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ABSTRACT 
 
 The research was aimed to determine the effect of 
white turmeric juice addition on protein content, water 
activity, and amino acid content of salted egg. The materials 
were egg with B grade, water, salt and white turmeric juice. 
The method was experiment using Complete Randomized 
Design (CRD) with five treatment and three for replication. 
This research were divided into P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), 
P3 (30%), and P4 (40%). Data was analyzed using Analysis of 
Variance (ANOVA) and then continued by Duncans Multiple 
Range Test (DMRT), if it was found significant effect among 
treatment. The result showed that the white turmeric juice 
gave highly significant effect (P<0.01) on protein content but 
gave unsignificant effect (P>0.05) on albumen and yolk water 
activity. White turmeric juice also raise the content of amino 
acids in albumen and yolk. The best value were indicated of 
protein content, albumen water activity, and yolk water 
activity was 18,4%, 0,970 and 0,961. Salted egg with turmeric 
acid also contains 10 essential amino acids and 8 non essential 
amino acids. The conclusion showed that concentrate of white 
turmeric juice 40% in salted egg was the best treatment. 
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RINGKASAN 
 
 Penelitian dilakukan pada tanggal 26 November 2014 
sampai dengan 31 Desember 2014 yang dilakukan di 
Laboratorium Telur Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang, Laboratorium Pengujian Mutu dan 
Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penambahan konsentrasi sari kunyit putih dalam 
proses pengasinan telur yang ditinjau dari kadar protein, 
aktivitas air dan kandungan asam aminonya, serta untuk 
mengetahui konsentrasi penambahan sari kunyit putih yang 
terbaik pada pembuatan telur asin. Penelitian in diharapkan 
dapat memberikan informasi tentang kadar protein, aktivitas 
air, dan kadar asam amino pada telur asin yang diberi 
penambahan sari kunyit putih. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
telur asin yang dibuat dari telur itik dengan grade B yang 
diperoleh dari pengusaha telur asin di daerah Batu, kunyit 
putih dari daerah Tumpang, garam, dan air bersih. Metode 
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yang digunakan adalah percobaan laboratorium Rancangan 
percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 
dan dari setiap perlakuannya dilakukan 3 kali ulangan. Metode 
pengasinan telur dilakukan dengan metode basah yaitu dengan 
perendaman telur kedalam larutan garam jenuh. Perendaman 
telur itik dilakukan selama 10 hari. Perlakuan yang diberikan 
adalah P0 (larutan garam jenuh tanpa penambahan sari kunyit 
putih), P1 (larutan garam jenuh 90% + sari kunyit putih 10%), 
P2 (larutan garam jenuh 80% + sari kunyit putih 20%), P3 
(larutan garam jenuh 70% + sari kunyit putih 30%) dan P4 
(larutan garam jenuh 60% dan sari kunyit putih 40%). 
Variabel yang diamati adalah kadar protein, aktivitas air dan 
kandungan asam aminonya. 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan 
sari kunyit putih pada proses pengasinan telur memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein 
telur asin, sedangkan pada aktivitas air putih telur dan kuning 
telur, penambahan sari kunyit putih tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P>0,05). Kadar protein pada P0 sampai 
P4 berturut-turut adalah 16.5, 17,2, 17,6, 17,6 dan 18,4%. 
Nilai aktivitas air putih telur pada P0 sampai P4 adalah 0,979, 
0,978 , 0,974 , 0,972 dan 0,970, sedangkan aktivitas air pada 
kuning telurnya adalah 0,972,  0,969, 0,962, 0,967 dan 0,961. 
Telur asin yang ditambahkan dengan sari kunyit putih 
mengandung 10 asam amino esensial dan 8 asam amino non 
esensial baik pada putih telur maupun kuning telurnya. Kadar 
asam amino pada telur asin cenderung meningkat sesuai 
dengan jumlah penambahan sari kunyit putih. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 
sari kunyit putih pada telur asin mampu meningkatkan kadar 
protein dan asam aminonya, akan tetapi tidak menurunkan 
aktivitas air pada telur asin tersebut. Konsentrasi penambahan 
sari kunyit yang terbaik pada telur asin adalah pada perlakuan 
P4 yaitu dengan penambahan sari kunyit sebanyak 40%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Telur merupakan sumber protein hewani yang 

memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur 
juga merupakan bahan makanan yang praktis sehingga sering 
digunakan sebagai lauk dan bahan pencampur berbagai 
makanan. Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, vitamin 
dan mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium dan vitamin B 
kompleks (Astawan, 2003). Telur memiliki kelemahan yaitu 
memiliki sifat mudah rusak. Umumnya telur akan mengalami 
kerusakan setelah disimpan lebih dari 2 minggu di ruang 
terbuka. Kerusakan pada telur bisa terjadi karena penguapan 
gas dari dalam telur yang menyebabkan pH telur mengalami 
kenaikan. Penyebab kerusakan lainnya adalah masuknya 
mikroba melalui pori pori telur. Pengawetan telur perlu 
dilakukan untuk memperpanjang daya simpan telur yang salah 
satu caranya adalah dengan  pembuatan telur asin. 

Telur asin merupakan telur utuh yang diawetkan 
dengan adonan yang mengandung garam (NaCl) sehingga 
menghasilkan telur asin yang memiliki masa simpan yang 
lebih lama. Telur yang biasa digunakan untuk telur asin adalah 
telur itik karena telur itik memiliki pori pori yang lebih besar 
dari telur ayam sehingga memungkinkan garam untuk masuk 
ke dalam telur. Kelebihan dari telur asin adalah dapat 
meningkatkan daya simpan, menambah cita rasa, 
meningkatkan nilai ekonomis, meningkatkan selera konsumen, 
serta mencegah perkembangan  mikroba pada telur. 
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Saat ini telah banyak inovasi pembuatan telur asin itik  
untuk meningkatkan selera konsumen dan deferensiasi produk 
telur asin. Salah satu inovasi yang dilakukan pada pembuatan 
telur asin adalah dengan penambahan unsur lain pada saat 
pembuatannya. Zat yang ditambahkan pada pembuatan telur 
asin akan masuk melalui pori pori telur sehingga zat tersebut 
dapat ditemukan di produk akhir telur asin. Salah satu inovasi 
pembuatan telur asin yang cukup menarik adalah telur asin 
dengan kandungan antioksidan. Peran antioksidan sangat 
penting untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. 
Antioksidan juga dapat berfungsi melindungi lipoprotein 
densitas rendah dari reaksi oksidasi sehingga dapat mencegah 
terjadinya arteriosklerosis.  

Antioksidan alami banyak ditemukan di tumbuh 
tumbuhan serta buah buahan. Salah satu sumber antioksidan 
alami yang ada di Indonesia adalah kunyit putih (Curcuma 
zedoaria). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rimpang 
temu putih (Curcuma zedoaria) mempunyai banyak manfaat 
diantaranya mempunyai aktivitas antimikroba, yaitu 
antibakteri dan antijamur (Rita, 2011). Tanaman ini digunakan 
sebagai ramuan obat tradisional dalam bentuk campuran 
maupun dalam bentuk tunggal. Salah satu penggunaan empiris 
tanaman ini adalah sebagai obat gangguan perut seperti mual, 
sebah, sakit perut dan diare. Kandungan kimia yang terdapat 
dalam rimpang dan daun temu putih adalah curcumin, 
zedoarin, gum, resin, pati, saponin, flavanoida, polifenol, dan 
minyak atsiri seperti cineol, camphene, zingiberene, borneol, 
dan camphor (Maiyani, 2011). 

Kunyit putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh 
manusia. Penambahan sari kunyit putih pada pembuatan telur 
asin bertujuan untuk deferensiasi produk telur asin menjadi 
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produk pangan fungsional dengan kandungan antioksidan dan 
antibakteri.  Sari kunyit putih yang ditambahkan pada 
pembuatan telur asin dapat menjadi alternatif bagi industri 
telur asin untuk meningkatkan selera konsumen terhadap telur 
asin. 

Berdasarkan urairan di atas, maka perlu dilakukan 
penelitian tentang pengaruh penambahan sari kunyit putih 
(Curcuma zedoaria) pada telur asin  ditinjau dari kadar 
protein, aktivitas air, dan profil protein pada telur tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pengaruh konsentrasi penambahan sari 

kunyit putih pada proses pengasinan telur ditinjau dari 
kadar protein, aktivitas air, dan kandungan asam 
amino telur asin? 

2. Berapa konsentrasi penambahan sari kunyit putih 
terbaik pada telur asin? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan 

sari kunyit putih pada proses pengasinan telur 
terhadap kadar protein, aktivitas air dan kandungan 
asam amino telur asin. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi penambahan sari 
kunyit putih yang terbaik pada telur asin. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Memberikan informasi tentang pengolahan telur asin 

dengan antioksidan. 
2. Memberikan informasi tentang kadar protein, aktivitas 

air, serta kandungan dan kadar asam amino yang ada 
pada telur asin dengan penambahan sari kunyit putih. 

1.5 Kerangka Pikir 
Telur merupakan makanan yang disukai oleh 

masyarakat karena gizinya yang tinggi, mudah diperoleh dan 
harganya relatif murah. Telur mengandung gizi yang lengkap 
seperti protein, lemak, vitamin serta mineral. Akan tetapi, telur 
juga memliki kelemahan yaitu memiliki sifat yang mudah 
rusak, baik karena kerusakan alami, kimiawi, maupun karena 
serangan mikroba yang masuk melalui pori-pori telur. Oleh 
karena itu, proses pengawetan pada telur sangat penting untuk 
mempertahankan kualitas telur. Telur yang diawetkan akan 
mempermudah konsumen dalam menyimpan telur dalam 
waktu yang lebih lama. 

Salah satu cara pengawetan telur yang banyak 
digunakan oleh masyarakat adalah dengan cara pembuatan 
telur asin. Telur yang biasa digunakan untuk pembuatan telur 
asin adalah telur itik karena telur itik mempunyai pori pori 
yang besar, bau yang amis, serta kutikula yang mudah 
dibersihkan. Telur yang telah diasinkan dapat meningkatkan 
umur simpan telur, mengurangi bau amis serta meningkatkan 
cita rasa pada telur (Wahyuni dan Astawan, 2003). Saat ini 
persaingan dalam industri pembuatan telur asin semakin ketat, 
selera konsumen terhadap telur asin pun mulai menurun 
karena kurangnya inovasi dalam pembuatan telur asin. Untuk 
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itu, agar bisa bersaing di pasaran perlu dilakukan inovasi 
dalam pembuatan telur asin. 
  Telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 
menggunakan metode basah (dengan perendaman larutan 
garam) adalah salah satu inovasi pengolahan telur yang 
dapat meningkatkan kualitas telur asin. Kunyit putih memiliki 
kandungan antioksidan, kurkuminoid, zat antimikroba, minyak 
astiri serta polisakarida (Rita, 2011). Senyawa kurkumin yang 
ada pada kunyit putih dapat menekan pertumbuhan bakteri 
pada telur sehingga diharapkan dapat berpengaruh pada 
aktivitas air telur asin. Kunyit putih juga mengandung protein 
yang diharapkan dapat berdifusi melalui pori-pori telur 
sehingga dapat mempengaruhi kadar protein dan kandungan 
asam amino pada telur.  
  Konsentrasi sari kunyit putih yang ditambahkan 
adalah 0% untuk perlakuan kontrol, lalu 10%, 20%, 30% dan 
40%. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Rosita (2014), penambahan sari kunyit pada pembuatan telur 
asin dapat meningkatkan kadar protein pada telur asin. Hal ini 
disebabkan karena kunyit memiliki kandungan protein yang 
selanjutnya akan berdifusi melalui pori-pori dan masuk 
kedalam telur. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmarani 
(2014) menunjukkan bahwa penambahan sari kunyit dapat 
mengurangi jumlah mikroba sehingga dapat memperpanjang 
lama simpannya. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian 
tentang penambahan sari kunyit putih pada pembuatan telur 
asin jika ditinjau dari kadar protein, aktivitas air, serta 
kandungan asam aminonya. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Telur Asin Kunyit Putih 
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1.6 Hipotesis 
Penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

dengan konsentrasi yang berbeda pada pembuatan telur asin 
dapat meningkatkan kualitas telur asin ditinjau dari kadar 
protein, aktivitas air, serta kandungan asam amino pada telur 
asin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kunyit Putih  
Kunyit putih (Curcuma zedoaria) merupakan tanaman 

yang tumbuh merumpun dan memiliki batang semu yang 
tersusun atas pelepah daun, ganggang daun dan helai daun. 
Helaian daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan 
punggung daun berwarna pudar dan mengkilat. Kunyit putih 
memiliki panjang daun antara 31-75 cm dan lebar daun 2-20 
cm (Syukur, 2003). Rimpang kunyit putih berbentuk lonjong, 
sedangkan rimpang cabang yang berupa akar menggembung 
pada bagian ujungnya yang membentuk umbi dengan kulit 
rimpang berwarna putih. Antara rimpang satu dengan lainnya 
cukup sulit untuk dipatahkan. Pada ujung ujung akar tersebut 
terdapat bintil bintil yang merupakan cadangan air. Kulit 
rimpang kunyit putih berwarna putih dan apabila diiris, daging 
rimpangnya berwarna putih kearah kuning muda dan memiliki 
rasa yang pahit. Temu putih berasal dari Himalaya, India dan 
banyak tersebar di Negara-negara Asia meliputi China, 
Vietnam dan Jepang. Di Indonesia, temu putih banyak tumbuh 
liar di Sumatera (Gunung Dempo), di hutan jati Jawa Timur, 
serta banyak dijumpai di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di 
ketinggian sampai 1000 m di atas permukaan laut (Windono 
dan Parfiani, 2002). Berikut ini adalah klasifikasi tanaman 
kunyit putih : 
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Divisio   : Spermatophyta  
Subdivisio  : Angiospermae 
Kelas   : Monocotyledonae  
Bangsa   : Zingiberales  
Suku   : Zingiberaceae  
Marga   : Curcuma 
Spesies   : Curcuma zedoaria  

 
Menurut Indrayani (2012) kandungan minyak atsiri 

dalam temu putih sekitar 0,85%. Komponen utama minyak 
atsiri temu putih yang menyebabkan bau harum adalah 
zingiberene. Kadar pati pada temu putih sekitar 55,54%, kadar 
serat 3,83% dan kadar abu sekitar 5,87%. Indeks biasa dan 
bobot jenis masing-masing bernilai 1,49% dan 0,98%. Warna 
minyak dari ekstraksi rimpang temu putih berwarna putih 
jernih. Kandungan kimia rimpang temu putih terdiri dari 
kurkuminoid (diarilheptanoid), minyak atsiri, polisakarida 
serta golongan lain. Kurkuminoid yang telah diketahui 
meliputi kurkumin, demetoksikurkumin, 
bisdemetoksikurkumin, dan 1,7 bis (4-hidroksifenil)-1,4,6-
heptatrien-3-on. Minyak atsiri berupa cairan kental kuning 
emas mengandung monoterpen dan sesquiterpen. Monoterpen 
terdiri dari monoterpen hidrokarbon (alfa pinen, D-kamfen), 
monoterpen alkohol (D-borneol), monoterpen keton (D-
kamfer), monoterpen oksida (sineol). Seskuiterpen pada 
curcuma zedoaria terdiri dari berbagai golongan dan 
berdasarkan penggolongan yang dilakukan terdiri dari 
golongan bisabolen, elema, germakran, eudesman, guaian dan 
golongan spironolakton. Kandungan lain meliputi etil-p-
metoksisinamat, 3,7-dimetillindan-5-asam karboksilat 
(Windono dan Parfiani, 2002).  



10	  
	  

2.2 Telur 
Telur adalah salah satu bahan makanan hasil ternak 

unggas yang bergizi tinggi dan bermanfaat untuk pemenuhan 
gizi masyarakat. Telur merupakan sumber protein yang lezat 
dan mudah diperoleh. Sebagai salah satu produk peternakan 
unggas, telur merupakan salah satu sumber protein hewani di 
samping daging, ikan dan susu. Tingginya nilai gizi dan 
kemudahan dalam pengolahan telur membuat telur sering 
dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai 
makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur sangat 
baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa 
penyembuhan dari suatu penyakit (Manullang, 2012). Di 
Indonesia terdapat beberapa jenis telur yang sering 
dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu telur ayam, telur itik/ 
bebek, dan telur puyuh. Telur ayam negeri/ ras, umumnya 
berwarna cokelat pastel hingga cokelat merah, dengan berat 
berkisar antara 50 g – 70 g per butir. Telur itik/ bebek 
umumnya berwarna biru hijau, dengan berat berkisar antara 70 
g – 80 g per butir. Telur puyuh umumnya berwarna putih 
dengan bintik cokelat kehitaman dan memiliki berat ± 10 g per 
butir (Nurahmawati, 2011). 

Telur memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap 
seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral serta vitamin. 
Kandungan nutrisi yang ada pada telur terdapat pada bagian 
kuning telur dan putih telur. Akan tetapi, 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 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. 
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Kandungan gizi beberapa jenis telur dapat dilihat di Tabel 1 
dibawah ini  

 
Tabel 1. Kandungan Gizi Beberapa Jenis Telur 

Zat Gizi 
Telur 
Ayam 

Telur Bebek 
Telur Bebek 

Asin 
Kalori (kal) 162 189 195 
Protein (g) 12,8 13,1 13,6 
Lemak (g) 11,5 14,3 13,6 
Karbohidrat (g) 0,7 0,8 1,4 
Kalsium (mg) 54 56 120 
Fosfor (mg) 180 175 157 
Besi (mg) 1,7 2,8 1,8 
Vitamin A (SI) 900 1230 841 
Vitamin B1 (mg) 0,10 0,18 0,28 
Air (g) 74,0 70,8 66,5 
Sumber : (Poedjiaji, 1994) 
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Kandungan gizi bagian putih telur dan kuning telur dari telur 
ayam dan telur itik dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2. Kandungan Gizi Telur Ayam dan Itik 

No Unsur Gizi 

Kadar per 100 gram 
Putih 
Telur 
Ayam 

Kuning 
Telur 
Ayam 

Putih 
Telur 
Itik 

Kuning 
Telur 
Itik 

1 Energi (kal) 46 355 47 377 
2 Air (g) 87,80 49,40 87,80 47,00 
3 Protein (g) 10,80 16,30 11,00 17,00 
4 Lemak (g) 0 31,9 0 34,0 

5 Karbohidra
t (g) 0,80 0,70 0,80 0,80 

6 Mineral (g) 0,60 1,70 0,40 1,20 

7 Kalsium 
(mg) 6 1470 21 150 

8 Fosfor (mg) 17 586 20 400 
9 Besi (mg) 0,20 7,20 0,10 1,00 

10 Vitamin A 
(mcg) 0 600 0 861 

11 Vitamin B 
(mg) 0.01 0,27 0,01 0,60 

Sumber : (Nio, 1992) 

Telur terdiri atas 3 komponen pokok, 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) (Manullang, 2012). Adapun secara rinci dapat 
dilihat pada Gambar 2 : 

 



13	  
	  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian Bagian Telur 
Sumber: (Suprapti, 2006) 

Kualitas telur dapat ditentukan dari kualitas internal 
dan eksternal telur. Kualitas internal telur dapat dilihat dari 
kekentalan putih dan kuning telur, posisi kuning telur, dan ada 
tidaknya noda atau bintik darah pada putih telur atau kuning 
telur. Kualitas eksternal telur dapat ditentukan dari bentuk dan 
warna kulit, permukaan telur, keutuhan, dan kebersihan kulit 
telur. 

Telur memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami 
kerusakan jika disimpan dalam waktu lama. Kerusakan 
tersebut disebabkan kontaminasi pada kulit telur oleh 
mikroorganisme yang berasal dari kotoran induk unggas 
maupun yang ada pada kandang (Kautsar, 2005). Selain 
karena kontaminasi, keruskan telur juga dapat disebabkan oleh 
keluarnya gas karbondioksida pada telur (Astawan, 2003). 
Pada umumnya, telur akan mengalami kerusakan setelah 
disimpan lebih dari 3 minggu di ruang terbuka. Untuk 
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mencegah kerusakan pada telur, salah satu langkah yang dapat 
dilakukan adalah dengan pengawetan telur sehingga telur bisa 
disimpan untuk waktu yang lebih lama. Saat ini telah banyak 
cara pengawetan telur yang telah diketahui, salah satu cara 
yang banyak digunakan di masyarakat adalah dengan 
pembuatan telur asin.  

2.3 Telur Asin 
  Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan 
cara diasinkan. Pembuatan telur asin bertujuan untuk 
memperpanjang daya simpan telur serta menambah citarasa. 
Telur yang telah diasinkan selanjutnya dapat disimpan dalam 
keadaan mentah ataupun matang. Dalam keadaan mentah, 
telur dapat disimpan selama ± 2 minggu, sedangkan dalam 
keadaan matang, telur asin dapat disimpan selama ± 3 minggu 
(Manullang, 2012). Jenis telur yang biasa diolah menjadi 
produk telur asin adalah telur itik. Bobot dan ukuran telur itik 
rata-rata lebih besar dari telur ayam. Warna kulit telurnya agak 
biru muda. Bau amis yang tajam menyebabkan penggunaan 
telur itik dalam berbagai makanan tidak seluas telur ayam. 
Selain baunya yang lebih amis, telur itik juga mempunyai 
pori-pori kulit yang lebih besar dari telur ayam sehingga 
sangat baik diolah menjadi telur asin karena mempermudah 
masuknya garam ke dalam telur (Nurrahmawati, 2011). Telur 
asin dapat dibuat dengan dua cara yaitu : 
1. Cara perendaman  
 Pembuatan telur asin dengan cara perendaman ini 
merupakan cara yang sederhana, yaitu hanya menyangkut 
kegiatan perendaman telur di dalam larutan garam jenuh. 
Larutan garam jenuh dapat tercapai, bila tiap liter air mampu 
melarutkan 650 gram garam (dengan bantuan pemanasan). 
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Perendaman telur dalam larutan garam jenuh dilakukan setelah 
larutan garam jenuh dingin. Perendaman dilakukan selama 7 – 
10 hari, sehingga didapat telur asin mentah. Selain berfungsi 
untuk memberikan rasa asin pada telur, garam juga berfungsi 
sebagai bahan pengawet.  
2. Cara pemeraman 
 Pembuatan telur asin cara pemeraman, dilakukan 
dengan membungkus telur menggunakan adonan dan 
kemudian memeramnya selama 7-10 hari. Setelah proses 
pemeraman dianggap cukup, adonan pembungkus harus 
segera dilepas dari kulit telur tersebut, sehingga rasa asin tidak 
menjadi berlebihan. Adonan pembalut dapat dipakai ulang 
pada periode pemeraman berikutnya. Agar adonan pembalut 
yang mengandung garam dapat menempel kuat pada kulit 
telur, maka diperlukan bahan yang dapat melekat namun tidak 
bereaksi. Adapun adonan yang biasa digunakan untuk 
memeram telur tersebut ada tiga macam yaitu tanah liat, abu 
dapur, dan serbuk batu bata. Sebagaimana halnya garam, bau 
dan warna adonan pembalut akan meresap ke dalam telur dan 
akan mempengaruhi warna kuning telurnya, sehingga 
mempengaruhi kualitas produk telur asin (Manullang, 2012). 

Saat ini pembuatan telur asin tidak hanya difokuskan 
pada pengawetan telur, melainkan juga pada penambahan 
berbagai bahan pada pembuatan telur asin. Penambahan 
berbagai bahan pada saat pengasinan dapat meningkatkan 
citarasa serta manfaat dari telur asin tersebut. Belakangan ini 
banyak dilakukan pembuatan telur asin dengan penambahan 
tanaman herbal yang mengandung antioksidan sehingga dapat 
dihasilkan telura asin yang mengandung antioksidan. 
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2.4 Protein 
Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam 

amino sebagai monomernya. Monomer-monomer ini 
tersambung dengan ikatan peptida, yang mengikat gugus 
karboksil milik satu monomer dengan gugus amina milik 
monomer di sebelahnya (Pantoro, 2007). Unsur utama yang 
terkandung pada protein adalah unsur nitrogen karena nitrogen 
ditemukan pada semua protein namun tidak ditemukan pada 
karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari 
berat protein (Nurrahmawati, 2011). Fungsi protein bagi tubuh 
yaitu: sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan 
tubuh, alat pengangkut, media perambatan impuls syaraf dan 
pengendalian pertumbuhan (Winarno, 2008).  

Telur merupakan sumber protein yang mudah 
didapatkan di pasaran. Kandungan protein pada telur terdapat 
pada putih dan kuning telurnya. Proses pengasinan pada telur 
asin dapat mempengaruhi kadar protein pada telur asin. 
Rahmani dan Yunianta (2007) menyebutkan bahwa 
penggaraman secara basah dapat menurunkan kadar protein 
dengan besar penurunan bergantung pada kadar garam dan 
lama penggaraman. Penurunan kadar protein ini disebabkan 
karena masuknya garam ke dalam telur menyebabkan 
terjadinya denaturasi protein pada telur. Protein yang ada di 
dalam telur mengalami denaturasi disebabkan karena adanya 
gangguan atau perubahan pada struktur sekunder dan tersier 
akibat terjadinya interaksi dengan garam (Amir, 2014). 

Analisis protein pada umumnya bertujuan untuk 
mengetahui kadar protein dalam bahan makanan (Sudarmadji, 
1997). Analisis protein pada bahan pangan dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan 
metode kjeldahl. Metode kjeldahl digunakan untuk mengalasis 
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kadar protein kasar dalam pangan secara tidak langsung 
karena yang dianalisis pada metode kjeldahl adalah kadar 
nitrogennya. Oleh karena itu, kekurangan dari  metode ini 
adalah kandungan nitrogen dari zat zat selain protein pun ikut 
teranalisa sebagai protein (Batubara, 2009). Meskipun 
demikian, cara ini masih sering digunakan karena dianggap 
cukup teliti untuk pengukuran kadar protein dalam zat 
makanan. 

2.5 Aktivitas air 
Aktivitas air atau Water Activity (Aw) sering disebut 

juga air bebas, karena mampu membantu aktivitas 
pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimiawi pada 
bahan pangan. Bahan pangan yang mempunyai kandungan 
atau nilai aw tinggi pada umumnya cepat mengalami 
kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba maupun akibat 
reaksi kimia tertentu seperti oksidasi dan reaksi enzimatik 
(Wulandari, 2013). Aktivitas air (Aw) berkaitan erat dengan 
kadar air. Aktivitas air atau water activity (Aw) sering disebut 
juga air bebas, karena mampu membantu aktivitas 
pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimiawi pada 
bahan pangan (Waluyo dan Novita, 2013). 
  Mikroba hanya dapat tumbuh pada besaran Aw 
tertentu. Jika nilai Aw lebih rendah dari standar mikroba 
tersebut, maka mikroba tersebut tidak dapat berkembang 
dengan baik dan sebaliknya, jika nilai Aw lebih tinggi, mikroba 
dapat berkembang dengan baik. Menurut Purnomo (1995), 
kebanyakan bakteri tidak dapat tumbuh pada nilai aw dibawah 
0,91 dan kebanyakan jamur tidak dapat tumbuh di bawah Aw 
0,81. Froning et, al (2002) menambahkan bahwa nilai aktivitas 
air pada putih telur segar adalah 0,99. 
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2.6 Asam Amino 
Asam amino adalah suatu komponen organik yang 

mengandung gugus amino dan karboksil. Susunan kandungan 
asam amino dapat menentukan kualitas protein. Protein yang 
mengandung semua asam amino penting dalam jumlah yang 
diperlukan tubuh, maka protein ini mempunyai mutu yang 
tinggi. Jika mengalami kekurangan salah satu atau lebih asam 
amino esensial maka protein ini termasuk mutu yang rendah 
(Winarno 2008). Asam amino biasanya larut dalam air dan 
tidak larut dalam pelarut organik non polar yaitu eter, aseton, 
dan kloroform (Sitompul, 2004). Berdasarkan sifat kimia 
rantai sampingnya, asam amino dapat dibagi menjadi empat 
kelompok, yaitu asam amino yang bersifat basa lemah, asam 
lemah, hidrofilik jika polar dan hidrofobik jika nonpolar 
(Almatsier, 2006).  

Tidak semua asam amino dapat dibuat dalam tubuh 
kita, bila ditinjau dari segi pembentukannya asam amino 
dibagi ke dalam dua golongan, yaitu asam amino eksogen dan 
asam amino endogen. Asam amino eksogen disebut juga asam 
amino esensial dan asam amino endogen disebut juga asam 
amino non esensial (Winarno, 2008). Asam amino esensial 
tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia sehingga harus 
disuplai lewat makanan, sedangkan asam amino non esensial 
dapat diproduksi didalam tubuh manusia (Purbasari, 2008).  

Protein yang terkandung dalam telur termasuk jenis 
protein yang sempurna karena mengandung semua jenis asam 
amino esensial dan asam amino non esensial. Kandungan 
asam amino pada telur dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 
seperti ransum yang diberikan pada itik. Purnamaningsih 
(2010) menyebutkan bahwa faktor terpenting dalam pakan 
yang mempengaruhi berat telur adalah protein, terutama 
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kandungan asam aminonya karena lebih dari 50% berat kering 
telur adalah protein. Selain dengan mengatur makanan ternak, 
mengangkat bulu ternak akan mengurangi kandungan sistin 
dalam telur karena asam amino tersebut dibutuhkan untuk 
pertumbuhan bulu yang baru (Wirakusumah, 2005). 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kuning telur dan putih 
telur memiliki semua jenis asam amino dengan kadar yang 
berbeda. Kandungan asam amino pada kuning telur terlihat 
lebih tinggi apabila dibandingkan dengan putih telurnya. Hal 
ini dikarenakan protein pada kuning telur juga lebih tinggi 
dibandingkan pada putih telur (Nio, 1992). 
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Tabel 3. Kandungan Asam Amino pada Telur 
Jenis asam amino Kuning telur Putih telur 
Alanine 0,836 0,704 
Arginine 0,82 0,648 
Aspartic acid 1,329 1,22 
Cystine 0,272 0,287 
Glutamic acid 1,673 1,55 
Glycine 0,432 0,413 
Histidine 0,309 0,29 
Isoleucine 0,671 0,661 
Leucine 1,086 1,016 
Lysine 0,912 0,806 
Methionine 0,38 0,339 
Phenylalanine 0,68 0,686 
Proline 0,512 0,435 
Serine 0,971 0,798 
Threonine 0,556 0,449 
Tryptophan 0,167 0,125 
Tyrosine 0,499 0,457 
Valine 0,858 0,809 
Sumber : Anonim (2010) 

 Analisis asam amino dapat dilakukan dengan berbagai 
peralatan, antara lain: Amino Acid Analyzer, Thin Layer 
Chromatography (TLC), Ion Exchange Chromatgraphy, 
Liquid Chromatography-Mass Spectrofotometer (LC-MS) 
(Hermiastuti, 2013). Akhir-akhir ini analisis asam amino lebih 
sering menggunakan kromatografi cair dengan kinerja tinggi 
atau yang lebih dikenal dengan istilah High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) (Mandila dan Hidajati, 
2013). Metode analisis asam amino dengan HPLC memiliki 
beberapa keuntungan diantaranya dapat bekerja lebih cepat 
sehingga waktu yang dibutuhkan singkat serta HPLC mampu 
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memisahkan senyawa yang sangat serupa dengan resolusi 
yang baik (Hidayat, 2011). Kelemahan dari metode ini adalah 
sulitnya mendeteksi senyawa yang kita inginkan jika sampel 
yang digunakan memiliki banyak pengotor. Selain itu, 
kebersihan kolom HPLC harus dijaga, karena kolom yang 
kotor tidak akan mampu mendeteksi senyawa yang akan 
dianalisis. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 

sampai dengan Desember 2014. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang 
untuk pengujian kadar protein dan aktivitas air telur asin dan 
Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang 
untuk melakukan pengujian kandungan asam amino telur asin. 

3.2 Materi Penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telur itik dari itik Campbell yang berumur 1 tahun. Telur yang 
digunakan adalah telur grade B sebanyak 60 butir. Telur itik 
diperoleh dari peternakan itik di Desa Junrejo Kota Batu, 
Kunyit putih diperoleh dari daerah Tumpang Kabupaten 
Malang dan Garam grasak yang diperoleh dari Pasar Besar 
Kota Malang. 

3.3 Alat dan Bahan 
3.3.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Alat yang digunakan untuk pembuatan telur asin 

meliputi: Baskom, ember, panci, kompor, pisau, 
timbangan, juicer, sendok, toples, egg tray, tisu, 
alat pengaduk, dan tampah. 

b. Peralatan yang digunakan untuk membuat sari 
kunyit putih meliputi juicer, alat penyaring, pisau, 
termometer, pengaduk, dan gelas ukur. 
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c. Alat yang digunakan unuk analisis telur asin 
meliputi :  
- Uji Kadar Protein menggunakan labu Kjeldahl, 

pemanas listrik, alat penyuling, dan labu 
erlenmeyer. 

- Uji Aktivitas Air menggunakan Aw meter 
dengan merek TESTO 650. 

- Uji Kandungan Asam Amino menggunakan alat 
HPLC merek Shimadzu LC-2010HT. 

3.3.2 Bahan 
1) Bahan yang digunakan untuk analisis telur asin : 

a. Uji kadar protein yaitu H2SO4, Aquadest, NaOH, 
Asam Borat dan HCl. 

b. Uji Aktivitas Air yaitu sampel yang akan diuji. 
c. Uji Kandungan Asam Amino yaitu HCl, Na-

Asetat, Na-EDTA, Metanol, THF, Aquadest dan 
Larutan detektor OPA. 

3.4 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 
yaitu P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%), dan P4 (40%) 
dengan masing masing perlakuan dilakukan pengulangan 
sebanyak 3 kali. 
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Tabel 4. Perlakuan Penelitian 

No Perlakuan Komposisi 

1 P0 Larutan garam jenuh 100% 
2 P1 Larutan garam jenuh 90% + 10% sari 

kunyit putih 
3 P2 Larutan garam jenuh 80% + 20% sari 

kunyit putih 
4 P3 Larutan garam jenuh 70% + 30% sari 

kunyit putih 
5 P4 Larutan garam jenuh 60% + 40% sari 

kunyit putih 
Keterangan : Persentase dari total larutan 500 ml 

Model tabulasi data dapat dilihat pada Tabel 5: 

Tabel 5. Model Tabulasi Data 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 
P0 P0 U1 P0 U2 P0 U3 

P1 P1 U1 P1 U2 P1 U3 

P2 P2 U1 P2 U2 P2 U3 

P3 P3 U1 P3 U2 P3 U3 

P4 P4 U1 P4 U2 P4 U3 
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3.5 Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

1. Kadar Protein 
Dianalisis menggunakan metode Kjeldahl, prosedur 
analisis secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 
1. 

2. Aktivitas Air 
Dianalisis menggunakan alat Aw meter, prosedur 
analisis secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 
2. 

3. Profil Asam Amino 
Dianalisis menggunakan metode High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC), prosedur analisis 
secara lengkap dapat dilihat di Lampiran 3. 

3.6 Analisis Data 
 Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan 
Analisis Ragam dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 
bantuan program Microsoft Excel. Apabila perlakuan 
berpengaruh nyata terhadap variabel yang diamati, maka 
analisis dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Uji 
perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan indeks 
efektivitas. 

3.7 Batasan Istilah 
Penggaraman basah    : Metode pengasinan telur dengan cara 

merendam dalam larutan garam 
jenuh. 

Sari Kunyit Putih         : Perasan air yang dihasilkan rimpang 
kunyit putih dengan menggunakan 
juicer. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Uji Kadar Protein Kuning Telur, Aktivitas Air 
Putih Telur dan Aktivitas Air Kuning Telur 

Rata-rata hasil uji kadar protein kuning telur, aktivitas 
air putih telur, dan aktivitas air kuning telur yang diberi 
perlakuan P0 sampai P4 dapat dilihat pada Tabel 6. Data pada 
Tabel 6 menunjukkan pengaruh penambahan sari kunyit putih 
dengan konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas telur 
ditinjau dari kadar protein kuning telur memiliki pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan aktivitas air putih 
telur, dan aktivitas air kuning telur tidak menunjukkan 
pengaruh yang  nyata (P>0,05). 

 
Tabel 6. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Protein Kuning 
Telur, Aktivitas Air Putih Telur dan Aktivitas Air Kuning 
Telur 

Perlakuan 

Kadar 
Protein 
Kuning 

Telur(%) 

Aktivitas Air Putih 
Telur 

Aktivitas Air 
Kuning Telur 

P0 16,52±0.25 a 0,979±0,002 0,972±0,005 
P1 17,24±0.35 a 0,978±0,008 0,969±0,004 
P2 17,65±0.63 a 0,974±0,008 0,962±0,004 
P3 17,67±0.69 a 0,972±0,01 0,967±0,001 
P4 18,40±0.23 b 0,970±0,006 0,961±0,008 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 



28	  
	  

4.2 Kadar Protein Kuning Telur Asin 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari kunyit putih pada pembuatan telur asin memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein 
telur asin. Rata rata kadar protein paling rendah diperoleh pada 
penambahan sari kunyit 0% atau P0 yaitu sebanyak 16.5%, 
lalu terlihat peningkatan yaitu 17,2 (P1), 17,6 (P2), 17,6 (P3), 
dan 18,4% (P4). Perbedaan yang nyata terlihat pada perlakuan 
P4 yang menunjukkan notasi yang berbeda dibandingkan 
perlakuan lainnya. Hasil analisis data diatas menunjukkan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan kunyit putih, 
maka semakin tinggi pula kadar protein pada kuning telur asin.  

Kadar protein yang terlihat pada perlakuan P1 sampai 
dengan P4 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan 
telur itik mentah. Kadar protein yang ada pada kuning telur 
asin terlihat lebih tinggi meskipun protein telur diduga telah 
mengalami denaturasi karena proses pengasinan dan 
pemanasan. Tingginya kadar protein ini diduga karena jumlah 
protein dari sari kunyit putih yang masuk kedalam telur lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan protein yang terdenaturasi 
karena proses pengasinan dan pemanasan. Perlakuan P4 
menunjukkan peningkatan kadar protein yang cukup 
signifikan yaitu sebanyak 1,5% jika dibandingkan dengan telur 
itik mentah. Peningkatan kadar protein ini diduga disebabkan 
karena adanya protein yang terkandung dalam sari kunyit 
putih yang masuk ke dalam telur secara difusi.  

Fajaryanti (2007) menyatakan bahwa rimpang kunyit 
mengandung 7,8 gram protein setiap 100 gramnya. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 
peningkatan kadar protein pada kuning telur asin yang 
direndam dengan sari kunyit putih. Berdasarkan Nio (1992), 
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kadar protein yang terdapat pada kuning telur itik mentah 
berkisar di angka 17%. Telur yang diasinkan tanpa 
penambahan sari kunyit putih menunjukkan adanya penurunan 
kadar protein jika dibandingkan dengan telur itik yang belum 
diasinkan. Penurunan kadar protein ini diduga disebabkan oleh 
proses pemanasan pada saat telur asin direbus. Pada saat 
pemanasan, protein yang ada dalam telur mengalami 
denaturasi sehingga ketika diuji akan terlihat mengalami 
penurunan. Denaturasi protein merupakan suatu perubahan 
atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier dan 
kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-
ikatan kovalen. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan energi 
kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak 
atau bergetar sangat cepat sehingga merusak ikatan molekul 
tersebut. Pemanasan akan membuat protein terdenaturasi lebih 
banyak sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal 
ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan 
terputusnya interaksi non- kovalen yang ada pada struktur 
alami protein tetapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang 
berupa ikatan peptida (Ophart, 2003). Handayani (2010) 
menambahkan bahwa telur asin yang diberi proses pemanasan 
akan mengalami penurunan kadar protein. Denaturasi protein 
juga dapat terjadi karena penambahan garam pada telur. 
Menurut Hidayati dan Mardiyono (2009), tingginya 
konsentrasi garam dapat menyebabkan denaturasi protein pada 
telur asin. 

4.3 Aktivitas Air Putih Telur Asin 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan sari kunyit putih dengan konsentrasi yang 
berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
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terhadap aktivitas air pada putih telur asin. Nilai aktivitas air 
berada pada angka 0,979 (P0), 0,978 (P1), 0,974 (P2), 0,972 
(P3), dan 0,970 (P4). Data tersebut menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan aktivitas air seiring dengan meningkatnya 
konsentrasi kunyit putih yang ditambahkan, meskipun tidak 
terlihat perbedaan yang  nyata. 

Menurut Froning (2002), nilai aktivitas air pada putih 
telur segar adalah 0,99. Data hasil penelitian menunjukkan 
adanya penurunan aktivitas air pada putih telur asin jika 
dibandingkan dengan putih telur segar. Penurunan aktivitas air 
ini disebabkan oleh masuknya garam pada proses pengasinan 
telur. Selisih aktivitas air yang terlihat adalah sebesar 0,009 
pada P0 sampai dengan P4. Aktivitas air yang yang terrendah 
dapat dilihat pada perlakuan P4, sedangkan aktivitas air yang 
paling tinggi dapat dilihat pada perlakuan P1. Perbedaan yang 
terlihat pada data penelitian tidak menunjukkan perbedaan 
yang nyata sehingga penambahan kunyit putih tidak 
memberikan pengaruh terhadap aktivitas air pada telur asin.  

Garam berperan penting pada pengawetan makanan 
karena garam dapat menyerap air, tidak hanya air bebas, tetapi 
juga air terikat, sehingga aktivitas air akan menurun (Winarno, 
2002). Penambahan garam pada suatu bahan dalam jumlah 
tertentu dapat menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan 
plasmolisa pada sel mikroba, mengurangi daya kelarutan 
oksigen, menghambat kegiatan dan enzim proteolitik dan sifat 
garam yang hidroskopik menyebabkan Aw menurun. Aktivitas 
air ini penting bagi mikroba, karena aktivitas metabolisme 
hanya dapat berlangsung pada jumlah air yang cukup. 
Kecukupan air bagi setiap mikroba berbeda, umumnya bakteri 
memerlukan air yang lebih banyak dibandingkan dengan 
kapang atau ragi (Zulaekah, 2005). 
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Menurut Purnomo (1995), kebanyakan bakteri tidak 
dapat tumbuh pada nilai Aw dibawah 0,91 dan kebanyakan 
jamur tidak dapat tumbuh di bawah Aw 0,81. Nilai Aw yang 
terlihat pada telur asin P0 sampai dengan P4 menunjukkan 
nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan batas Aw 
untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Hal ini menunjukkan 
bahwa telur asin masih memiliki potensi untuk mengalami 
kerusakan yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. 
Meskipun demikian, potensi kerusakan pada telur asin lebih 
rendah daripada telur segar karena aktivitas airnya lebih 
rendah dibandingkan dengan telur segar. 

4.4 Aktivitas Air Kuning Telur Asin 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan sari kunyit putih dengan konsentrasi yang 
berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap aktivitas air pada kuning telur asin. Hasil uji aktivitas 
air pada kuning telur asin menunjukkan rata rata hasil Aw pada 
P0 sebesar 0,972, P1 sebesar 0,969, P2 sebesar 0,962, P3 
sebesar 0,967, dan P4 sebesar 0,961. 

Nilai aktivitas air pada P0 sampai dengan P4 terlihat 
sedikit lebih rendah jika dibandingkan nilai Aw pada telur 
segar. Hal ini disebabkan karena masuknya garam kedalam 
telur ketika proses perendaman dengan larutan garam dan sari 
kunyit putih. Hasil analisis yang tidak menunjukkan perbedaan 
nyata menunjukkan bahwa penambahan sari kunyit putih tidak 
mempengaruhi nilai aktivitas air pada telur asin. Penururnan 
nilai aktivitas air pada telur asin hanya disebabkan karena 
masuknya garam ke dalam telur asin. 

Nilai Aw di kisaran 0,96 menyebabkan kuning telur 
asin masih rentan terhadap serangan dari bakteri maupun 
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jamur seperti yang terlihat pada putih telur asin. Bakteri masih 
dapat hidup pada nilai Aw 0,91 sedangkan jamur masih bisa 
bertahan pada nilai aw 0,81. Kuning telur asin akan lebih awet 
pada masa penyimpanan jika dibandingkan dengan telur segar 
karena nilai Aw nya yang lebih rendah, akan tetapi masih 
terdapat potensi kerusakan yang disebabkan oleh bakteri 
maupun jamur. 

Sun (2012) menyebutkan bahwa penambahan garam 
sebanyak 10% pada kuning telur akan menurunkan aktivitas 
air ke angka 0,86. Nilai Aw pada P0 sampai P4 terlihat cukup 
tinggi jika dibandingkan dengan penelitian tersebut. Hal ini 
diduga karena pada pembuatan telur asin dengan penambahan 
sari kunyit putih yang kami lakukan, garam yang terdifusi ke 
dalam kuning telur tidak mencapai 10%. Perbedaan kadar 
garam inilah yang diduga menyebabkan tingginya nilai Aw 
pada perlakuan P0 sampai dengan P4. 

 Gustavo (2007) menyebutkan bahwa telur segar 
memiliki nilai Aw sebesar 0,97. Penurunan nilai Aw ini 
disebabkan karena masuknya garam pada saat perendaman 
telur asin. Koswara (2009) menyebutkan bahwa penambahan 
garam pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan bahan 
pangan tersebut. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tekanan 
osmotik yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba (sel 
mengalami dehidrasi karena keluarnya cairan dari sel) dan sel 
menjadi peka terhadap CO2. Penambahan garam juga akan 
mengurangi oksigen terlarut, menghambat kerja enzim, dan 
mengurangi aktivitas air dalam bahan pangan. 
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4.5 Kandungan Asam Amino Telur Asin 
Kualitas protein dapat ditentukan dengan melihat 

kandungan asam amino penyusunnya. Tidak semua protein 
mempunyai nilai gizi yang sama karena perbedaan jumlah dan 
jenis asam amino yang terkandung dalam tiap protein. Analisis 
asam amino bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah 
asam amino esensial yang terkandung dalam suatu protein 
bahan pangan. Analisis asam amino dengan HPLC hanya 
dilakukan pada ulangan pertama. Hasil analisis komposisi 
asam amino dari telur asin dengan metode HPLC disajikan 
pada Tabel 7-10 : 

 
Tabel 7. Kandungan Asam Amino Esensial Kuning Telur % 

Asam 
Amino P0 P1 P2 P3 P4 Anonim 

(2010) 
Arginin 0,69 0,726 0,774 0,746 0,747 0,82 

Histidin 0,459 0,486 0,493 0,496 0,449 0,309 

Threonin 0,63 0,713 0,719 0,724 0,725 0,556 

Valin 1,38 1,45 1,486 1,498 1,494 0,858 
Methioni
n 0,921 0,952 0,986 0,999 1,003 0,38 

Isoleucin 0,928 0,968 0,988 0,998 1,004 0,671 

Leucin 1,87 1,952 1,962 1,989 1,99 1,086 

Lysin 1,161 1,215 1,235 1,25 1,253 0,912 
Fenilalani
n 1,161 1,213 1,241 1,242 1,258 0,68 

Triptofan 0,23 0,24 0,247 0,251 0,253 0,167 

Total 9,43 9,915 10,131 10,193 10,17
6 6,439 

Sumber : (Anonim, 2010) 
Keterangan : Persentase asam amino dari total protein telur 
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Tabel 8. Kandungan Asam Amino Non Esensial Kuning Telur 
(%) 
Asam 
Amino P0 P1 P2 P3 P4 Anonim 

(2010) 
Alanin 0,91 0,97 0,989 0,996 1,001 0,836 
Asam 
Aspartat 1,845 1,934 1,98 1,981 1,993 1,329 

Asam 
Glutamat 2,98 3,146 3,185 3,19 3,209 1,673 

Serin 1,057 1,204 1,226 1,232 1,234 0,971 
Glisin 0,69 0,723 0,731 0,741 0,746 0,432 
Prolin 1,142 1,204 1,23 1,238 1,241 0,512 
Tirosin 0,923 0,966 0,989 0,994 0,994 0,499 
Sistin 0,46 0,486 0,493 0,497 0,498 0,272 

Total 10,007 10,633 10,823 10,869 10,91
6 6,524 

Sumber : (Anonim, 2010) 
Keterangan : Persentase asam amino dari total protein telur 
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Tabel 9. Kandungan Asam Amino Esensial Putih Telur (%) 
Asam 
Amino P0 P1 P2 P3 P4 Anonim 

(2010) 

Arginin 0,383 0,404 0,413 0,413 0,414 0,648 

Histidin 0,255 0,27 0,274 0,274 0,276 0,29 

Threonin 0,35 0,396 0,399 0,401 0,402 0,449 

Valin 0,767 0,807 0,826 0,825 0,828 0,809 
Methioni
n 0,512 0,541 0,548 0,553 0,556 0,339 

Isoleucin 0,515 0,538 0,549 0,553 0,556 0,661 

Leucin 1,101 1,086 1,09 1,102 1,103 1,016 

Lysin 0,645 0,676 0,686 0,692 0,695 0,806 
Fenilalani
n 0,645 0,675 0,69 0,688 0,697 0,686 

Triptofan 0,127 0,133 0,137 0,139 0,14 0,125 

Total 5,3 5,526 5,612 5,64 5,667 5,829 
Sumber : (Anonim, 2010) 
Keterangan : Persentase asam amino dari total protein telur 
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Tabel 10. Kandungan Asam Amino Non Esensial Putih Telur 
(%) 
Asam 
Amino P0 P1 P2 P3 P4 Anonim 

(2010) 
Alanin 0,505 0,539 0,55 0,552 0,555 0,704 
Asam 
Aspartat 1,025 1,076 1,1 1,098 1,105 1,22 

Asam 
Glutamat 1,66 1,75 1,77 1,767 1,779 1,55 

Serin 0,587 0,67 0,681 0,682 0,684 0,798 
Glisin 0,383 0,402 0,406 0,41 0,414 0,413 
Prolin 0,634 0,67 0,683 0,686 0,688 0,435 
Tirosin 0,513 0,537 0,549 0,551 0,551 0,457 
Sistin 0,255 0,27 0,247 0,275 0,267 0,287 

Total 5,562 5,914 5,986 6,021 6,043 5,864 
Sumber : (Anonim, 2010) 
Keterangan : Persentase asam amino dari total protein telur 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produk 
telur asin mengandung 10 asam amino esensial yaitu histidin, 
arginin, treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, 
lisin dan triptofan serta 8 asam amino non esensial yang 
meliputi asam aspartat, asam glutamat, tirosin, sistin, serin, 
glisin, alanin, dan prolin. Tidak ada perbedaan pada jenis asam 
amino yang ada pada kuning dan putih telur, akan tetapi 
terdapat perbedaan pada kadar tiap asam aminonya. Jika 
dibandingkan dengan standar kadar asam amino pada telur, 
terlihat perbedaan kadar asam aminonya. Kadar asam amino 
pada telur asin ada yang mengalami kenaikan, penurunan, 
maupun yang sama dengan standar yang ada. 
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Asam amino yang perlu mendapat perhatian khusus 
bagi nutrisi protein adalah asam amino esensial. Mutu protein 
juga dinilai dari perbandingan asam-asam amino yang 
terkandung dalam protein tersebut. Protein yang dapat 
menyediakan asam amino esensial dalam suatu komposisi 
yang hampir menyamai kebutuhan manusia, mempunyai mutu 
yang tinggi (Purbasari, 2008). 

Perbandingan antar perlakuan menunjukkan 
peningkatan kadar hampir semua asam amino seiring dengan 
penambahan konsentrasi sari kunyit putih. Kadar paling 
rendah ditemui pada perlakuan P0 dan terus meningkat sampai 
dengan P4. Peningkatan ini sesuai dengan hasil uji protein 
yang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Kadar 
protein yang meningkat seiring dengan penambahan 
konsentrasi sari kunyit putih diduga juga meningkatkan kadar 
asam amino yang ada pada telur. Hal ini disebabkan karena 
asam amino merupakan senyawa penyusun  protein.  

Beberapa asam amino yang mengalami penurunan 
terhadap standar pada putih telur asin adalah Alanin, Arginin, 
Asam Aspartat, Sistin, Glisin, Histidin, Isoleusin, Lisin, Serin 
dan Threonin sedangkan pada asam amino Asam Glutamat, 
Leusin, Metionin, Prolin, Triptophan dan Tirosin mengalami 
kenaikan. Kadar asam amino fenilalanin dan valin cenderung 
tetap. Sedangkan pada kuning telur asin, asam amino yang 
menunjukkan kenaikan dibandingkan standar adalah Leusin, 
Metionin, Prolin, Triptofan dan Tirosin. Variasi kadar asam 
amino ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti 
denaturasi protein pada saat pemanasan, denaturasi protein 
karena pengasinan dan juga masuknya protein dari kunyit 
putih pada saat proses perendaman. Proses pemanasan dan 
pengasinan dapat menyebabkan turunnya kandungan protein 
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pada telur karena terjadinya denaturasi protein. Masuknya 
protein dari kunyit putih dapat menyebabkan naiknya kadar 
protein pada telur asin. Naik dan turunnya kadar protein ini 
juga akan mempengaruhi kadar asam amino pada telur. 

Asam glutamat merupakan asam amino tertinggi yang 
terdapat pada telur asin, yaitu sebesar 1,7% pada putih telur 
dan 3,2% pada kuning telur. Kandungan Asam Aspartat juga 
cukup tinggi  yaitu sekitar 1,1% pada putih telur dan sekitar 
1,9% pada kuning telur. Menurut Krug dan Riffel (2009), 
asam amino non esensial yang banyak ditemui di jaringan otot 
hewan adalah alanin, glisin dan asam glutamat. Asam glutamat 
merupakan asam amino non esensial, berperan dalam 
menunjang fungsi otak. 

Asam amino pembatas pada putih telur asin adalah 
sistin dengan nilai sekitar 0,26%. Nilai ini juga sedikit lebih 
rendah jika dibandingkan dengan standar asam amino pada 
putih telur yang berada pada nilai 0.28%. Sistin merupakan 
asam amino non esensial, hal ini berarti bahwa tubuh manusia 
dapat mensintesis asam amino ini sehingga keberadaannya 
pada produk pangan tidak terlalu penting jika dibandingkan 
dengan asam amino esensial. Asam amino pembatas pada 
kuning telur adalah triptofan dengan nilai sekitar 0.24%. 
Berbeda dengan sistin, triptofan adalah asam amino esensial, 
hal ini berarti triptofan tidak dapat disintesis oleh tubuh 
manusia sehingga asam amino ini dibutuhkan dalam produk 
pangan untuk mencukupi kebutuhan gizi manusia. Kandungan 
triptofan di kuning telur asin yang diuji lebih tinggi daripada 
standar kandungan triptofan pada telur yaitu 0,16%. Setiap 
jenis bahan pangan yang mengandung protein memiliki asam 
amino pembatas. Asam amino pembatas merupakan asam 
amino yang berada dalam jumlah paling sedikit, sehingga 
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disebut sebagai asam amino pembatas (Harris dan Karmas 
1989). 

Kandungan valin (1,46 % pada putih telur dan 0,81% 
pada kuning telur), isoleusin (0.97% pada putih telur dan 
0,54% pada kuning telur), dan leusin (1,95 % pada putih telur 
dan 1,09% pada kuning telur) yang cukup tinggi diduga 
berperan dalam pertumbuhan otot serta perkembangan otak. 
Secara umum beberapa asam amino yang mempunyai 
kegunaan besar untuk kesehatan baik secara langsung maupun 
tidak langsung diantaranya adalah treonin, metionin, isoleusin, 
leusin, valin, histidin, lisin, phenilalanin, asam aspartat, asam 
glutamat, glisin, alanin, prolin, dan sistin. 

Treonin bermanfaat dalam mencegah penumpukan 
lemak di hati, membantu hati dan fungsi lipotropiknya. 
Metionin merupakan suatu prekursor sistin, yaitu asam amino 
penghasil gluthation untuk detoksifikasi di hati. Asam amino 
berantai panjang valin, isoleusin, dan leusin berperan 
membantu detoksifikasi dan meningkatkan fungsi hati. Oleh 
sebab itu, suplementasi dengan menggunakan asam amino 
sangatlah penting untuk mengembalikan sejumlah asam amino 
yang hilang dalam tubuh, yang dapat meningkatkan kesehatan 
(Anonim 2003). 

4.6 Perlakuan Terbaik 
Penentuan perlakuan terbaik telur asin dilakukan 

dengan membandingkan nilai perlakuan pada setiap variabel. 
Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik, didapatkan 
total nilai hasil yang tertinggi yaitu pada perlakuan P4 dengan 
penambahan sari kunyit putih sebanyak 40%. Penambahan sari 
kunyit putih sebanyak 40% menunjukkan peningkatan yang 
nyata pada kadar protein kuning telur asin. Kadar asam amino 
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juga terlihat mengalami peningkatan yang paling tinggi pada 
perlakuan P4. Aktivitas air pada putih dan kuning telur tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata pada perlakuan P0 sampai 
dengan P4. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
1. Penambahan sari kunyit putih pada telur asin mampu 

meningkatkan kadar protein dan asam amino, namun 
tidak menurunkan aktivitas air pada telur asin tersebut. 

2. Konsentrasi penambahan sari kunyit putih yang 
terbaik pada telur asin adalah pada perlakuan P4 yaitu 
sebanyak 40%. 

5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian telur asin dengan 
penambahan kunyit putih, saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Perlu dilakukan penambahan sari kunyit putih dengan 
model lain. 

2. Perlu dilakukan penelitian tentang penambahan sari 
kunyit putih pada telur asin dengan cara pengasinan 
kering. 
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Lampiran 1. Metode Analisis Kadar Protein 
 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis protein metode 
Kjeldahl terdiri dari tiga tahap, yaitu destruksi, destilasi, dan 
titrasi.  
 

1. Sampel telur asin rebus ditimbang seksama 0,5 gram 
sampel kemudian dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 
100 mL.  

2. Ditambahkan 15 mL H2SO4 pekat.  

3. Dipanaskan di atas pemanas listrik sampai mendidih 
dan larutan berubah menjadi jernih kehijau-hijauan 
selama kurang lebih 2 jam dan biarkan menjadi 
dingin.  

4. Sampel yang telah menjadi dingin dipasang ke alat 
penyuling, ditambah sedikit aquadest, 80 mL NaOH 
30% dan beberapa tetes indikator.  

5. Disuling selama ± 6 menit, dan sebagai penampung 
digunakan 25 mL asam Borat 1% yang telah dicampur 
indikator campuran (campuran 10 mL larutan 
bromocresol 0,1% dalam alkohol 95% dan 2 mL 
larutan metil merah 1% dalam alkohol 95%).  

6. Ujung pendingin dibilas dengan aquadest, dan sampel 
dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N.  

 
 
 

Lampiran	  1 



50	  
	  

Lampiran 2. Metode Analisis Aktivitas Air 
 
Pengujian Aktivitas Air dilakukan menggunakan alat Aw meter 
dengan merek TESTO 650. Prosedur pengujian aktivitas air 
adalah sebagai berikut : 
 

1. Sambungkan probe moisture dengan channel 
2. Tekan tombol ON 
3. Tekan tombol OK untuk menuju ke menu 
4. Pilih probe, tekan OK 
5. Setting skala, tekan OK 
6. Pilih channel 
7. Pilih %, tekan OK 
8. Sesuaikan dengan menggunakan tombol tanda panah 
9. Masukkan sampel yang akan diukur Aw nya pada 

chamber 
10. Tekan tombol fungsi, pilih fungsi Aw value 
11. Pengukuran nilai Aw dianggap selesai apabila nilai di 

display telah stabil 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lampiran	  2 
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Lampiran 3. Metode Analisis Kandungan Asam Amino 
 
Analisis asam amino dengan menggunakan HPLC terdiri dari 
empat tahap, yaitu: tahap pembuatan hidrolisat protein, tahap 
pengeringan, tahap derivatisasi dan tahap injeksi serta analisis 
asam amino. 

1. Tahap pembuatan hidrolisat protein 
Preparasi sampel, yaitu tahap pembuatan hidrolisat 
protein, sampel ditimbang sebanyak 0,1 g dan 
dihancurkan. Sampel yang telah hancur ditambahkan 
HCl 6 N sebanyak 10 ml yang kemudian dipanaskan 
dalam oven pada suhu 100 C selama 24 jam. 
Pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi 
hidrolisis. 
 

2. Tahap pengeringan 
Sampel disaring dengan dengan kertas saring milipore. 
Penyaringan ini bertujuan agar larutan yang dihasilkan 
benar-benar bersih, terpisah dari padatan. Hasil 
saringan diambil sebanyak 30 µl dan dikeringkan 
menggunakan water bath atau evaporator.  

3. Tahap derivatisasi 
Larutan derivatisasi sebanyak 30 µl ditambahkan pada 
hasil pengeringan, larutan derivatisasi dibuat dari 
larutan buffer kalium borat dengan sampel 1:1 
kemudian dicampurkan larutan Ortoftalaldehida 
dengan perbandingan 5:1 dengan sampel.  
 

4. Injeksi ke HPLC 
Hasil saringan diambil sebanyak 40 µl untuk 
diinjeksikan ke dalam HPLC. Perhitungan konsentrasi 
asam amino yang ada pada bahan dilakukan dengan 
pembuatan kromatogram standar dengan 
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menggunakan asam amino yang telah siap pakai yang 
mengalami perlakuan yang sama dengan sampel.  
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Lampiran 4. Data dan analisa statistik uji kadar protein 
kuning telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 
yang berbeda 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-
Rata U1 U2 U3 

P0 16,23 16,62 16,72 49,57 
16,52±0,

25 

P1 16,84 17,52 17,38 51,74 
17,24±0,

35 

P2 17,12 18,35 17,48 52,95 
17,65±0,

63 

P3 17,1 18,45 17,48 53,03 
17,67±0,

69 

P4 18,14 18,48 18,59 55,21 
18,40±0,

23 

Jumlah 85,43 89,42 87,65 262,5 87,5±1,9
9 

 
• Analisis Ragam 

Ø Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐾 = !..²
!"
= !"!,!²

! (!)
= 4593,75 

Ø Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑌!!"
!,!

–𝐹𝐾 

= (16,232 + 16,622 + 16,722 + …..+ 18,592)- 
4593,75 
= 7,93 
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Ø Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =
𝑌!!
𝑟

!

− 𝐹𝐾 

= !",!"!!  …….!!",!"!

!
− 4593,75 

= 5.66 
Ø Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 

JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 
= 7,93 – 5,66 = 2,27 

Ø Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT = !"  !"#$%&'%(
!".!"#$%&'%!

 

= !,!!
!

 
= 1,415 

 
TABEL ANOVA 

 

SK db JK KT F 
hitung 

F 
5% 

F 
1% 

Perlak
uan 4 5,66 1,415 6,23 3,48 5,99 

Galat 10 2,27 0,227    
Total 14 7,93         

Keterangan: F hitung > F tabel 1%, maka faktor perlakuan 
memberikan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kadar protein kuning telur 
asin. 

 
Uji Jarak Berganda Duncan: 
Sx  = KT!"#"$/r 
 = 0,227/3 
 = 0,076 
 = 0,275 
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TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 
 

P 2 3 4 5 
R 

(4,10,0.01) 4,48 4,67 4,78 4,81 
Nilai DMRT 

1% 1,232 1,284 1,315 1,323 
 
DMRT 1% =  R . Sx   
 

Perlakuan Rata Rata 
Rata Rata+ 

DMRT Notasi 
P0 16,52 17,75262885 a 
P1 17,24 18,52490552 a 
P2 17,65 18,96517096 a 
P3 17,67 18,99342517 a 
P4 18,4 

 
b 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik uji aktivitas air 
putih telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 
yang berbeda 

Perlakua
n 

Ulangan 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 

P0 0,98 0,981 0,978 2,939 0,979±0,0
02 

P1 0,978 0,971 0,987 2,936 0,978±0,0
08 

P2 0,982 0,966 0,974 2,922 0,974±0,0
08 

P3 0,978 0,961 0,978 2,917 0,972±0,0
1 

P4 0,975 0,972 0,964 2,911 0,970±0,0
06 

Jumlah 4,893 4,851 4,881 14,625 4,875 
 

• Analisis Ragam 
Ø Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐾 = !..²
!"
= !",!"#²

! (!)
= 14,259 

Ø Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑌!!"
!,!

–𝐹𝐾 

= (0,9782 + 0,9612 + …..+ 0,9782)- 14,259 
= 0,00071 

Ø Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =
𝑌!!
𝑟

!

− 𝐹𝐾 

= !,!"#!!  …….!!,!!"!

!
− 14,259= 0.00019 

Ø Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 
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JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 
= 0,00071– 0,00019= 0,00051 

Ø Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT = !"  !"#$%&'%(
!".!"#$%&'%(

 

= !,!!!"#
!

 
= 4,883 

 
TABEL ANOVA 

 

SK db JK KT F 
hitung F 5% F 1% 

Perlak
uan 4 0,0001

9 4,883 0,94 3,48 5,99 

Galat 10 0,0005
1 5,186    

Total 14 0,0007
1         

Keterangan: F hitung < F tabel 5%, maka faktor perlakuan 
memberikan perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap aktivitas air putih telur asin. 
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Lampiran 6. Data dan analisa statistik uji aktivitas air 
kuning telur dengan penambahan sari kunyit putih yang 
berbeda 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 

P0 0,972 0,973 0,972 2,917 0,972±0,
005 

P1 0,97 0,973 0,965 2,908 0,969±0,
004 

P2 0,967 0,959 0,96 2,886 0,962±0,
004 

P3 0,966 0,967 0,969 2,902 0,967±0,
001 

P4 0,97 0,961 0,953 2,884 0,961±0,
008 

Jumlah 4,845 4,833 4,819 14,49
7 4,832 

 
• Analisis Ragam 

Ø Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐾 = !..²
!"
= !",!"#²

! (!)
= 14,010 

Ø Jumlah Kuadrat Total (JK Total) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑌!!"
!,!

–𝐹𝐾 

= (0,9722 + 0,9732 + …..+ 0,9652)- 14,010 
= 0.00048 

Ø Jumlah Kuadrat Perlakuan (JK Perlakuan) 

𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =
𝑌!!
𝑟

!

− 𝐹𝐾 

= !,!"#!!  …….!!,!"#!

!
− 14,010 

= 0.00026 
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Ø Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat) 
JK Galat = (JK Total – JK Perlakuan) 

= 0,00048– 0,00026= 0,00022 
Ø Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan 

KT = !"  !"#$%&'%(
!".!"#$%&'%(

 

= !.!!!"#
!

 
= 6,726 

 
TABEL ANOVA 

 

SK db JK KT F 
hitung F 5% F 1% 

Perlak
uan 4 0,0002

6 6,726 3,04 3,48 5,99 

Galat 10 0,0002
2 2,206    

TOTA
L 14 0,0004

8         

Keterangan: F hitung < F tabel 5%, maka faktor perlakuan 
memberikan perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap aktivitas air kuning telur asin. 
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Lampiran 7. Perhitungan penentuan perlakuan terbaik 
telur asin dengan penambahan  konsentrasi 
sari kunyit putih 

 
Tabel 1. Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing 
variabel dan perlakuan 

Perlakuan 
Kadar 
Protein 

Aktivitas Air 
Putih Telur 

Aktivitas Air 
Kuning Telur 

P0 16,52* 0,979* 0,972* 
P1 17,24  0,978 0,969 
P2 17,65  0,974 0,962 
P3 17,67  0,972 0,967 
P4 18,40** 0,970** 0,961** 
Keterangan: ** : Nilai Terbaik * : Nilai terjelek 
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Tabel 2. Data nilai variabel terpenting oleh responden 

Respon
den 

Kadar 
Protein 
Kuning 
Telur 

Aktivita
s Air 
Putih 
Telur 

Aktivita
s Air 

Kuning 
Telur 

Asam 
Amino 
Putih 
Telur 

Asam 
Amino 
Kuning 
Telur 

1 3 2 1 5 4 
2 1 2 3 5 4 
3 3 1 2 5 4 
4 3 2 1 4 5 
5 3 1 2 5 4 
6 3 2 1 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 3 1 2 5 4 
9 3 2 1 5 4 

10 2 1 3 4 5 
11 3 1 2 5 4 
12 5 1 2 3 4 
13 5 1 2 3 4 
14 3 1 2 4 5 
15 1 2 3 5 4 

Jumlah 42 22 30 66 65 
Rata-
rata 2,8 1,4 2 4,4 4,3 

Rangki
ng III V IV I II 

Keterangan : Responden penelitian ini adalah 10 Mahasiswa 
Fapet UB dan 5 Dosen Fapet UB 
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1. Bobot Variabel (BV)  =   !"#"!!"#"  !"#$%&#$  !"#$"%&'
!"#"!!"#"  !"#!$%&&$

  

 
2. Bobot Normal (BN)         =!"#"$  !"#$%&!!"#$%&  !"#$"%&'

!"#$%  !"!"#  !"#$"%&'
 

 
3. Nilai Efektifitas (Ne)  = 

!"#$"  !"#$%&'%(!!"#$"  !"#$%&'%(  !"#$"%"&
!"#$"  !"#$%&'!!"#$"  !"#$"%"&

 

 
4. Nilai Hasil (Nh)  = BN x Ne 
5.  
 
Tabel 3. Data nilai variabel terpenting oleh responden 
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Lampiran 8. Grafik Hasil Analisis Asam Amino 
Menggunakan HPLC 
Putih Telur P0 

 
 
 
 
 
 
 
Putih Telur P1 
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Putih Telur P2 

 
 
 
 
 
 
 
Putih Telur P3 
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Putih Telur P4 

 
 
 
 
 
 
 
Kuning Telur P0 
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Kuning Telur P1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuning Telur P2 
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Kuning Telur P3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuning Telur P4 

 


