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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) terhadap Kadar Air Telur Asin 

Kadar air merupakan kandungan air yang terdapat 

dalam suatu bahan. Berdasarkan pengujian kadar air telur asin 

dengan penambahan sari temulawak memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap putih telur, akan tetapi tidak 

memberikan pengaruh terhadap kadar air kuning telur. Nilai 

rata-rata hasil penelitian kadar air putih telur dan kadar air 

kuning telur disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai rata-rata hasil pengujian kadar air telur asin 

dengan penambahan sari temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) 

Keterangan:  Notasi yang berbeda pada kolom diatas 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P< 0,01). 

P0 = tanpa penambahan sari temulawak 

P1 = penambahan sari temulawak 25% dari 

larutan pengasinan 

P2 = penambahan sari temulawak 50% dari 

larutan pengasinan 

P3 = penambahan sari temulawak 75% dari 

larutan pengasinan 

 

Perlakuan 
Rata-rata nilai kadar 

air putih telur (%) 
Rata-rata nilai kadar 

air kuning telur (%) 
P0 85,82+0,89

a 
34,19+0,18

 

P1 83,46+0,39
ab 

34,20+0,26
 

P2 83,40+0,14
ab 

34,29+0,22
 

P3 84,08+1,31
b 

34,51+0,37
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4.1.1 Kadar Air Putih Telur 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

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

kadar air putih telur berkisar antara 83,40% – 85,82%. Rata-

rata nilai kadar air putih telur P0 sebesar 85,82%, P1 sebesar 

83,46%, P2 sebesar 83,40% dan P3 sebesar 84,08%.  

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terjadi karena 

diduga terdapat kandungan pati dalam temulawak yang 

bekerja sama dengan NaCl dalam proses difusi osmosis. Pati 

bersifat higroskopis sehingga mampu menyerap air 

(Wicaksono, Witono, Herlina dan Nuri, 2010). Wulandari 

(2004) menyatakan dalam proses pengasinan akan terjadi 

penurunan kadar air putih telur karena ada dehidrasi osmosis. 

Aplikasi dehidrasi osmosis dalam proses pengasinan terlihat 

dengan keluarnya air dari dalam telur dengan masuknya 

larutan garam ke dalam telur (Kastaman, Sudaryanto dan 

Nopianto, 2010). 

Data kadar air putih telur menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan sari temulawak berbeda konsentrasi 

menghasilkan nilai kadar air yang cenderung menurun. 

Menurut Kaewmanee (2010), penurunan kadar air selama 

pengasinan disebabkan adanya perbedaan tekanan osmosis 

antara putih telur, kuning telur dan media pengasinan. Air 

berpindah dari kuning telur ke putih telur, kemudian menuju 

lingkungan luar telur (bahan pengasin) melalui kerabang telur. 

NaCl secara bertahap berdifusi ke dalam putih telur dan 

kuning telur melalui pori-pori dan membran kerabang selama 

pengasinan dalam larutan garam jenuh. Rata-rata hasil 

penelitian menunjukkan data kadar air putih telur perlakuan 

penambahan sari temulawak 50% dan 75% semakin 
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meningkat, dimungkinkan karena kandungan pati dalam 

temulawak menurunkan kemampuan NaCl dalam proses difusi 

osmosis. Menurut Bircan and Barringer (1998) melakukan 

penelitian mengenai penambahan garam pati sebagai solusi 

peningkatan viskositas, terdapat suatu interaksi antara garam 

dan pati, baik secara langsung mengikat garam atau tidak 

langsung melalui peningkatan viskositas. 

Hasil uji BNJ menunjukkan terdapat perbedaan yang 

sangat nyata antar perlakuan, dengan nilai rata-rata perlakuan 

kontrol menghasilkan nilai rata-rata yang lebih besar 

dibandingkan tiga perlakuan lainnya. Nilai kadar air putih telur 

perlakuan kontrol adalah 85,82%. Nilai rata-rata kadar air 

putih telur yang paling rendah ditunjukkan pada perlakuan 

penambahan sari temulawak 50% dari larutan pengasinan 

yaitu 83,40%. Penurunan kadar air telur itik pada penelitian 

Oktaviani, Kariada dan Utami (2012) selama proses 

pengasinan berkisar antara 6-7% lebih rendah dari telur itik 

mentah. Hasil penelitian menunjukkan penurunan kadar air 

putih telur sebanyak 2-5% dari kadar air putih telur itik segar 

sebesar 88% (Winarno dan Koswara, 2002). Hal ini juga 

terjadi pada penelitian Kaewmanee (2011) yang menunjukkan 

penurunan kadar air putih telur sebanyak 4% dari kadar air 

putih telur segar 87,72% menjadi 83,59% setelah proses 

pengasinan.  

4.1.2 Kadar Air Kuning Telur 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kadar air kuning telur asin. Rata-rata 

kadar air kuning telur asin pada penelitian ini adalah 34,19% - 

34,51%. Rata-rata nilai kadar air kuning telur P0 sebesar 
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34,19%, P1 sebesar 34,20%, P2 sebesar 34,29% dan P3 sebesar 

34,51%. 

Penambahan sari temulawak tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata antar perlakuan tersebut, hal 

ini menunjukkan bahwa penambahan sari temulawak berbeda 

konsentrasi memiliki efektivitas yang sama besar terhadap 

kadar air kuning telur asin. Hal ini juga dimungkinkan karena 

letak kuning telur yang berada paling dalam dari struktur telur 

menyebabkan kuning telur menjadi tujuan akhir dari difusi 

larutan pengasinan. Menurut Kaewmanee (2010), penurunan 

kadar air selama pengasinan disebabkan adanya perbedaan 

tekanan osmosis antara putih telur, kuning telur dan media 

pengasinan. Air berpindah dari kuning telur ke putih telur, 

kemudian menuju lingkungan luar telur (bahan pengasin) 

melalui kerabang telur. NaCl secara bertahap berdifusi ke 

dalam putih telur dan kuning telur melalui pori-pori dan 

membran kerabang selama pengasinan dalam larutan garam 

jenuh.  

Kadar air kuning telur asin pada penelitian ini 

menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada kadar air pada 

kuning telur itik masih segar, yaitu 47% (Winarno dan 

Koswara, 2002). Kadar air berkurang hingga 13%. Kadar air 

kuning telur hasil penggaraman lebih rendah dibandingkan 

telur segar. Hasil penelitian secara keseluruhan pada kadar air 

kuning telur asin menunjukkan nilai yang lebih rendah 

daripada kadar air pada penelitian Kaewmanee (2011) yaitu 

sebesar 36,21%. Penurunan kadar air kuning telur ini 

disebabkan garam mencegah interaksi molekul-molekul air 

dengan kelompok hidrofilik dari protein, sehingga dihasilkan 

air bebas yang masuk ke bagian putih telur (Wulandari, 2004). 

Ditambahkan oleh pernyataan Handayani (2010) bahwa 
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penurunan kadar air telur selama proses pengasinan yang 

menyebabkan telur asin menjadi awet. 

Penurunan kadar air pada penelitian ini menunjukkan 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian 

Wibawanti dkk. (2013) menunjukkan pada telur asin itik yang 

dimasak dengan pengasapan cair mengalami penurunan kadar 

air kuning telur sebesar 5-7% dari kadar air kuning telur asin 

segar dan berada pada kisaran hasil penelitian Simanjuntak 

dkk. (2013) yang menunjukkan nilai kadar air telur asin itik 

yang dimasak dengan cara kombinasi mengalami penurunan 

sebesar 7-16% dari kadar air telur itik utuh. Hal tersebut 

diduga karena strain itik yang berbeda memiliki jumlah dan 

ukuran pori-pori kulit telur itik berbeda pula, sehingga kadar 

air kuning telur asin itik yang dihasilkan berbeda pula. 

Wulandari (2004) menyatakan bahwa penguapan air 

dipengaruhi oleh diameter dan jumlah pori-pori pada kulit 

telur. 

4.2 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) terhadap Warna L*, a*, b* Telur 

Asin 

Warna kuning telur asin merupakan salah satu 

parameter yang dilihat oleh konsumen dari segi fisik. 

Berdasarkan pengujian warna L* (kecerahan), a* (kemerahan), 

b* (kekuningan) telur asin dengan penambahan sari 

temulawak berpengaruh nyata terhadap warna L* (kecerahan) 

dan memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna a* 

(kemerahan) dan warna b* (kekuningan) telur asin. Nilai rata-

rata hasil pengujian warna L*, a*, b* disajikan pada tabel 9. 
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Tabel 9. Nilai rata-rata hasil pengujian warna L*, a*, b* telur 

asin dengan penambahan sari temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) 

Keterangan:  Notasi yang berbeda pada kolom diatas 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P< 0,01). 

P0 = tanpa penambahan sari temulawak 

P1 = penambahan sari temulawak 25% dari 

larutan pengasinan 

P2 = penambahan sari temulawak 50% dari 

larutan pengasinan 

P3 = penambahan sari temulawak 75% dari 

larutan pengasinan 

Nilai warna L*, a*, b* pada Tabel 9 diatas merupakan 

nilai warna dari telur dan temulawak. Hasil penelitian Wiyono 

(2011) mengenai serbuk sari temulawak rata-rata nilai L* 

(kecerahan) 54,00-60,10, a* kemerahan 13,23-15,45 dan b* 

(kekuningan) 42,37-46,53.  

 

Perlakuan 

Rata-rata 

nilai warna 

L* 

(kecerahan)  

kuning telur 

Rata-rata 

nilai warna 

a* 

(kemerahan) 

kuning telur 

Rata-rata nilai 

warna b* 

(kekuningan) 

kuning telur 

P0 53,10+1,01
a 

18,43+2,45
 

17,20+2,22
a 

P1 53,53+0,74
ab 

22,75+1,58
 

27,68+1,94
b 

P2 54,63+0,83
ab 

19,93+2,88
 

25,58+2,75
b 

P3 55,13+0,48
b 

23,05+2,34
 

28,58+0,81
b 
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4.2.1 Warna L* (Kecerahan) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap warna L* (kecerahan) telur asin. Rata-rata 

warna L* telur asin pada penelitian ini adalah 53,10 – 55,13. 

Rata-rata warna L* telur asin P0 sebesar 53,10; P1 sebesar 

53,53; P2 sebesar 54,63 dan P3 sebesar 55,13. 

Perbedaan pengaruh yang nyata terjadi karena adanya 

pengaruh kurkumin sebagai zat pemberi warna. Menurut 

Hayani (2006), kurkumin terdapat dalam rimpang temulawak 

sebanyak 2,29% dan berfungsi sebagai zat warna kuning dan 

merupakan zat pemberi sifat khas pada temulawak. Harjanti 

(2008) menyatakan bahwa kurkumin merupakan zat warna 

kuning orange. Rata-rata nilai warna kecerahan memiliki nilai 

yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitian 

Kaewmanee (2010) menggunakan telur itik dengan 

penggaraman basah diperoleh nilai kecerahan 94,84. Hal 

tersebut dikarenakan adanya perlakuan penambahan sari 

temulawak berbeda konsentrasi dari larutan pengasinan, selain 

itu faktor lain yang mempengaruhi nilai kecerahan adalah 

strain itik, pakan dan lingkungan. Nilai rata-rata kecerahan 

tersebut didapatkan karena adanya zat warna kuning atau 

kuning orange pada kurkumin yang termasuk dalam warna 

kromatis dan menghasilkan nilai kecerahan > 10. Menurut 

Rahmaniar dkk. (2014), nilai L* (kecerahan) berhubungan 

dengan derajat kecerahan, yang berkisar antara 0-100. Nilai L* 

yang mendekati 0 menunjukkan sampel yang dianalisis 

memiliki nilai kecerahan rendah (gelap) sedangkan nilai L* 

yang mendekati 100 menunjukkan sampel yang dianalisis 

memiliki nilai kecerahan tinggi (terang). Warna kromatis 

merupakan warna-warna yang terlihat seperti merah, kuning, 
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hijau dan sebagainya. Warna akromatis diperoleh bila sampel 

yang dianalisis memiliki nilai warna a* (kemerahan) yang 

rendah (<10).  

Hasil uji BNJ menunjukkan adanya perbedaan antara 

perlakuan tanpa penambahan sari temulawak dengan ketiga 

perlakuan dengan penambahan sari temulawak berbeda 

konsentrasi. Hal ini dimungkinkan karena tingginya 

konsentrasi sari temulawak yang ditambahkan dalam larutan 

pengasinan. Hasil uji fitokimia secara kualitatif pada 

penelitian Prasetyorini dkk. (2013), menunjukkan bahwa 

serbuk rimpang cabang temulawak mengandung senyawa 

kuinon kuat, triterpenoid dan flavonoid sedang, mengandung 

alkaloid lemah. Untuk golongan senyawa yang lain seperti 

steroid, saponin dan tannin tidak terdeteksi. Menurut Koswara 

(2009
a
), kuinon memiliki jumlah pigmen 200 dengan warna 

kuning sampai hitam, flavonoid memiliki jumlah pigmen 600 

dengan tak berwarna hingga warna kuning. Warna dari kuinon 

dan flavonoid yang cenderung kuning menunjukkan bahwa 

kedua senyawa tersebut memiliki warna cerah dan dapat 

meningkatkan kecerahan telur asin dengan penambahan sari 

temulawak. Penambahan konsentrasi sari temulawak yang 

semakin banyak dapat meningkatkan pigmen warna kuning 

dan tingkat kecerahan telur asin dengan penambahan sari 

temulawak berbeda konsentrasi. 

4.2.2 Warna a* (Kemerahan) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap warna a* (kemerahan) telur asin. Rata-rata 

warna a (kemerahan) telur asin pada penelitian ini adalah 
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18,43 - 23,05. Rata-rata warna a* telur asin P0 sebesar 18,43; 

P1 sebesar 22,75; P2 sebesar 19,93 dan P3 sebesar 23,05. 

Perbedaan pengaruh yang nyata terjadi karena adanya 

pengaruh kurkuminoid sebagai zat pemberi warna. Hayani 

(2006), kurkumin terdapat dalam rimpang temulawak 

sebanyak 2,29% dan berfungsi sebagai zat warna kuning dan 

merupakan zat pemberi sifat khas pada temulawak. Nilai 

warna kemerahan memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan penelitian Kaewmanee (2010) 

menggunakan telur itik dengan penggaraman basah diperoleh 

nilai kemerahan -1,13. Hal tersebut dikarenakan adanya 

perlakuan penambahan sari temulawak berbeda konsentrasi 

dari larutan pengasinan. Peningkatan warna kemerahan pada 

telur asin disebabkan karena adanya bahan aktif kurkuminoid 

dalam temulawak. Menurut Cahyono, Huda dan Limantara 

(2011) temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

mengandung bahan aktif kurkuminoid dalam bentuk campuran 

senyawa diarilheptanoid, yakni kurkumin, demetoksikurkumin 

dan bisdemetoksikurkumin. Andarwulan dan Faradilla (2012) 

membahas mengenai warna dan proporsi warna ketiga 

kurkuminoid. Kurkumin memiliki warna kuning kemerahan 

dengan proporsi 49,6%, demetoksikurkumin memiliki warna 

kuning kemerahan dengan proporsi 28,7% dan 

bisdemetoksikurkumin memiliki warna kuning jingga dan 

proporsi 22,3%. Kurkuminoid memiliki kontribusi sebanyak 

77,3% dari 1,4 – 4% kandungannya dalam menyumbang 

warna kuning kemerahan.  

Hasil uji BNJ menunjukkan adanya perbedaan antara 

perlakuan tanpa penambahan sari temulawak dengan ketiga 

perlakuan dengan penambahan sari temulawak berbeda 

konsentrasi. Ketiga perlakuan dengan penambahan sari 
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temulawak berbeda konsentrasi  (25%, 50%, dan 75% dari 

larutan pengasinan) menunjukkan kesamaan antar perlakuan 

ditunjukkan dengan hasil notasi ‘b’ pada ketiga perlakuan. Hal 

ini dimungkinkan karena berbedanya konsentrasi sari 

temulawak yang ditambahkan dalam larutan pengasinan tetap 

memiliki efektifitas yang sama dalam mempengaruhi warna 

kemerahan telur asin.  

4.2.3 Warna b* (Kekuningan) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap warna b* (kekuningan) telur asin. 

Rata-rata warna b* (kekuningan) telur asin pada penelitian ini 

adalah 17,20 - 28,58. Rata-rata warna b* telur asin P0 sebesar 

17,20; P1 sebesar 27,68; P2 sebesar 25,58 dan P3 sebesar 28,58. 

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terjadi karena 

adanya pengaruh kurkumin sebagai zat pemberi warna. 

Menurut Hayani (2006), kurkumin terdapat dalam rimpang 

temulawak sebanyak 2,29% dan berfungsi sebagai zat warna 

kuning dan merupakan zat pemberi sifat khas pada temulawak. 

Peningkatan warna kekuningan pada telur asin disebabkan 

karena adanya bahan aktif kurkuminoid dalam temulawak. 

Nilai warna kekuningan memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan penelitian Kaewmanee (2010) 

menggunakan telur itik dengan penggaraman basah diperoleh 

nilai nilai kekuningan 2,14. Hal tersebut dikarenakan adanya 

perlakuan penambahan sari temulawak berbeda konsentrasi 

dari larutan pengasinan. Menurut Cahyono dkk. (2011) 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) mengandung bahan 

aktif kurkuminoid dalam bentuk campuran senyawa 

diarilheptanoid, yakni kurkumin, demetoksikurkumin dan 
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bisdemetoksikurkumin. Andarwulan dan Faradilla (2012) 

membahas mengenai warna dan proporsi warna ketiga 

kurkuminoid. Kurkumin memiliki warna kuning kemerahan 

dengan proporsi 49,6%, demetoksikurkumin memiliki warna 

kuning kemerahan dengan proporsi 28,7% dan 

bisdemetoksikurkumin memiliki warna kuning jingga dan 

proporsi 22,3%. Hal ini membuktikan bahwa senyawa aktif 

kurkuminoid memiliki warna cenderung kuning, maka 

semakin banyak penambahan sari temulawak menghasilkan 

warna kekuningan semakin meningkat. 

Hasil uji BNJ menunjukkan adanya perbedaan antara 

perlakuan tanpa penambahan sari temulawak dengan ketiga 

perlakuan dengan penambahan sari temulawak berbeda 

konsentrasi. Ketiga perlakuan dengan penambahan sari 

temulawak berbeda konsentrasi  (25%, 50%, dan 75% dari 

larutan pengasinan) menunjukkan kesamaan antar perlakuan 

ditunjukkan dengan hasil notasi ‘b’ pada ketiga perlakuan. Hal 

ini dimungkinkan karena berbedanya konsentrasi sari 

temulawak yang ditambahkan dalam larutan pengasinan tetap 

memiliki efektifitas yang sama dalam mempengaruhi warna 

kekuningan telur asin. Hasil uji fitokimia secara kualitatif pada 

penelitian Prasetyorini dkk. (2013), menunjukkan bahwa 

serbuk rimpang cabang temulawak mengandung senyawa 

kuinon kuat, triterpenoid dan flavonoid sedang, mengandung 

alkaloid lemah. Menurut Koswara (2009
a
), kuinon memiliki 

jumlah pigmen 200 dengan warna kuning sampai hitam, 

flavonoid memiliki jumlah pigmen 600 dengan tak berwarna 

hingga warna kuning. Warna dari kuinon dan flavonoid yang 

cenderung kuning menunjukkan bahwa kedua senyawa 

tersebut memiliki kontribusi dalam warna kekuningan telur 

asin. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) terhadap Aktivitas Antioksidan 

Telur Asin 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Nilai rata-

rata hasil pengujian aktivitas antioksidan disajikan pada Tabel 

10. 

Tabel 10. Nilai rata-rata hasil pengujian aktivitas antioksidan 

telur asin dengan penambahan sari temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

Keterangan:  Notasi yang berbeda pada kolom diatas 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P< 0,01). 

P0 = tanpa penambahan sari temulawak 

P1 = penambahan sari temulawak 25% dari 

larutan pengasinan 

P2 = penambahan sari temulawak 50% dari 

larutan pengasinan 

P3 = penambahan sari temulawak 75% dari 

larutan pengasinan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan telur asin. Rata-

rata aktivitas antioksidan IC50 telur asin berkisar antara 21,2 – 

Perlakuan 
Rata-rata nilai aktivitas 

antioksidan (ppm) 
P0 46,1+1,24

c 

P1 22,9+0,47
a 

P2 21,2+0,31
a 

P3 25,7+0,26
b 



38 

 

46,1 ppm. Rata-rata aktivitas antioksidan IC50 telur asin P0 

sebesar 46,1 ppm, P1 sebesar 22,9 ppm, P2 sebesar 21,2 ppm 

dan P3 sebesar 25,7 ppm. 

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terjadi karena 

adanya pengaruh pemberian konsentrasi temulawak yang 

berbeda tiap perlakuan yaitu 0, 25%, 50% dan 75% dari 

larutan pengasinan. Menurut Bermawie dkk. (2007) 

temulawak mengandung senyawa aktif kurkumin yang 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan imunostimulator 

atau imunomodulator. Uji analisa aktivitas antioksidan 

menggunakan metode aktivitas antioksidan IC50 dengan 

metode DPPH. IC50 merupakan konsentrasi dari antioksidan 

yang dapat meredam atau menghambat radikal bebas sebanyak 

50%, semakin besar nilai IC50 maka semakin kecil aktivitas 

antioksidannya berlaku pula sebaliknya. Uji antioksidan 

dilakukan terhadap radikal DPPH dengan menggunakan 

vitamin C sebagai kontrol positif. Uji antioksidan ini 

dilakukan untuk mengetahui besarnya aktivitas masing-masing 

perlakuan tersebut dalam meredam radikal DPPH. Nilai IC50 

yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak temulawak dapat 

menangkap radikal bebas DPPH 50% pada konsentrasi         

87,01 ppm. Menurut Swastika, Mufrod dan Purwanto (2013) 

semakin rendah nilai IC50 suatu bahan, maka semakin tinggi 

aktivitas antioksidannya. Hal tersebut disebabkan hanya 

dibutuhkan sejumlah kecil konsentrasi sampel untuk meredam 

50% radikal bebas DPPH.  

Penelitian menunjukkan nilai IC50 dari vitamin C 

sebagai kontrol positif sebesar 10,1 ppm, sedangkan pada 

sampel diperoleh aktivitas antioksidan IC50 pada perlakuan 

tanpa penambahan sari temulawak sebesar 46,11 ppm, 

perlakuan penambahan sari temulawak 25% sebesar 22,90 
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ppm, perlakuan penambahan sari temulawak 50% sebesar 

21,20 ppm dan perlakuan penambahan sari temulawak 75% 

sebesar 25,70 ppm. Semakin rendah nilai IC50 semakin tinggi 

potensi antioksidannya (Melannisa, Da’i dan Rahmi, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

sari temulawak 50% menunjukkan aktivitas antioksidan paling 

besar karena memiliki nilai IC50 paling kecil, yaitu 21,20 ppm, 

sedangkan perlakuan tanpa penambahan sari temulawak 

menunjukkan aktivitas antioksidan paling kecil karena 

memiliki nilai IC50 paling besar yaitu 46,11 ppm. 

Perbandingan antara aktivitas antioksidan vitamin C dan telur 

asin menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas antioksidan telur 

asin sebesar 21,20 – 46,11 ppm tidak sebaik vitamin C sebesar 

10,1 ppm. Hasil penelitian Rachman, Logawa, Hegartika dan 

Simanjuntak (2008) menunjukkan kadar aktivitas antioksidan 

esktrak temulawak lebih lebih rendah dibanding dengan 

vitamin C.  

Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan sari temulawak 25% dan 50% dari larutan 

pengasinan menunjukkan notasi yang sama, sehingga 

dimungkinkan memiliki efektifitas yang sama. Kedua 

perlakuan tersebut menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap 2 perlakuan lainnya, yaitu perlakuan 

penambahan sari temulawak 75% dari larutan pengasinan yang 

memiliki notasi ‘b’ dan perlakuan tanpa penambahan sari 

temulawak yang memiliki notasi ‘c’. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak temulawak mempunyai efek 

antioksidan. Rimpang temulawak berumur 9 bulan mempunyai 

aktivitas antioksidan yang paling besar dibanding umur 7 dan 

8 bulan. Hasil tersebut seiring dengan banyaknya kandungan 

kurkuminoid dalam ekstrak temulawak, semakin tinggi kadar 
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kurkuminoid dalam ekstrak maka semakin tinggi pula 

kapasitas antioksidannya (Nurcholis, Purwakusumah, 

Rahardjo dan Darusman, 2012). Hasil penelitian Setyowati 

dan Suryani (2013) menunjukkan bahwa instan temulawak 

mempunyai aktivitas antioksidan lebih tinggi dari pada instan 

kunyit. Tingginya aktivitas antioksidan instan temulawak 

disebabkan tingginya kadar kurkumin dan demetoksi 

kurkumin. Instan kunyit walaupun kadar kurkuminnya paling 

tinggi tetapi aktivitas antioksidannya lebih rendah dibanding 

instan temulawak, karena adanya bisdemestoksi kurkumin 

yang mempunyai aktivitas antioksidan paling rendah. Menurut 

Pfeiffer, Hohle, Solyom and Metzler (2003) kurkumin sangat 

potensial sebagai antioksidan, karena sifat antioksidatif 

kurkumin terkait dengan struktur difenol kurkumin. 

Temulawak hanya mempunyai 2 dari 3 komponen 

kurkuminoid utama yaitu kurkumin dan demetoksi kurkumin 

(Dzen dkk., 2006). Menurut Prasetyorini dkk. (2013), hasil uji 

fitokimia menunjukkan bahwa serbuk rimpang temulawak 

secara kualitatif mengandung senyawa kuinon kuat, 

triterpenoid dan flavonoid sedang, mengandung alkaloid 

lemah. 

4.4 Perlakuan Terbaik 

Data perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 11. Penentuan perlakuan terbaik 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

variabel yang digunakan. Pada penelitian ini, perlakuan terbaik 

dihitung dengan cara membandingkan masing-masing 

perlakuan dengan menggunakan indeks efektivitas (Susrini, 

2005).  
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Tabel 11. Nilai perlakuan terbaik 

Perlakuan Nilai hasil 
P0 (kontrol) 
P1 (25%) 
P2 (50%) 
P3 (75%) 

0,14 
0,83* 
0,75 
0,77 

Keterangan: * = Nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik 

Tabel 11. menunjukkan bahwa P1 (penambahan sari 

temulawak 25% dari larutan pengasinan) merupakan 

perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Perlakuan 

penambahan sari temulawak 25% dari larutan pengasinan 

memiliki nilai kadar air putih telur 83,46% dan kadar air 

kuning telur 34,2%. Nilai kadar air putih telur merupakan nilai 

terendah dari semua perlakuan, namun belum ada standar nilai 

kadar air dari Badan Standarisasi Nasional. Nilai kadar air 

putih telur memiliki nilai yang kurang lebih sama dengan 

penelitian Kaewmanee (2011) sebesar  83,59%. Nilai kadar air 

kuning telur pada perlakuan terbaik memiliki nilai yang lebih 

rendah dibandingkan nilai kadar air pada penelitian 

Kaewmanee (2011) yang memiliki nilai sebesar 36,21%. 

Perlakuan penambahan sari temulawak 25% dari larutan 

pengasinan menghasilkan nilai warna L* (kecerahan) 53,53; 

warna a* (kemerahan) 22,75 dan warna b* (kekuningan) 

27,68. Nilai warna dibandingkan dengan penelitian 

Kaewmanee (2010) menggunakan telur itik dengan 

penggaraman basah diperoleh nilai kecerahan 94,84; nilai 

kemerahan -1,13 dan nilai kekuningan 2,14. Nilai aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan perlakuan penambahan sari 

temulawak 25% dari larutan pengasinan sebesar 22,9025 ppm. 

Nilai aktivitas antioksidan merupakan nilai yang kecil 
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dibandingkan dua perlakuan lainnya, meskipun tidak sebaik 

vitamin C sebesar 10,1 ppm. Menururt Swastika dkk. (2013) 

semakin kecil nilai IC50, semakin kuat senyawa uji tersebut 

sebagai antioksidan. Hasil penelitian Rachman dkk. (2008) 

menunjukkan kadar aktivitas antioksidan esktrak temulawak 

lebih lebih rendah dibanding dengan vitamin C, namun nilai 

aktivitas antioksidan temulawak memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan kunyit. Menurut Setyowati dan Suryani 

(2013), tingginya aktivitas antioksidan instan temulawak 

disebabkan tingginya kadar kurkumin dan demetoksi 

kurkumin. Instan kunyit walaupun kadar kurkuminnya paling 

tinggi tetapi aktivitas antioksidannya lebih rendah dibanding 

instan temulawak, karena adanya bisdemestoksi kurkumin 

yang mempunyai aktivitas antioksidan paling rendah.  

 


