T1, P0T2, P0T3 

pada menit ke 0 berturut-turut minyak bercampur 0,4 ml, 
0,5 ml, 0,5 ml, dan 0,6 ml.  Penurunan sifat emulsi pada 
putih telur tiap minggunya karena putih telur yang encer 
dan membuat rantai protein membuka. Siregar (2012) 
menjelaskan pada protein putih telur telah terjadi 
perubahan emulsi, lapisan dalam bersifat  hidrofobik  
berbalik keluar (interaksi  hidrophobik), sehingga banyak 
air yang tidak terikat lagi oleh protein. 

Hasil pada sampel P1T0, P1T1, P1T2, P1T3 pada menit 
ke 0 berturut-turut mempunyai rata-rata minyak yang 
bercampur sebesar 0,4 ml, 0,5 ml, 0,7 ml, dan 0,6 ml.  
Putih telur mengalami penurunan sifat emulsi tiap 
minggunya, karena putih telur yang encer dan membuat 
rantai protein membuka. Siregar dkk. (2012) menjelaskan 
pada protein putih telur telah terjadi perubahan emulsi, 
lapisan dalam bersifat  hidrofobik  berbalik keluar 
(interaksi  hidrophobik), sehingga banyak air yang tidak 
terikat lagi oleh protein. 
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Nilai pH pada penelitian menghasilkan pH yang 
semakin meningkat menjadi basa (diatas 7) selama 
penyimpanan, dengan pH yang basa emulsi yang 
dihasilkan tidak tinggi. Khalid et al. (2003) 
menambahkan bahwa emulsi pada isolat protein 
dipengaruhi oleh nilai pH, pada pH netral stabilitas 
emulsi adalah tinggi. Penelitian Tan et al. (2012) 
menunjukkan bahwa dibandingkan dengan telur yang 
tidak dipasteurisasi, telur yang dipasteurisasi memiliki 
daya emulsi dan busa yang lemah, tetapi memiliki 
kemampuan gel yang tinggi. Hal ini karena adanya 
perubahan struktur protein selama pasteurisasi. 
Ditambahkan Siregar dkk. (2012)  lama penyimpanan 
telur dapat menurunkan stabilitas emulsi dan stabilitas 
buih. 

Anief (2000) menyatakan bahwa putih telur 
merupakan salah satu emulsi alam selain minyak yang 
biasa digunakan. Mengetahui sifat emulsi misalnya 
mayones, pengemulsi yang digunakan adalah kuning 
telur, dalam penelitian ini digunakan putih telur sebagai 
zat pengemulsi. Ditambahkan oleh Budiman dan 
Rukmiasih (2007), putih telur adalah protein yang 
bersifat sebagai zat pengemulsi dengan kekuatan biasa, 
sedangkan kuning telur adalah zat pengemulsi yang kuat. 
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4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Daya Kembang 
Angel Cake 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi 
antara perlakuan telur pasteurisasi dan waktu 
penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap daya kembang angel cake. Perlakuan 
telur pasteurisasi juga tidak memberikan pengaruh yang 
nyata (P>0,05) terhadap daya kembang angel cake.  
Sedangkan untuk perlakuan lama simpan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya 
kembang angel cake. Rata-rata daya kembang angel cake 
dan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % pada perlakuan telur 
pasteurisasi dan lama simpan dapat dilihat pada Tabel 5. 
Data dan analisis ragam serta Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
5 % nilai pH putih telur ayam selengkapnya dapat dilihat 
di Lampiran 9.  

Tabel 5. Rata-rata daya kembang Angel Cake (%) 

Perlakuan 
Waktu Penyimpanan 

Rata-rata 
T0 T1 T2 T3 

P0 55,37 53,36 15,03 10,66 33,61±24,05 

P1 55,94 49,74 13,81 10,64 32,53±23,62 

Rata-rata 55,65u±0,40 55,55t±2,56 14,42s±0,86 10,65s±0,02 

Keterangan  :- Superskrip (s,t,u) pada kolom menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 5 rata-rata nilai daya kembang 

tertinggi sebesar 55,65 % pada minggu ke-0 dan rata-rata 
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terendah sebesar 10,65 % pada minggu ke-3. Interaksi 
yang tidak nyata berdasarkan analisis ragam 
menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan 
pasteurisasi dan waktu penyimpanan tidak memiliki 
kekuatan yang besar terhadap daya kembang angel cake. 
Marsella dan Rustanti (2012) menambahkan bahwa daya 
kembang berhubungan erat dengan kandungan protein, 
dimana putih telur memiliki kandungan protein yang 
tinggi.  

Perlakuan pasteurisasi pada telur tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap daya kembang angel cake. 
Pasteurisasi yang bersifat hanya menggumpalkan 
membran putih telur saja, jadi tidak semua protein putih 
telur menggumpal. Marsella dan Rustanti (2012) 
menambahkan bahwa daya kembang berhubungan erat 
dengan kandungan protein, dimana putih telur memiliki 
kandungan protein yang tinggi.  

Perlakuan waktu penyimpanan pada telur 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap daya 
kembang angel cake. Angel Cake adalah salah satu kue 
yang dibuat dari bahan dasar putih telur yang dan bahan-
bahan penunjang lainnya. Menurut Matz (1992) angel 
cake adalah cake yang didasarkan pada buih putih telur 
dan tidak mengandung lemak serta terdiri dari 43,67 % 
putih telur. Daya kembang angel cake mengalami 
perubahan yakni penurunan tiap minggunya yang diuji 
dengan membuat roti angel cake. Daya kembang kue 
berhubungan dengan daya buih maupun stabilitas buih 
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dari putih telur. Daya buih dan stabilitas buih yang 
menurun mengakibatkan daya kembang kue menjadi 
menurun. Telur yang disimpan beberapa hari akan 
mengakibatkan putih telur menjadi encer dan stabilitas 
buih telur maupun daya buihnya menjadi menurun. 
Ditambahkan Siregar dkk. (2012)  lama penyimpanan 
telur dapat menurunkan stabilitas emulsi dan stabilitas 
buih. 

Kue yang mempunyai daya kembang rendah 
mempunyai penampilan yang jelek. Daya buih yang 
tinggi cenderung menghasilkan daya kembang kue yang 
tinggi. Menurut Stadelman and Cotterill (1995) bahwa 
daya buih dan kestabilan buih merupakan faktor-faktor 
penting dalam menentukan nilai telur sebagai bahan 
pangan seperti cake. Daya dan kestabilan buih yang 
tinggi akan berperan penting dalam pembentukan film 
yang stabil untuk mengikat gas dalam pembuatan angel 
cake (Winarno dan Koswara, 2002).  

Daya kembang angel cake ini diperhitungkan 
menggunakan volume dari adonan kue sebelum 
pemanggangan dan setelah pemanggangan. Hasil 
penelitian, daya kembang yang dihasilkan menurun dari 
58,18 % daya kembang tertinggi sampai 6,89 % pada hari 
ke 21 penyimpanan telur. Nisbah pengembangan cake 
diukur dengan membandingkan volume adonan dengan 
volume angel cake yang telah matang (Sulistianing, 
1995). Cake dengan volume yang tinggi akibat pemuaian 
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yang baik akan memberikan hasil cake yang empuk 
(Matz, 1992). 
 
4.5.     Perlakuan Terbaik 
 Perlakuan terbaik pada putih telur ayam tanpa 
pasteurisasi dan pasteurisasi dapat ditentukan dengan 
melihat dari nilai pH, kadar air, sifat emulsi dan daya 
kembang angel cake tersebut. Putih telur ayam dengan 
pH antara 7,6 sampai 8,5 dapat dinilai bagus karena 
dengan demikian putih telur ayam tersebut merupakan 
putih telur yang berasal dari telur ayam segar tanpa 
adanya penyimpanan. Putih telur ayam yang memiliki 
kadar air tidak terlalu tinggi juga dinilai baik karena pada 
telur tidak terjadi penguapan air dalam putih telur ayam 
pasteurisasi. 
 Hasil pada sifat emulsi yang memiliki jumlah 
minyak yang bercampur dengan putih telur rendah 
merupakan hasil yang baik, karena putih telur yang diuji 
masih belum encer sehingga rantai protein masih belum 
terbuka. Daya kembang angel cake yang memiliki 
persentase tertinggi dinilai lebih bagus, karena cake yang 
menghasilkan daya kembang tinggi itu menggunakan 
telur yang mempunyai daya buih tinggi, dan daya buih 
yang bagus berasal dari telur yang tidak mengalami masa 
penyimpanan dan stabilitas buih yang menurun 
mengakibatkan daya kembang kue menjadi menurun. 
Telur yang disimpan beberapa hari akan mengakibatkan 
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putih telur menjadi encer dan stabilitas buih telur maupun 
daya buihnya menjadi menurun.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan 
bahwa putih telur ayam tanpa pasteurisasi dan 
pasteurisasi dengan perlakuan terbaik didapatkan pada T0 

atau tidak adanya perlakuan masa penyimpanan. Hal 
tersebut ditentukan melihat dari nilai pH yang rendah 
sebesar 7,64, kadar air yang rata-rata 87,87 %, sifat 
emulsi yang rendah juga sebesar 0,4 ml minyak yang 
bercampur dengan putih telur, dan daya kembang angel 
cake tertinggi 58,18 %. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.    Kesimpulan 

1. Waktu penyimpanan pada telur mempengaruhi 
nilai pH menjadi meningkat (basa), sifat emulsi 
pada putih telur menurun dan daya kembang 
angel cake menurun. Interaksi antara pasteurisasi 
dan waktu penyimpanan kadar air putih telur 
tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. 

2. Perlakuan terbaik didapatkan pada T0 dengan nilai 
pH yang rendah sebesar 7,64, kadar air rata-rata 
87,87 %, sifat emulsi dengan 0,4 ml minyak yang 
bercampur dengan putih telur, dan daya kembang 
angel cake tertinggi 58,18 %. 
 

5.2.     Saran 

Sebaiknya menggunakan telur segar dan perlu 
dilakukan penelitian lanjutan untuk uji yang lain seperti 
tekstur dan organoleptik. 
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Lampiran 1. Prosedur Pasteurisasi Telur menurut 
Whiting and Buchanan (1997) 

1. Dibersihkan cangkang telur segar (dicuci 
dengan air), kemudian dikeringkan. 

2. Dipasteurisasi dengan suhu 60 o C selama 3,5 
menit, dengan cara : 
a. Disiapkan 2 buah panci (satu berukuran 

besar dan berukuran kecil) dan 1 buah 
saringan besar. 

b. Diisi panci besar dengan air, kemudian 
diisi panci kecil dan diletakkan didalam 
panci besar yang ada airnya. 

c. Diukur suhu sampai mencapai titik 60 oC 
d. Dimasukkan telur kedalam saringan dan 

dicelupkan pada panci kecil selama 3,5 
menit. 

e. Lalu diangkat. 
3. Disimpan telur yang dipasteurisasi dengan 

lama simpan 0, 7, 14 dan 21 hari. 
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Lampiran 2. Prosedur Uji pH menurut Rizal dkk.,  
(2012) 

1. pH meter Beckmen disiram dengan akuades 
2. dikeringkan pH meter dengan tisu 
3. Dicelupkan ke sampel putih telur 
4. Diamati nilai pH 
5. Diangkat dan disiram dengan akuades sampe pH 

normal kembali 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Kadar air menurut Rizal 
dkk.,  (2012) 

1. Dioven cawan yang digunakan pada suhu 105 o C 
selama 24 jam 

2. Didinginkan di desikator selama 15 menit 
3. Ditimbang dengan timbangan analitik 
4. Ditambahkan sampel yang dihaluskan (berat 

sampel awal = X) 
5. Dioven 105 oC selama 24 jam 
6. Didinginkan di desikator selama 15 menit 
7. Ditimbang berat sampel akhir = Y 
8. Dihiitung kadar air dengan rumus : 

 
Kadar air (%) = (X – Y)/X x 100% 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Daya Kembang menurut 
Sulistianing (1995) 

1. Diukur volume adonan angel cake yang akan di 
oven dengan menggunakan gelas ukur (V1), 
kemudian dimasukkan dalam loyang angel cake. 

2. Dipanggang adonan sampai berwarna kecoklatan 
30-40 menit. 

3. Dikeluarkan dari oven dan dihitung volume kue 
(V2) 
Perhitungan : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Daya Kembang = (V2- V1)/ V1 x 100% 
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Lampiran 5. Prosedur Uji Sifat Emulsi menurut Tan 
et al., (2012) 

1. Disiapkan 1 ml minyak kelapa/ minyak goreng. 
2. Disiapkan 0,1 % dari massa/ volume putih telur, 

kemudian dicampur. 
3. Ditambahkan 100 mM NaPO4  penyangga pada 

pH 7,4. 
4. Dihomogenkan dengan menggunakan sentrifuse 

12.000 rpm selama 1 menit. 
5. Diamati jumlah ml minyak yang tidak bercampur 

pada putih telur, lalu dihitung volume minyak 
pada menit ke 0, 1, 3, 5, 10 dan 20 menit. 
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Lampiran 6. Perhitungan Data dan Analisa pH Putih Telur 
Tanpa dan Pasteurisasi 

 
• Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 1 2 3 

P0 

T0 7,66 7,87 7,80 23,33 7,78 
T1 9,40 9,42 9,44 28,26 9,42 

T2 9,60 9,60 9,63 28,83 9,61 

T3 9,67 9,64 9,69 29,00 9,67 

P1 

T0 7,78 7,64 7,93 23,35 7,78 

T1 9,22 9,27 9,26 27,75 9,25 

T2 9,38 9,40 9,35 28,13 9,38 

T3 9,54 9,63 9,57 28,74 9,58 
Total 72,25 72,47 72,67 217,39 

 
Keterangan : P0 : Telur Tanpa Pasteurisasi ;P1 : Telur Pasteurisasi ; T 
: Waktu Penyimpanan 
 
 

• Tabel Dua Arah 

Perlakuan 
Waktu Penyimpanan 

Total 
Rata-
rata T0 T1 T2 T3 

P0 23,33 28,26 28,83 29,00 109,42 27,355 
P1 23,35 27,75 28,13 28,74 107,97 26,993 

Total 46,68 56,01 56,96 57,74 217,39   

Rata-rata 23,34 28,01 28,48 28,87     
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• Analisis Ragam 
• Faktor Koreksi (FK) 
FK  = Y...2  

         abr 
= (217,39)2  

       2x4x3 
 = 1969,10 

• Jumlah Kuadrat (JK) 
JKTotal  =  T ∑w ∑r ijk  − FK 

 = (7,66)2 + (7,87)2 +.......+ (9,57)2  - 2136,08 
 = 13,53 

 
JKKelompok =  - FK 

         ab 
= (72,25)2 + (72,47)2 + (72,67)2  -  1969,10 

   3x4 
 = 0,01 
 

JKPT =  
 

 = (109.42)2 + (107.97)2  - 1969,10  
       3x4 
 = 0,09 

 
JKWS =  
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=  (46,68)2 + (56,01)2 + (56,96)2 + (57,74)2 – 1969,10 
        3x2 
= 13,31 

 
JKInteraksi =         - JKNS- JKLS 

 
= (23.33)2 + (28.26)2 +.......+ (28.74)2 – 1969,10 – 0,09 – 13,31 

   3 
= 0,05 
 

JKGalat =  JK Total –JKK - JKNS – JKLS –  JKInteraksi 

= 13,53- 0,01- 0,09- 13,31- 0,05 
  = 0,06 

 

• Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F-Hitung F 0.05 F 0.01 
Kelompok 

(R) 
2 0,01 0,005       

Perlakuan             
PT 1 0,09 0,09000 21,000**  4,60 8,86 
WS 3 13,31 4,43667 1035,22**  3,34 5,56 

PT/WS 3 0,05 0,01667 3,88889*  3,34 5,56 
Galat 14 0,06 0,00429       

Total 23 13,52 0,58783       

Keterangan  : **  terdapat perbedaan sangat nyata (P<0,01). 
              * terdapat perbedaan nyata (P>0,05) 
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• Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Untuk Interaksi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang 

saling berbeda terhadap pH putih telur pasteurisasi 
maka dilakukan uji  BNJ. 

 
BNJ (5 %) = q (p, v; α). √(KT Galat)/ulangan 
  = q (8, 14 ; 0.05) √0.00429/3 

    = 4.99 . 0.03781534 

    = 0.188699 
 

Hasil BNJ 5 % untuk Faktorial Interaksi 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0T0 7,78 a 
P1T0 7,78 a 
P1T1 9,25 b 
P1T2 9,38 b 
P0T1 9,42 b 
P1T3 9,58 c 
P0T2 9,61 c 
P0T3 9,67 c 

 
 

• Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Untuk Telur Tanpa 
Pasteurisasi dan Pasteurisasi 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui 
besarnya perbedaan pH putih telur  pada telur 
pasteurisasi. 
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BNJ (5  %)  = q (p, v; α). √(KT Galat)/n 
  = q (2,14 ; 0,05 . √0.00429/12 

    = 3,03 . 0.018908 
    = 0.05729 
 

Hasil BNJ Untuk Telur Tanpa Pasteurisasi dan Pasteurisasi 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 9,00 p 

P0 9,12 q 
 

• Uji Beda Jujur (BNJ) 5 % Untuk Waktu Penyimpanan 
 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui besarnya 
perbedaan pH yang disebabkan oleh waktu 
penyimpanan yang berbeda pada telur pasteurisasi. 

 
BNJ (5 %) = q (p, v; α). √(KT Galat)/n 
  = q (4, 14 ; 0,05) . √0.00429/6 

    = 4,11 . 0.026739 
    = 0.109899 
 

Hasil BNJ 5 % untuk Waktu Penyimpanan  
Perlakuan Rata-rata Notasi 

T0 7,78 s 

T1 9,34 t 

T2 9,49 u 

T3 9,62 v 
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Lampiran 7. Perhitungan Data dan Analisa Kadar Air Putih 
Telur Tanpa dan Pasteurisasi 
• Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 1 2 3 

P0 

T0 88,44 88,66 89,38 266,48 88,83 

T1 87,21 88,04 88,36 263,61 87,87 

T2 87,16 87,78 88,00 262,94 87,65 

T3 87,08 87,73 87,74 262,55 87,52 

P1 

T0 89,62 89,62 87,54 266,78 88,93 

T1 87,72 87,11 88,47 263,30 87,77 

T2 87,27 86,71 87,43 261,41 87,14 

T3 87,44 86,53 87,88 261,85 87,28 
TOTAL 701,94 702,18 704,80 2108,92 

Keterangan : P0 : Telur Tanpa Pasteurisasi ;P1 : Telur Pasteurisasi ; T 
: Waktu Penyimpanan 
 

• Tabel Dua Arah 

Perlakuan  
Waktu Penyimpanan 

Total 
Rata-
rata T0 T1 T2 T3 

P0 266,48 263,61 262,94 262,55 1055,58 263,895 
P1 266,78 263,30 261,41 261,85 1053,34 263,335 

Total 533,26 526,91 524,35 524,40 2108,92   
Rata-rata 266,63 263,46 262,18 262,20     
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• Analisis Ragam 
 

• Faktor Koreksi (FK) 
FK = Y...2  

   abr 
= (2108,92)2  

 2x4x3 
  = 185314.0 

• Jumlah Kuadrat (JK) 
JKTotal       = T ∑w ∑r ijk  − FK 

       = (88,44)2 + (88,66)2 +.......+ (87,88)2  - 185314.07 
       = 16,19 
 

JKKelompok   =   - FK 

        ab 
        = (701.94)2 + (702.18)2 + (704.80)2  - 185314.07 
    3x4 
        = 0,63 
 
 

JKPT =  
 
 = (1055.58)2 + (1053.34)2  - 185314.07 
         3x4 
 = 0,45 
 

JKWS =  
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=  (533.26)2 + (526.91)2 + (524.35)2 + (524.40)2 – 185314.07 
     3x2 

= 9,036 
 
 

JKInteraksi  =          - JKNS- JKLS 

 
    = (266.48)2 + (263.61)2 +...+ (261.85)2 – 185314.07- 0,45- 9.036 

         3 
                = 0,052 

 
JKGalat =  JK Total – JKK - JKNS – JKLS –  JKInteraksi 

= 16,19- -0,63 -0,45- 9,036- 0,052 
= 6,0 
 

• Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F-Hitung F 0.05 F 0.01 
Kelompok 

(R) 
2 0,630 0,315       

Perlakuan             
PT 1 0,450 0,450 1,046512 4,60 8,86 
WS 3 9,036 3,012 7,004651**  3,34 5,56 

PT/WS 3 0,052 0,017 0,04031 3,34 5,56 
Galat 14 6,020 0,430       
Total 23 16,188 0,704       

Keterangan :    **  terdapat perbedaan sangat nyata (P<0,01). 
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• Uji Beda Jujur (BNJ) 5 % Untuk Waktu Penyimpanan 
 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui besarnya 
perbedaan nilai kadar air yang disebabkan oleh waktu 
penyimpanan yang berbeda pada putih telur pasteurisasi. 

 
BNJ (5 %) = q (p, v; α). √(KT Galat)/n 
  = q (4, 14 ; 0,05) . √0.430/6 
  = 4,11 . 0.267706 

    = 1.100273 
 

Hasil BNJ 5 % untuk Waktu Penyimpanan 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

T2 87,39 s 

T3 87,40 s 

T1 87,82 s 

T0 88,88 t 
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Lampiran 8. Perhitungan Data dan Analisa Daya Kembang 
Angel Cake Putih Telur Tanpa dan Pasteurisasi 

• Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

P0 

T0 54,39 56,36 55,36 166,11 55,37 

T1 54,00 52,08 54,00 160,08 53,36 
T2 10,00 17,86 17,24 45,10 15,03 
T3 10,00 9,09 12,90 31,99 10,66 

P1 

T0 55,93 58,18 53,70 167,81 55,94 
T1 54,35 42,50 52,38 149,23 49,74 
T2 12,50 13,79 15,15 41,44 13,81 
T3 12,12 12,90 6,89 31,91 10,64 

TOTAL 263,29 262,76 267,62 793,67   
Keterangan : P0 : Telur Tanpa Pasteurisasi ;P1 : Telur Pasteurisasi ; T 
: Waktu Penyimpanan 
 

• Tabel Dua Arah 

Perlakuan 
Waktu Penyimpanan 

Total 
Rata-
rata T0 T1 T2 T3 

P0 166,11 160,08 45,10 31,99 403,28 100,82 

P1 167,81 149,23 41,44 31,91 390,39 97,60 
Total 333,92 309,31 86,54 63,90 793,67 

Rata-rata 166,96 154,66 43,27 31,95 
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• Analisis Ragam 
 

• Faktor Koreksi (FK) 
FK  = Y...2  

   abr 
= (793,67)2  

       2x4x3 
   = 26246,34 

• Jumlah Kuadrat (JK) 
JKTotal = T ∑w ∑r ijk  − FK 

 = (54.39)2 + (56.36)2 +.......+ (31,91)2  - 26246,34 
  = 10399,99 

 
JKKelompok  =  - FK 

        ab 
 
       = (263.29)2 + (262.76)2 + (267.62)2  - 26246,34 
              3x4 
       = 1,78 
 

JKPT =  
 
 = (403.28)2 + (390.39)2  - 26246,34 
       3x4 
 = 6,92 
 

JKWS =  
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=  (333.92)2 + (309.31)2 + (86,54)2 + (63.90)2 – 26246,34 
        3x2 
= 10211,60 
 

JKInteraksi     =                - JKNS - JKLS  

 
= (166,11)2 + (160,08)2 +....+ (63,90)2 – 26246,34- 6,92- 10211,60 

   3 
= 15,41 
 

JKGalat =  JK Total – JKK - JKNS – JKLS –  JKInteraksi 

= 1,78- 1,78- 6,92- 10211,60- 15,41 
= 164,28 

 

• Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F-Hitung F 0.05 F 0.01 
Kelompok 

(R) 
2 1,780 0,890 

   
Perlakuan 

      
PT 1 6,920 6,920 0,590 4,600 8,860 
WS 3 10211,6 3403,9 290,079**  3,340 5,560 

PT/WS 3 15,410 5,137 0,438 3,340 5,560 
Galat 14 164,280 11,734 

   
Total 23 10399,990 452,173 

   
Keterangan :  **  terdapat perbedaan sangat nyata (P<0,01). 
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• Uji Beda Jujur (BNJ) 5 % Untuk Waktu Penyimpanan 
 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui besarnya 
perbedaan nilai daya kembang Angel Cake yang 
disebabkan oleh waktu penyimpanan yang berbeda 
pada putih telur pasteurisasi. 

 
BNJ (5 %) = q (p, v; α). √(KT Galat)/n 
  = q (4, 14 ; 0,05) . √11,734/6 
  = 4,11 . 1.398452 

    = 5.747636 
 

Hasil BNJ 5% untuk Waktu Penyimpanan 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

T3 10,65 s 

T2 14,42 s 

T1 51,55 t 

T0 51,65 u 
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Lampiran 9. Data Sifat Emulsi Putih Telur Tanpa Pasteurisasi 
dan Pasteurisasi 
 

Perlakuan Menit T0 T1 T2 T3 

(1)     (2)          (3)          (4)           (5)          (6) 

P0 

U1 0 
Bercampur 

(0,4 ml) 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 

  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

  10 memisah memisah memisah memisah 

  20 memisah memisah memisah memisah 

U2 0 
Bercampur 

(0,4 ml) 
Bercampur 

(0,4 ml) 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,5 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 

  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

  10 memisah memisah memisah memisah 

  20 memisah memisah memisah memisah 

U3 0 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 

  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

  10 memisah memisah memisah memisah 

  20 memisah memisah memisah memisah 

P1 
U1 0 

Bercampur 
(0,3 ml) 

Bercampur 
(0,5 ml) 

Bercampur 
(0,5 ml) 

Bercampur 
(0,5 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 
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  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

  10 memisah memisah memisah memisah 

  20 memisah memisah memisah memisah 

U2 0 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 

  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

  10 memisah memisah memisah memisah 

  20 memisah memisah memisah memisah 

U3 0 
Bercampur 

(0,3 ml) 
Bercampur 

(0,5 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 
Bercampur 

(0,7 ml) 

  1 memisah memisah memisah memisah 

  3 memisah memisah memisah memisah 

  5 memisah memisah memisah memisah 

 
10 memisah memisah memisah memisah 

 
20 memisah memisah memisah memisah 

 


