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ABSTRACT 

 

          The purpose of this research was to find out the 

best storage period of salted egg with white turmeric juice 

(Curcuma zedoaria) in texture, colour, water content and 

total plate count (TPC). The method was laboratory 

experiment with Nested Design with two factors, namely 

the treatment of concentration: P0  (without the addition of 

white turmeric juice), P4 (addition white turmeric juice 

40%) and storage period: H0 (day 0), H5 (day 5), H10 (day 

10), H15 (day 15) by using 4 replications. Data was 

analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and 

continued by Least Significant Difference (LSD) test. The 

result showed that storage period of salted egg with white 

turmeric juice (Curcuma zedoaria) gave significantly 

different effect (P<0.01) on texture, colour intensity L* 

(brightness), colour intensity b* (yellowness), water 

content, and total plate count (TPC), but did no different 

(P>0.05) on colour intensity a* (redness) of salted egg. 

Based on research, it can be conclude that the addition of 

mailto:amalia_rolita@yahoo.com
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white turmeric juice (Curcuma zedoaria) and without 

storage period (H0) gave best value of salted egg with 5.5 

from white texture, 13.05 from yolk texture, 62.53 from 

color intensity L* (Lightness), 24.78 from color intensity 

a* (Redness), 37.80 from color intensity b* (Yellowness), 

84.02% from egg white water content, 34.47% from egg 

yolk water content and 1.91 log CFU/g from egg white 

Total Plate Count (TPC). 

 

Keywords:   Salted egg, white turmeric juice, total plate count               

(TPC), colour and texture 
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RINGKASAN 

 

          Telur merupakan sumber protein hewani yang memiliki 

rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi. Telur terdiri dari protein 

13%, lemak 12%, vitamin dan mineral (besi, fosfor, kalsium 

dan vitamin B kompleks). Pengasinan merupakan salah satu 

cara untuk mengawetkan telur. Telur yang biasa diasinkan 

adalah telur itik karena memiliki pori-pori yang besar dan bau 

amis yang tajam. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara 

direndam dalam larutan NaCl jenuh. Penambahan sari kunyit 

putih (Curcuma zedoaria) pada pembuatan telur asin dengan 

metode basah (dengan perendaman larut garam) adalah salah 

satu inovasi pengolahan telur untuk meningkatkan kualitas 

telur asin. Senyawa dalam kunyit putih diketahui memiliki 

aktivitas biologis yang penting terutama aktivitas antioksidan 

dan antibakteri yang diharapkan dapat menambah nilai jual 

telur asin serta dapat diterima oleh masyarakat. 

         Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 
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Malang pada bulan Februari-Maret 2015. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan pada telur asin dengan penambahan sari kunyit 

putih ditinjau dari tekstur, warna, kadar air, dan Total Plate 

Count (TPC). 

         Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur 

itik, garam dan sari kunyit putih. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium dengan 

Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang (Nested Design) 

dengan 2 faktor yaitu konsentrasi dan lama simpan. 

Konsentrasi yang digunakan ada 2 yaitu P0 (tanpa penambahan 

sari kunyit putih) dan P4 (penambahan sari kunyit 40%) 

sedangkan perlakuan lama simpan ada 4 yaitu H0 (Hari ke-0), 

H5 (Hari ke-5), H10 (Hari ke-10) dan H15 (Hari ke-15). Variabel 

yang diamati yaitu tekstur, warna, kadar air, dan TPC. Data 

yang diperoleh selanjutnya diolah dengan analisis statistik 

menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan apabila 

terdapat perbedaan diantara perlakuan maka akan dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan lama penyimpanan pada telur 

asin memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

(P<0,01) terhadap nilai tekstur, warna L* (kecerahan), b* 

(kekuningan), kadar air dan TPC, tetapi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) pada warna a* (kemerahan) 

kuning telur. Perlakuan terbaik pengaruh lama penyimpanan 

berbeda yaitu H0 (penyimpanan hari ke-0). 

          Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penambahan sari 

kunyit putih (Curcuma zedoaria) pada pembuatan telur asin 

dengan lama penyimpanan diduga dapat menurunkan nilai 

tekstur, intensitas warna a* (Redness) dan Total Plate Count 

(TPC) namun meningkatkan kadar air, intensitas warna L* 
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(Lightness) dan intensitas warna b* (Yellowness). Semakin 

lama dilakukan penyimpanan telur akan mengalami penurunan 

mutu, namun dengan penambahan sari kunyit putih 40% mutu 

telur masih dapat dipertahankan dibandingkan dengan telur 

kontrol (tanpa penambahan sari kunyit putih). Lama simpan 

terbaik dalam penelitian yaitu H0 dengan penambahan sari 

kunyit putih 40% yang merupakan perlakuan terbaik yang 

ditunjukkan dengan nilai hasil (Nh) yang paling tinggi sebesar 

1,38. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa 

telur asin sebaiknya tidak disimpan lebih dari 15 hari karena 

akan mengakibatkan peningkatan jumlah mikroba pada telur 

asin sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  Telur merupakan sumber protein hewani yang memiliki 

rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi. Telur terdiri dari protein 

13%, lemak 12%, vitamin dan mineral (besi, fosfor, kalsium 

dan vitamin B kompleks). Kandungan gizi tertinggi telur 

terdapat pada bagian kuningnya yaitu asam amino esensial 

berupa fosfoprotein yang dibutuhkan tubuh manusia untuk 

pertumbuhan. Kandungan gizi yang cukup lengkap, 

menjadikan telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi 

produk olahan lain. Telur yang biasa dimanfaatkan adalah 

telur ayam dan telur itik. Seperti telur pada umumnya, telur 

itik memiliki kelemahan yaitu mudah rusak. Oleh sebab itu, 

usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan 

kualitas telur. 

         Kerusakan telur dapat terjadi secara fisik, kimiawi dan 

akibat mikroorganisme. Kerusakan isi telur terjadi karena 

penguapan CO2 dan H2O. Hal ini menyebabkan pH putih telur 

meningkat. Kenaikan nilai pH tersebut disebabkan oleh 

hilangnya CO2 melalui pori-pori kulit telur (Kusumawati, 

2012). Sumber utama kontaminasi telur antara lain: kotoran, 

kandang, debu, wadah, tenaga manusia dan hewan lain di 

sekitarnya. Mikroba dapat masuk ke dalam telur setelah 

penyimpanan, yaitu melalui bagian permukaan kulit telur dan 

menembus dua lapisan membran di bawah kulit sehingga 

dapat masuk ke dalam putih telur. Mikroba yang dapat 

berkembangbiak di dalam putih telur kemudian akan 

mengkontaminasi kuning telur. Bakteri pembusuk utama yang 

terdapat dalam telur adalah Pseudomonas sp. (Nurwantoro, 
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2004). Maka dari itu pengawetan sangat penting dilakukan 

untuk mempertahankan kualitas dan gizi telur. Salah satu 

usaha pengawetan telur yaitu dengan cara pengasinan atau 

penggaraman. Telur yang diawetkan dengan cara diasinkan 

dikenal dengan nama telur asin. Telur asin matang dapat 

bertahan selama 2-3 minggu. 

         Pengasinan merupakan salah satu cara untuk 

mengawetkan telur. Telur yang biasa diasinkan adalah telur 

itik karena memiliki pori-pori yang besar dan bau amis yang 

tajam. Telur dapat diawetkan dengan berbagai cara 

menggunakan bahan pengawet. Pengawetan dapat dilakukan 

dengan cara direndam dalam larutan NaCl jenuh. Telur asin 

bila dibandingkan dengan telur segar, hampir tidak ada 

perubahan nilai gizi akibat proses pengasinan. Kenaikan gizi 

yang cukup berarti terlihat  pada kadar kalsiumnya, yaitu dari 

56 mg pada telur itik segar menjadi 120 mg pada telur itik asin 

(Nurrahmawati, 2011). Keunggulan dari pengasinan telur yaitu 

dapat memperpanjang umur simpan, menambah cita rasa, 

meningkatan nilai ekonomis, meningkatkan selera konsumen 

dan mencegah masuknya mikroba pada telur. 

         Peningkatan konsumsi telur asin dapat dilakukan dengan 

pembuatan  telur asin beraneka rasa dengan penambahan suatu 

zat yang dapat menjadikan telur tersebut sebagai pangan 

fungsional. Salah satu tumbuhan yang mengandung 

antioksidan yaitu kunyit  putih (Curcuma zedoaria). Kunyit 

putih (Curcuma zedoaria) memiliki kandungan senyawa aktif 

minyak atsiri dan senyawa fenol berupa kurkuminoid yang 

dapat berfungsi sebagai antioksidan. Kurkuminoid mempunyai 

sifat atau karakteristik yaitu senyawa khas dari kurkumin yang 

berwarna kuning dan bersifat aromatik sehingga dapat 

memberi warna yang bagus pada telur asin. Berdasarkan 
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uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui pengaruh lama penyimpanan telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) terhadap 

tekstur, intensitas warna, kadar air dan Total Plate Count 

(TPC). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

    Rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

a. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan pada telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih (Curcuma 

zedoaria)  terhadap tekstur, warna, kadar air dan TPC. 

b. Berapa lama penyimpanan telur asin terbaik dengan 

penambahan sari kunyit (Curcuma zedoaria) terhadap 

tekstur, warna, kadar air dan TPC. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada telur 

asin dengan penambahan sari kunyit putih (Curcuma 

zedoaria)  terhadap tekstur, warna, kadar air dan TPC. 

b. Mengetahui berapa lama penyimpanan telur asin 

terbaik dengan penambahan sari kunyit (Curcuma 

zedoaria) terhadap tekstur, warna, kadar air, dan TPC. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui batas lama simpan telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

ditinjau dari nilai tekstur, intensitas warna, kadar air 

dan TPC. 
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b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

  Telur itik merupakan salah satu bahan makanan yang 

lengkap kandungan gizinya. Telur juga sangat mudah 

diperoleh baik di pelosok pedesaan maupun di kota besar 

dalam memasok kebutuhan protein keluarga. Secara umum 

telur terdiri atas tiga komponen, yaitu kulit telur atau cangkang 

(± 11% dari berat  total telur), putih telur (±57% dari berat 

total telur), dan kuning telur (±32% dari berat total telur). Nilai 

tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur 

mengandung asam amino esensial serta mineral seperti: besi, 

fosfor, sedikit kalsium dan vitamin B kompleks. Sebagian 

protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. 

Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh 

bulatan telur mengandung banyak protein dan sedikit 

karbohidrat (Manullang, Suarjana dan Rudyanto, 2012). Telur 

itik juga memiliki kelemahan yaitu mudah rusak sehingga 

perlu dilakukan pengawetan untuk mempertahankan kualitas 

telur. 

  Pengawetan telur dapat dilakukan melalui berbagai cara 

mulai dari yang sederhana sampai dengan yang berteknologi, 

demikian pula daya tahannya sangat beragam. Prinsip 

pengawetan telur adalah mencegah masuknya bakteri 

pembusuk ke dalam telur dan mencegah keluarnya air dari 

dalam telur. Kesegaran dan mutu isi telur dapat dipertahankan 

dengan teknik penanganan yang tepat agar nilai gizi telur tetap 

baik serta tidak berubah rasa, bau, warna, dan isinya. 

Keuntungan pengawet telur asin adalah telur yang diasinkan 
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bersifat stabil, dapat disimpan tanpa mengalami proses 

perusakan dan rasa amis telur akan berkurang tidak berbau 

busuk serta rasanya enak dengan adanya pengasinan (Susanti, 

2011). 

          Penambahan sari kunyit putih pada pembuatan telur asin 

dengan metode basah (dengan perendaman larut garam) adalah 

salah satu inovasi pengolahan telur untuk meningkatkan 

kualitas telur asin. Senyawa dalam kunyit putih diketahui 

memiliki aktivitas  biologis  yang penting terutama aktivitas 

antioksidan  dari gugus hidroksi aromatik terminal, gugus ß 

diketon dan ikatan rangkap yang berperan sebagai antikanker 

dan antimutagenik. Kunyit putih memiliki kandungan kadar 

air yang cukup tinggi yaitu sekitar 90%, sehingga dapat 

mempengaruhi kandungan kadar air, tekstur dan jumlah 

mikroba pada telur asin. Konsentrasi sari kunyit putih yang 

digunakan adalah 0% dan 40% dengan lama penyimpanan hari 

ke-0, hari ke-5, hari ke-10, dan hari ke-15. Penggunaan 

konsentrasi 40% ditentukan berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan konsentrasi sari kunyit putih 

10%, 20%, 30% dan 40% dan ditemukan hasil perlakuan 

terbaik yaitu 40%, sehingga kemudian dilanjutkan dengan 

dilakukan penyimpanan. Menurut Wulandari (2004), lama 

penyimpanan meningkatkan log total mikroba. Hal ini 

disebabkan mikroba yang tumbuh pada telur terutama bakteri 

adalah tahan garam, disamping itu garam yang terdapat pada 

telur di bawah batas minimal konsentrasi yang dibutuhkan 

untuk pengawetan. Faktor penyebab yang lain adalah suhu 

ruang penyimpanan merupakan suhu optimum untuk 

pertumbuhan mikroba. 

           Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan 
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pada telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 

(Curcuma zedoaria) terhadap tingkat tekstur, warna, kadar air, 

dan TPC. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian  

Tumbuhan  dari  suku  temu-temuan 

(Zingiberaceae)  yang  tumbuh  di  

dunia  telah  lama  digunakan  dalam  

pengobatan  tradisional (Rita, 2010). 

Telur itik memiliki nilai gizi 

lengkap namun mudah 

mengalami kerusakan 

Tanaman  kunyit mengandung  

minyak  atsiri  dan senyawa  fenol  

yang bersifat  antioksidan (Wijayanti, 

2011). 

pengawetan sangat penting 

untuk mempertahankan 

kualitas telur. 

 

Pembuatan telur asin dengan 

metode basah  (Wijayanti, 

2011). Penambahan kunyit putih dalam bahan 

makanan dapat meningkatkan 

palatabilitas dan untuk memperpanjang 

masa simpan (Fatmarini, 2014). 

Telur asin kunyit putih merupakan  variasi 

dari produk telur asin yang diarahkan 

menjadi produk pangan fungsional. 

Dikaji pengaruh lama penyimpanan  pada 

pembuatan telur asin dengan penambahan sari 

kunyit putih terhadap tekstur, warna, kadar air, 

dan Total Plate Count (TPC). 

 

Telur asin memiliki daya simpan 2-3 minggu 

namun akan mengalami penurunan kualitas baik 

kualitas fisik, kimiawi maupun mikrobiologis.  
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1.6 Hipotesis 

    Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan sari 

kunyit putih (Curcuma zedoaria) pada pembuatan telur asin 

dengan lama penyimpanan diduga dapat menurunkan nilai 

tekstur dan Total Plate Count (TPC) namun meningkatkan 

kadar air dan intensitas warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Telur 

   Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. 

Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya murah. Telur 

terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta vitamin dan 

mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. 

Kuning telur mengandung asam amino esensial yang 

dibutuhkan serta mineral seperti: besi, fosfor, sedikit kalsium, 

dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua 

lemak terdapat pada kuning telur. (Nurrahmawati, 2011). 

Menurut Handayani (2010), telur merupakan bahan pangan 

yang mudah rusak. Kerusakan telur dapat terjadi pada 

fisiknya, maupun isinya. Pelindung luar telur adalah cangkang 

yang mudah pecah karena benturan dan tekanan. Apabila 

cangkang ini sudah rusak, maka isinya tidak akan bertahan 

lama. 

  Telur itik mengandung protein, kalori dan lemak lebih 

tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Seperti telur unggas 

lainnya, telur itik memiliki sifat mudah rusak. Kerusakan 

tersebut disebabkan kontaminasi pada kulit telur oleh 

mikroorganisme yang berasal dari kotoran induk unggas 

maupun yang ada pada kandang (Kastaman, Sudaryanto dan 

Nopianto, 2005). Adapun perbedaan kandungan unsur gizi dan 

kalori pada telur itik dan puyuh yang dapat dilihat pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Perbedaan kandungan unsur gizi telur puyuh dan telur 

itik 

No. Unsur Gizi 
Kadar per 100 g 

Telur Puyuh Telur Itik 

1. Energi (kkal)   158 185 

2. Protein (g) 13,05 12,81 

3. Lemak (g) 11,09 13,77 

4. Karbohidrat (g) 0,41 1,45 

5. Kalsium/Ca (mg) 64 64 

6. Besi/Fe (mg) 3,65 3,85 

7. Magnesium/Mg (mg) 13 17 

8. Fosfor (mg) 226 220 

9. Kalium/K (mg) 132 222 

10 Natrium/Na (mg) 141 146 

11. Vitamin A (mcg) 543 674 

12. Vitamin B12 (mkg) 1,58 5,4 

Sumber: Anonymous, 2007. 

 

 

2.2 Telur Asin 

    Pengasinan merupakan upaya untuk mempertahankan 

kualitas telur, yang  dikenal dengan pembuatan telur asin. 

Telur yang diasinkan akan lebih awet dalam penyimpanan di 

samping mempunyai cita rasa yang lebih baik. Telur yang 

diasinkan dengan garam beriodium mengalami peningkatan 

kandungan, sehingga dapat sebagai bahan makanan sumber 

iodium. Disamping itu juga memiliki kandungan protein dan 

lemak cukup tinggi. Kadar protein dan lemak pada telur itik 

masing-masing 13,6 % dan 13,3 % (Yuniati dan Almasyhuri, 
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2012). Syarat mutu telur asin menurut Badan Standardisasi 

Nasional (1996) dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2.  Mutu telur asin berdasarkan SNI 01-4277-1996 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :   

 1.1 Bau - Normal 

 1.2 Warna - Normal 

 1.3 Kenampakan - Normal 

2. Garam b/b % Min. 2,0 

3. Cemaran mikroba :   

 Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 Staphyloccocus 

aureus 

Koloni/g <10 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1996) 

    Penambahan garam dalam jumlah tertentu pada suatu 

bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan. Hal ini 

disebabkan adanya kenaikan tekanan osmotik yang 

menyebabkan plasmolisis sel mikroba (sel mengalami 

dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel) dan sel menjadi peka 

terhadap CO2. Penambahan garam juga akan mengurangi 

oksigen terlarut, menghambat kerja enzim dan menurunkan 

aktivitas air (Aw atau kandungan air bebas dalam bahan 

pangan) (Koswara, 2009). Secara umum, telur asin dibuat 

dengan cara merendam telur dalam larutan garam dan sodium 

nitrit (metode basah) ataupun dengan membalut/ membungkus 

telur dengan adonan garam, batubata dan abu (metode kering). 

Pada metode basah, kemampuan penetrasi garam kedalam 

telur berlangsung lebih cepat akan tetapi kendala pada internal 

telur (albumen) relatif lebih basah. Sebaliknya metoda kering, 

penetrasi garam lebih lambat akan tetapi albumen telur lebih 
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padat/kompak. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 

karakteristik telur asin yang dihasilkan (Lukman, 2008). 

 

 

2.3 Kunyit Putih 

    Tanaman kunyit putih berupa terna tahunan, tinggi 

mencapai 2 m, tumbuh tidak berkelompok. Daun berbentuk 

lanset memanjang berwarna merah lembayung di sepanjang 

tulang tengahnya. Bunga keluar dari rimpang samping, 

menjulang ke atas membentuk bongkol bunga yang besar. 

Mahkota bunga berwarna putih, dengan tepi bergaris merah 

tipis atau kuning. Rimpang berwarna putih atau kuning muda, 

rasa sangat pahit. Kunyit putih berasal dari Himalaya, India, 

dan terutama tersebar di Negara-negara Asia meliputi China, 

Vietnam, dan Jepang. Kunyit putih tumbuh liar di Sumatra 

(Gunung Dempo), di hutan jati Jawa Timur, banyak pula 

dijumpai di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di ketinggian 

sampai 1000 dpl (Windono dan Parfiani, 2002). Menurut 

Saputra (2010), Kunyit putih dalam kehidupan sehari-hari 

digunakan sebagai obat-obatan dalam bentuk bubuk instan. 

Khasiat kunyit putih sebagai obat antara lain obat kembung, 

keputihan, kanker, kista dan kolesterol.  Kandungan kimia 

rimpang  Roscoe terdiri dari: Curcuma zedoaria  (Berg) 1 -

2,5% minyak menguap dengan komposisi utama  

sesquiterpene. Minyak menguap tersebut mengandung lebih 

dari 20 komponen antara lain curzerenone (zedoarin) yang 

merupakan komponen terbesar.  
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Gambar 2. Kunyit putih (Yana, 2014) 

    Rimpang kunyit putih mengandung 1% sampai 2,5% 

minyak atsiri yang terdiri dari monoterpen yang berkhasiat 

sebagai antineoplastik (antikanker) dan telah terbukti dapat 

menonaktifkan pertumbuhan sel kanker payudara dan 

seskuiterpen sebagai komponen utamanya. Minyak atsiri 

tersebut mengandung lebih dari 20 komponen, diantaranya 

kurzerenon (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar 

kurkumin yang berkhasiat sebagai anti radang dan antioksidan 

yang dapat mencegah kerusakan gen, epikurminol yang 

berkhasiat sebagai antitumor, kurkuminol yang berkhasiat 

sebagai hepatoprotektor (pelindung hati). Selain minyak atsiri, 

dalam kunyit putih juga terkandung zat pati, damar, mineral, 

lemak, saponin, flavonoid, polifenol, dan triterpenoid. Ekstrak 

minyak atsiri rimpang mengandung senyawa  seperti cineol, 

camphene, zingiberene, borneol dan camphor (Hartono, 

Nurlaila dan Irmanida, 2011). Seluruh bagian tanaman kunyit 

putih mulai dari daun, bunga, rimpang muda dan rimpang tua 

dapat dimanfaatkan sebagai obat seperti maag, ambeien, 

radang tenggorokan, radang hati, amandel, nyeri haid, 
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keputihan, jerawat, bisul, obat  stimulan, obat cacing, obat 

diare, antivirus, pelega perut, batuk, nyeri dada, gangguan 

pencernaan, melancarkan peredaran darah, kanker (serviks, 

ovarium, paru, hati, payudara, leukemia), serta gangguan paru-

paru diantaranya asma, TBC dan bronchitis. Hasil maserasi 

yang telah dilakukan oleh Rita (2010), temu putih 

mengandung triterpenoid sebagai anti bakteri, bakteri yang 

digunakan adalah  Staphylococcus aureus  dan  Escherichia 

coli. 

    Komponen utama dalam rimpang kunyit adalah 

kurkuminoid dan minyak atsiri. Kandungan kurkuminoid 

terdiri atas senyawa kurkumin dan keturunannya yang 

mempunyai aktivitas biologis berspektrum luas, diantaranya 

antibakteri, antioksidan dan anti hepatotoksik. Kurkumin 

diduga merupakan penyebab berkhasiatnya rimpang kunyit 

sebagai obat-obatan. Komponen utama pada rimpang kunyit 

yang berkhasiat obat adalah minyak atsiri dan zat warna 

kuning (kurkuminoid). Curcuma zedoaria mempunyai 

kandungan senyawa-senyawa kimia banyak sekali diantaranya 

yang mempunyai kandungan tertinggi adalah kurkumin (1000 

ppm), bis-desmetoksikurkumin (1000 ppm), cineole (1000 

ppm) (Muliani, 2003). 

 

 

2.4 Tekstur 

    Tekstur pada suatu produk pangan merupakan salah 

satu faktor penentu terhadap penilaian konsumen. Tekstur 

makanan dapat dievaluasi dengan beberapa cara, yaitu uji 

mekanik yang diukur dengan  menggunakan mesin dan 

analisis secara penginderaan. Analisis secara penginderaan 

menggunakan alat indera manusia sebagai alat analisis 
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(Fatmarani, 2014). Warna dan tekstur yang lebih menarik 

terdapat pada pembuatan telur asin dengan cara pembalutan 

dengan adonan pasta pengasinan, sedangkan pada pembuatan 

telur asin dengan perendaman garam jenuh, akan dihasilkan 

putih telur yang berlubang-lubang atau keropos dan warna 

kuning telur yang tidak cerah (Kastaman, 2005). 

 

 

2.5 Warna 

    Pengukuran intensitas warna dapat dilakukan 

menggunakan alat  Color Reader. Sistem warna yang 

digunakan adalah  Hunter‟s  Lab  Colorimetric  System. 

Sistem notasi warna Hunter dicirikan dengan tiga nilai yaitu L 

(Lightness), a* (Redness), dan b* (Yellowness). Nilai L, a, b 

mempunyai interval skala yang menunjukkan tingkat warna 

bahan yang diuji. Notasi L* menyatakan parameter kecerahan 

dengan kisaran nilai dari 0-100 menunjukkan dari gelap ke 

terang. Notasi a* dengan kisaran nilai dari (-80)  –  (+100) 

menunjukkan dari hijau ke merah. Notasi b* dengan kisaran 

nilai dari (-70)–(+70) menunjukkan dari biru ke kuning 

(Indrayati, 2013). Menurut Winarno (2004), Ada tiga 

penyebab warna suatu bahan pangan yaitu pigmen yang secara 

alami terdapat pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi 

maillard, oksidasi dan penambahan zat pewarna alami atau 

buatan. 

 

 

2.6 Kadar Air 

    Penguapan air dipengaruhi oleh diameter dan jumlah 

pori-pori pada kulit telur, RH, tekanan udara dan suhu selama 

penyimpanan (Widiyantoro, 2013). Komponen utama dalam 
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putih telur adalah air dan protein. Kandungan terbesar dari 

putih telur yaitu air. Kandungan air putih telur pada telur itik 

sebesar 88,00. Wulandari (2004) menyatakan bahwa kadar air 

keseluruhan isi telur berkisar antara 63,75% sampai dengan 

70,50% dan kadar air kuning telur berkisar antara 31,23 % 

sampai dengan 38,14%. 

 

 

2.7 Total Plate Count (TPC) 

    Menurut Buckle, Edward, Fleet dan Wooton (1987), 

mutu mikrobiologis dari suatu produk makanan ditentukan 

oleh jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat dalam 

bahan pangan. Mutu mikrobiologis ini akan menentukan 

ketahanan lama simpan dari produksi tersebut ditinjau dari 

kerusakan oleh mikroorganisme dan keamanan produk dari 

mikroorganisme ditentukan oleh jumlah spesies patogenik 

yang terdapat pada produk. Seseorang yang menangani 

makanan dalam suatu proses pengelolaan makanan merupakan 

sumber kontaminasi yang penting, karena kandungan mikroba 

patogen pada manusia dapat menimbulkan penyakit yang 

ditularkan melalui makanan. Manusia yang sehat  sekalipun 

dapat menjadi potensial mikroba-mikroba seperti 

Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium perfringens, 

Streptococci dan kotoran. Stapylococci umum terdapat dalam 

kulit, hidung, mulut, dan tenggorokan, serta dapat dengan 

mudah dipindahkan ke dalam makanan pada saat proses 

pengolahan makanan (Putriana, 2010). 

    Total  Plate Count (TPC) merupakan metode 

penentuan jumlah mikroorganisme secara keseluruhan baik 

kapang, khamir, maupun bakteri dalam suatu bahan. Produk 

pangan mempunyai batas waktu tertentu untuk dapat 
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dikonsumsi secara aman. Hal ini dikarenakan bahan pangan 

mengalami penurunan mutu mikrobiologis ditandai dengan 

nilai TPC melebihi batas maksimal yang disebabkan oleh 

aktivitas pertumbuhan mikroorganisme meningkat selama 

penyimpanan. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya 

aktivitas pertumbuhan mikroba antara lain: nutrien, aktivitas 

air (Aw), waktu, suhu dan nilai pH (Zaki, 2011). 

    Pada umumnya telur yang telah terkontaminasi oleh 

bakteri biasanya akan mudah mengalami kerusakan. Telur 

yang terkontaminasi oleh bakteri dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan, penurunan nilai gizi, bahkan  dapat 

meracuni konsumen (Susiwi, 2009). Untuk itu dalam usaha 

mencegah kerusakan pada telur yang disebabkan oleh bakteri, 

maka dibutuhkan penanganan yang tepat agar nilai gizinya 

tetap, tidak berubah rasa, tidak berbau busuk dan warna isinya 

tidak pudar. Salah satu usaha ataupun cara untuk 

mempertahankan mutu telur dalam jangka waktu yang cukup 

lama adalah dengan metode pengasinan hal ini karena terbukti 

bahwa garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

(Manullang dkk., 2012). 

 

 

2.8 Lama Penyimpanan 

    Lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata terhadap 

perubahan bobot telur. Semakin lama telur tersebut disimpan 

semakin besar kehilangan bobotnya. Penurunan bobot dan 

pembesaran rongga udara dapat terjadi karena adanya 

penguapan air dan pelepasan gas, misalnya CO2, NH3, H2 dan 

H2S (Wulandari, 2004). Menurut Fardiaz (1989), salah satu 

prinsip pengawetan yang dapat diterapkan untuk 

memperpanjang masa simpan makanan adalah dengan 
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penambahan zat penghambat jasad renik atau komponen anti 

mikroba yang salah satunya adalah antiseptik. Keadaan ini 

membuat lingkungan yang tidak cocok untuk pertumbuhan 

jasad renik.  

    Proses penyimpanan telur menyebabkan terjadi 

penurunan kadar protein. Penurunan kadar protein sebanding  

dengan lamanya proses penyimpanan. Garam yang 

ditambahkan dalam proses pengasinan akan berpenetrasi 

secara sempurna melewati kulit telur dan membran telur 

seiring dengan lamanya waktu simpan (Amir, 2014). Selain 

menyebabkan penurunan kadar protein, proses penyimpanan 

juga menyebabkan  peniningkatan jumlah mikroba pada telur 

asin. Menurut Wulandari (2004),  lama penyimpanan 

meningkatkan log total mikroba. Hal ini disebabkan mikroba 

yang tumbuh pada telur terutama bakteri adalah tahan garam, 

disamping itu garam yang terdapat pada telur di bawah batas 

minimal konsentrasyang dibutuhkan untuk pengawetan. Faktor 

penyebab yang lain adalah suhu ruang penyimpanan 

merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroba. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Laboratorium Pengolahan Telur Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk pengolahan produk telur asin dan pengujian 

kadar air mulai 13 Februari sampai 10 Maret 2015. 

b. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang 

untuk pengujian nilai tekstur, intensitas warna dan 

Total Plate Count (TPC). Pengujian ini dilaksanakan 

mulai 23 Februari sampai 10 Maret 2015. 

 

 

3.2 Materi Penelitian 

     Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Telur itik yang diperoleh dari peternakan itik Bapak 

Arifin sebanyak 128 butir yang berada di Desa 

Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Telur itik 

memiliki bobot sekitar 60-70 g, warna cangkang telur 

putih kebiruan dan dari strain itik Khaki champbell 

berumur 1 tahun. 

b. Rimpang kunyit putih berumur 1 tahun yaitu pada saat 

gugurnya daun kedua. Saat itu produksi yang 

diperoleh lebih besar dan lebih banyak bila 

dibandingkan dengan masa panen pada umur 7-8 

bulan. Ciri-ciri tanaman kunyit yang siap panen 

ditandai dengan berakhirnya pertumbuhan vegetatif, 
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seperti terjadi kelayuan/perubahan warna daun dan 

batang yang semula hijau berubah menjadi kuning 

(tanaman kelihatan mati). Rimpang kunit putih yang 

didapat langsung dari petani di daerah Tumpang 

Kabupaten Malang sebanyak 8 kg. 

c. Garam grasak yang didapatkan dari pasar besar 

sebanyak 8 bungkus. 

 

 

3.3 Bahan dan alat 

3.3.1 Bahan 

Aquades, Plate Count Agar (PCA), Buffered Peptone 

Water (BPW)  dan alkohol 80%. 

 

3.3.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pembuatan telur asin: Baskom, ember, panci, 

kompor, pisau, timbangan, sendok, toples, egg tray, 

tisu dan tampah. 

b. Pembuatan sari kunyit putih: juicer merek Kirin, 

alat penyaring, pisau, termometer, pengaduk dan 

beaker glass 600 mL merek Pyrex Iwaki. 

c. Pengujian analisis telur asin:  

- Uji tekstur: Texture Analyzer merek Imada, 

Tipe ZP-200 N. 

- Uji Warna: Colour Reader CR 10 merek Konica 

Minolta Sensing Inc. 

- Uji kadar air: timbangan analitik, cawan petri, 

oven, 110
0
C Metrowealth MW 1108 Specs, 

eksikator, penjepit dan sendok. 
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- Uji Total Plate Count (TPC): cawan petri, 

autoklaf, mikropipet ukuran P1000 (100-1000 

µL), mikrotube, penghomogen (Vortex), 

stomacher merk Seward/BA 7020, beakerglass 

1000 mL, hocky stick, inkubator merek Thermo 

Scientific / Midi 3404, laminar air flow dan tisu. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian percobaan 

laboratorium. Rancangan penelitian menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) pola tersarang dengan dua faktor 

perlakuan yaitu 2 perlakuan konsentrasi (penambahan sari 

kunyit putih 0% dan 40%) dan 4 perlakuan lama penyimpanan 

yaitu hari ke-0 (H0), hari ke-5 (H5), hari ke-10 (H10) dan hari 

ke-15 (H15) dengan menggunakan 4 kali ulangan. Pembuatan 

telur asin kunyit putih dapat dilihat pada Gambar 3. 

Pengamatan dilakukan pada lama penyimpanan telur asin 

matang. Model tabulasi data pada penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian 

No Konsentrasi Lama 

Simpan 

Komposisi 

1. P0 H0 Larutan garam jenuh 100% + 0% 

sari kunyit 

  H5  

  H10  

  H15  

 P4 H0 Larutan garam jenuh 60% + 40% 

sari kunyit 

  H5  

  H10  

  H15  
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Model rancangan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Model rancangan perlakuan 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 P0H0U1 P0H5U1 P0H10U1 P0H15U1 P4H0U1 P4H5U1 P4H10U1 P4H15U1 

U2 P0H0U2 P0H5U2 P0H10U2 P0H15U2 P4H0U2 P4H5U2 P4H10U2 P4H15U2 

U3 P0H0U3 P0H5U3 P0H10U3 P0H15U2 P4H0U3 P4H5U3 P4H10U3 P4H15U3 

U4 P0H0U4 P0H5U4 P0H10U4 P0H15U2 P4H0U4 P4H5U4 P4H10U4 P4H15U4 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 

  Variabel yang diamati pada penelitian adalah warna, 

tekstur, kadar air, dan TPC. Prosedur analisis telur asin dengan 

penambahan sari kunyit meliputi : 

3.4.1 Tekstur 

 Prosedur pengujian tekstur dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode modifikasi Budiman, Hintono dan 

Kusrahayu (2012) yang tertera pada Lampiran 1. 

3.4.2 Warna 

Prosedur pengujian warna dapat dilakukan dengan 

menggunaka prosedur pengujian intensitas warna modifikasi 

Yam dan Papadakis (2004) yang tertera pada Lampiran 2. 

3.4.3 Kadar Air 

Prosedur penentuan kadar air dapat dilakaukan sesuai 

dengan metode yang dilakukan oleh Sudarmaji, Harhono dan 

Suhardi (1997) yang tertera pada Lampiran 3. 

3.4.4 Total plate count (TPC) 

Uji TPC dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

modifikasi Fardiaz (1993) yang tertera pada Lampiran 4. 
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3.5 Analisis Statistik 

 Data yang dianalisis adalah tekstur, warna, kadar air dan 

total plate count (TPC).  Data tersebut  dianalisis ragam 

dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola tersarang dan 

apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji beda 

nyata terkecil (BNT). Khusus untuk uji mikroorganisme data 

yang diperoleh ditabulasi dan ditransformasikan ke bentuk 

logaritma (satuan log cfu/g) sebelum dianalisa dalam bentuk 

analisis sidik ragam dan uji beda nyata terkecil (BNT). Uji 

perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektifitas. 

 

 

3.6 Batasan Istilah 

Penggaraman basah       : Metode pengasinan telur dengan 

cara merendam dalam larutan 

garam jenuh. 

Sari kunyit putih     : Perasaan air yang dihasilkan 

rimpang kunyit putih dengan 

menggunakan juicer. 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

                                                  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

Telur Itik 

Dipilih cangkang yang utuh, bersih 

dan tidak bau busuk lalu dibersihkan 

Telur itik diamplas sampai 

kotoran hilang 

Telur itik dimasukkan ke dalam toples yang berisi larutan 

garam jenuh dengan perbandingan garam dan air 1:2,5 

dan ditambahkan sari kunyit putih dengan konsentrasi 0% 

dan 40% lalu diaduk 

Telur asin itik 

Direndam selama 10 hari 

Kunyit di juicer 

 

Telur dikukus selama 1 jam 

Dicuci bersih 

Kunyit 

Diambil sarinya 

Sari Kunyit 

Disimpan 

 Perlakuan 

- H0 (Penyimpanan hari ke-0) 

- H5 (Penyimpanan hari ke-5) 

- P10 (Penyimpanan hari ke-10) 

- P15 (Penyimpanan hari ke-15) 

Dianalisis 

1. Tekstur 

2. Warna 

3. Kadar Air 

4. Total Plate Count (TPC)  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit Putih dengan 

Lama Penyimpanan terhadap Tekstur Putih dan 

Kuning Telur Asin 

  Tekstur pada suatu produk pangan merupakan salah satu 

faktor penentu terhadap penilaian konsumen. Tekstur makanan 

dapat dievaluasi dengan beberapa cara, salah satunya yaitu uji 

mekanik yang diukur dengan menggunakan mesin dengan 

menggunakan alat Texture Analyzer Model: Imada ZP-200 N. 

 

4.1.1 Tekstur Putih Telur Asin 

 Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 7 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur putih telur asin. Rata-rata nilai 

tekstur putih telur asin dengan penambahan sari kunyit dan 

lama simpan ditunjukkan pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Rata-rata nilai tekstur putih telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama simpan 

Lama 

simpan 

Tekstur Putih Telur Asin 
Rata-rata  

P0 P4 

H0 6,90±0,48
b
 5,50±1,16

b
 6,20±0,49 

H5 6,00±0,54
b
 4,53±0,62

a
 5,26±0,06 

H10 4,58±0,71
a
 3,38±0,22

a
 3,98±0,34 

H15 3,75±0,40
a
 3,38±0,10

a
 3,56±0,22 

Rata-rata  5,31±0,53
b
 4,19±0,53

a
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

         Rata-rata tekstur putih telur asin tanpa penambahan sari 

kunyit putih (P0) sebesar 5,31±0,53 dan rata-rata tekstur putih 

telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 40% (P4) 

sebesar 4,19±0,53
. 
Perlakuan P4 memiliki rata-rata tekstur lebih 

rendah dibandingkan P0. Penurunan tekstur putih telur oleh 

penambahan sari kunyit disebabkan tingginya kandungan air 

pada kunyit putih yaitu 90% sehingga akan menambah 

kandungan air yang masuk pada putih telur asin selama 

penyimpanan. Tekstur sangat erat kaitannya dengan kadar air, 

semakin tinggi kadar air telur asin maka tekstur telur asin 

tersebut lembek begitupun sebaliknya. Kastaman dkk. (2010) 

menyatakan bahwa tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar 

air. Perubahan tekstur atau viskositas bahan dapat mengubah 

rasa dan bau yang timbul. Semakin kental suatu bahan, 

penerimaan terhadap intensitas rasa, bau dan cita rasa semakin 

berkurang. Nilai tekstur berasal dari nilai penetrasi. Nilai yang 

semakin tinggi menunjukkan tekstur yang semakin keras dan 
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nilai yang semakin rendah menunjukkan tekstur yang semakin 

lunak (Winarno, 2004). 

Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah 

diperoleh H15P4 sebesar 3,75±0,40 sedangkan perlakuan lama 

simpan tertinggi diperoleh H0P0 sebesar 6,90±0,48. Hasil dari 

analisis data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur 

asin disimpan semakin meningkat kadar air yang menyebabkan 

bahan tersebut mudah rusak dikarenakan air merupakan media 

yang baik bagi perkembangbiakan mikroorganisme sehingga 

kualitas telur asin akan menurun yang ditandai dengan semakin 

rendahnya nilai teksur pada putih telur asin. 

Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa 

dengan perlakuan pemberian konsentrasi sari kunyit putih yaitu 

40% (P4) dan semakin lama disimpan dapat menurunkan nilai 

tekstur. Berkurangnya kadar air menyebabkan tekstur telur asin 

semakin keras. Tekstur putih telur dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kadar protein, suhu pemanasan, kekuatan 

ion dan adanya interaksi dengan komponen lain (Faiz, 2013). 

 

4.1.2 Tekstur Kuning Telur Asin 

 Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 8 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) namun lama 

penyimpanan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tekstur kuning telur asin. Rata-rata 

nilai tekstur kuning telur asin dengan penambahan sari kunyit 

putih dan lama simpan ditunjukkan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata nilai tekstur kuning telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama simpan 

Lama 

simpan 

Tekstur Kuning Telur Asin  
Rata-rata 

P0 P4   

H0 14,78±0,95
b
 13,05±1,48

a
  13,91 ± 0,38 

H5 12,90±1,07
ab

 11,63±1,38
a
  12,26 ± 0,22 

H10 11,70±0,98
a
 11,20±1,61

a
  11,45 ± 0,44 

H15 10,70±0,70
a
 10,95±0,97

a
  10,83 ± 0,18 

Rata-rata  12,52±0,93 11,71±1,36   

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

         Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa tekstur kuning 

telur asin terdapat perbedaan antara P0 dan P4. Rata-rata 

tekstur kuning telur asin tanpa penambahan sari kunyit putih 

(P0) sebesar 12,52±0,93 dan rata-rata tekstur kuning telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih 40% (P4) sebesar 

11,71±1,36. Perlakuan P4 memiliki rata-rata lebih rendah 

dibandingkan P0. Penurunan tekstur kuning telur oleh 

penambahan sari kunyit kunyit disebabkan tingginya 

kandungan air pada kunyit putih sehingga akan menambah 

kandungan air yang masuk pada kuning telur asin selama 

penyimpanan sehingga tekstur telur asin tersebut lembek. 

Tekstur masir pada kuning telur akan mempengaruhi tingkat 

penerimaan konsumen. Ukuran granul dipengaruhi oleh  

adanya  air  garam  yang masuk ke dalam granul dan reaksi 

garam dengan Low Density  Lipoprotein (LDL). Menurut Chi 

dan Tseng (1998), kemasiran terjadi karena garam masuk 

bersama air ke dalam granul-granul yang berada dalam kuning 

telur. Garam tersebut akan merusak ikatan LDL (Low Density 
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Lipoprotein) sebagai penyusun terbesar granul. Kerusakan 

ikatan LDL (Low Density Lipoprotein) ini akan memperbesar 

diameter dari granula. Membesarnya granula pada kuning  

telur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kadar garam dan kadar 

air. Garam akan masuk ke dalam kuning telur dan akan 

merusak ikatan-ikatan yang terdapat dalam granula sehingga 

dapat memperbesar diameter granula. Masuknya air akan 

semakin memperbesar diameter granula. Semakin banyak air 

dan garam yang masuk menyebabkan semakin banyak granula 

yang membesar, sehingga persentase kemasiran semakin 

besar. 

         Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah diperoleh 

P0H15 sebesar 10,70±0,70 sedangkan perlakuan lama simpan 

tertinggi diperoleh P0H0 sebesar 14,78±0,95. Hasil dari analisis 

data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur asin 

disimpan semakin jelek kualitas telur asin yang ditandai 

dengan semakin rendahnya nilai teksur pada kuning telur asin. 

Sukma (2012) menyatakan bahwa umur simpan adalah waktu 

yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi 

penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkatan 

degradasi mutu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penurunan mutu produk pangan atau kerusakan 

pada pangan yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, 

mikroorganisme, kompresi atau bantingan, dan toksik. 

         Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa 

dengan perlakuan pemberian konsentrasi sari kunyit putih 40% 

(P4) dan semakin lama disimpan dapat menurunkan nilai 

tekstur, sedangkan perlakuan kontrol (P0) tanpa penambahan 

sari kunyit putih memiliki nilai tekstur lebih rendah. Menurut 

Andriyanto (2013), adanya dehidrasi air dari kuning telur 

selama proses pengasinan akan menyebabkan terjadinya 



29 

 

pengerasan kuning telur. Masuknya garam ke kuning telur 

menyebabkan protein mengalami denaturasi, lama kelamaan 

akan terbentuk gel (koagulasi). Garam yang masuk kedalam 

kuning telur akan melepas ikatan lipoprotein yaitu kompleks 

antara lemak dan protein, sehingga lemaknya terpisah dari 

protein. Lemak yang terpisah dari protein pada granul akan 

menyebabkan protein-protein tersebut menyatu, sehingga 

padatan granul semakin membesar dan menimbulkan rasa 

masir. 

 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit Putih dengan 

Lama Penyimpanan terhadap Warna L*, a* dan b* 

pada Kuning Telur Asin 

  Warna mempunyai arti dan peranan sangat penting pada 

komoditas pangan. Peranan itu sangat nyata terhadap daya 

tarik, tanda pengenal dan sebagai atribut mutu. Pengujian 

intensitas warna pada telur asin kunyit putih diuji dengan 

menggunakan alat Colour Reader Model : Konica Minolta 

CR-10 dengan menentukan nilai notasi L* (Lightness), a* 

(Redness) dan b* (Yellowness). 

 

4.2.1 Warna L* (Lightness) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 9 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna L* (Lightness) kuning telur asin. 

Rata-rata nilai warna L* (Lightness) kuning telur asin dengan 

penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Rata-rata nilai warna L* (Lightness) kuning telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih dan lama 

simpan 

Lama 

simpan 

Warna L* Kuning Telur Asin 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 58,10±0,94
b
 62,53±1,52

a
 60,31±0,41 

H5 56,53±0,95
b
 62,98±0,79

a
 59,75 ±0,11 

H10 55,23±0,96
ab

 61,11±2,62
a
 58,17±1,18 

H15 52,53±1,98
ab

 58,15±3,02
a
 55,34±074 

Rata-rata 55,60±1,21
a
 61,19±1,20

b
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

        Rata-rata warna L* pada kuning telur asin tanpa 

penambahan sari kunyit putih (P0) sebesar 55,60±1,21 dan 

rata-rata warna L* kuning telur asin dengan penambahan sari 

kunyit putih 40% (P4) sebesar 61,19±1,20. Perlakuan P4 

memiliki rata-rata warna L* lebih tinggi dibandingkan P0. 

Tingginya intensitas warna L* pada P4 diduga karena kunyit 

putih mengandung kurkumin yang merupakan zat pewarna 

alami. Menurut Khatimah (2013), daging umbi kunyit 

berwarna jingga atau kekuningan. Warna putih kekuningan 

pada kunyit putih disebabkan karena adanya zat curcumin 

yang terkandung dalam umbi kunyit putih. 

        Nilai L* (kecerahan) menyatakan tingkat terang atau 

gelap suatu produk pangan dengan kisaran nilai 0-100, dimana 

nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat 

gelep, sedangkan nilain 100 menyatakan suatu produk 

kecenderungan berwarna terang atau putih. 
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         Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah diperoleh 

P0H15 sebesar 52,53±1,98 sedangkan perlakuan lama simpan 

tertinggi diperoleh P4H5 sebesar 62,98±0,79. Hasil dari analisis 

data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur asin 

disimpan semakin menurun intensitas warna L* yang 

menandakan warna pada kuning telur asin semakin memudar. 

Hal ini diduga berkaitan dengan kadar air yang mempengaruhi 

konsentrasi pigmen pada kuning telur. Menurut Suryatno dkk. 

(2000), penentuan mutu bahan makanan pada umumnya 

sangat tergantung pada beberapa faktor diantaranya warna, 

tekstur, cita rasa dan nilai gizinya, tetapi secara visual faktor 

warna yang terlebih dahulu dan kadang-kadang sangat 

menentukan. Warna merupakan petunjuk adanya perlakuan 

kimia dalam suatu bahan pangan yang telah mengalami 

pemanasan akan terlihat nyata dalam perubahan warna. 

 

4.2.2 Warna a* (Redness) 

  Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 10 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

namun lama penyimpanan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap nilai warna a* (Redness) kuning telur 

asin. Rata-rata nilai warna a* (Redness) kuning telur asin 

dengan penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata nilai warna a* (Redness) kuning telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih dan lama 

simpan 

Lama 

simpan 

Warna a* Kuning Telur Asin 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 40,43±1,92 24,78±1,62 32,60±0,21 

H5 39,20±3,19 23,90±1,78 31,55±1,00 

H10 38,88±2,23 21,93±2,27 30,40±0,03 

H15 38,70±1,30 21,53±1,47 30,11±0,12 

Rata-rata 39,30±2,16
b
 23,03±1,78

a
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

         Rata-rata warna a* pada kuning telur asin tanpa 

penambahan sari kunyit putih (P0) sebesar 39,30±2,16 dan 

rata-rata warna a* pada kuning telur asin dengan penambahan 

sari kunyit putih 40% (P4) sebesar 23,03±1,78. Perlakuan P0 

memiliki rata-rata warna a* lebih tinggi dibandingkan P4. 

Tingginya intensitas warna a* pada P0 diduga berkaitan 

dengan semakin tingginya kelarutan NaCl yang digunakan. 

Menurut Prasetyaningrum (2012), semakin tinggi konsentrasi 

garam, semakin tinggi tekanan osmotik sehingga mempercepat 

laju penetrasi garam ke kuning telur. Telur asin berkualitas 

baik mempunyai warna kuning telur kemerahan. Notasi Nilai 

a* (kemerahan) menyatakan tingkat dari hijau ke merah suatu 

produk pangan dengan kisaran nilai (-80) sampai (+100) yang 

menunjukkan intensitas warna hijau (-) dan merah (+).  

         Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai warna a* pada 

kuning telur asin terdapat perbedaan antara P0 dan P4 

berdasarkan lama simpan. Nilai rata-rata perlakuan lama 
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simpan terendah diperoleh P4H15 sebesar 21,53±1,47, 

sedangkan perlakuan lama simpan tertinggi diperoleh P0H0 

sebesar 40,43±1,92. Berdasarkan nilai rata-rata di atas 

menunjukkan bahwa dengan perlakuan pemberian sari kunyit 

putih 40% (P4) dan semakin lama disimpan dapat menurunkan 

intensitas warna a*, sedangkan perlakuan kontrol (P0) tanpa 

penambahan sari kunyit memiliki nilai intensitas warna a* 

lebih tinggi. Warna dalam suatu produk pangan memegang 

peranan penting dalam daya penerimaan konsumen. Suatu 

produk pangan yang memiliki warna yang menarik dapat 

meningkatkan selera konsumen (Iria, 2011). 

 

4.2.3 Warna b* (Yellowness) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 11 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna b* (Yellowness) kuning telur asin. 

Rata-rata nilai warna b* (Yellowness) kuning telur asin dengan 

penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan pada 

Tabel 9. 
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Tabel 9. Rata-rata nilai warna b* (Yellowness) kuning telur 

asin dengan penambahan sari kunyit putih dan 

lama simpan 

Lama 

simpan 

Warna b* Kuning Telur Asin 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 26,73±1,00
b
 37,80±1,03

b
 32,26±0,03 

H5 25,05±1,25
b
 37,08±1,32

b
 31,06±0,05 

H10 20,63±2,43
a
 36,38±2,47

b
 28,50±0,02 

H15 21,93±1,95
ab

 32,83±0,77
a
 27,38±0,83 

Rata-rata 23,58±1,66
a
 36,02±1,40

b
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

          Rata-rata warna b* pada kuning telur asin tanpa 

penambahan sari kunyit putih (P0) sebesar 23,58±1,66 dan 

rata-rata warna b* pada kuning telur asin dengan penambahan 

sari kunyit putih 40% (P4) sebesar 36,02±1,40
. 
Perlakuan P4 

memiliki rata-rata warna b* lebih tinggi dibandingkan P0. 

Tingginya intensitas warna b* pada P4 diduga karena 

penambahan kunyit putih yang mengandung kurkumin yang 

merupakan zat pewarna alami. Komponen yang terpenting 

pada kunyit adalah zat warna yang terkandung di dalamnya 

yaitu kurkumin yang berwarna kuning orange, kurkumin akan 

memberi peruahan yang jelas dan cepat. 

        Nilai warna b* merupakan derajat kromatis yang 

menunjukkan warna kebiruan atau kekuningan. Nilai warna b 

negatif menunjukkan derajat kebiruan. Nilai b positif 

menunjukkan  derajat kekuningan. Komponen yang terpenting 

pada kunyit adalah zat warna yang terkandung didalamnya 

yaitu kurkumin yang berwarna kuning orange, kurkumin ini 
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akan memberi perubahan yang jelas dan cepat (Harjanti, 

2008). Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono dkk. (2005), 

rimpang kunyit berkhasiat sebagai obat yaitu kurkuminoid. 

Senyawa kurkumin memberikan karakteristik warna kuning 

terang dan rasa yang kuat pada kunyit.  Kunyit adalah salah 

satu tanaman herbal yang dapat menangkal radikal bebas. 

Komponen fenolik dalam kunyit berfungsi sebagai 

antioksidan. Komponen  utama pada kunyit yang berkhasiat 

obat adalah minyak atsiri dan zat warna kuning (kurkuminoid) 

(Pratikno, 2010). Meningkatnya intensitas warna b* kuning 

telur asin sangat berkaitan dengan penambahan konsentrasi 

sari kunyit yang terkandung dalam telur asin dan 

mengakibatkan warna kuning telur asin menjadi lebih terang. 

          Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah dari 

tabel 10 diperoleh P0H10 sebesar 20,63±2,43
, 

sedangkan 

perlakuan lama simpan tertinggi diperoleh P4H5 sebesar 

37,80±1,03. Hasil dari analisis data di atas menunjukkan 

bahwa pada awal masa penyimpanan memang terlihat paling 

tinggi namun seiring waktu penyimpanan terjadi penurunan. 

Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan pemberian konsentrasi sari kunyit putih 40% (P4) 

dapat meningkatkan intensitas warna dan semakin lama 

disimpan dapat menurunkan intensitas warna b*, sedangkan 

perlakuan kontrol (P0) tanpa penambahan sari kunyit memiliki 

nilai intensitas warna b* lebih rendah. Menurut Oktaviani, 

Kariada dan Utami (2012), pengasinan telur dapat 

menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan dehidrasi 

yang dapat meningkatkan keluarnya minyak, sedangkan 

besarnya minyak yang keluar seiring dengan pembentukan 

butiran-butiran berpasir pada kuning telur. Warna kuning telur 

sebelum diasinkan adalah kuning, warna akan berubah 
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menjadi kuning kecoklatan, coklat tua, orange, atau kuning 

cerah setelah melalui proses pengasinan. Zat pewarna alami 

pada kunyit mengandung 2,5-6% pigmen kurkumin. 

Kurkumin selain sebagai zat pewarna juga memberikan fungsi 

sebagai antioksidan. 

 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit Putih dengan 

Lama Penyimpanan terhadap Kadar Air Putih dan 

Kuning Telur Asin 

   Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi 

kualitas dan daya simpan dari bahan tersebut. Pengukuran 

kadar air dilakukan pada sampel putih dan kuning telur yang 

dianalisis menggunakan metode Thermogavimetri. 

 

4.3.1 Kadar Air Putih Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 12 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna kadar air putih telur asin. Rata-rata 

kadar air putih telur asin telur asin dengan penambahan sari 

kunyit dan lama simpan ditunjukkan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rata-rata nilai kadar air putih telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama simpan 

Lama 

simpan 

Kadar Air Putih Telur Asin (%) 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 82,43±0,94
a
 84,02±0,26

a
 83,23±0,48 

H5 82,66±0,33
a
 84,55±0,49

ab
 83,61±0,11 

H10 83,41±0,23
a
 85,21±0,41

ab
 84,31±1,27 

H15 84,95±1,25
b
 85,65±0,80

b
 85,30±0,50 

Rata-rata 83,36±0,68
a
 84,86±0,49

b
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

          Rata-rata kadar air putih telur asin tanpa penambahan 

sari kunyit putih (P0) sebesar 83,36±0,68 dan rata-rata kadar air 

putih telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 40% (P4) 

sebesar 84,86±0,49
. 
Perlakuan P4 memiliki rata-rata kadar air 

lebih tinggi dibandingkan P0. Peningkatan kadar air putih telur 

oleh penambahan sari kunyit disebabkan kandungan air pada 

kunyit putih juga tinggi yaitu 90% sehingga akan menambah 

kandungan air yang masuk pada putih telur asin selama 

penyimpanan. Kadar air putih telur asin P0 memiliki rata-rata 

lebih rendah daripada P4 disebabkan karena perbedaan 

konsentrasi garam. Perlakuan P0 menggunakan 100% larutan 

garam jenuh tanpa penambahan sari kunyit putih, sedangkan 

perlakuan P4 menggunakan 60% larutan garam jenuh dan 40% 

sari kunyit putih. Oktaviani dkk. (2012) menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa proses pengasinan menurunkan kadar air 

telur itik rebus hingga 6,7% lebih rendah dibandingkan telur 

itik mentah. Masuknya air ke dalam putih telur didorong oleh 

tekanan osmotik dari larutan garam. Semakin tinggi  
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konsentrasi  garam  larutan maka akan  semakin tinggi pula 

tekanan osmotik yang  dihasilkan (Damayanti 2008). 

Penambahan garam pada telur dalam jumlah tertentu dapat 

menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisa 

pada sel mikroba, mengurangi daya kelarutan oksigen, 

menghambat kegiatan enzim proteolitik dan sifat garam yang 

hidroskopik menyebabkan Aw menurun (Zulaekah, 2005). 

         Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah diperoleh 

P0H0 sebesar 82,43±0,94, sedangkan perlakuan lama simpan 

tertinggi diperoleh P4H15 sebesar 85,65±0,80. Hasil dari analisis 

data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur asin 

disimpan, kualitas telur asin akan menurun yang ditandai 

dengan semakin tingginya kadar air pada putih telur asin. 

Kadar air yang tinggi pada putih telur akan mempermudah 

garam larut pada putih telur dibanding pada kuning telur, 

ketika telur diasin. Selama penyimpanan putih telur merupakan 

bagian yang paling mudah rusak karena banyak mengandung 

air. Menurut Utomo (2006), kenaikan kadar air disebabkan 

masuknya larutan garam ke dalam putih telur dengan cara 

difusi melalui pori-pori kerabang dan adanya perbedaan 

tekanan osmotik antara larutan garam dengan keadaan di dalam 

telur. Kenaikan kadar air putih pada telur asin disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu terjadinya degradasi 

protein oleh garam yang masuk ke dalam putih telur, sehingga 

menurunkan daya ikat air oleh protein yang dapat 

menyebabkan keluarnya air dari protein putih telur. 

         Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa 

dengan perlakuan pemberian konsentrasi sari kunyit putih 40% 

(P4) dan semakin lama disimpan dapat meningkatkan kadar air 

putih, sedangkan perlakuan kontrol (P0) tanpa penambahan sari 

kunyit memiliki kadar air lebih rendah. Menurut Wulandari 
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(2004) penguapan air dipengaruhi oleh suhu dan waktu 

pemasakan, pH, tekanan udara, suhu selama penyimpanan.  

 

4.3.2 Kadar Air Kuning Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran13 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna kadar air kuning telur asin. Rata-rata 

kadar air kuning telur asin telur asin dengan penambahan sari 

kunyit dan lama simpan ditunjukkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rata-rata nilai kadar air kuning telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama simpan 

Lama 

simpan 

Kadar Air Kuning Telur Asin (%) 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 33,62±0,41
a
 34,47±0,97

a
 34,04±0,40 

H5 34,10±0,80
ab

 35,95±0,73
ab

 35,03±0,05 

H10 35,65±0,51
b
 36,67±0,26

b
 36,16±0,17 

H15 37,13±0,48
b
 39,03±1,65

b
 38,08±0,83 

Rata-rata 35,12±0,55
a
 36,53±0,90

b
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

           Rata-rata kadar air kuning telur asin pada perlakuan 

tanpa penambahan sari kunyit putih 0% (P0) sebesar 

35,12±0,55 dan perlakuan dengan penambahan sari kunyit 

putih 40% (P4) sebesar 36,53±0,90. Perlakuan penambahan 

konsentrasi terbaik (P4) memiliki rata-rata kadar air lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan kontrol (P0). Peningkatan kadar air 

kuning telur dari P0 ke P4 oleh penambahan sari kunyit 
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disebabkan kandungan air pada kunyit putih juga tinggi yaitu 

90% sehingga akan menambah kandungan air yang masuk 

pada putih telur asin selama penyimpanan. Menurut (Utomo, 

2006), peningkatan kadar air ini terjadi karena masuknya air 

dari putih telur ke kuning telur akibat melemahnya membran 

vitelin. Air dari putih telur yang masuk ke dalam kuning telur 

terserap oleh gel yang terbentuk pada kuning telur. Garam 

yang ada di kuning telur akan masuk ke dalam granula-granula 

kuning telur. Garam tersebut akan merusak ikatan-ikatan yang 

terdapat di dalam granula. Sebagian penyusun granula adalah 

LDL (Low Density Lipoprotein). Kerusakan ikatan pada LDL 

(Low Density Lipoprotein) ini diikuti oleh putusnya ikatan 

lemak dan protein. Protein yang terpisah dari setiap granula 

bereaksi bersama-sama larutan garam membentuk struktur tiga 

dimensi yaitu gel. Gel ini akan menangkap air yang masuk ke 

kuning telur. 

          Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah diperoleh 

P0H0 yaitu sebesar 33,62±0,41, sedangkan perlakuan lama 

simpan tertinggi diperoleh P4H15 sebesar 39,03±1,65. Hasil dari 

analisis data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur 

asin disimpan, kualitas telur asin akan menurun yang ditandai 

dengan semakin tingginya kadar air pada kuning telur asin. 

Menurut Utomo (2006), peningkatan kadar air kuning telur 

disebabkan oleh dua faktor. Penetrasi larutan garam ke kuning 

telur melalui lapisan kutikula, bunga karang dan selanjutnya ke 

dalam kuning telur. Faktor kedua adalah masuknya air dari 

putih telur ke kuning telur. Hal ini disebabkan oleh semakin 

encernya putih telur akibat degradasi protein putih telur oleh 

garam. Pengaruh lama  penyimpanan juga mempengaruhi 

terhadap perubahan kadar garam putih dan kuning telur. 
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4.4 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit Putih dengan 

Lama Penyimpanan terhadap Total Plate Count (TPC) 

Putih Telur Asin 

         Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 14 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian sari kunyit 

putih (P0) dan penggunaan sari kunyit putih 40% (P4) serta 

lama penyimpanan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap Total Plate Count (TPC) putih telur asin. 

Rata-rata TPC putih telur asin telur asin dengan penambahan 

sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rata-rata nilai Total Plate Count (TPC) dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama simpan  

Lama 

simpan 

TPC Putih Telur Asin (Log CFU/g) 
Rata-rata 

P0 P4 

H0 2,57±0,34
a
 1,91±0,46

a
 2,24±0,09 

H5 4,68±0,14
b
 2,37±0,42

a
 3,52±0,20 

H10 4,84±0,11
b
 4,18±0,97

b
 4,51±0,61 

H15 5,54±0,43
b
 5,12±0,20

b
 5,33±0,32 

Rata-rata 4,41±0,25
b
 3,40±0,51

a
  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

          Tujuan dari pengujian TPC dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  jumlah mikroorganisme secara keseluruhan 

baik kapang, khamir maupun bakteri dalam telur asin kunyit 

putih. Nilai rata-rata TPC telur asin pada perlakuan tanpa 

penambahan sari kunyit 0% (P0) sebesar 4,41±0,25 dan 

perlakuan dengan penambahan sari kunyit putih 40% (P4) 

sebesar 3,40±0,51. Perlakuan penambahan konsentrasi terbaik 

(P4) memiliki rata-rata TPC lebih rendah dibandingkan 
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perlakuan kontrol (P0). Tabel 13 menunjukkan adanya 

penurunan jumlah Total Plate Count (TPC) pada telur asin. 

Penurunan nilai TPC telur asin disebabkan adanya kandungan 

kurkuminoid di dalam kunyit putih yang merupakan senyawa 

fenolik yang berfungsi sebagai senyawa antibakteri. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Prasetyaningrum (2012) yang 

menyatakan bahwa senyawa fenolik yang terdapat pada 

tanaman herbal dan rempah-rempah merupakan salah satu 

senyawa utama yang memberikan efek antimikroba. Senyawa 

fenol akan berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses 

adsorbsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Semakin tinggi 

konsentrasi suatu zat antimikroba, akan semakin cepat sel 

mikroorganisme terbunuh atau terhambat pertumbuhannya 

(Pelczar, Raid dan Chan, 1986). 

          Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah diperoleh 

H5P4 sebesar 1,91±0,46, sedangkan perlakuan lama simpan 

tertinggi diperoleh H15P0 sebesar 5,54±0,43. Hasil dari analisis 

data di atas menunjukkan bahwa semakin lama telur asin 

disimpan, semakin banyak jumlah mikroorganisme yang 

masuk pada telur asin. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Andriyanto (2013) yang menyatakan bahwa bakteri akan 

meningkat dari hari 0 sampai hari ke 14, hal ini disebabkan 

selama penyimpanan bakteri mengalami fase logaritmik yaitu 

fase dimana sel akan tumbuh dan membelah diri secara cepat 

dan konstan. Menurut pratiwi (2004), Semakin lama 

penyimpanan produk makanan akan semakin banyak zat gizi 

yang digunakan oleh mikroorganisme dan semakin menurun 

pula kualitas zat gizi formula enteral. Faktor lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah tingginya 

aktivitas air yang terdapat pada formula enteral sehingga 

mikroorganisme tersebut semakin tumbuh dan berkembang. 
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Aktivitas air (Aw) merupakan jumlah air bebas yang tersedia 

dan dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme 

dalam bahan makanan, dimana setiap mikroorganisme yang 

berbeda membutuhkan jumlah air yang berbeda  untuk 

pertumbuhannya. Pada Aw yang rendah, mikroorganisme akan 

mati karena sel-sel pada mikroorganisme akan berdifusi keluar 

akibat terjadinya proses kesetimbangan osmotik. 

        Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa 

dengan penggunaan konsentrasi sari kunyit putih yaitu 40% 

(P4) dapat menurunkan nilai TPC, sedangkan telur asin yang 

tidak diberi perlakuan penambahan sari kunyit (P0) dan 

semakin lama disimpan akan meningkatkan nilai TPC. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai TPC berbanding lurus dengan umur 

simpan. Semakin lama penyimpanan, maka jumlah TPC akan 

semakin tinggi. Menurut Fardiaz (1989), salah satu prinsip 

pengawetan yang dapat diterapkan untuk memperpanjang lama 

simpan makanan adalah dengan penambahan zat penghambat 

jasad renik atau komponen anti mikroba salah satunya 

antiseptik. Keadaan ini membuat lingkungan yang tidak cocok 

untuk pertumbuhan jasad renik. Penurunan mutu telur sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu suhu penyimpanan dan 

kelembaban ruang penyimpanan (Haris, 2008). Menurut 

Andriyanto (2013), telur asin masih aman dikonsumsi dalam 

batas total mikroba 10
6 
CFU/g. 

 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

        Data perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 15. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan 

dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada variabel yang 
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digunakan. Pada penelitian ini perlakuan terbaik dihitung 

dengan cara membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan metode modifikasi Idris (2003).  Hasil perlakuan 

terbaik dari lama simpan telur asin kunyit putih dapat dilihat 

pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil pehitungan perlakuan terbaik dari lama simpan 

telur asin kunyit putih 

Perlakuan Nilai Hasil 

P0H0 1,36 

P0H5 0,81 

P0H10 0,35 

P0H15 0 

P4H0 1,38 

P4H5 1,00 

P4H10 0,48 

P4H15 0 

 

         Penentuan perlakuan terbaik lama simpan dari telur asin 

dilakukan dengan nilai perlakuan lama simpan pada setiap 

variabel. Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik 

didapatkan dari total Nilai hasil (Nh) yang tertinggi yaitu 

perlakuan dengan penambahan sari kunyit putih 40% dan tanpa 

penyimpanan (P4H0). Pada P4H0, telur asin yang dihasilkan 

memiliki kandungan kandungan kadar air dan nilai TPC 

rendah, sedangkan nilai tekstur, intensitas warna L* 

(kecerahan), a* (kemerahan) dan b* (kekuningan) paling tinggi 

dari perlakuan lama simpan lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan  

   Kesimpulan dari penelitian pengaruh lama simpan 

dengan penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

pada telur asin adalah: 

1. Penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) pada 

pembuatan telur asin dengan lama penyimpanan diduga 

dapat menurunkan nilai tekstur, intensitas warna a* 

(Redness) dan Total Plate Count (TPC) namun 

meningkatkan kadar air, intensitas warna L* (Lightness) 

dan intensitas warna b* (Yellowness). 

2. Semakin lama dilakukan penyimpanan telur akan 

mengalami penurunan mutu, namun dengan penambahan 

sari kunyit putih 40% mutu telur masih dapat 

dipertahankan dibandingkan dengan telur kontrol ( tanpa 

penambahan sari kunyit putih). 

3. Lama simpan terbaik dalam penelitian yaitu H0 dengan 

penambahan sari kunyit putih 40% yang merupakan 

perlakuan terbaik yang ditunjukkan dengan nilai hasil 

(Nh) yang paling tinggi sebesar 1,38. 

 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian telur asin dengan 

penambahan sari kunyit dan lama simpan dapat disarankan 

bahwa telur asin sebaiknya tidak disimpan lebih dari 15 hari 

karena akan mengakibatkan peningkatan jumlah mikroba pada 

telur asin sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prosedur pengujian tekstur (Budiman, 

Hintono dan Kusrahayu, 2012) 

Pengujian tekstur menggunakan alat Texture Analyzer 

Model: Imada ZP-200 N. Cara kerja alat texture analyzer 

sebagai berikut : 

1. Mesin tensile strength dihidupkan dan aksesoris alat 

dipasang sesuai dengan sampel yang akan dianalisa 

memakai tekanan atau tarikan. 

2. Komputer dihidupkan lalu masuk program software untuk 

mesin tensile strength (Filenya ZP Recorder) 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer terjadi 

hubungan, maka pada layar akan tampil program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya 

antara alat tensile strength dan monitor komputer 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian. 

5. Sampel diletakkan di bawah aksesoris penekan atau 

menjepit sampel dengan aksesoris penarik. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [  ], dan di ON kan 

sehingga komputer secara otomatis akan mencatat GAYA 

(N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau tarikan 

terhadap sampel. 

7. Tombol [▼] ditekan untuk penekanan (compression) atau 

tombol [▲] untuk tarikan (tension), yang ada pada alat 

tensile strength. 

8. Tombol [■] ditekan untuk berhenti dan menyimpan data. 

9. Komputer dan alat tensile strength dimatikan. 

10. Alat dibersihkan dari sisa sampel yang menempel. 

 



55 

 

Lampiran 2. Prosedur pengujian warna (Yam dan 

Papadakis, 2004) 

 Pengujian intensitas warna ini menggunakan alat 

Colour Reader Model: Konica Minolta CR-10. Cara Kerja alat 

colour reader ini sebagai berikut: 

1. Colour reader dinyalakan menggunakan sistem L, a, dan 

b. 

2. Colour reader dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

3. Hasil kalibrasi disimpan. 

4. Ujung reseptor Ditempelkan pada sampel sampai 

lampunya hidup. 

5. Nilai yang muncul dicatat. 

 

 
      Gambar 4. Colour Reader Model: Konica Minolta CR-10 
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Lampiran 3.   Pengujian kadar air metode Oven 

(Sudarmaji, Harhono dan Suhardi, 1997) 

 Pengujian kadar air menggunakan metode oven  

mengikuti Sudarmaji dkk (1997), yaitu  sebagai berikut: 

1. Cawan kosong ditimbang kemudian masing-masing 

sampel ditimbang sebanyak 2 g dan dimasukkan ke 

dalam cawan (W1). 

2. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-110
0
C 

selama 24 jam. 

3. Sampel diambil dari dalam oven kemudian 

didinginkan dalam eksikator selama 15 menit. 

4. Cawan+sampel yang telah dikeringkan lalu ditimbang 

beratnya (W2). 

5. Pengurangan berat merupakan banyaknya air yang 

terkandung dalam sampel. 

6. Pengujian ini dilakukan sebanyak empat kali  ulangan 

untuk masing-masing sampel. 

7. Pengurangan berat merupakan banyak air di dalam 

bahan lalu dihitung dengan rumus: 

W1 = berat sampel (g) 

W2 = berat sampel setelah dikeringkan (g) 

W3 = berat air yang hilang (g) = W1-W2 

Kadar air (wet basis)       = 
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Lampiran 4.   Prosedur pengujian Total Plate Count (TPC) 

telur asin kunyit putih (Fardiaz, 1993) 

Pengujian kadar air menggunakan metode Spread 

Plate mengikuti Fardiaz (1993), yaitu  sebagai berikut: 

1. Alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. 

2. Meja kerja dan tangan disemprot dengan alkohol 80%. 

3. Sampel diambil 5 g dan dilarutkan dengan pengencer 

Buffer Peptone Water (BPW) sebanyak 45 mL lalu 

dihancurkan dan dihomogenkan dengan stomacher. 

4. Sampel yang sudah diencerkan diambil 1 mL dan 

dilarutkan dalam 9 mL BPW kemudian dihomogenkan 

menggunakan vortex (10
-1

) 

5. Pengenceran dilakukan berikutnya hingga pengenceran 

10
-6

. 

6. Sampel dipipet 100 µL dari setiap pengenceran lalu 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah berisi 

media Plate Count Agar (PCA) yang telah memadat. 

7. Hockey stick dicelupkan ke dalam alkohol 95% lalu 

dipijarkan sehingga alkohol habis terbakar. 

8. Sampel diratakan di atas media menggunakan hockey 

stick yang telah dingin lalu cawan petri diputar di atas 

meja. 

9. Cawan petri diinkubasi dengan suhu 35
0
C selama 24-48 

jam. 

10. Koloni yang tumbuh dihitung sebagai total mikroba. 
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Lampiran 5. Pembuatan telur asin dengan penambahan 

sari kunyit putih 

a. Pembuatan Larutan  garam jenuh 

- Air disiapkan di dalam panci lalu dipanaskan dengan 

api kecil. 

- Garam grasak dimasukkan sedikit demi sedikit sambil 

diaduk. 

- Garam diaduk perlahan-lahan sampai garam yang 

terdapat di dasar panci tidak dapat larut, maka air 

garam tersebut dinamakan larutan garam jenuh. 

- Larutan garam jenuh didinginkan  ±15 menit. 

 

b. Pembuatan Sari Kunyit Putih 

- Kunyit putih dicuci dengan air mengalir. 

- Kunyit putih dikupas hingga bersih lalu ditimbang 

sesuai kebutuhan. 

- Kunyit putih dihaluskan dengan juicer dan diambil 

sarinya. 

- Sari kunyit putih dipasteurisasi menggunakan metode 

holding (di tem) dengan suhu 80
0
C selama 15 menit 

dan diaduk secara perlahan-lahan. 

 

c. Pembuatan telur asin kunyit putih 

- Telur itik, sari telur kunyit putih, toples, gelas ukur 

dan pengaduk disiapkan terlebih dahulu. 

- Telur itik diamplas. 

- Telur itik dimasukkan ke dalam toples masing-masing 

4 butir lalu ditambahkan larutan garam dan sari kunyit 

putih dan kemudian diaduk hingga homogen. 
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Perbandingan larutan garam dan sari kunyit putih 

sebagai berikut: 

 0% = 500 mL larutan garam 

 40% = 300 mL larutan garam + 200 mL sari kunyit 

putih 

- Toples ditutup lalu diberi label. 

- Telur disimpan dalam suhu ruang dan diperam selama 

10 hari. 

- Setelah 10 hari, telur diangkat dan dicuci bersih lalu di 

lap dengan tisu. 

- Telur itik asin dikukus tanpa penutup selama 60 menit 

pada suhu 70-80% lalu dilakukan pengujian kadar air, 

tekstur, warna, dan Total Plate Count (TPC). 
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Lampiran 6. Lembar penilaian urutan pentingnya peranan 

variabel terhadap mutu produk (Idris, 2003) 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji dengan proses 

pengasinan telur dengan penambahan sari kunyit putih 

dan lama penyimpanan menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut: 

 

Produk   : Telur asin kunyit putih 

Nama Responden :..................................... 

Tanggal  :..................................... 

 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-

masing variabel di bawah ini berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel tersebut, mulai dari yang kurang 

penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-6. 

Atas partisipasinya terimakasih. 

  

Variabel Nilai 

Tekstur putih telur asin  

Tekstur kuning telur asin  

Warna kuning telur asin  

Kadar air putih telur asin  

Kadar air kuning telur asin  

Total Plate Count (TPC) 

putih telur asin 
 

 

2. Variabel diturunkan sesuai prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil 
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3. Ditentukan bobot pada setiap variabel dengan  

4. kontribusi 1 sampai 6 

5. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot 

variabel yang dibagi bobot total 

6. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus : 

Nilai efektivitas :  
                                        

                            
 

Untuk variabel dengan niai rata-rata semakin besar 

semakin baik, maka rata-rata tertinggi sebagai niai 

terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin tidak baik 

maka rata-rata terendah sebagai nilai terjelek. 

7. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan 

dengan nilai efektivitas 

8. Nilai hasil semua variabel dijumlahkan 

9. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan hasil 

tertinggi. 
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 Lampiran 7. Data hasil penelitian uji tekstur putih 

telur asin dengan  penambahan sari 

kunyit putih dan lama penyimpanan yang 

berbeda 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (152)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 722 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (6,8
2
+ 5,5

2
+ 5,3

2
+...+ 3,3

2
) – 722 

  = 55,38 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (84,9² + 67,1² ) / (4 x 4) – 722 

  = 9,90 

JK Lama Simpan - Konsentrasi  = ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
   

 
    

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 6,80 5,50 5,30 3,80 3,80 4,50 3,60 3,50 

U2 7,60 6,60 3,60 3,40 6,30 3,70 3,10 3,30 

U3 6,60 6,30 4,70 3,50 6,20 5,20 3,50 3,40 

U4 6,60 5,60 4,70 4,30 5,70 4,70 3,30 3,30 

Jumlah Lama 

Simpan 
27,60 24,00 18,30 15,00 22,00 18,10 13,50 13,50 

Jumlah 

perlakuan 
84,90 67,10 

Total Y 152,00 

Rata-rata Y 4,75 

Rataan 6,90 6,00 4,58 3,75 5,50 4,53 3,38 3,38 

Sd 0,476 0,535 0,709 0,404 1,163 0,624 0,222 0,096 
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= (27,6² + 24² + 18,3² + ... + 

13,5²) /4 – (84,9²+67,1²) / 16 

        = 36,54 

JK Galat = JK total – JK P – JK Lama simpan- 

Konsentrasi  

  = 55,38 – 9,90 – 36,54 

  = 8,94 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 9,90 9,90 26,58** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 36,54 6,09 16,35** 2,57 3,67 

Galat 24 8,94 0,37 

  

3 

Total 31 55,38 

    Kesimpulan : 

** F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

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

** F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level 

tersarang) pada perlakuan kontrol dan 

pemberian sari kunyit putih memberikan 

pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tekstur putih telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,212 

             = 0,60 

  

Hasil BNT 1% Tekstur Putih Telur Asin dari perlakuan 

konsentrasi 

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P4 4,19 a 

P0 5,31 b 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 0,43 

             = 1,20 

 

P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H15 3,75 a H15 3,38 a 

H10 4,58 a H10 3,38 a 

H5 6,00 b H5 4,53 ab 

H0 6,90 b H0 5,50 b 
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Lama Simpan  Rataan Notasi 

H15 P4 3,38 a 

 P0 3,75 a 

    

H10 P4 3,38 a 

 P0 4,58 b 

    

H5 P4 4,53 a 

 P0 6,00 b 

    

H0 P4 5,50 a 

 P0 6,90 b 
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Lampiran 8. Data hasil penelitian uji tekstur kuning 

telur asin dengan  penambahan sari kunyit 

putih dan lama penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 15,50 13,40 11,50 10,90 13,10 12,20 10,70 10,50 

U2 14,60 13,60 12,60 10,30 13,30 11,10 12,90 11,70 

U3 13,50 11,30 10,40 10,00 11,10 10,00 9,20 9,80 

U4 15,50 13,30 12,30 11,60 14,70 13,20 12,00 11,80 

Jumlah 

Lama 

Simpan 

59,10 51,60 46,80 42,80 52,20 46,50 44,40 43,80 

Jumlah 

perlakuan 
200,30 187,30 

Total Y 387,60 

Rata-rata Y 12,11 

Rataan 14,78 12,90 11,70 10,70 13,05 11,63 11,20 10,95 

Sd 0,950 1,074 0,983 0,707 1,482 1,382 1,610 0,968 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (387,6)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 4694,81 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (15,5
2
+ 13,4

2
+ 11,5

2
+...+ 11,8

2
) – 4694,81 

  = 86,18 

JK Konsentrasi  = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

   = (200,3² + 187,3² ) / (4 x 4)-4694,81 

   = 5,28 

JK Lama Simpan - Konsentrasi  =   ∑  ∑       
   

 
      -

 ∑ ∑            
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= (59,1² + 51,6² + 46,8² + ... +   

43,8²) /4 – (200,3²+187,3²) 

/16 

    = 47,42 

JK Galat =  JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan - Konsentrasi  

  = 86,18 –  5,28 – 47,42 

  = 33,48 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 5,28 5,28 3,78 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 47,42 7,90 5,67** 2,57 3,67 

Galat 24 33,48 1,39 

  

3 

Total 31 86,18 

    Kesimpulan : 

F Hitung < F Tabel 5%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap tekstu kuning telur asin. 

** F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level 

tersarang) pada perlakuan kontrol dan 

pemberian sari kunyit putih memberikan 

pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tekstur kuning telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 0,83 

             = 2,33 

 

P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H15 10,70 a H15 10,95 a 

H10 11,70 a H10 11,20 a 

H5 12,90 ab H5 11,63 a 

H0 14,78 b H0 13,05 a 

 

Perlakuan  Rataan Notasi 

H15 P4 10,95 a 

 P0 10,70 a 

    

H10 P4 11,20 a 

 P0 11,70 a 

    

H5 P4 11,63 a 

 P0 12,90 a 

    

H0 P4 13,05 a 

 P0 14,78 a 
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Lampiran 9. Data hasil penelitian uji warna L* 

(lightness) kuning telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih dan lama 

penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 58,80 56,50 54,50 54,80 63,70 63,50 63,20 55,40 

U2 56,90 57,80 54,32 53,40 61,70 62,20 63,15 60,40 

U3 58,90 55,50 55,90 50,30 60,80 62,40 60,40 61,10 

U4 57,80 56,30 56,20 51,60 63,90 63,80 57,70 55,70 

Jumlah 

Lama 

Simpan 

232,40 226,10 220,92 210,10 250,10 251,90 244,45 232,60 

Jumlah 

perlakuan 
889,52 979,05 

Total Y 1868,57 

Rata-rata 

Y 
58,39 

Rataan 58,10 56,53 55,23 52,53 62,53 62,98 61,11 58,15 

Sd 0,942 0,954 1,958 1,979 1,520 0,793 2,624 3,018 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (1868,57)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 109111,06 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (58,8
2
+ 56,5

2
+ 54,5

2
+...+ 55,7

2
) –109111,06 

  = 450,84 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (889,52² + 979,05² ) / (4 x 4) – 109111,06 

  = 250,49 
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JK Lama Simpan - Konsentrasi  = ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
   

 
    

= (232,1² + 226,1² + 220,92² 

+ ... + 232,6²) /4 – 

(889,52²+970,05²) / 16 

        = 123,66 

JK Galat =  JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan-Konsentrasi  

  = 450,84 – 250,49 – 123,66 

  = 76,69 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 250,49 250,49 78,39** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 123,66 20,61 6,45** 2,57 3,67 

Galat 24 76,69 3,20 

  

3 

Total 31 450,84 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap L* kuning telur asin. 

**F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap L* kuning telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,63 

             = 1,77 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P0 55,60 a 

P4 61,19 b 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 1,26 

             = 3,54 
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P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H15 52,53 ab H15 58,15 a 

H10 55,23 ab H10 61,11 ab 

H5 56,53 b H0 62,53 b 

H0 58,10 b H5 62,98 b 

 

 

Perlakuan  Rataan Notasi 

H15 P0 52,53 a 

 P4 58,15 b 

    

H10 P0 55,23 a 

 P4 61,11 b 

    

H5 P0 56,53 a 

 P4 62,98 b 

    

H0 P0 58,10 a 

 P4 62,53 b 
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Lampiran 10. Data hasil penelitian uji warna a* (Redness) 

kuning telur asin dengan  penambahan sari 

kunyit putih dan lama penyimpanan yang 

berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 40,80 43,50 40,80 40,50 25,80 25,30 21,00 20,00 

U2 40,70 38,70 40,20 37,70 23,30 21,60 20,40 21,60 

U3 42,40 38,80 35,80 38,80 26,50 23,40 21,00 21,00 

U4 37,80 35,80 38,70 37,80 23,50 25,30 25,30 23,50 

Jumlah Lama 

Simpan 161,70 156,80 155,50 154,80 99,10 95,60 87,70 86,10 

Jumlah 

perlakuan 628,80 368,50 

Total Y 997,30 

Rata-rata Y 31,16 

Rataan 40,43 39,20 38,88 38,70 24,78 23,90 21,93 21,53 

Sd 1,916 3,186 2,232 1,299 1,615 1,776 2,268 1,473 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (997,3)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 31081,48 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (25,8
2
+ 25,3

2
+ 21

2
+...+ 37,8

2
) – 31081,48 

  = 2254,49 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (368,5² + 628,8² ) / (4 x 4) – 31081,48 

  = 2117,38 

JK Lama Simpan - Konsentrasi  =   ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
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= (99,1² + 95,6² + 87,7² + 

... + 154,8²) /4–

(368,5²+628,8²) /16 

        = 36,42 

JK Galat = JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

 simpan-Konsentrasi  

  = 2254,49 – 2117,38 – 36,42 

  = 100,70 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 2117,38 2117,38 504,65** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 36,42 6,07 1,45 2,57 3,67 

Galat 24 100,70 4,20 

  

3 

Total 31 2254,492 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap a* kuning telur asin. 

F Hitung < F Tabel 5%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap a* kuning telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,72 

             = 2,03 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P4 23,03 a 

P0 39,30 b 
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Lampiran 11. Data hasil penelitian uji warna b* 

(Yellowness) kuning telur asin dengan  

penambahan sari kunyit putih dan lama 

penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 28,00 24,80 18,10 20,00 36,60 35,70 33,40 32,50 

U2 26,10 23,50 21,50 23,50 37,30 36,50 35,30 31,90 

U3 27,00 26,50 23,60 20,50 38,80 38,80 38,50 33,60 

U4 25,80 25,40 19,30 23,70 38,50 37,30 38,30 33,30 

Jumlah 

Lama 

Simpan 106,90 100,20 82,50 87,70 151,20 148,30 145,50 131,30 

Jumlah 

perlakuan 377,30 576,30 

Total Y 953,60 

Rata-rata 

Y 29,80 

Rataan 26,73 25,05 20,63 21,93 37,80 37,08 36,38 32,83 

Sd 0,991 1,250 2,432 1,947 1,030 1,323 2,465 0,772 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (953,6)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 28417,28 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (28
2
+ 24,8

2
+ 18,1

2
+...+ 33,3

2
) – 28417,28 

  = 1455,28 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (377,3² + 576,3² ) / (4 x 4) – 28417,28 

  = 1237,53 
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JK Lama Simpan -Konsentrasi =  ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
   

 
    

           = (106,9²+100,2²+82,5² +...+ 

131,3²) /4–(377,3²+576,3²) / 

16 

              = 152,55 

JK Galat =  JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan-Konsentrasi  

  = 1455,28 – 1237,53 – 152,55 

  = 65,19 

 

 

TABEL ANANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 1237,53 1237,53 455,57** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 152,55 25,43 9,36** 2,57 3,67 

Galat 24 65,20 2,72 

  

3 

Total 31 1455,28 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap b* kuning telur asin. 

**F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih tmemberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap b* kuning telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,58 

             = 1,63 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P0 23,58 a 

P4 36,02 b 

 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 1,17 

             = 3,26 
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P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H10 20,63 a H15 32,83 a 

H15 21,93 ab H10 36,38 b 

H5 25,05 b H5 37,08 b 

H0 26,73 b H0 37,80 b 

 

 

Lama Simpam  Rataan Notasi 

H15 P0 21,93 a 

 P4 32,83 b 

    

H10 P0 20,63 a 

 P4 36,38 b 

    

H5 P0 25,05 a 

 P4 37,80 b 

    

H0 P0 26,73 a 

 P4 37,08 b 
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Lampiran 12. Data hasil penelitian uji kadar air putih 

telur asin dengan  penambahan sari kunyit 

putih dan lama penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 81,28 82,84 83,09 83,41 83,98 83,90 84,80 84,80 

U2 82,44 82,27 83,57 84,46 83,89 84,46 85,36 85,64 

U3 82,44 82,52 83,41 85,85 83,82 84,90 84,95 85,43 

U4 83,57 83,00 83,57 86,06 84,39 84,95 85,71 86,71 

Jumlah 

Lama 

Simpan 329,73 330,63 333,64 339,78 336,08 338,21 340,82 342,58 

Jumlah 

perlakuan 1333,78 1357,69 

Total Y 2691,47 

Rata-rata 

Y 84,11 

Rataan 82,43 82,66 83,41 84,95 84,02 84,55 85,21 85,65 

Sd 0,935 0,326 0,226 1,245 0,255 0,488 0,412 0,795 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (2691,47)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 226375,34 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (81,28
2
+ 82,84

2
+ 83,09

2
+...+ 86,71

2
) – 

226375,34 

  = 50,54 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (1333,78² + 1357,69² ) / (4 x 4) – 226375,34 

  = 17,87 
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JK Lama Simpan - Konsentrasi  =  ∑  ∑       
   

 
       

 ∑ ∑            
   

 
    

= (329,73² + 330,63² +333,64² 

+...+ 342,58²) /4–(1333,78² 

+ 1357,69²) / 16 

               = 21,62 

JK Galat =  JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan-Konsentrasi  

  = 50,54 – 17,87 – 21,62 

  = 11,06 

 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 17,87 17,87 38,77** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 21,62 3,60 7,82** 2,57 3,67 

Galat 24 11,06 0,46 

  

3 

Total 31 50,54 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air putih telur asin. 

**F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih tmemberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air putih telur 

asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,24 

             = 0,67 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P0 83,36 a 

P4 84,86 b 

 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 0,48 

             = 1,34 

 

P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H0 82,43 a H0 84,02 a 

H5 82,66 a H5 84,55 ab 

H10 83,41 a H10 85,21 ab 

H15 84,95 b H15 85,65 b 
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Perlakuan  Rataan Notasi 

H0 P0 82,43 a 

 P4 84,02 b 

    

H5 P0 82,66 a 

 P4 84,55 b 

    

H10 P0 83,41 a 

 P4 85,21 b 

    

H15 P0 84,95 a 

 P4 85,65 a 
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Lampiran 13. Data hasil penelitian uji kadar air kuning 

telur asin dengan penambahan sari kunyit 

putih dan lama penyimpanan yang 

berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 33,25 34,00 35,75 37,56 33,33 35,64 36,45 39,9 

U2 33,82 35,05 35,61 36,69 34,03 35,89 36,45 37,47 

U3 34,10 34,26 36,23 36,73 35,00 35,30 36,98 37,84 

U4 33,32 33,10 35,00 37,52 35,50 36,98 36,78 40,92 

Jumlah 

Lama 

Simpan 

134,49 136,41 142,59 148,50 137,86 143,81 146,66 156,13 

Jumlah 

perlakuan 
561,99 584,46 

Total Y 1146,45 

Rata-rata 

Y 
35,83 

Rataan 33,62 34,10 35,65 37,13 34,47 35,95 36,67 39,03 

sd 0,407 0,804 0,507 0,480 0,972 0,726 0,261 1,651 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (1146,45)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 41073,36 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (33,25
2
+ 34

2
+ 35,75

2
+...+ 40,92

2
) –  

41073,36 

  = 106,29 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (561,99² + 584,46² ) / (4 x 4) – 41073,36 

  = 15,78 
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JK Lama Simpan - Konsentrasi  = ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
   

 
    

= (134,49² + 136,41² + 

142,59² +...+ 156,13²) /4–

(561,99²+584,46²) / 16 

    = 73,82 

JK Galat = JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan-Konsentrasi  

  = 106,29 – 15,78 – 73,82 

  = 16,70 

 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 15,78 15,78 22,68** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 73,82 12,30 17,68** 2,57 3,67 

Galat 24 16,70 0,70 

  

3 

Total 31 106,29 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air kuning telur asin. 

**F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih tmemberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air kuning telur 

asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,30 

             = 0,84 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P0 35,12 a 

P4 36,53 b 

 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 0,59 

             = 1,65 

 

P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H0 33,62 a H0 34,47 a 

H5 34,10 ab H5 35,95 ab 

H10 35,65 b H10 36,67 b 

H15 37,13 b H15 39,03 b 
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Perlakuan  Rataan Notasi 

H0 P0 33,63 a 

 P4 34,47 a 

    

H5 P0 34,10 a 

 P4 35,95 b 

    

H10 P0 35,65 a 

 P4 36,67 a 

    

H15 P0 37,13 a 

 P4 39,03 b 
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Lampiran 14. Data hasil penelitian uji Total Plate Count 

(TPC) putih telur asin dengan  

penambahan sari kunyit putih dan lama 

penyimpanan yang berbeda 

Perlakuan 

(Ulangan) 

P0 P4 

H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 2,98 4,73 4,93 5,18 2,48 2,65 4,65 5,15 

U2 2,23 4,48 4,69 5,90 1,48 1,78 4,63 4,86 

U3 2,38 4,70 4,90 5,18 2,08 2,70 2,72 5,11 

U4 2,70 4,79 4,83 5,93 2,60 1,36 4,70 5,36 

Jumlah Lama 

Simpan 
10,29 18,70 19,36 22,18 7,64 9,49 16,71 20,48 

Jumlah 

perlakuan 
70,53 54,32 

Total Y 124,85 

Rata-rata Y 3,90 

Rataan 2,57 4,68 4,84 5,54 1,91 2,37 4,18 5,12 

sd 0,336 0,138 0,107 0,426 0,459 0,424 0,969 0,204 

 

FK  = (∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   )

2
/ (abr) 

  = (124,85)
2
/ (2 x 4 x 4) 

  = 487,11 

JK Total = ∑ ∑ ∑      
   

 
   

 
   

2
– FK 

  = (2,98
2
+ 4,73

2
+ 4,93

2
+...+ 5,36

2
) – 487,11 

  = 60,34 

JK Konsentrasi = ∑  ∑ ∑       
   

 
   

 
   

2
/ br – FK 

  = (70,53² + 54,32² ) / (4 x 4) – 487,11 

   = 8,21 

JK Lama Simpan - Konsentrasi  = ∑  ∑       
   

 
       – 

 ∑ ∑            
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                                                    = (10,29² + 18,70² + 19,36² 

+...+20,49²)/4 – (70,53² + 

54,32²) / 16 

    = 47,05 

JK Galat =  JK total – JK Konsentrasi – JK Lama 

simpan-Konsentrasi  

  =  60,34 – 8,21 – 47,05 

  =  5,09 

 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT Fhitung F 5% F 1% 

Konsentrasi 1 8,21 8,21 38,71** 4,26 7,82 

Lama Simpan-

Konsentrasi 6 47,05 7,84 36,99** 2,57 3,67 

Galat 24 5,09 0,21 

  

3 

Total 31 60,34 

    Kesimpulan : 

* *F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan kontrol dan 

pemberian konsentrasi sari kunyit putih 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap Total Plate Count (TPC) putih 

telur asin. 

**F Hitung > F Tabel 1%, maka lama simpan (level tersarang) 

pada perlakuan kontrol dan pemberian sari 

kunyit putih tmemberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap Total Plate Count 

(TPC) putih telur asin. 
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UJI BEDA NYATA TERKECIL (BNT) 

 

Nilai Kritis Konsentrasi  

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

  
 

              = 2,797 x √
        

  
 

             = 2,797 x 0,16 

             = 0,45 

  

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

P4 3,40 a 

P0 4,41 b 

 

 

Nilai Kritis Lama Simpan dalam konsentrasi 

BNT0,01 = t(α; db galat) x √
            

 
 

              = 2,797 x √
        

 
 

             = 2,797 x 0,32 

             = 0,90 

 

P0 Rataan Notasi P4 Rataan Notasi 

H0 2,57 a H0 1,91 a 

H5 4,68 b H5 2,37 a 

H10 4,84 b H10 4,12 b 

H15 5,54 b H15 5,12 b 
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Lama Simpan  Rataan Notasi 

H0 P4 2,37 a 

 P0 2,57 a 

    

H5 P4 1,91 a 

 P0 4,68 b 

    

H10 P4 4,12 a 

 P0 4,84 a 

    

H15 P4 5,12 a 

 P0 5,54 a 
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Lampiran 15. Data dan analisis perlakuan terbaik 

Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel dan 

perlakuan 

Keterangan: *    = Nilai terjelek 

         **  = Nilai terbaik 

 Tabel Perlakuan terbaik P0 

Lama 
tekstur 

Tekstur 
Warna 

Kadar 

Air 

Kadar 

Air TPC 

Simpan putih Kuning L* a* b*  Putih Kuning 

0 6,90** 14,78** 58,10** 40,43** 26,73** 82,43** 33,62** 2,57** 

5 6,00 12,90 56,53 39,20 25,05 82,66 34,10 4,68 

10 4,58 11,70 55,23 38,88 20,63* 83,41 35,65 4,84 

15 3,75* 10,70* 52,53* 38,70* 21,93 84,95* 37,13* 5,54* 

 

 Tabel Perlakuan terbaik P4 

Lama 
tekstur 

Tekstur 
Warna 

Kadar 

Air 

Kadar 

Air TPC 

Simpan putih Kuning L* a* b*  Putih Kuning 

0 
5,5** 

13,05** 62,53 24,78** 37,80** 84,02** 34,47** 
 

1,91** 

5 4,53 11,63 62,98** 23,90 37,08 84,55 35,95  2,37 

10 3,38* 11,2 61,11 21,93 36,68 85,21 36,67   4,12 

15 3,38 10,95* 58,15* 21,53* 32,83* 85,65* 39,03* 5,12* 
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 Data nilai Variabel Terpenting oleh Responden 

Responden 
Tekstur Tekstur 

Warna 
Kadar Air Kadar Air 

TPC 
Putih Kuning Putih Kuning 

1 4 5 6 2 3 1 

2 5 2 1 4 3 6 

3 4 5 6 1 2 3 

4 3 2 1 5 4 6 

5 5 4 3 2 1 6 

6 2 3 6 4 5 1 

7 3 5 6 2 4 1 

8 5 4 3 2 1 6 

9 6 5 4 2 1 3 

10 2 1 5 3 4 6 

11 5 6 4 2 3 1 

12 3 4 6 1 2 5 

13 6 4 5 3 2 1 

14 2 1 3 5 4 6 

15 1 2 4 5 3 6 

Jumlah 56 53 63 43 42 58 

Rata-rata 3,73 3,53 4,2 2,87 2,8 3,87 

Rangking III IV I V VI II 
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 Data Perhitungan Perlakuan Terbaik P0 

Variabel  BV BN 
H0 H5 H10 H15 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Tekstur Putih 0,89 0,18 1,00 0,18 0,71 0,13 0,26 0,05 0 0 

Tekstur Kuning 0,84 0,17 1,00 0,17 0,54 0,09 0,25 0,04 0 0 

Warna L* 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 0,14 0,48 0,09 0 0 

Warna a* 1,00 0,20 1,00 0,20 0,29 0,05 0,10 0,02 0 0 

Warna b* 
1,00 0,20 0,79 0,16 0,51 0,10 -0,21 

-

0,04 0 0 

Kadar Air Putih 0,68 0,14 1,00 0,14 0,91 0,12 0,61 0,08 0 0 

Kadar Air 

Kuning 0,67 0,13 1,00 0,13 0,86 0,12 0,42 0,05 0 0 

Total Bakteri 0,92 0,18 1,00 0,18 0,29 0,05 0,24 0,04 0 0 

Total 7,00 1,40 

 

1,36 

 

0,81 

 

0,35 

 

0 

 

 Data Perhitungan Perlakuan Terbaik P4 

Variabel  BV BN 
H0 H5 H10 H15 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Tekstur Putih 0,89 0,18 1,00 0,18 0,54 0,09 0 0 0 0 

Tekstur 

Kuning 0,84 0,17 1,00 0,17 0,32 0,05 0,12 0,02 0 0 

Warna L* 1,00 0,20 0,90 0,18 1,00 0,20 0,61 0,12 0 0 

Warna a* 1,00 0,20 1,00 0,20 0,73 0,15 0,12 0,02 0 0 

Warna b* 1,00 0,20 1,00 0,20 0,86 0,17 0,77 0,15 0 0 

Kadar Air 

Putih 0,68 0,14 1,00 0,14 0,67 0,09 0,27 0,03 0 0 

Kadar Air 

Kuning 0,67 0,13 1,00 0,13 0,68 0,09 0,52 0,07 0 0 

Total Bakteri 0,92 0,18 1,00 0,18 0,86 0,16 0,29 0,05 0 0 

Total 7,00 1,40 

 

1,38* 

 

1,00 

 

0,48 

 

0 

 


