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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the effect 

of the use salam leaf flour (Syzygium polyanthum) on pH, 

texture, organoleptic test and the intensity of color in salted 

egg yolk. The material used in this research were the duck 

eggs, salam leaf, brick, ash, salt and water. The method used 

was experiment use a completely randomized design (CRD), 

with 5 treatments and 4 replications. The treatments used was 

0 % (P0), 6.25% (P1), 12.5 % (P2), 18.75 % (P3), and 25 % 

(P4). The variables analyzed were pH, texture, organoleptic 

test and the intensity of color of egg yolks. Data were analyzed 

by analysis of variance and than if were a significantly 

different continued with Duncan's Multiple Range Test 

(DMRT). The results showed that the percentage salam leaf 

give significant differences (P<0.05) on pH yolk egg. The 

salted egg flavor and taste, egg white pH, texture and yolk 

color intensity (L*, a*, b*) were not significantly different 

(P>0.05). The conclusion of this research on the best treatment 

of percentage salam leaf flour at P3 (18.75%) with the average 

egg pH (white and yolk), texture, organoleptic (flavor and 
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taste), and yolk color intensity (L*, a*, b*) was 8.22±0.26; 

6.18±0.09; 3.98±0.74; 2.6±0.88; 2.8±1.24 and color L* 

50.03±11.91; a* 21.38±5.81 and b* 21.13±2.12.    

 

Key words  :  salam leaf flour, pH, texture, organoleptic and 

intensity of color egg yolk. 
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RINGKASAN 

 

Pengolahan telur asin melalui penambahan tepung daun 

salam (Syzygium polyanthum)  memiliki potensi kuantitas 

maupun kualitas yang baik dalam pengembangannya. 

Kandungan kimia daun salam yaitu flavonoid, minyak atsiri 

0,05%, dan tanin dimana minyak atsiri memberikan aroma 

harum sehingga meminimalisir bau amis, selain itu pada tanin 

memberikan daya simpan yang relatif panjang karena bersifat 

menyamak kulit telur menyebabkan protein pada permukaan 

kulit telur menggumpal dan menutupi pori-pori telur, sehingga 

akan lebih awet. Tanin yang memberikan daya awet pada telur 

sehingga menghasilkan kualitas telur yang baik termasuk cita 

rasa telur yang dihasilkan nanti.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

tingkat penggunaan tepung daun salam terhadap pH, tekstur, 

organoleptik (aroma dan rasa) dan intensitas warna kuning 

telur pada telur asin. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang tingkat presentase tepung daun 

salam yang sesuai sehingga tingkat penerimaan dan daya beli 

konsumen meningkat serta nilai fungsional pangan baik. 
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Penelitian dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 

hingga 5 Januari 2016 di Laboratorium Pengolahan Telur 

Bagian Teknologi Hasil Ternak untuk pembuatan telur asin, 

Laboratorium Fisiko Kimia Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk melakukan uji pH dan organoleptik, 

sedangkan pengujian tekstur dan intensitas warna kuning telur 

dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas 

Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Materi penelitian 

adalah telur itik, daun salam, batu bata merah, abu gosok, 

garam dan air bersih. Telur itik dibeli di Desa Palakan 

Kecamatan Ngajum, Malang sedangkan daun salam diperoleh 

dari  Kabupaten Tulungagung dan untuk garam, abu gosok 

dibeli di pasar Merjosari, Malang untuk serbuk batu bata di 

peroleh dari toko material, Malang. Metode yang digunakan 

yaitu percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

dalam pembuatan telur asin presentase tepung daun salam 

yaitu 0% (P0), 6,25% (P1), 12,5% (P2), 18,75% (P3), dan 25% 

(P4). Variabel yang diamati yaitu pH, tekstur, organoleptik 

(aroma dan rasa) dan intensitas warna kuning telur.Data hasil 

penelitian dianalisis dengan sidik ragam dan apabila berbeda 

nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase tepung 

daun salam memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pH kuning telur. Rataan nilai pH kuning telur  untuk 

P0, P1, P2, P3, dan P4 yaitu 6,38 ±0,15; 6,21±0,11; 6,25±0,06; 

6,18±0,09; 6,12±0,08. Uji organoleptik (aroma dan rasa), pH 

putih telur, tektur dan intensitas warna kuning telur (L*, a*, 

b*) tidak berbeda nyata (P>0,05). Rataan nilai aroma telur asin 

2,7±0,98; 2,4±0,99; 2,9±1,29; 2,6±0,88; 2,8±1,28 dan rataan 

rasa telur asin 2,7±1,03; 2,65±1,09; 2,55±1,15; 2,8±1,24; 
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2,6±1,05.  Rata-rata nilai pH putih telur dan tekstur berkisar 

8,21-8,31; 3,15-4,43 sedangkan nilai L* (lightness) berkisar 

50,03-56,68 untuk a* (redness) 21,38-25,53 dan b* 

(yellowness) 21,13-24,33.  

Kesimpulan pada penelitian ini adalah penambahan 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum) terhadap 

pembuatan telur asin mampu menurunkan pH dan memberikan 

kecerahan warna kuning telur asin, serta  perlakuan terbaik 

terletak pada P3 (18,75%) diperoleh nilai rataan pH (putih dan 

kuning), tekstur, organoleptik (aroma, rasa) dan intensitas 

warna sebesar 8,22±0,26; 6,18±0,09; 3,98±0,74; 2,6±0,08; 

2,8±1,24 dan warna L* 50,03±11,91; a* 21,38±5,81 serta b* 

21,13±2,12. Disarankan untuk penelitian lebih lanjut dapat 

dilakukan penambahan tepung daun salam maksimal 18,75% 

untuk meningkatkan palatabilitas rasa telur asin yang diterima 

konsumen.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.1 Latar Belakang 

Telur salah satu produk hasil unggas dengan nilai nutrisi 

yang baik, dimana telur merupakan sumber protein yang 

terdiri dari asam amino dan dibutuhkan oleh tubuh. 

Masyarakat gemar mengkonsumsi sebagai variasi lauk pauk 

dengan harga yang terjangkau salah satunya telur itik yaitu, 

suatu bahan pangan praktis dan tidak membutuhkan 

pengolahan yang sulit (Sutjipto dan Surdjono, 2007). Telur itik 

mempunyai berat sekitar 70-80 gram per butir, dengan 

cangkang yang tebal dan berwarna biru muda selain itu 

merupakan bahan pangan yang mudah rusak (perishable food), 

karena banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Handayani (2010) menyatakan 

bahwa kerusakan telur dapat terjadi pada kualitas fisik maupun 

kimiawi. Pelindung luar telur adalah cangkang yang mudah 

pecah karena benturan dan tekanan, karena itu telur perlu 

pengolahan menjadi sebuah produk untuk mempertahankan 

dan meminimalisir penurunan kadar nutrisi pada telur. 

Masyarakat secara umum mengolah telur dengan 

merebus atau menggoreng, pada dasarnya dapat pula diolah 

menjadi telur asin. Yuniati dan Almasyhuri (2012) 

menjelaskan pengasinan telur merupakan salah satu upaya 

untuk mempertahankan kualitas telur. Telur yang telah 

diasinkan mempunyai daya simpan yang cukup lama, 

memiliki cita rasa yang khas, dan nilai gizinya tetap terjamin, 

serta memiliki daya jual yang tinggi. Kelemahan pada telur 

asin salah satunya memiliki bau amis, sehingga daya konsumsi 

rendah serta memiliki kolesterol yang tinggi tidak baik 
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dikonsumsi oleh penderita diabetes maupun hipertensi. Telur 

asin secara umum dibuat dengan cara merendam telur dalam 

larutan garam jenuh dan sodium nitrit disebut metode basah 

atau pun dengan membalut telur dengan adonan garam, batu 

bata dan abu gosok  disebut metode kering (Suprapti, 2002). 

Telur asin yang berkualitas menggunakan metode kering, 

karena terdapat serbuk batu bata merah yang memberikan 

warna kuning telur yang baik serta meminimalisir bau amis 

pada telur asin sebab telah mengalami proses pembakaran.  

Pembuatan telur asin sudah popular dibeberapa daerah 

di Indonesia dengan teknik pengolahan yang relatif sama oleh 

karena itu, perlu diversifikasi untuk meningkatkan nilai 

fungsional pangan. Pengolahan telur asin melalui penambahan 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum)  memiliki potensi 

kuantitas maupun kualitas yang baik dalam 

mengembangkannya. Kandungan kimia daun salam yaitu 

flavonoid, minyak atsiri, dan tanin (Erlyn, 2009). Minyak 

atsiri memberikan aroma harum yang dapat meminimalisir bau 

amis, selain itu pada tanin memberikan daya simpan yang 

relatif panjang karena bersifat menyamak kulit telur 

menyebabkan protein pada permukaan kulit telur menggumpal 

dan menutupi pori-pori telur, sehingga lebih awet bersifat anti 

mikroba. Daun salam memiliki sifat rasa kelat serta 

wangi/harum dan merupakan rempah-rempah yang dapat 

dijadikan sebagai obat herbal (Sudarsono, Gunawan, 

Wahyono, Donatus, Purnomo, 2002).   

Nilai pH rendah memberikan tekstur telur asin yang 

kenyal, karena terjadinya denaturasi protein pada kuning telur 

yang mengeras. Tekstur yang kenyal berkaitan dengan kadar 

air dimana semakin rendah kadar air maka tekstur yang 

didapatkan semakin baik. Penurunan pH terjadi karena 
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kandungan daun salam yaitu asam askorbat (vitamin C) serta 

daun salam memiliki sifat asam (Winarto, 2003). Tekstur putih 

telur yang menurun karena kadar air yang tinggi sehingga akan 

menambah kandungan air yang masuk selama penyimpanan 

menyebabkan telur bersifat basa yang mudah busuk melalui 

penambahan tepung daun salam dapat menurunkan pH karena 

daun salam memiliki pH sebesar 6,0. Penambahan daun salam 

memberikan warna yang cerah pada kuning telur sehingga 

memiliki daya tarik konsumen. Warna berperan sebagai atribut 

mutu sebagai tanda pengenal, melalui penambahan tepung 

daun salam terdapat kandungan minyak atsiri 0,05% 

memberikan kecerahan pada intensitas warna kuning telur 

asin. Semakin besar konsentrasi minyak atsiri yang diberikan 

maka, semakin besar pula penurunan intensitas warna karena 

kandungan minyak atsiri berwarna kuning kehijauan (Budiarti, 

2007).   

Berdasarkan uraian tersebut daun salam dapat 

dimanfaatkan sebagai penunjang fungsional pangan tidak 

hanya dikonsumsi atau digunakan sebagai bumbu penyedap 

masakan saja. Daun salam (Syzygium polyanthum) memiliki 

potensi untuk dikembangkan dari segi kuantitas maupun  

kualitas, oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh presentase tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum) pada proses pengasinan menggunakan metode 

kering terhadap kualitas fisik telur asin ditinjau dari segi pH, 

tekstur, organoleptik, dan warna kuning telur asin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengolahan telur dengan cara pengasinan dilakukan 

dengan penambahan tepung daun salam berbagai konsentrasi 
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dengan metode kering. Berdasarkan latar belakang tersebut 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tepung daun salam terhadap 

kualitas fisik dan karakteristik sensoris telur asin yang 

meliputi aroma dan rasa ? 

2. Berapa konsentrasi penambahan tepung daun salam 

yang disukai oleh konsumen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh tepung daun salam terhadap 

kualitas fisik dan karakteristik sensoris telur asin yang 

meliputi aroma dan rasa. 

2. Mengetahui persentase terbaik penambahan tepung 

daun salam yang disukai konsumen.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh daun 

salam terhadap proses pengasinan telur asin, sehingga 

diperoleh kualitas organoleptik yang disukai oleh 

konsumen untuk meningkatkan nilai ekonomis telur asin 

serta daya guna daun salam. 

2. Dapat mengembangkan teknologi pengawetan bahan 

makanan, sehingga nilai fungsional pangan meningkat. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Telur itik seperti halnya produk asal ternak pada 

umumnya mudah mengalami kerusakan, untuk menjaga agar 

kualitas telur dapat bertahan lama, diperlukan cara-cara untuk 

dapat memperpanjang kualitas telur yaitu dengan cara 
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pengawetan. Prinsip dari pengawetan telur adalah untuk 

mencegah penguapan dan kehilangan CO2 dari dalam telur, 

mencegah pengenceran putih telur dan mencegah masuknya 

mikroorganisme kedalam telur. Yuniati dan Almasyuri (2012) 

menyatakan bahwa pengasinan telur atau telur asin merupakan 

salah satu upaya pengawetan untuk mempertahankan kualitas 

telur. Telur yang diasinkan mempunyai daya simpan yang 

cukup lama, memiliki cita rasa yang khas, siap dimakan dan 

nilai gizinya tetap terjamin sekalipun terdapat kelemahannya 

yaitu memiliki bau amis yang tajam, serta mengandung 

banyak kolesterol. Metode dalam pembuatan telur asin 

terdapat dua cara yaitu metode basah menggunakan larutan 

garam jenuh sedangkan metode kering dengan adonan serbuk 

batu bata merah, garam, dan abu gosok (Suprapti, 2002). 

Penelitian ini menggunakan metode kering dengan 

penambahan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

sebesar 6,25%; 12,5%; 18,75%; dan 25%, dimana didalamnya 

terdapat kandungan kimia seperti flavonoid, tanin serta 

minyak atsiri 0,05%.  

Kandungan kimia tersebut memberikan manfaat 

diantaranya minyak atsiri yang memberikan aroma harum 

sehingga meminimalisir bau amis yang ditimbulkan dari telur, 

sedangkan kandungan tanin sebagai antimikroba yang 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga 

menambah daya simpan pada telur yang dihasilkan, hal ini 

karena daun salam merupakan rempah-rempah yang memiliki 

sifat rasa kelat dan aroma wangi (Sudarsono dkk., 2002). Daun 

salam (Syzygium polyanthum) terdapat flavonoid yang 

merupakan golongan polifenol, yang memiliki sifat kimia 

senyawa fenol yang bersifat agak asam sehingga dapat larut 

dalam basa yang membuat pH telur asin menurun. pH daun 
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salam sebesar 6,0 bersifat asam dan terdapat kandungan asam 

askorbat (vitamin C) didalamnya (Winarto, 2003). Nilai pH 

turun atau semakin asam akan memberikan tekstur telur asin 

yang lebih kenyal, penurunan tersebut terjadi karena 

denaturasi protein yang mengeras pada kuning telur, sehingga 

terjadi perubahan pada nilai pH saat proses pengasinan 

(Surainiwati, Suada, dan Rudyanto, 2013). 

Tekstur telur asin yang kenyal berkaitan dengan kadar 

air dimana semakin rendah kadar air maka tekstur yang 

didapatkan semakin baik, penurunan tekstur putih telur karena 

kadar air yang tinggi sehingga, akan menambah kandungan air 

yang masuk pada putih telur asin selama penyimpanan 

(Winarno, 2003). Intensitas warna kuning telur dipengaruhi 

oleh pigmen atau zat warna alami maupun buatan, didalam 

daun salam terdapat tanin yang memberikan warna menjadi 

gelap jika terkena cahaya langsung atau berada pada ruangan 

terbuka (Ismarani, 2012). Minyak atsiri akan menurunkan 

warna dengan presentase tepung daun salam yang tinggi 

(Budiarti, 2007). Daun salam terdapat minyak atsiri yang 

berwarna kuning kahijauan menyebabkan telur asin berwarna 

merah kemerahan. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh 

Kusumawati, Rudyanto dan Suada (2012) bahwa kadar air 

mempengaruhi konsentrasi pigmen, sedangkan lemak bebas 

mempengaruhi keluarnya pigmen untuk maksimal kadar air 

telur asin yaitu 87%-88%.  
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Penambahan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

dengan persentase yang berbeda pada telur asin dapat 

meningkatkan kualitas fisik berdasarkan pH, tekstur, 

organoleptik (aroma dan rasa) serta intensitas warna kuning 

telur asin.   

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Itik dan Telur Asin 

Telur salah satu bahan pangan yang praktis dalam 

pengolahannya, selain memiliki kandungan protein yang tinggi 

serta mudah dicerna, sehingga mampu mencukupi kebutuhan 

gizi dengan harga yang terjangkau. Komposisi telur terdiri dari 

air (70,60%), protein (13,10 %) dan lemak (14,30%), selain itu 

telur merupakan bahan pangan yang sempurna karena 

kandungan zat gizi yang begitu lengkap. Protein telur 

mempunyai mutu yang tinggi karena memiliki susunan asam 

amino esensial yang lengkap, sehingga dijadikan dasar dalam 

penentuan mutu protein dari bahan pangan yang lain 

(Nurrahmawati, 2011). Handayani (2010) menambahkan 

selain memiliki nilai positif namun telur juga merupakan 

bahan pangan yang mudah rusak (perisable food). Kerusakan 

telur dapat terjadi pada fisik maupun kimia. Pelindung luar 

telur adalah cangkang yang mudah pecah karena benturan dan 

tekanan. Apabila cangkang ini sudah rusak, maka isinya tidak 

akan bertahan lama karena sudah terkontaminasi. 

Telur itik merupakan salah satu sumber gizi yang baik, 

dengan kandungan protein 13,1%, kalori dan lemak yang lebih 

tinggi dari telur ayam serta memiliki bau amis yang tajam, 

sehingga penggunaan telur itik dalam berbagai makanan tidak 

seluas telur ayam. Bau telur itik yang lebih amis dengan pori-

pori kulit yang lebih besar, sangat baik untuk diolah menjadi 

telur asin. Ciri lain dari telur itik memiliki bobot dan ukuran 

rata-rata lebih besar dibanding telur ayam berkisar antara 70-

80 gr dan warna kulit telur agak biru muda, sehingga telur itik 

sangat lazim diasinkan sebab penetrasi garam lebih mudah 
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masuk kedalam (Octarisa, 2013). Komponen pokok secara 

umum telur terdiri atas 3 yaitu cangkang telur (±11% dari dari 

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

dan kuning telur (±32% dari berat total telur) (Suprapti, 2002).  

Kandungan utama telur terdiri dari air, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Perbedaan komposisi kimia 

antar spesies terutama terletak pada jumlah dan proporsi zat-

zat yang dikandung dipengaruhi oleh keturunan, pakan, 

lingkungan dan faktor manajemen. Komposisi telur ayam dan 

itik dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Telur Ayam dan Itik 

 

Komposisi 

Telur Ayam Telur Itik 

Putih 

Telur 

Kuning 

Telur 

Telur 

Utuh 

Putih 

Telur 

Kuning 

Telur 

Telur 

Utuh 

Air (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Karbohidrat  

Abu (%) 

88,57 

10,30 

0,03 

0,65 

0,55 

48,50 

16,15 

34,65 

0,60 

1,10 

73,70 

13,00 

11,59 

0,65 

0,90 

88,00 

11,00 

0,00 

0,80 

0,80 

47,00 

17,00 

35,00 

0,80 

1,20 

70,60 

13,10 

14,30 

0,80 

1,00 

Sumber : Winarno dan Koswara, 2002 

 

Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan cara 

diasinkan, telur yang telah diasinkan tersebut selanjutnya 

dapat dibiarkan/disimpan dalam keadaan mentah ataupun 

matang (rebus). Dalam keadaan mentah telur asin dapat 

disimpan selama ± 9 bulan, sedangkan dalam keadaan matang 

dapat disimpan selama ± 3 bulan. Telur asin yang berkualitas 

baik memiliki ciri-ciri rasa asin yang cukup (pemeraman 

selama 7-10 hari) dan memiliki kuning telur yang berwarna 

kemerah-merahan serta terkesan berpasir (masir). Beberapa 

cara pengasinan telur itik dibagi menjadi 2 metode, yaitu cara 
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basah dan cara kering. Cara basah (wet curing) yaitu dengan 

merendam telur itik dalam larutan garam jenuh, sedangkan 

cara kering (dry curing) yaitu dengan menggunakan bahan 

pembungkus baik dari bahan tanah liat, serbuk bata merah, 

atau menggunakan garam dan bahan lain yang dicampur 

dengan garam (Suprapti, 2002). Pengawetan telur dengan 

penambahan garam bertujuan untuk menghasilkan telur asin 

yang bercita rasa khas dan memperpanjang daya simpan 

namun pengasinan menyebabkan kehilangan berat pada telur.     

Telur itik yang diasinkan harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Telur masih segar dan baru 

b. Telur harus bersih dari kotoran 

c. Kulit telur masih utuh dan tidak retak 

Mutu pada telur asin secara Standart Nasional Indonesia (SNI) 

terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Mutu Telur Asin (SNI-01-4277-1996) 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan - Normal 

1.1 Bau  - Normal 

1.2 Warna  - Normal 

1.3 Kenampakan    

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

3. Cemaran mikroba    

 Salmonella  Koloni 

25/g 

Negatif 

 Staphylococcus 

aureus 

Koloni <10 

Sumber:  Badan Standarisasi Indonesia 1996  
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Pengasinan merupakan proses penetrasi garam kedalam 

bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam mengion 

menjadi Na
+
 dan Cl

-
. Penambahan garam dalam jumlah 

tertentu pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan 

makanan, karena adanya kenaikan tekanan osmotik yang 

menyebabkan plasmolisis sel mikroba yaitu sel mengalami 

dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel dan plasmolisis sel 

terhadap CO2. Penambahan garam juga akan mengurangi 

oksigen terlarut, menghambat kerja enzim dan menurunkan 

aktivitas air. Proses pengasinan yang berhasil dengan baik 

ditentukan oleh karakteristik telur asin yang dihasilkan. Telur 

asin yang baik dimana bersifat stabil, aroma dan rasa telurnya 

terasa nyata, penampilan putih dan kuning telur baik secara 

karakteristik fisik tidak terjadi perubahan (Winarno dan 

Koswara, 2002). Selain menggunakaan garam, pembuatan 

telur asin dapat menggunakan campuran bahan lain seperti 

kapur, gula merah, sendawa arak atau bahan lain yang 

memiliki peranan dan fungsi yang sama. Pembuatan telur asin 

yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu akan 

menghasilkan rasa yang lebih enak atau khas, kuning telur 

akan lebih berminyak dan berpasir (masir) serta tidak berbau 

anyir atau amis yang tajam (Yulianto, 2011). 

 

2.2 Tanaman Salam (Syzygium polyanthum Walp) 

Daun salam (Eugenia polyantha Wight) memiliki nama 

latin yaitu Syzygium polyantum [wight] Walp. Tanaman salam 

biasanya dapat tumbuh dihutan tetapi memungkinkan bisa 

ditanam  dikebun pekarangan rumah serta ketersediaanya 

mudah didapat karena berlimpah. Pohon-pohon dapat 

ditemukan didataran rendah sampai 1.400 meter diatas 

permukaan laut (Sumono dan Wulan, 2008). Galih (2014) 
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menambahkan bahwa taksonomi pohon salam (Syzygium 

polyanthum Walp) adalah sebagai berikut: 

 Klasifikasi : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledonae 

 Bangsa  : Myricales 

 Suku  : Myrtaceae 

 Marga  : Syzygium 

 Jenis  : Syzygium polyanthum Walp 

 

   
         Gambar 2. Daun Salam 

(Sumber : http://www.Taksonomi-Syzygium-polyanthum.com) 

 

Syzygium polyanthum Walp (Myrtaceace) dikenal 

dengan nama lokal yaitu salam. Salam berkembang luas 

diseluruh kawasan Asia Selatan seperti Indonesia. Tanaman 

ini biasanya tumbuh dihutan dan ditanam dipekarangan rumah 

sebagai teduhan karena jenis pohon yang rindang. Masyarakat 

sering mengunakannya sebagai bumbu atau rempah penyedap 

masakan, tetapi secara empiris rebusan daun salam segar 

digunakan sebagai obat diare, diabetes, antibakteri, antifungi, 

rheumatik, gastritis, hipertensi, aktivitas antioksidan, 

mengurangi LDL (Low Density Lipoprotein) dan 

http://www.taksonomi-syzygium-polyanthum.com/


14 

meningkatkan HDL (Hight Density Lipoprotein) (Malik dan 

Ahmad, 2013). Bagian tanaman salam yang paling banyak 

dimanfaatkan adalah bagian daun, yang mengandung tanin, 

minyak atsiri (salamol dan eugenol), flavonoid (quercetin, 

quercitrin, myrcetin dan myrcitrin), seskuiterpen, triterpenoid, 

fenol, steroid, sitral, lakton, saponin, dan karbohidrat oleh 

karena itu, daun salam ditetapkan sebagai salah satu dari 

sembilan tanaman obat unggulan yang telah diteliti atau diuji 

secara klinis untuk menanggulangi masalah kesehatan tertentu 

(Purwati, 2004). 

Batang salam memiliki tinggi 5-12 meter, bercabang-

cabang dengan bentuk batang bulat dengan permukaan licin, 

bertajuk rimbun, dan berakar tunggang. Helaian daun 

berbentuk lonjong sampai elips, memiliki tulang daun yang 

menyirip, pangkal runcing, tepi rata, permukaan atas licin 

berwarna hijau tua, serta memiliki ukuran sekitar 2,5-8 cm. 

Bunga majemuk berbentuk kecil, berwarna putih, baunya 

harum (Sumono dan Wulan, 2008). Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Galih (2014) bahwa daun salam memiliki 

bunga majemuk yang hidup diujung batang, kelopak 

berbentuk piala, berdiameter 4 mm dan berwarna hijau. Selain 

itu memiliki mahkota bunga panjang, berwarna putih dan 

bagian putik panjang 1,5-2 mm yang memiliki warna hijau 

keputihan serta memiliki akar tunggang.  

Kandungan tanaman salam antara lain adalah saponin, 

triterpenoid, flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin dan minyak 

atsiri yang terdiri dari sesquiterpen, lakton dan fenol 

(Sudarsono dkk., 2002). Winarto (2003) menyatakan bahwa 

daun salam mempunyai kandungan kimia yaitu tanin, 

flavonoid, dan minyak asiri 0,05 % yang terdiri dari eugenol 

dan sitral. Daun salam juga mengandung beberapa vitamin, 
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diantaranya vitamin C, vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin, 

vitamin B6, vitamin B12, dan folat, bahkan mineral seperti 

selenium terdapat didalam kandungan daun salam.  

Daun salam memiliki sifat rasa kelat, wangi, dan 

sebagai obat herbal tradisional selain digunakan sebagai 

bumbu penyedap masakan, daun salam juga dapat digunakan 

sebagai obat untuk mengobati penyakit diare, kencing manis 

(diabetes mellitus), sakit maag, menurunkan kadar kolesterol 

dan tekanan darah tinggi. Kandungan tanin, minyak atsiri dan 

flavonoid pada daun salam menyebabkan daun salam 

mempunyai daya antibakteri/antimikroba (Winarno, 2004). 

Minyak atsiri memberikan aroma yang harum atau sedap dari 

daun salam. Tanin dapat ditemukan pada berbagai macam 

tanaman yaitu pada daun jambu biji, daun teh dan lain-lain 

(Ismarani, 2012). Tanin menyebabkan denaturasi protein 

dengan membentuk kompleks protein melalui kekuatan non 

spesifik seperti ikatan hidrogen dan efek hidrofobik 

sebagaimana pembentukan ikatan kovalen, menginaktifkan 

adhesi kuman (molekul untuk menempel pada sel inang), 

menstimulasi sel-sel fagosit yang berperan dalam respon imun 

selular sehingga bersifat antimikroba. 

 

2.3 pH Telur  

Berkurangnya CO2 yang terdapat didalam telur 

menyebabkan terjadinya peningkatan pH sekitar 7,99 nilai pH 

telur asin. Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2010) 

menjelaskan proses difusi yang terjadi dalam proses 

pengasinan telur menyebabkan keluarnya air dari putih telur 

seiring dengan masuknya garam kedalam telur. Konsentrasi 

garam pada telur yang meningkat mengindikasikan terjadinya 

penurunan gaya penggerak laju difusi air dari telur menuju 
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larutan garam, sehingga nilai kehilangan air telur pun 

menurun. Nilai pH putih telur akan meningkat bila telur 

semakin lama disimpan dan menyebabkan kerusakan secara 

fisikokimia (Surainiwati, Suada dan Rudyanto, 2013). 

Perubahan nilai pH putih telur dikarenakan selama 

pengasinan, perombakan dan perubahan bagian internal telur 

masih berjalan walau relatif lambat. Selama penyimpanan, 

perubahan dan perombakan bagian internal telur tidak dapat 

dihindari, tetapi hanya bisa dikurangi kecepatannya agar 

perubahan nilai pH pada putih telur selama pengasinan tidak 

terlalu tinggi (Lukman, 2008). 

Fajarika, Radiati dan Awwaly (2013) menyatakan 

bahwa perubahan nilai pH yang terjadi disebabkan oleh 

hilangnya CO2 dan aktivitas enzim proteolitik yang merusak 

membrane vitellin, sehingga menjadi lemah dan pecah lalu 

menyebabkan putih telur menjadi cair dan tipis. Pengukuran 

pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau 

kebasaan suatu bahan pangan. pH kuning telur akan meningkat 

6,0 menjadi 6,8 secara perlahan seiring dengan meningkatnya 

putih telur (Damayanti, Ma’aruf dan Wijayanti, 2014). Telur 

yang telah diasinkan akan memiliki nilai pH lebih tinggi 

dibandingkan dengan telur yang belum diasinkan. Perubahan 

pH yang lebih tinggi pada telur yang telah diasinkan, 

dikarenakan terjadi perombakan dan perubahan bagian internal 

telur masih berjalan relatif lambat selama proses pengasinan 

yangmana nilai pH putih telur segar 7,6 kemudian 9,0 atau 9,7 

kenaikan pH disebabkan karena terjadi proses penguapan CO2 

dan H2O yang berjalan cepat pada proses pengasinan 

(Lukman, 2008).  

Winarti dan Triyantini (2005) menambahkan indeks 

kuning telur pada telur segar antara 0,30−0,05, pH putih telur 
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segar berkisar 7,6−7,9 sedangkan pH kuning telur berkisar 6,0. 

pH putih telur yang baru diletakkan sekitar 7-8, namun karena 

karbondioksida menguap keluar maka pH akan menjadi naik 

sekitar 9. Perubahan ammonia nitrogen dan keasaaman lemak 

selama penyimpanan mempengaruhi bau dan rasa (Sujata, 

2014). Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Surainiwati dkk. 

(2013) bahwa kuning telur akan mengeras diakibatkan karena 

denaturasi lipoprotein yang banyak terdapat dalam kuning 

telur dan dalam proses pengasinan dapat terjadi denaturasi 

protein yang juga dapat menyebabkan perubahan pada nilai 

pH. Denaturasi protein terjadi karena putusnya ikatan hidrogen 

oleh urea dan garam. 

  

2.4 Tekstur Telur Asin 

Perubahan tekstur atau viskositas pada suatu bahan 

makanan akan mempengaruhi pada bau dan rasa yang 

ditimbulkan. Nilai yang semakin tinggi akan menghasilkan 

tekstur yang keras begitu pula dengan nilai rendah 

menghasilkan tekstur yang lembek. Telur asin yang dihasilkan 

dari variasi lama perendaman menghasilkan tekstur yaitu 

lunak, tekstur putih telur semakin padat/kenyal karena 

terjadinya denaturasi protein akibat konsentrasi garam yang 

diberikan  sehingga terjadi penjendalan pada putih telur 

(Prihantari, 2010). Winarno (2003) menambahkan bahwa 

tekstur pada suatu produk pangan merupakan salah satu faktor 

penentu terhadap penilaian konsumen. Tekstur putih telur asin 

yang kenyal dipengaruhi oleh kadar air, dimana berkurangnya 

kadar air menimbulkan tekstur telur asin yang semakin keras 

selain itu, semakin rendah nilai pH atau derajat keasaman 

semakin asam maka tekstur yang didapat semakin baik.  
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Tekstur kenyal pada putih telur disebabkan karena putih 

telur mengalami koagulasi pada saat proses pemanasan. 

Koagulasi terjadi pada suhu 60
0
C - 70

0
C (Zulaekah dan 

Widyaningsih, 2005). Tekstur pada suatu produk pangan 

merupakan salah satu faktor penentu terhadap penilaian 

konsumen, yangmana dievaluasi dengan beberapa cara yaitu 

uji mekanik yang diukur menggunakan mesin dan analisis 

secara penginderaan organoleptik (Fatmarani, Thohari dan 

Rosydi, 2014). Warna dan tekstur yang lebih menarik terdapat 

pada pembuatan telur asin dengan  cara pembalutan dengan 

adonan pasta pengasinan dengan metode kering, sedangkan 

pada pembuatan telur asin dengan perendaman garam jenuh 

disebut metode basah, akan dihasilkan putih telur yang 

berlubang-lubang atau keropos dan warna kuning telur yang 

tidak cerah (Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto, 2010). 

 

2.5 Organoleptik  

Uji sensori digunakan sebagai standar pengendalian 

mutu bahan pangan yang dilakukan pada proses produksi 

berlangsung hingga produk akhir sehingga, diperoleh data 

yang akurat dalam rangka pengembangan produk yang disukai 

konsumen dan mampu bersaing dengan produk sejenis 

dipasaran. Penilaian hasil pengolahan bahan pangan dapat 

menggunakan kemampuan indera manusia baik indera 

pengelihat, peraba, pembau, dan pengecap. Sifat- sifat yang 

dinilai meliputi tekstur, warna, bau, dan rasa (Sujatmoko, 

2010).  Uji hedonik merupakan uji kesukaan dari panelis 

sebagai salah satu penerimaan produk yang diujikan. 

Bentuknya berupa tanggapan atau respon pribadi suka atau 

tidaknya terhadap sampel oleh panelis. Tanggapan tingkat 

kesukaan dari panelis dinyatakan dalam skala hedonik. Jumlah 
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panelis untuk uji hedonik adalah 15-20 orang (agak terlatih) 

dan lebih dari 80 orang untuk panelis yang tidak terlatih 

(Djaafar, 2007).  

Sejarah penentuan katagori rasa, terdapat bermacam-

macam persepsi yang diusulkan tetapi ditetapkan ada empat 

kategori yang sesuai dari berbagai usulan. Keempat rasa 

tersebut rasa manis, asin, pahit dan asam (Lawless, 2008). 

Hary (2004) menambahkan bahwa garam berfungsi sebagai 

pencipta rasa asin dan sekaligus sebagai bahan pengawet 

karena dapat mengurangi kelarutan oksigen, menghambat 

kerja enzim proteolik dan menyerap air dalam telur. Winarno 

(2004) menyatakan bahwa tekstur dan konsistensi suatu bahan 

akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan. 

Perubahan tekstur atau viskositas bahan dapat mengubah rasa 

dan bau yang timbul sehingga semakin kental suatu bahan 

maka semakin berkurang pula penerimaan terhadap intensitas 

rasa, bau dan cita rasa. Rasa asin pada telur disebabkan adanya 

kandungan garam dalam proses perendaman telur dan lemak 

dalam telur berfungsi meningkatkan cita rasa.  

Aroma adalah bau yang dapat diamati dengan indera 

pembau pengujian bau atau aroma adalah salah satu pengujian 

yang penting karena dapat memberikan hasil penilaian 

terhadap daya terima produk tersebut. Winarno (2004) 

menyatakan bahwa parameter organoleptik untuk rasa ini 

banyak berkaitan dengan aroma yang dihasilkan oleh telur 

karena dalam menentukan rasa pada suatu makanan diperlukan 

penunjang lain diantaranya adalah indera penciuman. Aroma 

sedikit amis pada telur asin hasil perendaman serbuk batu bata 

merah diduga disebabkan karena serbuk batu bata merah 

mengalami pembakaran. Beberapa tahap yang terjadi pada 

proses pembakaran batu bata merah yaitu tahap pengeluaran 
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air dan oksidasi. Tahap oksidasi yaitu tahap pembakaran sisa 

tumbuhan atau karbon yangmana oksidasi akan menyebabkan 

perubahan aroma atau cita rasa pada bahan makanan. Telur 

asin kukus menghasilkan telur asin yang tidak amis ditambah 

dengan bahan yang mengandung fenol memberikan aroma 

telur yang khas (Kurniawati, 2010). 

 

2.6 Warna Kuning Telur 

Pengukuran intesitas warna dapat dilakukan 

menggunakan alat Color Reader. Sistem warna yang 

digunakan adalah Hunter’s Lab Colorimetric System. Sistem 

notasi warna Hunter’s 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) sampai (100) menunjukkan dari 

gelap ke terang. Notasi a* dengan kisaran nilai dari (-80) 

sampai (+100) menunjukkan dari hijau ke merah. Notasi b* 

dengan kisaran nilai dari (-70) sampai (+70) menunjukkan dari 

biru ke kuning (Indrayati, Utami dan Nurhartadi, 2013). 

Penjelasan tersebut ditambahkan oleh Winarno (2004) bahwa 

ada tiga penyebab warna suatu bahan pangan yaitu pigmen 

yang secara alami terdapat pada bahan pangan, reaksi 

karamelisasi, oksidasi dan penambahan zat pewarna alami atau 

buatan. 

Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang 

umumnya termasuk dalam golongan karatenoid yaitu santofil, 

lutein, dan zeasantin serta sedikit betakaroten dan 

kriptosantin. Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning 

telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat 

dalam pakan yang dikonsumsi. Yasin (2013) menjelaskan 
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dengan penambahan umbi kunyit berwarna jingga atau putih 

kekuningan akan menghasilkan warna yang baik karena 

adanya zat kurkumin yang merupakan zat pewarna alami. 

Ismarani (2012) menambahkan bahwa sifat fisik tanin 

berwarna putih kekuning-kuningan sampai dengan cokelat 

terang tergantung dari sumber tanin tersebut berasal. 

Perubahan warna yang terjadi pada hasil olahan telur antara 

lain: hitam kehijauan, coklat atau merah. Warna hitam 

kehijauan disebabkan oleh pemanasan yang terlalu lama 

sehingga terbentuk ikatan Fe dan S. Warna coklat disebabkan 

terjadinya reaksi pencoklatan (browning) sehingga terbentuk 

karbonilamin, sedangkan warna merah disebabkan 

terbentuknya ikatan komplek antara conalbumin dengan ion 

besi (Koswara, 2009). Warna mempunyai arti dan peranan 

yang sangat penting pada komoditas pangan. Peranan itu 

sangat nyata terhadap daya tarik, tanda pengenal dan sebagai 

atribut mutu (Azzahra, Utami dan Nurhartadi,  2013).   

Warna kuning telur sangat dipengaruhi oleh zat warna 

karotenoid. Pigmen karotenoid akan merefleksikan warna 

kuning, orange atau merah (Astriana, Widyaningrum, dan 

Susanti, 2013). Warna kuning telur yang dihasilkan oleh 

karotenoid dalam pakan dianggap sebagai karakteristik 

kualitas warna kuning-orange kuning dikaitkan dengan 

kehadiran karotenoid yang larut dalam lemak dibagian lipid 

lipoprotein (Kaewmanee, 2009). Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Kusumawati, Rudyanto dan Suada (2012) 

warna kuning telur di pengaruhi oleh kepekatan bahan dan 

lamanya pemeraman, dimana kepekatan bahan di pengaruhi 

oleh kadar garam NaCl yang terdapat dalam adonan serbuk 

bata merah. Semakin lama proses pemeraman menyebabkan 

semakin banyak air yang ditarik oleh ion garam, sehingga 
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kondisi bahan menjadi lebih pekat, termasuk juga zat warna 

yang ada dalam bahan. Perubahan warna kuning tersebut 

berhubungan dengan hilangnya air dan sejumlah lemak yang 

menjadi bebas dari kuning telur. Kadar air mempengaruhi 

konsentrasi pigmen, sedangkan lemak bebas mempengaruhi 

keluarnya pigmen sangat berperan penting pada warna yang 

akan diberikan. Harjanti (2008) menyatakan bahwa komponen 

terpenting pada kunyit adalah zat warna yang terkandung 

didalamnya yaitu kurkumin yang berwarna kuning orange, 

kurkumin ini akan memberikan perubahan yang jelas dan 

cepat. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Budiarti (2007) 

bahwa semakin besar konsentrasi minyak atsiri yang diberikan 

maka, semakin besar pula penurunan intensitas warna dan 

kecerahan yang dihasilkan pada telur asin.    

Warna suatu bahan dapat diukur dengan menggunakan 

alat calorimeter, spektrofotometer atau alat-alat lain yang 

dirancang khusus untuk mengukur warna. Pengukuran warna 

pada bahan bukan cairan atau padatan dapat diukur dengan 

membandingkan terhadap suatu warna standar yang 

dinyatakan dalam angka-angka (Winarno, 2004). Perubahan 

warna mungkin disebabkan karena dehidrasi kuning telur 

selama penggaraman. Warna kuning telur berasal dari xantofil 

dan zeaxanthin serta dipengaruhi oleh konsentrasi pigmen. 

Kuning telur disimpan pada kadar air rendah untuk waktu 

yang lama menjadi kuning gelap, karena perubahan kadar air. 

Kuning telur yang dimasak secara bertahap berubah menjadi 

coklat kekuningan, coklat tua, orange kemerahan, dan kuning 

terang selama 24 minggu perendaman. Perubahan warna 

kuning dari telur yang dimasak selama perendaman terkait 

dengan peningkatan atau penurunan kadar air dan jumlah 

lemak bebas dalam kuning telur (Kaewmanee, 2009).   
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 21 Oktober 2015 

- 5 Januari 2016 di Laboratorium Pengolahan Telur Bagian 

Teknologi Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya. Uji pH telur asin serta organoleptik 

dilakukan di Laboratorium Fisiko-Kimia bagian Teknologi 

Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Uji 

Tekstur dan Warna Kuning Telur dilakukan di Laborotorium 

Fisiko Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah telur 

itik sebanyak ± 90 butir berat sekitar 62-70 gr berwarna biru 

muda dengan umur 1-2 hari diperoleh dari peternak itik petelur 

di Desa Palakan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, 

garam 10 kg yang didapatkan dari Pasar Merjosari Kota 

Malang, abu gosok 6,5 kg diperoleh dari pasar Merjosari, 

Malang dan batu bata merah 19 kg diperoleh dari toko 

material, Malang serta air secukupnya. Bahan daun salam 

(Syzygium polyanthum) didapat di Kabupaten Tulungagung 

yang digunakan adalah pada bagian yang tidak terlalu muda 

dan tidak terlalu tua (sedang) berwarna hijau tua. 

 Daun salam bertulang menyirip dengan tepi daun rata 

dan helai daun berbentuk jorong-lonjong (elips), termasuk 

jenis daun menyirip ganda dengan jumlah anak daun yang 

ganjil, pangkal runcing tepi rata, dan permukaan atas licin 

berwarna hijau tua. Daun salam yang digunakan sebanyak 5 
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kg dibagi dalam 5 perlakuan  dan 4 ulangan yaitu terdiri dari 0 

g, 125 g, 250 g, 375 g, dan 500 g.   

 

3.3 Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

Bahan teknis yang digunakan untuk analisis adalah: 

 Tekstur telur asin : sampel telur asin. 

 pH : sampel telur asin, aquadest 1500 mL, dan larutan 

buffer pH 4 dan pH 7, kertas label. 

 Warna kuning telur asin : sampel kuning telur. 

 Organoleptik : sampel telur asin.  

 

3.4 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan telur asin: 

Ember plastik besar digunakan sebagai wadah dalam 

pemeraman dan telur asin, kompor  sebagai alat 

pemanas, panci sebagai wadah untuk mengkukus telur, 

kain lap untuk mengangkat panci dari kompor, dan egg 

tray sebagai wadah telur pada saat pembelian. 

2. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan tepung daun 

salam: 

Pisau untuk memisahkan daun salam dengan 

rantingnya, koran sebagai alas pada saat penjemuran 

daun salam, blender untuk mencacah daun salam hingga 

menjadi tepung serta saringan, untuk mengayak bagian 

daun salam yang belum halus. 

3. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

 Tekstur telur asin: Tensile strength Model: Imada 

ZP- 200 N. 
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 pH: gelas ukur 100 mL, kertas tisu, pipet tetes 5 mL, 

beaker glass 1000 mL, pengaduk kaca, pH meter, 

dan sendok untuk mengambil sampel. 

 Warna kuning telur asin : Color Reader Model: 

Conika Minolta CR-10. 

  

3.5  Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan metode percobaan 

laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

searah terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan dengan 

penambahan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) pada 

konsentrasi yang berbeda. Berikut ini Tabel 3. Presentase 

tepung daun salam.  

Tabel 3. Persentase Tepung Daun Salam  

Bahan 
Perlakuan (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Serbuk batu bata 

merah 
56,25 51,57 46,88 42,19 37,50 

Abu gosok 18,75 17,18 15,62 14,06 12,50 

Garam 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Tepung daun salam 00,00 06,25 12,50 18,75 25,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

3.6 Variabel Penelitian   

Varibel yang diamati pada penelitian adalah pH, tekstur, 

organoleptik (rasa dan aroma) dan warna kuning telur asin 

dengan penambahan tepung daun salam. Prosedur pengujian 

dari masing-masing variabel pengamatan, yaitu :  
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1. Derajat Keasaman (pH)  

Pengukuran pH menggunkan pH Meter berdasarkan 

prosedur (Badan Standart Nasional, 2004). Peningkatan 

pH disebabkan berkurangnya CO2 dari putih telur, 

perubahan nilai pH kuning telur baik pada metode basah 

ataupun kering relatif lebih lambat. Cara kerjanya 

adalah sebagai berikut: 

 Sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 5 g. 

 Tekan tombol on/off untuk menyalakan alat pH 

meter. 

 Alat pH meter dikalibrasi dengan memasukan 

elektrode pH meter dalam larutan buffer pH 4 dan 

pH 7. 

 Knop diatur dengan angka monitor yang tercantum 

pada pH meter menunjukan pH 7. 

 Kemudian elektrode dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tisu. 

 Setelah itu dimasukan ke sampel yang akan diuji. 

 Ditunggu kira-kira 2-3 menit.  

 Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat 

sebagai pH sampel setelah keadaan konstan.    

2. Pengujian Tekstur Putih Telur Asin 

Prosedur menggunakan alat Tensile strength Model: 

Imada ZP-200N metode sesuai dengan (Budiman, 

Hintono, dan Kusrahayu, 2012). Tekstur makanan dapat 

dievaluasi dengan beberapa cara yaitu uji mekanik yang 

di ukur dengan menggunakan alat uji tekstur. Cara kerja 

alat tensile strength ini sebagai berikut : 

 Dihidupkan mesin tensile strength kurang lebih 15 

menit untuk pemanasan. 
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 Dihidupkan komputer masuk program software 

untuk mesin tensile strength. 

 Setelah antara mesin tensile strength dan komputer 

terjadi hubungan, maka pada layar akan tampil 

program tersebut. 

 Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya 

antara alat tensile strength dan monitor komputer 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian. 

 Dikupas sampel telur asin setengah bagian.  

 Diletakkan sampel di bawah aksesoris jarum 

penekan atau menjepit sampel dengan aksesoris 

penarik. 

 Kursor diletakkan pada tanda [Extensometer], dan di 

ON kan sehingga komputer secara otomatis akan 

mencatat GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh 

tekanan atau tarikan terhadap sampel. 

 Ditekan tombol [    ] untuk penekanan (compression) 

atau tombol [    ] untuk tarikan (tension), yang ada 

pada alat tensile strength. 

 Setelah pengujian selesai ditekan tombol [    ] untuk 

berhenti dan menyimpan data. 

 Setelah selesai dimatikan alat tensile strength. 

3. Pengujian Sensoris Organoleptik  

Prosedur uji organoleptik pada telur asin disesuaikan 

dengan (Kartika, Hastuti, dan Supartono, 1989). Uji 

organoleptik dilakukan terhadap aroma, dan rasa telur 

asin secara panel test dengan orientasi produk 

menggunakan uji hedonik yang menyodorkan sampel 

sebanyak 20 yang telah diberi kode. Orientasi produk 

ialah mengimprofsasikan nilai tambah dari telur asin 
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dengan daun salam. Hasil penilaian panelis dinyatakan 

dalam angka 1-5 skor tertinggi adalah yang terbaik. 

Panelis yang digunakan adalah panelis terlatih sebanyak 

5 orang yaitu dosen Teknologi Hasil Ternak. Panelis 

terlatih memiliki kepekaan yang cukup baik, bukan 

hanya itu perlu didahului dengan seleksi dan latihan-

latihan yangmana dapat menilai beberapa sifat 

rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik. Setiap 

panelis diminta untuk menilai produk pada lembar 

kuisioner yang sudah disediakan seperti pada Lampiran 

1. Prosedur uji organoleptik sebagai berikut:    

1. Panelis diminta untuk mengisi lembar kerja panelis 

yang sudah disediakan. 

2. Panelis diminta penilaiannya terhadap aroma dan 

rasa pada produk telur asin yang dihasilkan. 

3. Parameter penilaian aroma dilakukan dengan setelah 

mencium telur asin dimana semakin dominan 

aroma/bau daun salam memiliki nilai semakin tinggi. 

4. Parameter rasa dilakukan terhadap respon setelah 

mencicipi telur asin apakah rasa daun salam dominan 

atau tidak bahkan menyimpang. 

5. Penilaian secara overall yang dihasilkan dilakukan 

dengan cara mencicipi dan mencium telur asin lalu 

memberikan penilaian dimana dimulai dari sangat 

tidak baik hingga sangat baik. 

6. Pengujian dilakukan dengan 5 skala kesukaan yaitu: 

1 (sangat tidak menyukai), 2 (tidak menyukai), 3 

(kurang menyukai), 4 (menyukai), dan 5 (sangat 

menyukai). 
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4. Pengujian Warna Kuning Telur Asin  

Pegukuran intensitas warna kuning telur 

menggunakan Color Reader Model: Conica Minolta 

CR-10 prosedur pengukuran warna kuning telur 

berdasarkan (Siregar, Harjadi dan Marseno, 2006) 

dengan metode sistem Hunter. Prosedur pengujiannya 

adalah sebagai berikut:  

 Color Reader dinyalakan menggunakan sistem 

L*,a*, dan  b*. 

 Dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

 Hasil kalibrasi disimpan. 

 Ujung reseptor ditempelkan pada sampel sampai 

lampunya hidup. 

 Hasil yang diperoleh dicatat. 
 

3.7 Analisis Data  

Data yang diperoleh dari pengujian sampel dianalisis 

dengan bantuan progam Microsoft Excel. Data selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Jika diperoleh perbedaan diantara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Model tabulasi data penelitian tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 
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3.8 Batasan Istilah  

Telur asin metode kering  : Telur itik yang diasinkan 

menggunakan adonan serbuk 

batu  bata, abu gosok dan 

garam. 

Tepung daun salam : Daun salam yang dikeringkan 

lalu dihaluskan menggunakan  

blender tanpa penambahan air 

setelahnya diayak.  

 

 

3.9 Prosedur Penelitian   

3.9.1  Prosedur Pembuatan Tepung Daun Salam  

Proses pembuatan tepung daun salam Hermana, 

Puspitasari, Wiryawan dan Suhartini (2008), melalui tahap-

tahap seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Pembuatan Tepung Daun Salam 

Dipisahkan daun salam antara ranting dengan daunnya 

Dipilih daun salam yang berwarna hijau tua 

 Daun Salam 

Dicacah 

Dijemur sampai kering (± 2 hari) 

Diblender (±3000 rpm) selama 10 menit 

Tepung daun salam 
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3.9.2  Prosedur Pembuatan telur asin 

   Proses pembuatan telur asin modifikasi dari (Zulaekah 

dan Widyaningsih, 2005) 

 

 
Gambar 4. Skema Prosedur Pembuatan Telur Asin 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Pengaruh persentase tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum) terhadap kualitas telur asin yang ditinjau dari pH, 

tekstur, warna kuning telur dan organoleptik. Data pada Tabel 

5  menunjukkan persentase tepung daun salam yang berbeda 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap pH kuning 

telur. Warna kuning telur, tekstur dan pH putih telur serta uji 

organoleptik telur asin tidak berbeda nyata (P>0,05). Data 

analisis ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pH, 

tekstur, warna kuning telur dan organoleptik (aroma dan rasa) 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 2 (2a, 2b), 3, dan 4 

(4a,4b).  

Tabel 5.   Hasil rata-rata pH , nilai tekstur (N), organoleptik 

rasa dan aroma pada telur asin   

Variabel Penelitian 

Perla

kuan 

pH Putih 

Telur  

pH Kuning 

Telur  

Tekstur Putih 

Telur  

Aroma 

Telur Asin 

Rasa Telur 

Asin 

P0 8,30 ± 0,43  6,38 ± 0,15
b 

 4,18 ± 0,97 2,7 ± 0,98   2,7 ± 1,03 

P1 8,21 ± 0,31  6,21 ± 0,11
a 

 3,15 ± 1,02  2,4 ± 0,99   2,65 ±1,09 

P2 8,26 ± 0,14  6,25 ± 0,06
ab 

 4,43 ± 0,43 2,9 ± 1,29   2,55 ±1,15 

P3 8,22 ± 0,26 6,18 ± 0,09
a 

 3,98 ± 0,74 2,6 ± 0,88     2,8  ±1,24 

P4 8,30 ± 0,33 6,12 ± 0,08
a 

   3,98 ± 0,71 2,8 ± 1,28  2,6 ±1,05 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan adanya perbedaan   pengaruh yang 

nyata (P<0,05) 
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4.2. Pengaruh Persentase Tepung Daun Salam terhadap 

pH Putih Telur Asin 

Data hasil perhitungan pH putih telur dengan persentase 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum) pada telur asin, 

dimana analisis dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat 

dilihat pada Lampiran 2a. Rata-rata hasil pengujian pH putih 

telur pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

5. Hasil analisis ragam telur asin dengan persentase tepung 

daun salam tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap pH putih telur asin. Nilai paling rendah terdapat pada 

P1 (6,25%) dengan nilai rataan sebesar 8,21±0,31 pH putih 

telur asin cenderung meningkat pada perlakuan yang 

ditambahkan tepung daun salam dengan persentase 25% (P4) 

sebesar 8,30±0,33. Pengaruh tepung daun salam pada telur 

asin dengan persentase yang berbeda menurunkan nilai pH 

putih telur asin pada P0 terhadap P1, P2, dan P3 memiliki 

rataan 8,30-8,22. Hal ini terjadi karena daun salam memiliki 

pH yang tergolong asam dengan kisaran pH 6,0 sehingga 

mengakibatkan pH putih telur asin menurun. Nilai pH 

menurun karena kandungan pada daun salam terdapat 

kandungan asam yaitu asam askorbat (vitamin C) (Winarto, 

2003). Tepung daun salam 25% (P4) terjadi peningkatan 

kembali dengan nilai rataan pH putih telur 8,30±0,33 hal ini 

berkaitan dengan pH kuning telur akan meningkat 6,0-6,8 

secara perlahan seiring dengan meningkatnya pH putih telur. 

Nilai pH putih telur segar 7,6 kemudian 9,0-9,7 peningkatan 

terjadi karena adanya perombakan pada saat pemeraman 

(Handayani, 2010).  

Perubahan pH telur dapat terjadi karena faktor internal 

mapun eksternal, adanya penambahan suatu bahan yang dapat 

memicu turunya pH ataupun dari lama pemeraman telur. 
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Pemeraman telur asin dilakukan selama 14 hari dengan 

metode kering. Kastaman dkk. (2010) menjelaskan bahwa 

peningkatan pH karena berkurangnya CO2 yang terdapat 

didalam telur dimana terjadi difusi pada proses pengasinan 

telur yang menyebabkan keluarnya air dari putih telur seiring 

dengan masuknya garam kedalam telur. Nilai pH putih telur 

akan meningkat bila telur semakin lama disimpan karena 

terjadi kerusakan secara fisikokimia (Surainiwati dkk., 2013). 

Perubahan nilai pH yang terjadi disebabkan oleh hilangnya 

CO2 dan aktivitas enzim proteolitik yang merusak membrane 

vitellin, sehingga menjadi lemah dan pecah lalu menyebabkan 

putih telur menjadi cair dan tipis, selama penyimpanan 

perubahan dan perombakan bagian internal telur tidak dapat 

dihindari, tetapi hanya bisa dikurangi kecepatannya agar nilai 

perubahan nilai pH pada putih telur selama pengasinan tidak 

terlalu tinggi (Fajarika dkk., 2013).  

Proses pengasinan berjalan cepat karena terjadinya 

penguapan pada CO2 dan H2O sehingga kenaikan pH akan 

terjadi  (Lukman, 2008). Telur yang telah diasinkan memiliki 

nilai pH lebih tinggi dibandingkan dengan telur yang belum 

diasinkan. Perubahan nilai pH yang lebih tinggi pada telur 

yang telah diasinkan, karena terjadi perombakan dan 

perubahan bagian internal telur masih berjalan relatif lambat 

selama proses pengasinan. Pengukuran pH dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan suatu bahan 

pangan (Damayanti dkk., 2014). 

 

4.3. Pengaruh Persentase Tepung Daun Salam terhadap 

pH Kuning Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis pH kuning telur asin 

pengaruh persentase tepung daun salam selengkapnya terdapat 
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pada Lampiran 2b. Hasil analisis pH kuning telur asin dari 

yang terkecil P4 sebesar 6,12±0,08, P3 sebesar 6,18±0,09, P1 

sebesar 6,21±0,11, P2 sebesar 6,25±0,06, dan terbesar P0 

sebesar 6,38±0,15. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pengaruh persentase daun salam (Syzygium 

polyanthum) yang berbeda memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) pada pH kuning telur asin. Tabel 5 dapat dilihat 

pengaruh persentase tepung daun salam memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap pH kuning telur asin.  

Data hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh persentase tepung daun 

salam yang memiliki nilai rataan pH kuning telur paling tinngi  

pada P0, P2, P1, P3 dan P4 terjadi penurunan karena adanya 

penambahan tepung daun salam dengan persentase yang 

dimulai dari 6,25%-25% menunjukkan nilai rata-rata pH 

kuning telur asin tertinggi pada P0 (0%) sebesar 6,38±0,15 dan 

nilai rata-rata paling rendah pada perlakuan 25% (P4) sebesar 

6,12±0,08. Penurunan pH tersebut dikarenakan adanya 

pengaruh tepung daun salam (Syzygium polyanthum) yang 

memiliki kandungan sifat kimia salah satunya yaitu flavonoid. 

Flavonoid merupakan golongan polifenol sehingga memiliki 

sifat kimia senyawa fenol, yang bersifat agak asam dan dapat 

larut dalam basa, sehingga hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan tepung daun salam dengan 

persentase yang tertinggi P4 (25%) memberi pengaruh nyata 

terhadap pH kuning telur asin. Daun salam sendiri memiliki 

nilai pH asam sekitar 6,0 sehingga dengan penambahan tepung 

daun salam yang berbeda pada proses pengasinan khususnya 

pada saat pemeraman memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap pH kuning telur asin. Kandungan pH menurun karena 

adanya daun salam yang bersifat asam (Surainiwati dkk., 
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2013). Kuning telur akan mengeras diakibatkan karena 

denaturasi lipoprotein yang banyak terdapat dalam kuning 

telur dan dalam proses pengasinan dapat terjadi denaturasi 

protein yang juga dapat menyebabkan perubahan pada nilai 

pH. 

Winarti dkk. (2005) menyatakan bahwa indeks kuning 

telur pada telur segar antara 0,30-0,05 sedangkan pH kuning 

telur segar berkisar 6,0. Kecepatan perubahan nilai pH 

dipengaruhi oleh proses penguapan CO2 dan H2O yang 

berjalan lebih cepat didalam telur. Telur yang telah diasinkan 

akan memiliki nilai pH lebih tinggi dibandingkan dengan telur 

yang belum diasinkan (Lukman, 2008). Perubahan pH yang 

lebih tinggi pada telur yang telah diasinkan, dikarenakan 

terjadi perombakan dan perubahan bagian internal telur masih 

berjalan relatif lambat selama proses pengasinan. Hal ini 

karena adanya perubahan ammonia nitrogen dan keasaman 

lemak selama penyimpanan akan mempengaruhi bau dan rasa 

pada telur asin yang dihasilkan nantinya (Sujata, 2014).    

 

4.4. Pengaruh Persentase Tepung Daun Salam terhadap 

Tekstur Putih Telur Asin 

Tekstur suatu produk pangan merupakan salah satu 

faktor penentu tingkat kesukaan dan sebagai indikator kualitas 

produk pangan (Fatmarani dkk., 2004). Nilai tekstur diuji 

dengan menggunakan alat Tensile Strenght. Hasil analisis nilai 

tekstur putih telur asin persentase tepung daun salam 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Data analisis 

ragam menunjukkan bahwa persentase tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum) tidak berbeda nyata (P>0,05) pada 

nilai tekstur putih telur asin yang  selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 5. Analisis ragam  nilai tekstur persentase tepung 
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daun salam dari yang terkecil P1 sebesar 3,15±1,02, P4 

sebesar 3,98±0,71, P3 sebesar 3,98±0,74, P0 sebesar 

4,18±0,97 dan yang terbesar pada P2 sebesar 4,43±0,43. 

Perubahan tekstur akan mempengaruhi rasa dan bau yang 

ditimbulkan, hal ini terlihat pada P2 (12,5%) memiliki tekstur 

yang lebih kenyal sedangkan pada P1 (6,25%) memiliki 

tekstur yang lunak/lembek. Nilai yang semakin tinggi 

menunjukkan tekstur yang semakin keras dan nilai yang 

semakin rendah menunjukkan tekstur yang semakin lunak 

(Winarno, 2003). Tekstur putih telur yang semakin padat 

karena tinggi rendahnya konsentrasi garam yang menyebabkan 

denaturasi protein sehingga terjadi penjendalan atau tingkat 

kekenyalan yang tinggi  (Prihantari, 2010).  

Penurunan tekstur putih telur asin terjadi karena kadar 

air yang tinggi, sehingga akan menambah kandungan air yang 

masuk pada putih telur asin selama penyimpanan. Tekstur 

sangat erat kaitannya dengan kadar air dan nilai pH, semakin 

tinggi kadar air telur asin maka tekstur yang dihasilkan lembek 

begitupun sebaliknya. Nilai pH asam atau netral maka tekstur 

yang dihasilkan akan kenyal karena kadar air rendah. 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Winarno (2003) bahwa 

daun salam memiliki sifat asam yang dapat mempengaruhi 

terhadap tekstur putih telur yang akan dihasilkan. Kadar air 

maksimal pada telur asin sebesar 87%-88% sedangkan kadar 

air pada telur asin dengan penambahan tepung daun salam 

sebesar 82,37%-83,60% sehingga tekstur yang lembek pada 

P1 (6,25%) dengan nilai rataan terendah yaitu 3,15±1,02.      

Zulaekah dkk. (2005) menyatakan bahwa tekstur kenyal 

pada putih telur disebabkan karena putih telur mengalami 

koagulasi pada saat proses pemanasan. Koagulasi terjadi pada 

suhu 60-70
0
C perubahan tekstur atau viskositas bahan dapat 
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mengubah rasa dan bau yang timbul. Warna dan tekstur yang 

lebih menarik terdapat pada pembuatan telur asin dengan cara 

pembalutan dengan adonan pasta pengasinan (metode kering), 

sedangkan pada pembuatan telur asin dengan perendaman 

garam jenuh (metode basah), akan dihasilkan putih telur yang 

berlubang-lubang atau keropos dan warna kuning telur yang 

tidak cerah (Kastaman dkk., 2010). Penelitian ini 

menggunakan metode kering, sehingga tekstur yang dihasilkan 

berkualitas baik pada putih telur tidak berlubang/keropos 

namun tidak berbeda nyata diduga karena faktor eror, alat 

maupun penggunaan bahan tepung daun salam dengan 

presentase yang tidak terpaut jauh.  

 

4.5. Pengaruh Persentase Tepung Daun Salam terhadap 

Organoleptik 

Uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan 

(hedonik), yang dilakukan untuk mengetahui penerimaan 

panelis terhadap telur asin dengan penambahan persentase 

tepung daun salam yang berbeda (6,25%; 12,5%; 18,75% dan 

25%) dimana berorientasi terhadap produk dengan 

mengimprofsasikan produk melalui penambahan nilai dari 

telur asin melalui penambahan tepung daun salam. Penilaian 

panelis untuk setiap sampel memiliki skor nilai 1-5 yaitu : 

1 = sangat tidak menyukai (aroma/rasa telur asin 

menyimpang) 

2  =  tidak menyukai (aroma/rasa daun salam tidak ada) 

3  =  kurang menyukai (sedikit aroma/rasa daun salam) 

4  =  menyukai (seimbang aroma/rasa daun salam dengan 

telur asin) 

5  =  sangat menyukai (aroma/rasa telur asin dominan dengan 

daun salam)  
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Pengaruh persentase tepung daun salam pada telur asin 

terhadap nilai organoleptik ditampilkan pada Tabel 5. Hasil 

pengujian organoleptik pada telur asin dengan persentase 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum) yang berbeda dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

4.5.1. Aroma Telur 

Data organleptik aroma pada telur asin dapat dilihat 

pada Lampiran 4a. Hasil analisis telur asin dengan 

penambahan tepung daun salam memberikan pengaruh tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap aroma telur asin 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. Menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata perlakuan persentase tepung daun salam berkisar 

2,4-2,8. Nilai rata-rata terendah diperoleh P1 (6,25%) sebesar 

2,4±0,99 sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh P4 (25%) 

sebesar 2,8±1,28. Tidak adanya perbedaan pengaruh ini karena 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma telur asin yang 

berbeda-beda.     

Perlakuan telur asin dengan presentase tepung daun 

salam pada aroma diharapkan mampu menutupi aroma amis 

khas dari telur itik, dimana aroma makanan salah satu 

pengujian penting karena dapat memberikan hasil penilaian 

terhadap daya terima produk. Pernyataan tersebut ditambahkan 

oleh Winarno (2004) aroma sedikit amis pada telur asin hasil 

perendaman serbuk batu bata merah disebabkan serbuk batu 

bata merah pada proses pembuatannya mengalami 

pembakaran. Penggunaan serbuk batu bata merah dengan abu 

gosok perbandingan 3;1 yangmana abu gosok sebagai bahan 

perekat. Kandungan didalam daun salam terdapat minyak 

atsiri 0,05% memberikan aroma harum/wangi pada telur asin 

(Sudarsono dkk.,  2002). Minyak atsiri tersebut meminimalisir 
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bau amis yang ditimbulkan oleh telur asin dengan rataan 

tertinggi setelah penambahan tepung daun salam dimulai dari 

P4, P2 dan P3 sebesar 2,8±1,28; 2,9±1,29 dan 2,6±0,88. 

Terbukti dengan penambahan tepung daun salam dapat 

meminimalisir bau amis pada telur asin namun pada P1 

memiliki rataan terendah yaitu 2,4±0,99 dikarenakan 

penggunaan tepung daun salam yang rendah 6,25%.    

Perlakuan P0 (0%) memiliki nilai rata-rata tinggi 

sebesar 2,7±0,98 hal ini berkaitan dengan penerimaan atau 

nilai kesukaan panelis terhadap produk. Pernyataan ini 

didukung oleh Sujatmoko (2010) menjelaskan bahwa 

penilaian hasil pengolahan bahan pangan dapat mengunakan 

kemampuan indera manusia baik indera penglihatan, peraba, 

pembau dan pengecap dimana semua tergantung pada daya 

terima terhadap produk. Koswara (2009) menyatakan 

pengukusan dapat juga merangsang terjadinya reaksi 

pencoklatan (browning-reaction) yang menimbulkan aroma 

enak dan menarik. Penggunaan serbuk batu bata merah dapat 

meminimalisir bau amis karena proses pembuatannya melalui 

pembakaran selain itu, pengukusan dilakukan selama ± 30 

menit.  

 

4.5.2. Rasa Telur 

Data organoleptik rasa pada telur asin dengan 

persentase tepung daun salam dapat dilihat pada Lampiran 4b. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan persentase 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum) dengan persentase 

yang berbeda tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap rasa telur asin yang dihasilkan. Pengaruh 

tepung daun salam dengan persentase yang berbeda cenderung 

tidak memberikan dampak positif terhadap rasa yang 
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dihasilkan pada telur asin tersebut. Tabel 5 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata perlakuan persentase rasa berkisar 2,6-

2,8. Nilai rata-rata terendah diperoleh P2 (12,5%) dengan rata-

rata 2,55±1,15, sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh P3 

(18,75%) dengan rata-rata 2,8±1,24. Lawless (2008) 

menyatakan bahwa katagori penentuan rasa terbagi menjadi 

empat macam diantaranya rasa manis, asin, pahit dan asam 

yangmana rasa asin yang dihasilkan karena terdapat garam 

selain itu lemak pada telur itik yang tinggi memberikan rasa 

gurih selain itu semakin tinggi kadar protein maka rasa yang 

dihasilkan semakin enak.     

Penambahan tepung daun salam diharapkan dapat 

memberikan rasa pada telur asin yang lebih enak, namun disini 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. Kandungan minyak 

atsiri pada daun salam yang memiliki aroma wangi dapat 

menggugah selera. Daun salam (Syzygium polyanthum) 

memiliki kandungan kimia seperti flavonoid, tanin, minyak 

atsiri dan polifenol. Ditambahkan oleh Winarno (2004) sifat 

dari daun salam memiliki rasa kelat dan aroma wangi serta 

merupakan golongan rempah-rempah yang dapat meresap 

masuk kedalam telur pada saat proses pemeraman sekalipun 

pada P2 (12,5%) memiliki rataan terendah 2,55±1,15 diduga 

penyebabnya adalah jumlah penambahan persentase tepung 

daun salam yang sedikit. Selain itu terdapat tanin sebagai 

antimikroba, sehingga telur menjadi awet serta memiliki 

kualitas yang baik termasuk pada cita rasa yang dihasilkan 

nantinya. Sudarsono dkk. (2002) menyatakan tanin 

memberikan daya simpan lama sebab bersifat 

antimikroba/antibakteri, sehingga telur asin lebih tahan lama. 

Rasa asin pada telur asin disebabkan adanya kandungan 

garam dalam proses perendaman telur selain itu lemak dalam 
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telur berfungsi meningkatkan cita rasa. Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Winarno (2004) bahwa kadar protein yang 

tinggi akan meningkatkan palatabilitas (rasa enak) dari telur 

asin. Konsentrasi garam yang dipergunakan pada masing-

masing perlakuan sama sebesar 25%. Hary (2004) menyatakan 

bahwa garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin dan 

sekaligus sebagai bahan pengawet karena mengurangi 

kelarutan oksigen yang menghambat kerja enzim proteolik dan 

menyerap air dalam telur. Selama proses pengasinan sejumlah 

komponen masuk kedalam telur sehingga memberikan cita 

rasa khas yang disukai oleh panelis. Kurangnya penilaian rasa 

panelis terhadap tepung daun salam dikarenakan penerimaan 

dari masing-masing panelis yang berbeda-beda.    

  

4.6. Pengaruh Persentase Tepung Daun Salam terhadap  

Warna Kuning Telur Asin 

Warna mempunyai arti dan peranan penting pada 

komoditas pangan, peranan itu sangat nyata terhadap daya 

tarik, tanda pengenal dan sebagai atribut mutu. Pengujian 

intensitas warna pada kuning telur asin persentase tepung daun 

salam (Syzygium polyanthum) diuji dengan menggunakan alat 

Color Reader Model: Conika Minolta CR-10 dengan 

menentukan nilai notasi L* (lightness), a* (Redness), dan b* 

(Yellowness). Data dapat dilihat pada Tabel 6 dimana dengan 

pengaruh persentase tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum) tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P>0,05) pada L* (lightness), a* (Redness), dan b* 

(Yellowness). Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5 (5a,5b,5c). 
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Tabel 6.  Hasil rata-rata nilai intensitas warna kuning telur 

asin warna L* (lightness), a* (Redness), dan b* 

(Yellowness) dengan persentase tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum) 

Variabel Penelitian 

Perlakuan L*  

(Lightness) 

a* 

 (Redness) 

b*  

(Yellowness) 

P0 56,68 ± 9,36 24,70 ± 0,95 22,65 ± 7,85 

P1 54,18 ± 3,66 25,53 ± 3,72 24,33 ± 0,74 

P2   53,40 ± 14,01 21,63 ± 6,00 24,28 ± 8,18 

P3   50,03 ± 11,91 21,38 ± 5,81 21,13 ± 2,12 

P4  55,80 ± 2,37 22,95 ± 1,40 22,03 ± 0,78 

Keterangan :  Superskrip yang sama pada baris yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

nyata (P>0,05) 

 

4.6.1. Intensitas Warna L* (Lightness) Kuning Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam intensitas warna L* 

(lightness) kuning telur asin dengan persentase tepung daun 

salam (Syzygium polyanthum) selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 5a.  Hasil analisis intensitas warna L* (lightness) 

kuning telur asin persentase tepung daun salam dari yang 

terkecil P3 sebesar 50,03±11,91; P2 sebesar 53,40±14,01; P1 

sebesar 54,18±3,66, dan P4 sebesar 55,80±2,37, sedangkan 

nilai rata-rata tertinggi P0 sebesar 56,68±9,3. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa pengaruh persentase tepung daun 

salam yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) pada intensitas warna L* (lightness) kuning telur asin 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6 dan analisis ragam 

dapat dilihat pada Lampiran 5a. Perlakuan terbaik yang 

memiliki warna L* (lightness) tertinggi dengan penambahan 
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tepung daun salam dari perlakuan lainnya yaitu P4 (25%) 

sebesar 55,80±2,37. Nilai warna L* (lightness) pada telur asin 

dipengaruhi karena persentase tepung daun salam yang 

berbeda-beda yangmana semakin tinggi persentase yang 

diberikan maka warna L* (lightness) akan semakin gelap pada 

telur asin. Warna gelap yang dihasilkan pada kuning telur asin 

karena kandungan tanin pada daun salam (Syzygium 

polyanthum). Ismarani (2012) menyatakan bahwa sifat fisik 

tanin berwarna putih kekuning-kuningan sampai dengan 

cokelat terang tergantung dari sumber tanin tersebut berasal. 

Tanin memberikan warna menjadi gelap jika terkena cahaya 

langsung atau berada pada ruangan terbuka.  

Terjadi penurunan warna pada P3 (18,75%) dengan 

rataan sebesar 50,03±11,91 memiliki intensitas warna yang 

paling cerah karena terdapat minyak atsiri yang mempengaruhi 

warna kuning telur, sehingga lebih cerah. Daun salam 

(Syzygium polyanthum) memiliki kandungan kimia seperti 

minyak atsiri, flavonoid dan tanin (Sudarsono dkk., 2002). 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Budiarti (2007) bahwa 

semakin besar konsentrasi minyak atsiri yang diberikan maka, 

semakin besar pula penurunan intensitas warna dan kecerahan 

yang diperoleh. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

intensitas warna L* (lightness) yaitu jenis telur yang 

digunakan, lama pengukusan dan penambahan sari/bahan 

lainnya. Nilai L*, a*, dan b* mempunyai interval skala yang 

menunjukkan tingkat warna bahan yang diuji. Notasi L* 

menyatakan parameter kecerahan dengan kisaran nilai dari 0 

sampai 100 menunjukkan dari gelap ke terang (Indrayanti 

dkk., 2013).   

Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang 

umumnya termasuk dalam golongan karatenoid yaitu santofil, 
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lutein, dan zeasantin serta sedikit betakaroten dan 

kriptosantin. Ada tiga penyebab warna suatu bahan pangan 

yaitu pigmen yang secara alami terdapat pada bahan pangan, 

reaksi karamelisasi, dan oksidasi serta penambahan zat 

pewarna alami atau buatan (Winarno, 2004). Daun salam tidak 

memiliki kandungan zat pewarna (pigmen) karetenoid yang 

merefleksikan warna kuning, orange atau merah selain itu 

warna kuning telur dipengaruhi oleh lama pemeraman, serbuk 

batu bata merah serta kombinasi bahan yang dipergunakan. 

Yasin (2013) menjelaskan bahwa dengan penambahan umbi 

kunyit berwarna jingga atau putih kekuningan akan 

menghasilkan warna yang baik karena adanya zat kurkumin 

yang merupakan zat pewarna alami.  

Rataan tertinggi warna L* (lightness) pada P0 sebesar 

56,68±9,36 membuktikan bahwasanya warna kuning yang 

dihasilkan berasal dari telur itu sendiri bukan dari daun salam. 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Kusumawati dkk. 

(2012) menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi 

oleh kepekatan bahan dan lamanya pemeraman dimana 

kepekatan bahan dipengaruhi oleh kadar garam NaCl yang 

terdapat dalam adonan serbuk batu bata merah. Semakin lama 

proses pemeraman menyebabkan semakin banyak air yang 

ditarik oleh ion garam, sehingga kondisi bahan menjadi lebih 

pekat termasuk zat warna yang ada pada bahan tersebut. 

Bahan pembuatan adonan dengan serbuk batu bata merah 

menghasilkan warna kuning telur yang baik dengan abu gosok 

sebagai perekat melalui metode kering memberikan warna 

kuning telur asin yang dihasilkan lebih berkualitas 

dibandingkan dengan metode basah.   
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4.6.2. Intensitas Warna a* (Redness) Kuning Telur Asin 

Data hasil perhitungan intensitas warna a* (redness) 

pada telur asin persentase tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum), analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 5b. 

Rata-rata hasil pengujian intensitas warna a* (redness) pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil 

analisis ragam intensitas warna a* (redness) tidak memberikan 

pengaruh yang  berbeda nyata (P>0,05) terhadap telur asin 

dengan penambahan tepung daun salam. Nilai paling rendah 

terdapat pada P3 sebesar 21,38±5,81 dengan persentase tepung 

daun salam 18,75%, sedangkan nilai tertinggi pada P1 sebesar 

25,53±3,72 dengan persentase tepung daun salam 6,25%. 

Penambahan tepung daun salam dengan persentase yang 

berbeda memberikan hasil yang sama terhadap nilai intensitas 

warna a* (redness) telur asin yang dihasilkan, rata-rata yang 

dihasilkan berkisar 21,63-25,53. Rataan tertinggi pada P1 

(6,25%) sebesar 25,53±3,72 dari perlakuan lainnya yang 

menyebabkan telur asin berwarna merah kemerahan, hal ini 

dipengaruhi karena kandungan minyak atsiri pada daun salam 

yang berwarna kuning kehijauan. Semakin tinggi presentase 

tepung daun salam yang diberikan akan menurunkan warna a* 

(redness) terbukti dimana pada P3 (18,75%) mengalami 

penurunan dengan rataan sebesar 21,38±5,81. Budiarti (2007) 

menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi minyak atsiri 

yang digunakan maka, semakin besar pula penurunan 

intensitas warna dan kecerahan telur asin karena kandungan 

minyak atsiri yang berwarna kuning kehijauan.  

Warna kuning telur sangat dipengaruhi oleh zat warna 

karatenoid, dimana pigmen karatenoid merefleksikan warna 

kuning, orange atau merah pada telur (Astriana dkk., 2011). 

Warna a* (redness) mengindikasikan suatu bahan warna 
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kemerahan atau kehijauan. Pernyataan tersebut ditambahkan 

oleh Indrayati dkk. (2013) notasi a* (redness) dengan kisaran 

nilai dari      (-80) sampai (+100) menunjukkan dari hijau ke 

merah. Perubahan warna kuning telur tersebut berhubungan 

dengan hilangnya air dan sejumlah lemak yang menjadi bebas 

dari kuning telur. Kadar air mempengaruhi konsentrasi 

pigmen, sedangkan lemak bebas mempengaruhi keluarnya 

pigmen (Kusumawati dkk., 2012). Kadar air pada telur asin 

maksimal sebesar 87%-88%, sedangkan kadar air diperoleh 

rataan berkisar 82,37%- 83,60%. Kuning telur yang dimasak 

secara bertahap berubah menjadi coklat kekuningan, coklat 

tua, orange kemerahan, dan kuning terang selama 24 minggu 

perendaman (Kaewmanee, 2009). Pemeraman dilakukan 

selama 14 hari yang kemudian dimasak dengan cara 

pengukusan. Perubahan warna kuning dari telur yang dimasak 

selama perendaman terkait dengan peningkatan atau 

penurunan kadar air dan jumlah lemak bebas dalam kuning 

telur.  

Koswara (2009) menjelaskan bahwa perubahan warna 

yang terjadi pada hasil olahan telur antara lain: hitam 

kehijauan, coklat atau merah. Warna coklat disebabkan 

terjadinya reaksi pencoklatan (browning), sehingga terbentuk 

karbonilamin sedangkan warna merah disebabkan 

terbentuknya ikatan komplek antara konalbumin dengan ion 

besi. Warna mempunyai arti dan peranan yang sangat penting 

pada komoditas pangan, peranan itu sangat nyata terhadap 

daya tarik, tanda pengenal dan sebagai atribut mutu (Azzahra 

dkk., 2013).     
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4.6.3. Intensitas Warna b* (Yellowness) Kuning Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam intensitas b* 

(yellowness) kuning telur asin persentase tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum) selengkapnya terdapat pada Lampiran 

5c.  Hasil analisis intensitas warna b* (yellowness) kuning 

telur yang terkecil P3 (18,75%) sebesar 21,13±2,12; P4 (25%) 

sebesar 22,03±0,78; P0 (0%) sebesar 22,65±7,85; P2 (12,5%) 

sebesar 24,28±8,18 dan tertinggi P1 (6,25%) sebesar 

24,33±0,74. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan persentase tepung daun salam yang 

berbeda tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P>0,05)  pada intensitas warna b* (yellowness) kuning telur 

asin. Notasi b* (yellowness) dengan kisaran nilai dari (-70) 

sampai (+70) menunjukkan dari biru ke kuning (Indrayati 

dkk., 2013). Warna mempunyai arti dan peranan yang sangat 

penting pada komoditas suatu pangan. Data hasil perhitungan 

analisis ragam dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 6 

dimana rata-rata diperoleh sebesar 21,13-24,33. Hasil 

perhitungan intesitas warna b* (yellowness) tersebut 

cenderung meningkat pada perlakuan yang ditambahkan 

dengan tepung daun salam P1 (6,25%) sebesar 24,33±0,74.  

Penurunan terjadi dengan penambahan persentase 

tepung daun salam yang tinggi pada P3 (18,75%) dengan 

rataan 21,13±2,12 hal ini karena kandungan minyak atsiri. 

Daun salam tidak memiliki zat warna akan tetapi terdapat 

kandungan minyak atsiri sebesar 0,05%. Sudarsono dkk. 

(2002) menyatakan bahwasanya kandungan kimia pada daun 

salam terdapat minyak atsiri 0,05%, tanin, flavonoid, saponin 

dan fenol. Pernyataan tersebut ditambahkan Budiarti (2007) 

bahwa semakin tinggi pemberian konsentrasi minyak atsiri 

maka, akan semakin tinggi pula terjadinya penurunan 
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intensitas warna dan kecerahan karena kandungan minyak 

atsiri yang berwarna kuning kehijauan. 

Pengukuran warna pada bahan bukan cairan atau 

padatan dapat diukur dengan membandingkan terhadap suatu 

warna standar yang dinyatakan dalam angka-angka (Winarno, 

2004). Perubahan warna disebabkan karena, dehidrasi kuning 

telur selama penggaraman. Warna kuning telur berasal dari 

xantofil dan zeaxantin serta dipengaruhi oleh konsentrasi 

pigmen. Zat warna atau pigmen sangat berperan penting 

terhadap warna yang akan hasilkan pada kuning telur. Harjanti 

(2008) menyatakan komponen terpenting pada kunyit adalah 

zat warna alami yaitu kurkumin yang berwarna kuning orange, 

kurkumin ini akan memberikan perubahan yang jelas dan 

cepat. Senyawa kurkumin memberikan karakteristik warna 

kuning terang dan rasa yang kuat pada kunyit. Komponen 

utama yang berkhasiat sebagai obat adalah minyak atsiri dan 

zat warna kuning (kurkuminoid). Kuning telur yang disimpan 

pada kadar air rendah untuk waktu yang lama menjadi kuning 

gelap, karena terjadi perubahan pada kadar air telur asin. 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Kaewmanee (2009) 

bahwa warna kuning telur yang dihasilkan oleh karotenoid 

berasal dari pakan yang memberikan karakteristik kualitas 

warna kuning-orange kekuningan karena dikaitkan dengan 

kehadiran karetenoid yang larut dalam lemak dibagian lipid 

lipoprotein.  

 

4.7  Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif, dimana persentase tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum) yang berbeda memberikan dampak positif 

terhadap kualitas telur asin. Hasil diperoleh untuk perlakuan 
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terbaik pada P3 dengan presentase tepung daun salam sebesar 

18,75%. Perlakuan terbaik diukur melalui uji organoleptik, 

yangmana uji sensori digunakan sebagai standar pengendalian 

mutu bahan pangan yang dilakukan pada proses produksi 

berlangsung hingga produk akhir (Sujatmoko, 2010). Penilaian 

hasil pengolahan bahan pangan menggunakan kemampuan 

indera manusia melalui penglihatan, peraba, pembau, dan 

pengecap. Sifat yang dinilai secara inderawi meliputi tekstur, 

warna, bau dan rasa. Rasa merupakan faktor yang sangat 

penting dalam produk makanan (Lawless, 2008).  

Konsumen lebih mengedepankan rasa daripada faktor-

faktor lain misal warna, aroma, dan tekstur penentuan katagori 

rasa terdapat empat macam terdiri dari rasa manis, asin, pahit 

dan asam. Rasa telur asin didapat rataan sebesar 2,8±1,24 

menunjukkan bahwa  tepung daun salam memberikan dampak 

positif karena didalam daun salam (Syzygium polyanthum) 

memiliki kandungan kimia seperti flavonoid, tanin, minyak 

atsiri dan polifenol (Sudarsono dkk., 2002). Tanin 

memberikan daya simpan lama karena sebagai antimikroba 

sehingga kualitas telur asin terjamin pada rasa yang dihasilkan 

yangmana rasa asin pada putih telur sedangkan kuning telur 

terasa masir (Winarno, 2004). Selain itu pada garam akan 

menambaha palatabilitas sekaligus sebagai pengawet karena 

berifat mengikat air.  

Pengujian bau/aroma adalah salah satu pengujian yang 

penting karena menentukan kelezatan pada suatu makanan 

yang memberikan hasil penilaian terhadap daya terima produk 

(Kartika dkk., 1989). Aroma pada telur asin diperoleh rataan 

sebesar 2,6±0,88 dimana telur yang dihasilkan tidak berbau 

amis karena, kandungan didalam daun salam terdapat minyak 

atsiri 0,05% memberikan aroma harum/wangi pada telur asin 
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(Sudarsono dkk., 2002). Penurunan pH karena adanya 

pengaruh tepung daun salam (Syzygium polyanthum) yang 

memiliki kandungan senyawa kimia salah satunya yaitu 

flavonoid, merupakan golongan polifenol yang memiliki 

senyawa fenol bersifat agak asam yang dapat larut dalam basa. 

pH kuning telur asin memiliki nilai rataan sebesar 6,18±0,09 

terjadi penurunan pH dikarenakan daun salam bersifat asam 

dengan nilai pH 6,0. Surainiwati dkk. (2013) menyatakan 

bahwa penurunan pH mengakibatkan kuning telur mengeras 

karena terjadi denaturasi protein dalam proses pengasinan. 

Nilai pH putih telur, tekstur dan intensitas warna tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). Berdasarkan hasil 

rata-rata pada P3 diperoleh pH putih telur sebesar 8,22±0,26 

terjadi penurunan yang kemudian meningkat kembali. Nilai 

pH putih telur menurun karena pada daun salam terdapat 

kandungan asam yaitu asam askorbat (vitamin C) (Winarto, 

2003). Terjadi peningkatan kembali karena berkurangnya CO2 

yang terdapat didalam telur dimana terjadi difusi pada proses 

pengasinan telur yang menyebabkan keluarnya air dari putih 

telur seiring dengan masuknya garam kedalam telur 

(Kastaman dkk., 2010).                 

Tekstur putih telur dimana semakin tinggi kadar air telur 

asin maka tekstur yang dihasilkan lunak/lembek begitupun 

sebaliknya, selain itu tekstur berkaitan pula pada nilai pH 

yangmana pH semakin asam atau turun maka tekstur yang 

dihasilkan semakin baik. Nilai tekstur pada P3 sebesar 

3,98±0,74. Winarno (2003) menyatakan bahwa daun salam 

memiliki sifat asam yang dapat mempengaruhi terhadap 

tekstur putih telur yang akan dihasilkan selain itu konsentrasi 

garam dapat menyebabkan denaturasi protein sehingga terjadi 

penjendalan atau tingkat kekenyalan yang tinggi (Prihantari, 
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2010). Pengukuran intensitas warna diperoleh pada P3 

(18,75%) untuk L* (lightness) sebesar 50,03±11,91 

memberikan warna yang lebih cerah dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya untuk warna a* (redness) memiliki nilai 

rataan 21,38±5,81 terjadi penurunan warna karena 

penambahan persentase tepung daun salam yang tinggi 

memberikan konsentrasi minyak atsiri yang tinggi pula 

sehingga, memberikan warna yang lebih cerah (Budiarti, 

2007). Begitu pula pada warna b* (yellowness) nilai rataan 

diperoleh 21,13±2,12 memberikan warna yang lebih cerah 

pada telur asin karena kandungan kimia pada daun salam 

terdapat minyak atsiri 0,05%, tanin, flavonoid, saponin dan 

fenol. Kuning telur disimpan pada kadar air rendah untuk 

waktu yang lama menjadi kuning gelap, karena perubahan 

kadar air (Sudarsono dkk., 2002). Warna yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh jenis telur yang digunakan, lama pengukusan 

dan penambahan sari/bahan lainnya serta kuning telur 

dipengaruhi oleh  pigmen karetenoid.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Penambahan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

terhadap pembuatan telur asin mampu menurunkan pH 

serta memberikan kecerahan warna kuning telur asin 

yang dihasilkan.   

2. Perlakuan terbaik proses pembuatan telur asin dengan 

persentase tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

terletak pada P3 (18,75%) diperoleh nilai rataan pH 

(putih dan kuning), tekstur, organoleptik (aroma, rasa) 

dan intensitas warna sebesar 8,22±0,26; 6,18±0,09; 

3,98±0,74; 2,6±0,88; 2,8±1,24 dan warna L* 

50,03±11,91;  a* 21,38±5,81 serta b* 21,13±2,12.     

  

5.2 Saran 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan penambahan 

tepung daun salam maksimal 18,75% untuk meningkatkan 

palatabilitas rasa telur asin yang diterima konsumen.   
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Lampiran 1.  Contoh Lembar Kerja Uji Organoleptik 

Telur Asin Persentase Tepung Daun Salam 

(Syzygium polyanthum) 

 

Hari/Tanggal :  

Nama Penguji : 

Pengujian : 

Produk yang diuji : 

Saudara/saudari diminta untuk menguji rasa dan aroma 

sampel telur asin berikut ini dengan memilih salah satu 

kategori sesuai hasil pengujian anda dengan memberikan tanda 

(v) pada baris dan kolom yang disediakan.Terima kasih. 

A. Aroma 

 Kode Sampel 
123 234 345 456 567 678 789 890 901 922 940 880 752 113 193 450 680 790 801 802 

 

Aroma daun 

salam dominan 

 

                    

 

Seimbang aroma 

daun salam dan 

telur 

 

                    

 

Sedikit  aroma 

daun salam  

 

                    

 

Tidak ada aroma 

daun salam 

 

                    

 

Menyimpang 

 

                    

Keterangan:  Digunakan skor 5-1 (dari atas ke bawah) pada 

setiap sampel 
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B. Rasa 

 

 Kode Sampel 
123 234 345 456 567 678 789 890 901 922 940 880 752 113 193 450 680 790 801 802 

 

Rasa daun salam 

dominan 

 

                    

 

Seimbang rasa 

daun salam dan 

telur 

 

                    

 

Sedikit  rasa daun 

salam  

 

                    

 

Tidak ada rasa 

daun salam 

 

                    

 

Menyimpang 

 

                    

Keterangan:  Digunakan skor 5-1 (dari atas ke bawah) pada 

setiap sampel 
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Lampiran 2.  Data Analisis Ragam dan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) pH Telur  

2a.  Data Analisis Ragam pH putih Telur Asin 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 8,47 8,27 7,72 8,74 33,2 8,30 ± 0,43 

P1 8,43 7,76 8,33 8,33 32,85 8,21 ± 0,31  

P2 8,40 8,37 8,14 8,13 33,04 8,26 ± 0,14 

P3 7,98 8,22 8,11 8,58 32,89 8,22 ± 0,26 

P4 8,49 7,91 8,17 8,66 33,23 8,30 ± 0,33 

Total 41,77 40,53 40,47 42,44 165,21 41,30±1,47 

 

Diketahui :  

∑Xijk   = 165,21 ; r.t (n)  = 20 ;    dan ∑Yij
2
 = 1366,18 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK) =  (∑Xijk)
2
 

        r.t 

   =   (165,21)
2
 

           20 

   =1364,71 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total   = ∑Yij
2 
-  FK 

= (8,47
2 
+  8,27

2 
+  7,72

2 
+  8,74

2 
+ ... +  8,66

2
) - 1364,71 

= 1366,18 - 1364,71 

= 1,46 

b. JK Perlakuan   =    ∑         
 

   

 
 - FK 

= (33,2
2
+ 32,85

2
+ 33,04

2
 + 32,89

2
 +33,23

2
) - 1364,71 

 4 

=  
       

   
 - 1364,71 

= 1364,74 - 1364,71 

= 0,03 
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c. JK Galat   = JK Total -  JK Perlakuan 

 = 1,46 - 0,03 

 = 1,43 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 0,03 0,007 0,078 3,06 4,89 

Galat 15 1,43 0,095       

Total 19 1,46         

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap pH  putih telur asin. 
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2b.  Data Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) pH Kuning Telur Asin 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 6,51 6,27 6,23 6,50 25,51 6,38 ± 0,15 

P1 6,26 6,08 6,16 6,33 24,83 6,21 ± 0,11 

P2 6,26 6,33 6,20 6,20 24,99 6,25 ± 0,06 

P3 6,20 6,09 6,29 6,14 24,72 6,18 ± 0,09 

P4 6,15 6,00 6,16 6,16 24,47 6,12 ± 0,08 

Total 31,38 30,77 31,04 31,33 124,52  31,13±0,048 

 

Diketahui :  

∑Xijk   = 124,52 ;   r.t (n) = 20 ;    dan ∑Yij
2
 = 775,56 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK)  =(∑Xijk)
2
 

       r.t 

   = (124,52)
2
 

           20 

   =775,26 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total =  ∑Yij
2 
-  FK 

= (6,51
2
+ 6,27

2
+ 6,23

2
+ 6,50

2
+ ... + 6,16

2
) - 775,26 

= 775,56 - 775,26 

= 0,30  
 

b. JK Perlakuan  =  ∑        
 

   

 
 - FK 

= (25,51
2
+ 24,83

2
+ 24,99

2
 + 24,72

2
 +24,47

2
)  - 775,26 

 4 

=  
       

   
 - 775,26 
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= 775,41 - 775,26 

= 0,15 

 

c. JK Galat  = JK Total -  JK Perlakuan 

= 0,30 -  0,15 

= 0,15 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 0,15 0,03 3,65* 3,06 4,89 

Galat 15 0,15 0,01       

Total 19 0,30         

Keterangan : FTabel 5% < FHitung< 5% yang menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan tepung daun 

salam memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap pH kuning telur asin. 

 

UJI  DUNCANT 

JNT (α.5%.1%) = JND × √
   

 
 

 

= R x √
    

 
 

= R x 0,05 
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TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

 

Selingan 

 

     2       3       4       5 

JND 5% 3,01 3,16 3,25 3,31 

JND 5% 0,153 0,160 0,165 0,168 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 6,12 a 

P3 6,18 a 

P1 6,21 a 

P2 6,25   ab 

P0 6,38  b 
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Lampiran 3.  Data Analisis Ragam Tekstur Telur Asin 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 3,9 3,8 3,4 5,6 16,7 4,18 ± 0,97 

P1 2,5 2,1 4,3 3,7 12,6 3,15 ± 1,02 

P2 4,0 4,2 5,0 4,5 17,7 4,43 ± 0,43 

P3 3,6 4,2 3,2 4,9 15,9 3,98 ± 0,74 

P4 4,5 3,0 3,9 4,5 15,9 3,98 ± 0,71 

Total 18,5 17,3 19,8 23,2 78,8 19,70±3,88  

 

Diketahui : 

∑Xijk = 78,8 ; r.t (n)  = 20 ;    dan ∑Yij
2
 = 323,86 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK)  =(∑Xijk)
2
 

       r.t 

   = (78,8)
2
 

         20 

   =310,472 

2.  Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total = ∑Yij
2 
-  FK 

= (3,9
2
+ 3,8

2
+ 3,4

2
+ 5,6

2
+ ... + 4,5

2
) - 310,472 

= 323,86 - 310,472 

= 13,388 

b. JK Perlakuan  = ∑     
 

   

 
 - FK 

= (16,7
2
+ 12,6

2
+ 17,7

2
 + 15,9

2
 +15,9

2
)  -  310,472 

 4 

=  
       

   
 - 310,472 

=3,668 
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c. JK Galat   = JK Total - JK Perlakuan 

= 13,388 - 3,688 

= 9,72 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 3,668 0,917 1,415 3,06 4,89 

Galat 15 9,72 0,648       

Total 19 13,388         

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap tekstur putih telur 

asin. 
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Lampiran 4.  Data Analisis Ragam dan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 

Organoleptik 

4a.  Data Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) Aroma 

 
Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 Total 

Panelis 

Rata-

rata 

Panelis Ulangan 

Panelis 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 2 2 2 3 3 1 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 1 3 3 65 3,25 

2 4 4 4 4 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 54 2,7 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 39 1,95 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2,0 

5 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 5 5 5 70 3,5 

Total 

Ulangan 
14 12 14 14 14 11 9 14 16 14 13 15 11 12 15 14 15 12 14 15 268   

Total 

Perlakuan 
54 48 58 52 56 268  

Rataan 

Perlakuan 
2,7 2,4 2,9 2,6 2,8    

SD 0,98 0,99 1,29 0,88 1,28    

 

Faktor Koreksi  = (∑    
 ∑    

 ∑    
 Yijk

2 
)       

   axbxc 

= (∑    
 ∑    

 ∑    
  Yijk

2 
)           

       5x4x5 

= 2682 / 100 

= 718,24  

JK Total  = ∑    
 ∑    

 ∑    
 Yijk

2 
- FK  

= ∑    
 ∑    

 ∑    
  Yijk

2 
–  718,24 

= (2
2
+2

2
+….+5

2
) -718,24 

=117,76 
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JK Perlakuan =  ∑    
 ∑     

 ∑    
 Yijk

2 
]  - FK 

                    bxc 

= (54)
2
+(48)

2
+…..+(56)

2 
 -  718,24 

20 

= 14424 –  718,24 

    20  

= 2,96 
 

JK Panelis      =  ∑    
 ∑     

 ∑    
 Yijk

2 
]  - FK 

           axb 

= (65)2+ (54)2+…+(70)2  -  718,24  

        20 

= 15162 – 718,24 

    20 

= 39,86 
 

JK Galat         =  JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

= 117,76 – 2,96 – 39,86 

= 74,94 

 

TABEL ANOVA  

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

   Panelis  4 39,86    9,965      2,10 2,47 3,53 

Perlakuan 4 2,96 0,74    0,8985 2,47 3,53 

Galat 91 74,94 0,82       

Total 99 
 

        

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan  pengaruh yang 

nyata  (P>0,05) terhadap aroma telur asin. 
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4b.  Data Analisis Ragam dan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) Rasa 
 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 Total 

Panelis 

Rata-

rata 

Panelis Ulangan 

Panelis 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 2 2 2 1 3 5 5 5 4 1 4 3 1 4 5 4 3 3 1 60 3,0 

2 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 55 2,75 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2,0 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2,0 

5 5 4 3 2 4 2 3 4 2 2 2 5 4 3 5 5 3 5 5 3 71 3,55 

Total 

Ulangan 
15 14 13 12 13 11 14 15 14 13 9 15 13 10 17 16 13 14 14 11 266  

Total 

Perlakuan 
54 53 51 56 52   

Rataan 

Perlakuan 
2,7 2,65 2,55 2,8 2,6   

SD 1,03 1,09 1,15 1,24 1,05   
 

Faktor Koreksi   = (∑    
 ∑    

 ∑    
 Yijk

2 
)       

          axbxc 

 = (∑    
 ∑    

 ∑    
  Yijk

2 
)           

           5x4x5 

  = 266
2 
/ 100 

  = 707,56 

JK Total   = ∑    
 ∑    

 ∑    
 Yijk

2 
 - FK 

      = ∑    
 ∑    

 ∑    
  Yijk

2
 – 707,56 

     = (2
2
+2

2
+….+3

2
) – 707,56 

      =118,44 

JK Perlakuan  =  ∑    
 ∑     

 ∑    
 Yijk

2 
]  - FK 

                          bxc 

             = (54)
2
+(53)

2
+…..+(52)

2 
-  707,56  

                   20 

              = 14166 – 707,56 

         20 

             = 0,74 
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JK Panelis  =  ∑    
 ∑     

 ∑    
 Yijk

2 
]  - FK 

               axb 

             = (60)
2
+ (55)

2
+…+ (71)

2 
 -  707,56 

         20 

                = 14866 –  707,56 

                     20 

           = 35,74 

JK Galat  =  JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

              = 118,44 –0,74 – 35,74 

              = 81,96 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

   Panelis  4    5,74    8,935     9,9205 2,47 3,53 

Perlakuan 4    0,74   0,185   0,205 2,47 3,53 

Galat 91 81,96 0,900659       

Total 99 
 

        

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan  pengaruh yang 

nyata  (P>0,05) terhadap  rasa telur asin. 
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Lampiran 5.  Data Analisis Ragam Intensitas Warna 

Kuning Telur Asin 

5a.  Data Analisis Ragam Warna L* (lightness) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 64,7 60,4 43,2 58,4 226,7 56,68 ± 9,36 

P1 58,0 50,1 52,2 56,4 216,7 54,18 ± 3,66 

P2 60,4 32,4 59,7 61,1 213,6 53,40 ± 14,01 

P3 49,5 33,4 57,7 59,5 200,1 50,03 ± 11,91 

P4 53,9 53,6 58,0 57,4 223,2 55,80 ± 2,37 

Total 286,5 229,9 270,8 293,1 1080,3 270,08±41,31  

 

Diketahui : ∑Xijk = 1080,3 ; r.t (n) = 20 ; dan ∑Yij
2
 = 59792,89 

 

Analisis Ragam : 

1.  Faktor Koreksi (FK)  = (∑Xijk)
2
 

       r.t 

   = (1080,3)
2
 

          20 

   =58352,4 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total  

= ∑Yij
2 
- FK 

     = (64,7
2
+ 60,4

2
+ 43,2

2
+ 58,4

2
+ ... + 57,4

2
) -  58352,4 

         = 59792,89 - 58352,4 

          = 1440,485 
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b. JK Perlakuan  

= ∑     
 

   

 
 - FK 

        = (226,7
2
+ 216,7

2
+213,6

2
 +200,1

2
 +223,2

2
) -  58352,4 

 4 

         =  
      

   
 - 58352,4 

        =106,343 

 

c. JK Galat  = JK Total -  JK Perlakuan 

= 1440,485 - 106,343 

= 1334,142 

 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 106,343 26,5857 0,29891 3,06 4,89 

Galat 15 1334,14 88,9428       

Total 19 1440,49         

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap warna kuning (L*) 

telur asin. 
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5b.  Data Analisis Ragam Warna a* (redness) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 24,3 26,1 24,0 24,4 98,8 24,70 ± 0,95 

P1 28,8 21,3 23,5 28,5 102,1 25,53 ± 3,72 

P2 25,6 12,7 24,4 23,8 86,5 21,63 ± 6,00 

P3 22,3 12,9 25,5 25,3 85,5 21,38 ± 5,81 

P4 24,8 22,4 21,5 23,1 91,8 22,95 ± 1,40 

Total 125,8 95,4 118,4 125,1 464,7 116,18±17,87  

 

Diketahui : ∑Xijk = 464,7 ; r.t (n) = 20 ; dan ∑Yij
2
 = 11110,590 

 

Analisis Ragam : 

1.  Faktor Koreksi (FK)  =(∑Xijk)
2
 

       r.t 

   = (464,7)
2
 

         20 

   =10797,3 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total  

= ∑Yij
2 
-  FK 

= (24,3
2
+ 26,1

2
+ 24,0

2
+ 24,4

2
+ ... + 23,1

2
) - 10797,3 

= 11110,590 - 10797,3 

= 313,2855 

b. JK Perlakuan  

= ∑     
 

   

 
 - FK 

= (98,8
2
+ 102,1

2
+86,5

2
 +85,5

2
 +91,8

2
) -  10797,3 

 4 

=  
       

   
 - 0797,3 

= 54,093 
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c. JK Galat  = JK Total -  JK Perlakuan 

                = 313,2855 -  54,093 

                = 259,1925 

 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 54,093 13,5232 0,78262 3,06 4,89 

Galat 15 259,193 17,2795       

Total 19 313,285         

Keterangan :  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

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

telur asin. 
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5c. Data Analisis Ragam Warna b* (yellowness) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata ± SD 
I II III IV 

P0 27,9 20,7 29,6 12,4 90,6 22,65 ± 7,85 

P1 23,4 25,1 24,1 24,7 97,3 24,33 ± 0,74 

P2 33,8 14,5 27,1 21,7 97,1 24,28 ± 8,18 

P3 18,0 21,8 22,0 22,7 84,5 21,13 ± 2,12 

P4 22,7 22,7 21,3 21,4 88,1 22,03 ± 0,78 

Total 125,8 104,8 124,1 102,9 457,6 114,40±19,67  

 

Diketahui : ∑Xijk = 457,6 ; r.t (n) = 20 ; dan ∑Yij
2
 = 10904,04 

 

Analisis Ragam : 

1.  Faktor Koreksi (FK) = (∑Xijk)
2
 

        r.t 

   = (457,6)
2
 

           20 

   =10469,89 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total  

= ∑Yij
2 
-  FK 

= (27,9
2
+ 20,7

2
+ 29,6

2
+ 12,4

2
+ ... + 21,4

2
) - 10469,89 

= 10904,04 - 10469,89 

= 434,152 

b. JK Perlakuan  

= ∑     
 

   

 
 - FK 

= (90,6
2
+ 97,3

2
+97,1

2
 +84,5

2
 +88,1

2
) - 10469,89 

 4 

= 
       

   
 - 10469,89 

= 31,592 
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c. JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan 

= 434,152  - 31,592 

= 402,56 

 

 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT FHitung FTabel 

          5% 1% 

Perlakuan 4 31,592 7,898 0,29429 3,06 4,89 

Galat 15 402,56 26,8373       

Total 19 434,152         

Keterangan:  FHitung< FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap warna kuning (b*) 

telur asin. 
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Lampiran 6.  Dokumentasi Penelitian 

 

    
Tepung Daun Salam        Abu Gosok                     Batu Bata 

 

         
   Telur Itik                        Garam Dapur                   Telur Asin 

 

       
  Kuning Telur Asin Botol Film           Putih Telur 
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  Timbangan Digital      Penakaran Aquades       Pengujian pH 

 

   
Mencacah Putih Telur     Balutan Telur Itik        Pelepasan Balutan 

 

        
Pencucian Telur Asin  Pengkukusan Telur Asin    
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    Penirisan Telur Asin            pH meter 

 

        
Pengelupasan Kulit Telur Asin        Tissue, Aquades, Gelas 

 

 
Kuning Telur Setelah Ditimbang 
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