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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the 

addition of salam leaf flour (Syzygium polyanthum) on total 

phenols, antioxidant activity and fat content onsalted egg using 

a dry method which incubation for 15 days. The materials and 

tools used in this research were duck’s egg, water, brick, ash 

and salam leaf flour, while the tool used were tray, bucket, 

digital scales, stoves and pans. The method of this research 

was experiment laboratory of using Complete Randomized 

Design (CRD) with five treatment and four replicates by using 

single factors. The addition of salam leaf flour research were 

divided into P0 (without adding salam leaf flour 0%), P1 (the 

addition of salam leaf flour as much as 6.25%), P2 (the 

addition of salam leaf flour as much as 12.5%), P3 (the 

addition of salam leaf flour as much as 18.75%) and P4 (the 

addition of salam leaf flour as much as 25%). Data was 

analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) and if it was 

found significant effect would be continued by Duncan's 

Multiple Range Test (DMRT). The results this research 

showed that the addition of salam leaf flour gave highly 

mailto:puspitasariniken5@gmail.com
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significant different effect (P<0.01) on the total phenol, but 

didn’t gave significantly effect (P>0.05) on antioxidant 

activity and fat content salted egg. The conclusion of this 

research was the addition salam leaf flour 25% of salted egg 

was the best treatment were total phenol 0.17%, antioxidant 

activity using IC50 118.18 mg/mL and fat content 36.36%. 

 

Keywords: antioxidant activity, duck eggs, fat content, salam 

leaf flour (Syzygium polyantum) and total phenols 
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RINGKASAN 

 

 Telur adalah salah satu produk unggas sebagai 

sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah 

dicerna dan bergizi tinggi. Kandungan gizi pada telur terdiri 

atas protein 13%, lemak 12% serta vitamin dan mineral, akan 

tetapi telur memiliki sifat yang mudah rusak apabila tidak 

ditangani secara cepat, sehingga proses pengawetan dapat 

dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan 

telur. Salah satu cara yang dilakukan untuk pengawetan telur 

adalah dengan cara penggaraman, biasanya penggaraman ini 

dilakukan pada telur itik untuk dijadikan telur asin. Telur asin 

daun salam merupakan salah satu diversifikasi produk 

peternakan untuk menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi 

dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh konsumen. Daun salam 

memiliki kandungan kimia seperti tannin, flavonoida, dan 

minyak atsiri (0,05%) yang mengandung sitral dan eugenol. 

Senyawa tanin dan flavonoid merupakan subkelas dari fenol, 

senyawa fenol mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan 

antiinflamasi, sehingga dengan adanya antioksidan dapat 

memperlambat proses oksidasi dan menurunkan kadar lemak 

telur asin. 

mailto:puspitasariniken5@gmail.com
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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 

2015 – 5 Januari 2016 yang dilakukan di 3 laboratorium yaitu 

Laboratorium Pengolahan Telur Fakultas Peternakan untuk 

proses pembuatan telur asin dan uji kadar lemak, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian untuk uji aktivitas antioksidan, 

Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya untuk uji total fenol.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung daun salam terhadap total fenol, 

aktivitas antioksidan dan kadar lemak pada telur asin yang 

menggunakan metode kering dengan lama pemeraman 15 hari, 

serta untuk mengetahui perlakuan terbaik pada masing-masing 

variabel hasil penambahan tepung daun salam dengan 

konsentrasi yang berbeda. 

Materi penelitian ini adalah telur asin yang terbuat dari 

telur itik didapat dari peternakan itik di Desa Palakan, 

Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang sebanyak 60 butir 

dengan umur 1-2 hari yang beratnya 70 g dan dengan warna 

cangkang telur putih kebiruan, garam dapur 10 kg dan abu 

gosok 6,5 kg berasal dari pasar Merjosari, serta serbuk  batu 

bata merah 19 kg yang didapatkan dari Toko Material, Kota 

Malang dan air secukupnya. Daun salam (Syzygium 

polyanthum) sebanyak 5 kg yang berasal dari Kabupaten 

Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan metode 

percobaan laboratorium yang didesain dengan pola Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan dengan satu faktor yaitu penambahan tepung daun 

salam yang konsentrasinya terdiri atas 0%, 6,25%, 12,50%, 

18,75% dan 25% dari adonan. Data yang diperoleh dari hasil 

uji diolah dengan bantuan Microsoft Office Excel 2007 dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila terdapat 

perbedaan yang sangat nyata ataupun nyata maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tingkat 

penambahan tepung daun salam memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total fenol, tetapi tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap aktivitas 

antioksidan dan kadar lemak. Nilai rata-rata total fenol telur 

asin pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 secara berurutan 

antara lain 0,09%, 0,11%, 0,12%, 0,13% dan 0,17%, aktivitas 

antioksidan berdasarkan nilai IC50 sebesar 124,04  mg/mL, 

129,15 mg/mL, 126,63 mg/mL, 122,22 mg/mL dan 118,18  

mg/mL, kadar lemak sebesar 41,52 %, 41,52 %, 37,88 %, 

36,58 % dan 36,36 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses 

penggaraman pada telur asin dengan penambahan tepung daun 

salam dapat meningkatkan total fenol dan aktivitas 

antioksidan, tetapi menurunkan kadar lemak telur asin. 

Perlakuan terbaik adalah penambahan tepung daun salam 

sebanyak 25% dalam adonan yang memberikan kandungan 

total fenol sebesar 0,17 %, kandungan aktivitas antioksidan 

berdasarkan IC50 sebesar 118,18 mg/mL dan kandungan kadar 

lemak sebesar 36,36 %. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan untuk saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan menghitung 

total mikroorganisme, lama simpan dan asam lemak bebas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan 

hasil peternakan dan pertanian, namun untuk sekarang ini 

keberhasilan  yang  dicapai  dalam bidang  peternakan  unggas  

telah  memberikan hasil  panen  yang  berlimpah.  Hasil  

utama  yang  diperoleh dari  usaha  unggas ini  selain daging 

adalah  telur. Telur  merupakan  bahan  pangan  yang 

mengandung  protein  cukup  tinggi  dengan  susunan  asam-

asam  amino  lengkap disamping itu telur adalah salah satu 

sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah 

dicerna, dan bergizi tinggi. Telur  juga  mengandung  lemak  

tak  jenuh,  vitamin  dan  mineral  yang diperlukan  tubuh  dan  

sangat  mudah  dicerna, menyebabkan telur banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat biasa. Jumlah  telur di Indonesia 

yang tersedia sangat  banyak  yaitu sebesar  1,378 ton.  

Sumbangan  telur  terbesar  adalah  dari  jenis  ayam  petelur 

dengan total 69,57%, sedangkan telur  ayam  buras  dan  telur  

itik  menyumbang  masing-masing 12,16% dan 18,26%. Telur  

memiliki  beberapa kelemahan  antara  lain:  kulit  telur  

mudah  pecah  atau  retak  dan  tidak  dapat menahan  tekanan  

mekanis  yang  besar,  sehingga  telur  tidak  dapat  

diperlakukan secara  kasar  pada  suatu  wadah,  kelembaban  

relatif  udara  dan  suhu  ruang penyimpanan dapat 

mempengaruhi mutu telur dan dapat menyebabkan perubahan 

secara  kimia  dan  mikrobiologis (Departemen Kesehatan, 

2006). Salah satu jenis telur yang biasanya dikonsumsi oleh 

konsumen adalah telur itik atau telur bebek (Anas  

plathyrynchos). 
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Kelebihan dari telur itik jika dilihat secara fisik 

memiliki bentuk yang lebih besar dan kulit telur yang tebal. 

Telur itik memiliki bobot berkisar  antara  70-80 g/butir, 

sedangkan cangkang telur  itik  berwarna  biru  muda, serta 

memiliki kadar air yang rendah apabila dibandingkan dengan 

telur ayam komersial, disamping memiliki kelebihan, telur itik 

juga memiliki kekurangan diantaranya mempunyai pori-pori 

kulit yang lebih besar daripada telur ayam komersial atau 

ayam pedaging, sehingga dapat menyebabkan penguapan dan 

menurunkan kualitas telur itik karena mempermudah 

mikroorganisme untuk masuk ke dalam telur, serta memiliki 

kandungan lemak yang tinggi. Telur itik dapat dijual kepada 

konsumen dalam bentuk telur segar dan telur asin, telur itik 

termasuk bahan pangan yang cepat rusak setelah proses 

peneluran sampai jatuh ke tangan konsumen, sehingga perlu 

pengolahan lebih lanjut untuk mempertahankan agar telur itik 

tidak cepat rusak, untuk menghindari terjadinya kerusakan 

kualitas, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk 

mempertahankan kualitasnya dengan cara pengawetan yaitu 

dengan proses penggaraman. Telur itik dapat dijadikan sebagai 

salah satu teknologi hasil ternak, yaitu sebagai telur asin. 

Keuntungan dari telur yang diasinkan yaitu dapat disimpan 

lebih lama, dengan proses pengasinan bau amis telur akan 

berkurang sehingga tidak berbau busuk, kandungan gizi telur 

akan meningkat dan rasanya enak (Kastawan, Sudaryanto dan 

Nopianto, 2010). 

Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang 

proses pembuatannya diawetkan dengan menggunakan garam. 

Tujuan utama dari proses pengasinan telur itik adalah selain 

membuang bau amis dan menciptakan rasa yang khas adalah 

untuk memperpanjang daya simpan telur. Proses pembuatan 
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telur asin dapat menggunakan media garam jenuh yang 

dilakukan dengan cara merendam (metode basah) dan 

menggunakan serbuk batu bata merah yang dicampur dengan 

garam serta abu gosok (metode kering). Garam yang 

merupakan salah satu faktor utama dalam proses pengasinan 

telur berfungsi sebagai bahan pengawet yang akan mencegah 

pembusukan telur dan bau amis telur sehingga dapat 

memperpanjang daya simpan telur, memberikan rasa asin ke 

telur, serta garam dapat menyerap air dari dalam telur. 

Pemberian garam dalam proses pengasinan telur dengan kadar 

yang tinggi dapat meningkatkan daya simpan telur, tetapi di 

sisi lain telur akan menjadi tidak disukai oleh konsumen 

karena rasanya yang sangat asin. Oleh sebab itu, untuk 

menghilangkan bau amis pada telur perlu adanya inovasi baru 

dengan penambahan tepung daun salam (Syzygium 

polyantum), sehingga dapat dijadikan sebagai produk pangan 

yang fungsional. Produk pangan yang fungsional harus 

mengandung beberapa komponen senyawa yang bermanfaat 

bagi tubuh manusia salah satu contohnya adalah senyawa 

antioksidan. 

Daun salam (Syzygium polyanthum) merupakan  

tumbuhan  herbal yang dapat bermanfaat selain sebagai bumbu 

masakan juga dapat digunakan sebagai tanaman obat herbal 

antara lain menurunkan kolesterol jahat, diare, diabetes dan 

menurunkan tekanan darah  tinggi. Daun  salam  mengandung  

tanin,  minyak  atsiri  (salamol  dan  eugenol), flavonoid 

(quercetin,  quercitrin,  myrcetin  dan  myrcitrin),  

seskuiterpen, triterpenoid,  fenol,  steroid,  sitral,  lakton,  

saponin,  dan  karbohidrat (Adrianto, 2011). Senyawa 

flavonoid mempunyai aktifitas sebagai antioksidan, sehingga 

melindungi tubuh dari radikal bebas maka asupan antioksidan 
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pada tubuh menjadi penting. Fungsi utama senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam daun salam sebagai 

pengawet alami dapat meningkatkan kualitas telur asin yang 

meliputi daya simpan telur asin menjadi tahan lama, 

meningkatkan cita rasa, mengurangi bau amis, 

mempertahankan kesegaran, mencegah hilangnya kualitas 

sensori dan nilai gizi telur, memperkecil terjadinya proses 

oksidasi dari lemak dan minyak. Tepung daun salam yang 

ditambahkan ke dalam adonan diharapkan efektif sebagai 

antioksidan sehingga dapat di gunakan sebagai pengawet 

alami dalam proses pengasinan telur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat penambahan 

tepung daun salam pada proses pengasinan telur itik dengan 

menggunakan metode kering ditinjau dari total fenol, aktivitas 

antioksidan dan kadar lemak pada telur asin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan tepung daun salam 

terhadap total fenol, aktivitas antioksidan dan kadar 

lemak pada telur asin dengan menggunakan metode 

kering? 

2. Berapakah konsentrasi yang tepat dalam penambahan 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum) untuk 

menghasilkan perlakuan terbaik pada telur asin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung daun salam 

terhadap total fenol, aktivitas antioksidan dan kadar 
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lemak pada telur asin dengan menggunakan metode 

kering. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pada masing-masing 

variabel hasil penambahan tepung daun salam dengan 

konsentrasi yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi, inovasi dan masukan kepada 

pihak yang terkait tentang penelitian pengaruh tingkat 

penambahan tepung daun salam pada pembuatan telur 

asin. 

2. Memilih dan membuat formulasi penambahan tepung 

daun salam yang tepat dalam proses penggaraman 

telur asin. 

 

1.5 Kerangka pikir 

Telur adalah salah satu  produk  unggas yang memiliki 

kandungan  gizi  lengkap  yang terdiri atas protein 13 %, 

lemak 12 %, serta vitamin, dan mineral. Kandungan nilai 

tertinggi pada telur terdapat pada kuning telurnya sebab 

kuning telur mengandung asam amin esensial yang dibutuhkan 

oleh tubuh serta mineral seperti: besi, fosfor, sedikit kalsium 

dan vitamin B kompleks. Adapun putih telur yang jumlahnya 

sekitar 60 % dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis 

protein dan sedikit karbohidrat. Kandungan gizi telur yang 

tinggi sehingga telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan 

pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat dan lain 

sebagainya, sebab telur memiliki harga jual yang relatif murah 

(Fanani, 2011). Telur memiliki sifat yang mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan yang diakibatkan 
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oleh serangan mikroorganisme yang masuk melalui pori-pori 

telur. Telur dapat mengalami kerusakan dan penurunan 

kualitas yang disebabkan oleh proses penyimpanannya, salah 

satu cara untuk mencegah proses kerusakan yaitu dengan 

pengawetan. 

Usaha pengawetan sangat penting dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas telur, salah  satu  cara  pengawetan  

bahan  makanan  yang dikenal  pertama  kali untuk 

memperpanjang daya simpan yaitu pengasinan telur (Fitri, 

2007). Telur yang dapat diawetkan adalah telur itik untuk 

dijadikan sebagai telur asin. Telur asin merupakan salah satu 

produk olahan pangan yang berasal dari telur itik dengan 

pengolahan menggunakan metode pengasinan karena telur itik 

memiliki pori-pori yang besar dan berbau sangat amis, 

sehingga untuk meningkatkan nilai ekonomis maka telur itik 

diolah menjadi telur asin dengan cara dicampur garam 

kedalam adonan pada saat proses pembuatannya. Tujuan 

utama proses penggaraman pada telur itik adalah sebagai 

bahan pengawet. Mutu dan kualitas bahan pangan dipengaruhi 

juga oleh penambahan bahan pengawet pada proses 

pengolahan pangan yang digunakan sebagai senyawa 

antimikrobia.  

Mutu dan kualitas telur dapat mengalami penurunan 

yang disebabkan oleh faktor lain yaitu faktor lingkungan dan 

penyimpanan. Faktor lingkungan dapat merusak kualitas telur 

baik dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor mekanis, 

fisik, kimia ataupun biologi. Kerusakan biologi dapat 

disebabkan oleh pertumbuhan dan aktivitas mikroba. 

Kerusakan fisik disebabkan oleh sinar matahari, oksigen, lama 

simpan serta suhu dan tempat penyimpanan, sedangkan 

kerusakan kimia disebabkan oleh komponen kandungan bahan 
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pangan seperti kadar air yang tinggi (Susiwi, 2009). Secara 

umum telur asin hanya dibuat dengan proses pengaraman saja 

tanpa ada diversifikasi produk yang dapat meningkatkan 

kualitas fisik dan kualitas kimia serta tingkat kesukaan dari 

konsumen, maka dari itu perlu penanganan khusus untuk 

memberikan hasil yang berkualitas terhadap telur asin. 

Teknologi yang dapat dilakukan untuk pengawetan telur asin 

adalah dengan penambahan tepung daun salam sebagai 

pengawet alami pada saat proses pembuatan telur asin. 

Telur asin tepung daun salam yang menggunakan 

metode kering (dengan pencampuran serbuk batu bata, abu 

gosok dan garam) merupakan salah satu diversifikasi produk 

olahan untuk meningkatkan kualitas telur asin, meningkatkan 

kandungan fenol yang memiliki sifat sebagai antioksidan dan 

meningkatkan selera konsumen pada produk telur asin. Daun 

salam merupakan salah satu tumbuhan yang mengandung 

beberapa senyawa aktif seperti minyak atsiri, tanin, flavonoid 

dan eugenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan antijamur 

(Pater, 2011). Kandungan senyawa aktif tanaman daun salam 

lainnya adalah saponin,  polifenol dan  alkaloid (Adrianto, 

2012).  

Kandungan gizi yang terdapat dalam 100 g daun 

salam  diantaranya  400,00 energi, 57,00 zat besi dan 8214,00 

vitamin A (Anonymous, 2012). Penggunaan konsentrasi 

tepung daun salam dalam penelitian ini adalah 0% (perlakuan 

kontrol dengan tanpa penambahan tepung daun salam), 

kemudian penambahan tepung daun salam dengan konsentrasi 

6,25%, 12,50%, 18,75% dan 25%, apabila dijadikan  gram 

secara berturut-turut yaitu 0 g, 125 g, 250 g, 375 g dan 500 g. 

Hal tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Fitri (2007), proses pembuatan telur asin yang menggunakan 
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metode basah dengan penambahan tepung daun salam 

sebanyak  250  g, 500  g dan 750 g. Daun  salam  yang  

ditambahkan  pada  proses  pengasinan  telur  mengandung  

beberapa  senyawa  yang  memiliki  daya  antibakteri. 

Senyawa-senyawa  tersebut  antara  lain  tanin,  minyak  atsiri  

dan  flavonoid. Senyawa-senyawa  antibakteri dapat  

menghambat pertumbuhan  bakteri  patogen  melalui  beberapa  

mekanisme,  yaitu  menyebabkan kerusakan  pada  dinding  sel  

bakteri,  mempengaruhi  permeabilitas  membran sitoplasma, 

menghambat kerja enzim, serta menghambat sintesis asam 

nukleat dan protein pada sel bakteri. 

Penambahan garam ke dalam proses pengasinan telur 

terjadi penetrasi garam ke dalam bahan yang diasinkan secara 

difusi setelah garam mengion menjadi Na+ dan Cl-, sehingga 

selama proses penggaraman terjadi perpindahan air dari 

kuning telur menuju putih telur, maka terjadi kenaikan 

osmosis yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba yaitu sel 

mikroba mengalami dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel 

dan plasmolisis sel terhadap CO2. Kandungan tanin yang 

terdapat dalam daun salam berfungsi  dapat  menutupi  pori-

pori pada cangkang  telur, sehingga mikroorganisme tidak 

dapat masuk ke dalam telur selama pemeraman karena 

pertumbuhan mikroorganisme telah dihambat oleh tanin 

(Yulianto, 2011). Senyawa tanin dan flavonoid termasuk 

dalam senyawa fenol yang bekerja dengan cara menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan melakukan denaturasi protein dan 

menurunkan tegangan permukaan, sehingga permeabilitas 

bakteri meningkat. Kerusakan dan peningkatan permeabilitas 

sel bakteri menyebabkan pertumbuhan sel menjadi terhambat 

dan akhirnya dapat menyebabkan kematian sel. Antioksidan 

fenolik yang terdapat dalam tumbuhan akan cenderung larut 
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ke dalam air dan banyak terdapat sebagai glikosida dan berada 

pada vakiola sel (Akiyanma, Fujii , Yamasuki, Oone & 

Iwatsuki, 2004). Antioksidan fenolik yang terdapat dalam 

tumbuhan akan cenderung larut ke dalam air dan banyak 

terdapat sebagai glikosida dan berada pada vakiola sel. 

Mekanisme aktivitas antioksidan dari fenolik yaitu antioksidan 

fenolik alam (natural phenolic antioxidant) menghalangi 

proses oksidasi dengan mendonorkan atom hidrogen ke radikal 

(RO*), reaksinya: RO*+NPH  NP*+ROH, substansi 

intermediet yang stabil, phenoxy radical (NP*) bereaksi 

dengan terminator dari propagasi dengan cara bereaksi dengan 

radikal lainnya, reaksinya RO*+NP*  RONP (Abdullah, 

2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mu’adimah (2015), penambahan sari kunyit putih pada proses 

pembuatan telur asin yang menggunakan metode basah atau 

menggunakan pemeraman di dalam air garam jenuh 

menunjukkan bahwa hasil total fenol dan aktivitas antioksidan 

telur asin secara berurutan yaitu 0,16% dan 99,80 mg/g dengan 

penambahan sari kunyit sebanyak 40%. Faiz, Thohari dan 

Purwadi (2010), menyatakan bahwa dengan penambahan sari 

temulawak sebanyak 75% pada proses pembuatan telur asin 

menghasilkan kandungan kadar lemak sebanyak 36,98% pada 

telur asin. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh tingkat penambahan tepung daun 

salam (Syzygium polyantum) terhadap total fenol, aktivitas 

antioksidan dan kadar lemak pada telur asin. Skema kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian pengaruh tingkat 

penambahan tepung daun salam dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Adanya diversifikasi produk olahan  

Telur asin daun salam  

 Tepung daun salam yang ditambahkan pada telur asin dapat memberikan 

kandungan fenol yang bersifat antioksidan dalam menghambat radikal 

bebas, mengurangi bau amis dan meningkatkan daya simpan, sedangkan 

senyawa tanin mampu menutup pori-pori telur asin, sehingga mencegah 

masuknya mikroorganisme (Yuliyanto, 2011) 

 
Parameter yang dikaji dalam penelitian ini adalah total fenol, 

aktivitas antioksidan dan kadar lemak 

 

Proses pengawetan telur 

dengan metode 

pengaraman (metode 

kering) (Yuniati dan 

Almasyhuri, 2012) 

Telur Itik 

 

Memperbaiki kualitas 

telur itik yang sifatnya 

mudah rusak 

Daun salam merupakan salah satu rempah-rempah 

yang digunakan dalam masakan 

Kandungan bahan kimianya yaitu 

tanin, flavonoid, fenol dan minyak 

atsiri 0,05% yang terdiri atas 

eugenol dan sitral (Yuliyanto, 2011) 

Kandungan flavonoid dalam 

daun salam yaitu quercetin 

dan fluoretin  (Siregar, 2015) 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

tepung daun salam dalam level yang berbeda dapat 

meningkatkan kualitas telur asin ditinjau dari total fenol dan 

aktivitas antioksidan, serta menurunkan kadar lemak kuning 

telur asin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur 

Salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa 

yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi adalah telur. 

Kandungan gizi pada telur terdiri atas protein 13%, lemak 

12% serta vitamin dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat 

pada bagian kuning telur karena mengandung lemak yang 

tinggi. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia serta mineral seperti fosfor, 

besi, sedikit kalsium dan vitamin B kompleks. Kandungan 

protein dalam telur sebanyak 60% dari seluruh bulatan telur 

mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat (Fanani, 

2011). Telur memiliki kelemahan yaitu mudah rusak selama 

penyimpanan yang disebabkan adanya mikroba yang 

mengkontaminasi telur. Semakin lama telur disimpan maka 

semakin menurun kualitas telur yang diakibatkan keluarnya 

gas karbondioksida (CO2) pada telur, salah satu langkah yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan umur simpan telur adalah 

dengan cara pengawetan. Salah satu cara pengawetan yang 

paling mudah dan umum dilakukan dalam pengawetan telur 

adalah dengan pengasinan atau pembuatan telur asin, telur 

yang biasanya diasinkan adalah telur itik (Putri, 2011). 

Kandungan zat gizi serta kalori dalam telur itik dan telur ayam 

dapat dilihat pada Tabel 1. Struktur telur berdasarkan 

Stadelman dan Cotteril (1973), memperlihatkan adanya 

lapisan-lapisan pada telur, sehingga pada telur yang diasinkan, 

garam akan masuk secara bertahap dari putih telur ke kuning 

telur, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur telur dan bagian-bagian telur 

(Stadelman dan Cotteril, 1973) 

 

Menurut Suprapti (2002), banyak jenis telur unggas 

yang dijumpai di sekitar kita, secara umum ada 5 macam telur 

unggas yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat, 

yaitu telur ayam kampung, ayam ras, itik/bebek, entog dan 

puyuh. 

a. Telur Ayam Kampung 

Umumnya berwarna putih atau putih kecoklatan, dengan 

berat sekitar antara 23- 25 g per butir.  

b. Telur Ayam Ras 

Umumnya berwarna cokelat pastel hingga cokelat merah, 

dengan berat berkisar antara 50-70 g per butir. 

c. Telur Itik/Bebek 

Umumnya berwarna biru hijau, dengan besar berkisar 

antara 70-80 g per butir. 

d. Telur Entog 
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Umumnya berwarna putih dengan berat berkisar antara 70-

80 g per butir. 

e. Telur Puyuh 

Umumnya berwarna putih bertotol-totol cokelat kehitaman 

dengan berat ±10 g per butir. 

 

2.2 Telur Itik 

Telur itik atau telur bebek secara umum memiliki 

bobot berkisar  antara  70-80 g/butir, sedangkan cangkang 

telur bebek berwarna  biru  muda. Telur itik yang akan 

diasinkan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 

a) telur masih segar dan baru, b) telur harus bersih dari 

kotoran, c) kulit telur masih utuh dan tidak retak dan d) 

sebelum diasinkan sebaiknya diampelas untuk memudahkan 

proses pengasinan. Dibandingkan telur ayam buras, telur itik 

mengandung protein, kalori dan lemak lebih tinggi 

(Andriyanto dkk., 2013). Struktur telur itik secara keseluruhan 

hampir sama dengan telur ayam. Telur itik terbagi atas tiga 

bagian utama yaitu kerabang telur 8-11%, putih telur 56-61% 

dan kuning telur 27-31%. Akan tetapi telur itik mengandung 

kuning telur 7% lebih banyak dan putih telur 5% lebih sedikit 

dibandingkan dengan telur ayam. Bentuk telur itik normal 

umumnya sama dengan telur ayam yaitu oval dengan salah 

satu ujung meruncing sedangkan ujung yang lainnya tumpul. 

Bentuk seperti ini akan berguna meningkatkan daya tahan 

kulit telur terhadap tekanan mekanis serta mengurangi telur 

tergelincir pada bidang datar. Kelebihan dari telur itik antara 

lain telur itik memiliki ukuran yang besar, kulit yang tebal dan 

memiliki kadar air yang rendah dibandingkan dengan telur 

ayam, sedangkan kekurangan dari telur itik yaitu mempunyai 

pori-pori besar sehingga dapat mengakibatkan penurunan 
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kualitas telur sebab dengan pori-pori yang besar 

mikroorganisme akan masuk kedalam, serta kandungan lemak 

yang tinggi dan kadar air yang rendah (Yulianto, 2011). 

 

2.3 Telur Asin 

Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan 

cara diasinkan. Telur yang telah diasinkan selanjutnya dapat 

dibiarkan/disimpan dalam keadaan mentah ataupun matang 

(direbus). Telur asin dalam keadaan mentah dapat disimpan 

selama ± 2 minggu, sedangkan dalam keadaan matang telur 

asin dapat disimpan selama ± 3 minggu (Suprapti, 2002). 

Proses penyangraian merupakan memasak tanpa memakai 

minyak dan air. Proses penyangraian dilakukan untuk 

memperbaiki mutu dari produk telur asin yang kelebihannya 

lebih tahan lama, karena proses penyangraian akan terjadi 

pengurangan kadar air telur, sehingga telur lebih awet selain 

itu kelebihan lain yaitu rasa amis yang kurang terasa, tekstur 

putih dan kuning telur yang lebih halus (Melia dan Juliarsi, 

2009). 

Menurut Kastawan dkk. (2012), telur asin yang 

berkualitas baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Telur asin memiliki sifat yang stabil, artinya dapat 

disimpan lama tanpa mengalami kerusakan. Semakin 

banyak jumlah garam yang digunakan dan semakin lama 

waktu pengasinan, telur akan semakin awet dan asin. 

2) Letak kuning telur yang dikehendaki adalah di tengah-

tengah. Apabila bergeser, kemungkinan penyebabnya 

adalah telur segar yang digunakan sudah rusak atau 

peletakkan telur dalam tempayan tidak tepat, sebaiknya 

telur diletakkan dengan bagian tumpulnya menghadap 

keatas. 
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3) Aroma dan rasanya enak. Telur asin yang baik diharapkan 

bebas dari amis, pahit, bau amoniak dan bau busuk. 

4) Telur asin yang baik hanya mengandung minyak dibagian 

pinggir. 

5) Pemberian garam ke dalam adonan harus tercampur secara 

sempurna, apabila tidak sempurna maka akan dihasilkan 

putih telur yang berwarna kebiruan. Pemberian sedikit 

kapur ke dalam adonan menyebabkan putih telur berwarna 

kekuningan. Kandungan zat gizi serta kalori dalam telur 

itik dan telur ayam dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Kandungan zat gizi serta kalori dalam telur itik dan 

telur ayam 

Sumber:  Hasil Analisis Bahan Makanan, Fak.Kedokteran UI, 

Jakarta dalam Suprapti (2002) 

 

 

 

Zat Gizi 

Putih 

Telur 

Ayam 

Kuning 

Telur 

Ayam 

Putih  

Telur Itik 

Kuning 

Telur Itik 

Kalori (kal) 46,00 355,00 47,00 377,00 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

87,80 

10,80 

  0,00 

  49,40 

  16,30 

  31,90 

87,80 

11,00 

  0,00 

  47,00 

  17,00 

  34,00 

Karbohidrat (g) 

Mineral (g) 

  0,80 

  0,60 

    0,70 

    1,70 

  0,80 

  0,40 

   0,80 

   1,20 

Kalsium (mg)   6,00   14,70 21,00 150,00 

Fosfor (mg) 17,00 586,00 20,00 400,00 

Besi (mg)   0,20     7,20   0,10    1,00 

Vit. A(mg)   0,00 600,00   0,00 861,00 

Vit. B1 (mg)   0,01     0,27   0,01     0,60 
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2.4 Penggaraman telur 

Penggaraman merupakan salah satu cara untuk 

mempertahankan kualitas telur yang biasanya dikenal dengan 

proses pembuatan telur asin. Proses pengawetan telur dengan 

metode pengaraman akan menghasilkan cita rasa yang lebih 

baik selain itu daya simpan telur dapat bertahan lebih lama. 

Telur yang diawetkan dengan garam beriodium mengalami 

peningkatan kandungan nutrisi dalam telur, sehingga dapat 

dikatakan sebagai sumber iodium. Telur itik sendiri 

mempunyai kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi 

yaitu 13,6% dan 13,3% (Yuniati dan Almasyhuri, 2012). 

Proses pembuatan telur asin beriodium, salah satu cara 

pengolahannya dapat dilakukan perebusan yang 

memungkinkan KIO3
- 
menguap dan larut dalam air. Kerusakan 

yang terjadi pada iodium tergantung pada cara pengolahan dan 

jenis pemasakan, waktu pengolahan dan variasi bumbu. 

Terdapat  2 cara proses pemasakan telur yang baik, yaitu 

pertama dengan direbus selama 15 menit sesudah air 

mendidih, sebab kandungan protein yang terdapat pada telur 

hampir tidak ada yang hilang selama pemasakan, sedangkan 

yang kedua pemasakan dengan cara pengukusan dengan uap 

yang mendidih menggunakan suhu air 66-82
0
C (Wikanastri, 

2004). 

Prinsip dari penggaraman adalah mencegah masuknya 

bakteri dan mencegah keluarnya air dalam telur. Proses 

pengawetan telur dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

merendaam telur di dalam larutan garam (metode basah) 

ataupun dengan membungkus telur dalam adonan garam dan 

batu bata atau abu gosok (metode kering) (Oktaviani, Kariada 

dan Utami, 2012). 
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Gambar 3.  Prosedur pembuatan telur asin metode kering 

(Yuniati dan Almasyhuri, 2012)  

 

Mekanisme penggaraman terjadi penetrasi garam ke 

dalam bahan yang diasinkan secara difusi setelah garam 

mengion menjadi Na
+
 dan Cl

-
, sehingga selama proses 

penggaraman terjadi perpindahan air dari kuning telur menuju 

Dicuci sambil digosok menggunakan amplas, 

ditiriskan dan dilap menggunakan kain 

Dibungkus dengan adonan 

Serbuk batu bata, abu gosok, garam, air dicampur dan 

diaduk sampai homogen sehingga menjadi adonan 

 

Diperam selama 15 hari 

Penggupasan adonan dan dibersihkan 

Telur asin kukus 

Dikukus selama 30 menit 

Telur itik 



 
 

 19  
 

putih telur, maka terjadi kenaikan osmosis yang menyebabkan 

plasmolisis sel mikroba yaitu sel mikroba mengalami dehidrasi 

atau keluarnya cairan dari sel dan plasmolisis sel terhadap 

CO2. Garam memiliki fungsi dapat mengurangi oksigen 

terlaru, menghambat kerja enzim dan menurunkan aktivitas air 

(Aw) (Winarno dan Koswara, 2002). Menurut Oktaviani dkk. 

(2012), proses pengasinan dapat menyebabkan kenaikan nilai 

kadar lemak dengan mekanisme bahwa selama pengasinan 

Low Density Lipoprotein (LDL) yang merupakan mayoritas 

lemak dalam kuning telur bereaksi dengan garam. Hal ini 

mengakibatkan struktur LDL menjadi rusak kemudian lemak 

yang dikandungnya menjadi bebas dan muncul ke permukaan. 

 

2.5 Daun Salam 

Salam merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang 

mudah tumbuh pada daerah tropis. Salam banyak tumbuh di 

hutan dan dapat ditanam di pekarangan rumah. Salam adalah 

tumbuhan asli Indonesia yang telah ditetapkan sebagai salah 

satu tumbuhan obat, secara ilmiah daun salam bernama  

Eugenia polyantha Wight  dan memiliki nama ilmiah lain, 

yaitu  Syzygium polyantha Wight dan  Eugenia lucidula Miq. 

Tanaman ini masuk di dalam suku  myrtaceae, beberapa 

wilayah di Indonesia daun salam dikenal sebagai salam 

(Sunda, Jawa, Madura), gowok  (Sunda), manting (Jawa), 

kastolam (kangean, Sumenep) dan meselengan (Sumatera) 

(Sudirman, 2014). Klasifikasi tanaman salam menurut 

Yulianto (2011), yaitu : 

Kingdom   : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas     : Dicotyledoneae  
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Ordo     : Myrtales 

Famili     : Myrtaceae 

Genus     : Syzygium        

Spesies     : Syzygium polyanthum (Wight) Walp.  

 

 
 

Gambar 4. Daun Salam (Angga, 2014) 

 

Bagian  tanaman  salam  yang  paling  banyak  

dimanfaatkan  adalah  bagian daunnya yang digunakan untuk 

bumbu masakan, selain itu sebagai  bumbu  penyedap  

masakan dan  untuk  mengobati  penyakit  diare, kencing  

manis (diabetes  mellitus),  sakit  maag,  menurunkan  kadar  

kolesterol  dan tekanan  darah  tinggi  serta  eksim.  

Kandungan  tanin,  minyak  atsiri  dan  flavonoid pada  daun  

salam  menyebabkan  daun  salam  mempunyai  daya 

antibakteri/antimikroba (Wahyudi, 2005). Menurut Sudirman 

(2014), daun salam memiliki kandungan kimia seperti tannin, 

flavonoida dan minyak atsiri (0,05%) yang mengandung sitral, 

eugenol. Ekstrak etanol dari daun salam berfungsi sebagai zat 

anti jamur dan antibakteri, sedangkan ekstrak metanolnya 

berkhasiat sebagai zat anti cacing  
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Flavonoid yang terkandung di daun salam memiliki 

efek sebagai antimikroba, antiinflamasi, merangsang 

pembentukan kolagen, melindungi pembuluh darah, 

antioksidan dan antikarsinogenik (Adrianto, 2012). 

Kandungan flavonoid dalam daun salam terdapat pula minyak 

daun salam yang terdiri atas alifatik golongan aldehid berantai 

lurus yaitu senyawa kaprilik aldehid, 2,6-dimetil-7-oktena, n-

decyl aldehida, Cis-4-decenal, asam oktonat, sikloheksana,  

dan nerolidol. Minyak atsiri  pada beberapa  tanaman memiliki  

aktivitas biologis  sebagai antibakteri dan antijamur,  begitu 

pentingnya  minyak  dapat digunakan sebagai  pengawet 

makanan  dan  anti mikroba  alami.  Minyak atsiri  memiliki 

aktivitas  antiseptik  dan antioksidan.  Minyak atsiri  juga 

memiliki aktivitas  menghambat  pertumbuhan beberapa 

bakteri dan jamur (Sembiring, Winarti dan Baringbing, 2008). 

Menurut Margono (2005), zat  tanin yang terdapat di daun 

salam memiliki fungsi dapat  menutupi  pori-pori  pada  

cangkang  telur, ekstrak daun salam yg masuk ke dalam telur 

dapat menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam telur. 

 

2.6 Fenol 

Senyawa fenol merupakan suatu senyawa yang 

mempunyai cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus 

hidroksil yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Fungsi 

fenolik sebagai antioksidan karena dalam kemampuannya 

untuk menstabilkan radikal bebas dengan cara memberikan 

atom hidrogen secara cepat kepada radikal bebas, sedangkan 

radikal yang berasal dari antioksidan senyawa fenol lebih 

stabil dari pada radikal bebasnya (Suryatno dan Widowati, 

2012). Menurut Salisbury  dan  Ross (1995), senyawa  fenol 

terdiri dari 2 macam yaitu tanin  dan  flavonoid, semua  
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senyawa  fenol memiliki  cincin  aromatik  yang  mengandung  

bermacam  gugus  pengganti  yang menempel  seperti  gugus  

hidroksi,  karboksil,  metoksi,  dan  sering  juga  struktur 

cincin  bukan  aromatik. Senyawa  fenol  memiliki perbedaan  

dengan  lipid,  yaitu  lebih mudah larut  dalam  air  dan  kurang  

larut  dalam  pelarut  organik  non  polar.   

Senyawa fenol dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri adalah dilakukan dengan cara denaturasi dan koagulasi 

protein. Mekanisme senyawa fenol yaitu turunan  fenol  

berinteraksi  dengan  sel  bakteri  melalui  mekanisme  

adsorbsi,  yang melibatkan  ikatan  hidrogen  dengan  gugus  

fenol.  Fenol pada kadar yang  rendah terbentuk  komplek  

protein  yang  terdapat  pada  dinding  sel  bakteri  dengan  

fenol yang  ikatannya  lemah  dan  segera  mengalami  

peruraian,  diikuti  penetrasi  fenol  ke dalam  sel  bakteri  

yang  menyebabkan  presipitasi  serta  denaturasi  protein  

plasma, pada  kadar  yang  tinggi senyawa  fenol  dapat  

mempengaruhi  permeabilitas membran  sel  sehingga  

menimbulkan  kebocoran  dan  kehilangan  senyawa 

intraseluler (Kuswandi, Iravati, Rahayu dan Setyaningsih, 

2000).  

Uji kandungan total fenol ditentukan menggunakan 

metode Folin-Ciocalteu. Proses reaksi yang terjadi adalah 

terjadinya proses reaksi reduksi-oksidasi, pada senyawa 

fenolik mereduksi fosfomolibdat fosfotungsat dakam Follin-

Ciocalteu membentuk molybdenum yang berwarna biru. 

Reaksi reduksi-oksidasi fenol dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Reaksi reagen Follin-Cioucalteu dengan senyawa 

fenol (Tursiman, Ardiningsih dan Nofiani, 2012) 

 

2.7 Akvititas Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat 

memperlambat proses oksidasi dalam suatu bahan pangan. 

Proses oksidasi sering terjadi pada bahan pangan yang 

meliputi lemak hewani, produk daging, minyak nabati, produk 

pangan dengan kadar lemak tinggi, produk pangan berkadar 

lemak rendah, produk ikan dan produk telur. Komposisi 

antioksidan terdiri dari dua jenis antara lain, antioksidan alam 

dan antioksidan sintetik. Antioksidan alam terdiri atas turunan 

fenol (1-hidroksibenzena), koumarin, difenol, flavonoid dan 

asam askorbat, sedangkan antioksidan sintetik terdiri atas 

butyl-hidroksilanisol, butyl-hidroksitoluen, propel gallat dan 

etoksiquin (Cahyadi, 2006). 

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal 

asam lemak segera setelah senyawa tersebut (Terminasi) 

terbentuk. Berbagai jenis antioksidan yang ada, mekanisme 

kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan memberikan 

perlindungan yang lebih baik (sinergime) terhadap oksidasi 

dibandingkan dengan satu jenis antioksidan saja. Antioksidan 

yang sering digunakan umumnya tergolong ke dalam senyawa 

fenolik. Senyawa fenolik tersebut bertindak sebagai 

antioksidan melalui kemampuannya untuk bereaksi dengan 
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radikal bebas (terutama radikal peroksi, ROO*). Senyawa 

fenolik bertindak sebagai pendonor hidrogen atau sebagai 

akseptor radikal peroksi (Reaksi 1 dan 2). Antioksidan 

mengandung gugus ortho atau para fenol yang mudah 

teroksidasi atau gugus hidroksi lainnya yang reaktif dalam 

oksidasi (Effendi, 2012). 

Analisis aktivitas antioksidan dilakukan dengan 

menggunakan metode DPPH (Di-Penyl-Picryl-Hidrazyl) yang 

dilakukan secara spektrofotometri (Utomo, Suprijono dan 

Risdianto, 2011). Menurut  Asih (2010), metode DPPH 

memiliki prinsip yaitu dengan pengukuran penangkapan 

radikal bebas sintetik dalam pelarut organik polar seperti 

etanol dan metanol pada suhu kamar oleh suatu senyawa yang 

memiliki aktivitas antioksidan. Penangkapan radikal melalui 

mekanisme pengambilan atom hidrogen dari senyawa 

antioksidan oleh radikal bebas, sehingga radikal bebas 

menangkap satu elekton dari antioksidan. Susanti (2015) 

menambahkan bahwa proses reduksi senyawa DPPH  oleh 

antioksidan yang  menghasilkan penurunan intensitas warna 

larutan DPPH menunjukkan mekanisme antioksidan dalam 

menangkap radikal bebas. Reaksi yang terjadi  adalah  

pembentukan  α,α-diphenyl-β-picrylhydrazine melalui 

kemampuan antioksidan menyumbang hidrogen. Pemudaran 

warna mengakibatkan penurunan nilai absorbansi sinar yang 

dapat  dilihat pada spektrofotometer.  Semakin pudar warna 

DPPH setelah direaksikan dengan antioksidan menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang semakin besar pula. 

Hasil reaksi dari DPPH dengan senyawa antioksidan 

dapat diketahui melalui perubahan warna DPPH dari ungu 

pekat menjadi kuning akibat terjadinya resonansi struktur 

DPPH. Perubahan warna ini yang dijadikan patokan 
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pengukuran pada spektrofotometer cahaya tampak. Parameter 

yang dipakai untuk menunjukan aktivitas antioksidan adalah 

harga konsentrasi efisien atau efficient concentration (EC50) 

atau Inhibition Concentration (IC50) yaitu konsentrasi suatu 

zat antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH 

kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat 

antioksidan yang memberikan % penghambatan 50%. Zat 

yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi, akan 

mempunyai harga EC50 atau IC50 yang rendah (Molyneux, 

2004). Adapun reaksi penangkapan radikal bebas oleh DPPH 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Reaksi penangkapan radikal oleh DPPH 

(Molyneux, 2004) 

  

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu sifatnya yang mudah rusak bila 

terpapar oksigen, cahaya, suhu tinggi dan pengeringan. 

Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH dapat 

dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH. 

Intensitas Antioksidan Nilai IC50 

Sangat kuat < 50 ppm 

Kuat 50-100 ppm 

Sedang 100-250 ppm 

Lemah 250-500 ppm 

Sumber: Putri dan Hidajati (2015) 

 

2.8  Kadar Lemak 

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut 

dalam air, namun larut dalam pelarut organik nonpolar, 

contohnya benzena, hexana, hidrokarbon, dietel eter 

(C2H5OC2H5) dan kloroform (CHCl3). Lemak termasuk bagian 

dari lipid yang mengandung asam lemak jenuh yang bersifat 

padat. Lemak dapat larut dalam pelarut organik nopolar karena 

mempunyai ppolaritas yang sama dengan pelarut (Apendi 

dkk., 2013). Menurut Kastaman dkk. (2010), bahan pelarut 

yang digunakan harus bebas dari air (pelarut anhyhdrous) agar 

bahan yang terlarut dalam ait tidak  ikut terekstraksi dan 

terhitung sebagai lemak. 

Metode ekstraksi lemak dibagi menjadi dua yaitu 

ekstraksi basah dan ekstraksi kering. Metode kering pada 

ekstraksi lemak pada prinsipnya yaitu mengeluarkan lemak 

dan zat terlarut dalam lemak yang telah dikeringkan dengan 

menggunakan pelarut anhydrous. Kelebihan dari metode 

kering ini adalah penelitian menjadi sederhana, memiliki 

ketepatan yang baik dan bersifat universal. Kekurangannya 

yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam mengekstraksi 

(Widyantoro, Sulistyowati dan Wasita dkk., 2013). Pengujian 
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kadar lemak digunakan metode ekstraksi kering yaitu metode 

Soxhlet. 

 Prinsip metode Soxhlet adalah ekstraksi 

menggunakan pelarut yang selalu baru umumnya sehingga 

terjadi ekstraksi secara kontinyu dengan jumlah pelarut 

konstan dengan adanya pendingin balik. Soxhlet terdiri dari 

pengaduk atau granul anti-bumping, still pot (wadah 

penyuling), by pass sidearm, thimble selulosa, extraction 

liquid, syphon arm inlet, syphon arm outlet, expansion 

adapter, condensor (pendingin), cooling water in dan cooling 

water out (Suryatno dkk., 2012). Metode Soxhlet merupakan 

salah satu metode ekstraksi yang menggunakan pelarut 

semikontinu. Ekstraksi dengan pelarut semikontinu memenuhi 

ruang ekstraksi selama 5 sampai 10 menit dan secara 

menyeluruh memenuhi sampel kemudian kembali ke tabung 

pendidihan. Kandungan kadar lemak dapat dihitung dengan 

cara berat yang hilang dari contoh atau berat lemak yang 

dipindahkan. Metode Soxhlet menggunakan efek perendaman 

dan tidak menyebabkan penyaluran sehingga metode ini 

membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode kontinu 

(Fanani, 2011). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian adalah: 

a. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang untuk 

proses pembuatan telur asin dan analisis kadar 

lemak.  

b. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya, Malang untuk analisis aktivitas 

antioksidan. 

c. Laboratorium Biokimia, Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

Universitas Brawijaya, Malang untuk analisa total 

fenol. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan pada 

tanggal 1 Desember 2015 - 5 Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Telur asin yang terbuat dari telur itik didapat 

dari peternakan itik di Desa Palakan, Kecamatan 

Ngajum, Kabupaten Malang sebanyak 60 butir dengan 

umur 1-2 hari yang beratnya 70 g dan dengan warna 

cangkang telur putih kebiruan, garam dapur 10 kg dan 

abu gosok 6,5 kg berasal dari pasar Merjosari, serta 

serbuk  batu bata merah 19 kg yang didapatkan dari 

Toko Material, Kota Malang dan air secukupnya. Daun 
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salam (Syzygium polyanthum) sebanyak 5 kg yang 

berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan spesifikasi 

daun salam yaitu berdaun tunggal, pertulangan 

menyirip, letak berhadapan, berbentuk lonjong sampai 

elips, dan berwarna hijau. Daun salam memiliki tangkai 

yang panjangnya 0.5-1 cm, panjang daun 5-15 cm dan 

lebar daun 3-8 cm dan baru dapat digunakan bila sudah 

dikeringkan. 

 

3.2.3 Alat Penelitian 

1. Alat dalam pembuatan telur asin meliputi ember, 

panci, kompor gas, pisau, timbangan analitik, 

blender, tissu, egg tray, nampan dan kain pembersih.  

2. Alat yang digunakan untuk analisis sebagai berikut : 

a. Analisis Total Fenol menggunakan Erlenmeyer 

250 mL, gelas ukur, vortex, tabung reaksi, 

spektrofotometer UV-Vis dengan panjang 

gelombang 360 nm, pengaduk, pipet volume 1 

mL, pipet volume 5 mL, shaker, vortex, 

timbangan analitik, beaker glass, tabung reaksi. 

b. Analisis aktivitas antioksidan menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang 

gelombang 516 nm, timbangan analitik, labu ukur 

50 mL, kertas saring, aluminium foil, corong, 

mikro pipet, pipet volume, erlenmeyer 100 mL, 

tabung reaksi dan raknya, mortar dan vortex. 

c. Analisis Kadar Lemak menggunakan Soxhlet, 

timbangan analitik, eksikator, oven dan gunting. 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

 Bahan- bahan yang digunakan untuk analisis sebagai 

berikut : 

1. Analisis Total Fenol: Na2CO3 alkali, pereaksi asam 

sulfinat 7,64 %, 1 N reagen Folin-Ciocalteu, NaNO2 

4,8%, NaOH 8%, H2SO4 dan aquades.    

2. Analisis Aktivitas Antioksidan: Bubuk Di-Phenyl-

Picryl-Hydrazyl (DPPH), aquades dan methanol p.a. 

3. Analisis Kadar Lemak: Petrolium ether p.a, kertas 

saring, benang kasur dan kapas. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode pecobaan laboratorium yang didesain 

dengan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Jumlah bahan yang digunakan 

dalam proses pembuatan telur asin dalam persentase tertera 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan telur asin (%) 

No 
Bahan yang 

digunakan (%) 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 Serbuk batu bata 56,25 51,57 46,88 42,19 37,50 

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

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

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

 Total 100 100 100 100 100 
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3.4 Variabel Penalitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah total 

fenol, aktivitas antioksidan dan kadar lemak. Penjelasan 

pengujian dari masing-masing variabel pengamatan, yaitu : 

 

3.4.1 Pengujian total fenol dilakukan dengan metode 

Follin-Ciocalteu  

Pengujian total fenol dilakukan dengan metode 

Follin-Ciocalteu yang menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis dengan panjang gelombang 360 nm (Bhaskar 

dkk., 2011 dan Tursiman dkk., 2012). 

A. Prosedur persiapan sampel 

1. Ditimbang sampel putih telur yang telah dihaluskan 

sebanyak ± 2 g, kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 100 mL. 

2. Ditambahkan aquades sebanyak 50 mL sambil dikocok 

hingga homogen  

3. Ditambahkan aquades lagi hingga batas merah yang 

mencapai 100 mL untuk dijadikan sebagai larutan 

induk, kemudian disaring menggunakan kertas saring. 

4. Dilakukan pengambilan 10 mL larutan induk kemudian 

dilakukan pengenceran sebanyak 10x. 

 

B. Prosedur kerja dalam penentuan total fenol 

1. Diambil 10 mL pelarut misalnya air. 

2. Ditambahkan 1 mL pereaksi A dan 0,5 mL NaOH 8%. 

3. Dilakukan vorteks kemudian dibiarkan selama 30-40 

menit hingga berwarna merah. 

4. Dilakukan pembacaan sampel dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis yang panjang gelombangnya 

360 nm dan dicatat nilai absorbansinya. 
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5. Dilakukan penentuan kurva standart dengan cara 

memperoleh data dari sampel, kemudian dilakukan 

perhitungan sampel berdasarkan hasil ploting nilai 

absorbansi yang ditunjukan dengan kurva standart. 

6. Ditentukan nilai total fenolnya melalui persamaan 

regresi dari kurva kalibrasi dengan menggunakan  

rumus : 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

Pereaksi campuran A 

1. Dibuat Asam Sulfinat 7,64 %  dalam NaOH  8% 

sebanyak 150 mL. 

2. Ditambahkan H2SO4 (1:3) sebanyak 30 mL, kemudian 

diaduk. 

3. Ditambahkan NaOH2 4,8% sebanyak 150 mL (dengan 

prosedur sedikit demi sedikit     untuk setiap larutan 

ditambahkan sambil diaduk, setelah itu didinginkan 

pada suhu 0-10
0
C (suhu kulkas selama 30 menit)). 

 

3.4.2 Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan 

metode Di-Phenyl-Picryl-Hydrazyl (DPPH) 

A. Prinsip Metode DPPH 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan 

metode Diphenyl picrylhydrazyl (DPPH) dengan 

spektrofotometer UV-Vis yang panjang gelombangnya 

 

% Fenol = Ppm x 100 x 10 x 100% 

                       Berat Sampel x 10
6
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516 nm dengan prinsip bahwa dalam pengukuran 

penangkapan radikal bebas dalam suatu pelarut organik 

polar misalnya etanol atau methanol dalam suhu kamar 

yang diperoleh dari suatu senyawa yang memiliki 

aktivitas antioksidan akan mampu memberikan 

elektronnya kepada elektron yang tidak berpasangan 

(Molyneux, 2004; Zuhra, Taringan dan Sitohang, 2008). 

 

B. Persiapan sampel 

1. Ditimbang sampel berupa putih telur yang telah 

dihaluskan sebanyak 0,5 g. 

2. Dimasukkan kedalam labu ukur 50 mL, selanjutnya 

ditambahkan methanol 50 mL dan di kocok pelan 

sampai homogen. 

3. Dilakukan penyaringan larutan dengan menggunakan 

kertas saring dan corong yang hasilnya ditampung di 

dalam erlenmeyer.  

4. Dibuat pengenceran Larutan Induk 10.000 ppm: dengan 

konsentrasi 7500 ppm, 8000 ppm, 8500 ppm, 9000 ppm 

dan 9500 ppm. 

5. Dilakukan pengambilan larutan yang sudah disaring 

sesuai dengan konsentrasi yang telah dibuat dan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL, selanjutnya 

ditambahkan metanol sampai batas merah. 

6. Dipindahkan larutan ke dalam tabung reaksi dan ditutup 

menggunakan aluminium foil. 

 

C. Pembuatan larutan DPPH (Di- Phenyl- Pykril-Hydrazil) 

1. Disiapkan bubuk DPPH dan larutan metanol. 

2. Diisi botol gelap dengan bubuk DPPH. 
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3. Ditambahkan 10 mL metanol ke dalam larutan untuk 

0,0008 g DPPH. 

4. Dilakukan pengocokan secara pelan sampai homogen 

dan tutup. 

 

D. Cara kerja analisis IC50 dengan metode DPPH 

1. Dilakukan pengambilan larutan yang telah disiapkan 

sebelumnya yang sesuai konsentrasi sebanyak 0,5 mL 

yang menggunakan mikro pipet untuk dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, selanjutnya ditambahkan 3,5 mL 

larutan DPPH dan tutup tabung reaksi menggunakan 

aluminium foil, kemudian divortex hingga larutan 

homogen. 

2. Dibiarkan selama 30 menit pada suhu ruang yang 

tujuannya sebagai indikator pengujian DPPH yang telah 

ditambahkan metanol yang awalnya berwarna ungu 

menjadi kuning yang disebabkan oleh penangkapan 

radikal bebas oleh senyawa antioksidan. 

3. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 

516 nm, dibuat kurva regresi linier (dari konsentrasi dan 

absorbansi). 

4. Dihitung nilai IC50 dengan rumus : Y= aX+b 

 

3.4.3 Pengujian kadar lemak menggunakan metode 

Soxhlet  

Pengujian kadar lemak menggunakan metode 

Soxhlet sesuai dengan prosedur Sudarmadji, Bambang 

dan Suhardi (1997). Prinsip metode soxhlet adalah 

menggunakan sampel lemak kering yang diekstraksi 
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secara terus-menerus dalam pelarut dengan jumlah yang 

konstan.  

1. Dilakukan pengovenan sampel, kertas saring dan 

kapas pada suhu 105
0
C selama 24 jam. 

2. Dimasukkan kertas saring kedalam eksikator selama 

15-30 menit. 

3. Dilakukan penimbangan dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

4. Ditimbang kuning telur asin sebanyak 3 g (X). 

5. Dibungkus dengan menggunakan kertas saring dan 

kapas membentuk silinder. 

6. Ditambahkan larutan Petrolium Eter atau Petrolium 

Benzena pada Soxhlet. 

7. Dilakukan ekstraksi menggunakan Soxhlet selama 5 

jam, setelah 5 jam di ekstraksi kemudian sampel 

yang dibungkus diambil. 

8. Diangin-anginkan sebentar, lalu dimasukkan ke 

dalam oven dengan suhu 105
0
C selama 24 jam. 

9. Dimasukkan ke dalam eksikator, setelah itu 

dilakukan penimbangan kertas saring + kapas + 

sampel (Y g). 

10. Dihitung persentase kadar lemak menggunakan 

rumus : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X= Kertas saring + kapas (g) 

Y= Kertas saring + kapas + sampel (g) 

% Kadar lemak = X – Y x 100% 

                                X (g) 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian total fenol, 

aktivitas antioksidan dan kadar lemak dianalisis ragam 

(ANOVA/Analisis of Varience) dengan bantuan program 

Microsoft Excel yang didesain dengan pola Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), apabila hasil uji menunjukkan 

pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan’s (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 

 

3.6  Batasan Istilah 

 DPPH : Senyawa organik yang 

mengandung nitrogen tidak stabil 

dengan absorbansi kuat pada 

gelombang 516 nm dan berwarna 

ungu gelap. 

 IC50 :  Parameter penentuan aktivitas 

antioksidan berupa konsentrasi 

zat antioksidan yang mampu 
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menghambat 50% aktivitas 

DPPH. 

Tepung daun salam : Daun yang dipetik berwarna hijau 

yang sengaja dihaluskan 

menggunakan blender tanpa 

penambahan air yang sebelumnya 

telah dikeringkan dibawah sinar 

matahari. 

Penggaraman kering  : Salah  satu  metode pengawetan  

berupa telur itik menjadi telur 

asin yang diperam dengan adonan 

serbuk batu bata merah, abu 

gosok dan garam. 

Telur asin daun salam : Salah satu produk olahan 

peternakan yang cangkang 

telurnya berwarna biru muda dan 

dalamnya berwarna putih yang 

memiliki rasa asin karena 

diawetkan dengan cara 

penggaraman atau pengasinan 

dengan penambahan tepung daun 

salam. 

 

3.7  Prosedur Pembuatan Tepung Daun Salam 

  Prosedur pembuatan tepung daun salam tertera pada 

Gambar 7. 
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Gambar  7.  Diagram alir proses pembuatan tepung daun 

salam dimodifikasi dari Hermana, Puspitasari, 

Wiryawan dan Suharti (2008) 

3.8  Prosedur Penelitian 

 Prosedur pembuatan telur asin secara skematis tertera 

pada Gambar 8. 

  

Dicacah dan dikeringkan dibawah sinar matahari 

± 2 hari 

Diblender dengan 

kecepatan 2.500 rpm 

Dipisahkan dari ranting dan batang 

Tepung daun  

salam 

 

Daun salam 

 

Daun berwarna hijau 
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Gambar 8. Diagram proses pembuatan telur asin dengan 

penambahan tepung daun salam dimodifikasi dari 

Subandiyah, Rahmawati dan Alies (2006) 

Penambahan tepung daun 

salam  dengan menggunakan 

konsentrasi 0%, 6,25%, 12,5%, 

18,75% dan 25% 

 

 

Pembuatan adonan pasta yang 

terdiri atas serbuk batu bata dan 

abu dengan perbandingan 3:1, 

garam, serta air secukupnya 

Ditiriskan diatas egg 

try kemudian dilap 

Dicuci sambil digosok 

menggunakan amplas 

Telur itik 

 

Dianalisis : 

Total fenol, aktivitas 

antioksidan dan kadar 

lemak  

Diperam selama  

15 hari 

Pembungkusan telur itik 

dengan adonan pasta setebal 

1-1,5 cm dan diletakkan 

diatas nampan 

Penggupasan adonan 

dan dibersihkan 

Dikukus selama ± 

30 menit 

Telur asin 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil analisis ragam total fenol, aktivitas antioksidan 

dan kadar lemak telur asin tepung daun salam selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3. Rata-rata nilai total 

fenol, aktivitas antioksidan dan kadar lemak telur asin tepung 

daun salam pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncant (UJBD) tertera pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Rata-rata nilai total fenol, aktivitas antioksidan dan 

kadar lemak telur asin dengan tingkat penambahan 

tepung daun salam 

Perlakuan 

Total Fenol  

(%)  

Putih Telur 

Aktivitas 

Antioksidan 

(mg/mL) Putih 

Telur (IC50) 

Kadar 

Lemak  

(%)  

Kuning 

Telur 

P0 0,09 ± 0,008
a
   124,04 ± 10,21 41,52 ± 1,93 

P1  0,11 ± 0,008
ab

 129,15 ± 7,76 40,03 ± 3,26 

P2 0,12 ± 0,015
b
 126,63 ± 6,97 37,88 ± 4,69 

P3 0,13 ± 0,006
b
 122,22 ± 6,87 36,58 ± 3,14 

P4 0,17 ± 0,010
c
 118,18 ± 5,23 36,36 ± 3,46 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

Telur asin tepung daun salam P0 sebagai kontrol atau 

tanpa penambahan tepung daun salam, P1 dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 6,25%, P2 dengan penambahan 
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tepung daun salam sebanyak 12,5%, P3 dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 18,75% dan P4 dengan 

penambahan tepung daun salam sebanyak 25%. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Total Fenol Putih 

Telur Asin 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan total fenol 

putih telur asin pada Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 

kenaikan total fenol pada setiap perlakuan dari P0 sampai P4. 

Semakin tinggi konsentrasi penambahan tepung daun salam ke 

dalam proses penggaraman telur, maka semakin tinggi 

kandungan total fenol dalam telur asin. Sebaliknya telur asin 

yang tidak diberi tepung daun salam memiliki kandungan total 

fenol yang paling rendah. Penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan penambahan tepung daun salam dan tanpa 

penambahan tepung daun salam (kontrol), sehingga 

menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tepung 

daun salam, maka kandungan total fenol pada telur asin 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan dengan adanya 

senyawa fenol pada daun salam yang mempunyai hubungan 

sinergisme antara karetenoid yang terdapat pada kuning telur 

dan senyawa fenol dalam daun salam yang berfungsi sebagai 

antioksidan, sehingga dapat meningkatkan kandungan total 

fenol dalam telur asin. Hal tersebut sesuai pendapat Sabrina 

(2014), peningkatan kandungan total fenol pada telur asin 

kunyit disebabkan oleh adanya hubungan sinergi antara 

karoten pada kuning telur dengan senyawa fenol yang 

berfungsi sebagai antioksidan dalam sari kunyit. Menurut Putri 

(2011), beberapa senyawa antioksidan apabila dicampur bisa 

mempengaruhi kinerja dengan efek sinergis. Sinergi 

merupakan suatu senyawa yang memiliki senyawa antioksidan 



 
 

 42  
 

tapi dapat memperbesar efek dari antioksidan. Angel (2012) 

menambahkan bahwa golongan fenol gugus hidroksi yang 

tersubstitusi pada cincin benzena dengan posisi orto dan para 

terhadap gugus –OH dan –OR. Senyawa fenol menghambat 

radikal bebas dengan cara mendonorkan protonnya dan 

membentuk radikal yang stabil. Radikal stabil ini terbentuk 

dikarenakan elektron bebas yang terdapat pada radikal 

distabilkan oleh delokalisasi elektron dengan adanya resonasi 

pada cincin aromatik.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kandungan total fenol telur asin dengan menggunakan tepung 

daun salam, secara alami tepung daun salam yang 

ditambahkan ke dalam adonan akan masuk melalui pori-pori 

cangkang telur pada saat pemeraman, sehingga telur dapat 

mengandung fenol yang nantinya akan berfungsi sebagai 

antioksidan, sehingga meminimalisir terjadinya oksidasi. 

Analisis total fenol dilakukan karena pada daun salam terdapat 

kandungan saponin, triterpenoid, flavonoid, polifenol, 

alkaloid, tanin dan minyak atsiri yang terdiri dari  

sesquiterpen, lakton dan fenol, kandungan flavonoid dalam 

daun salam memiliki fungsi sebagai antioksidan polifenol 

alami. Siregar (2015) menyatakan flavonoid adalah senyawa 

antioksidan polifenol alami yang terdapat pada tumbuhan, 

buah-buahan, dan minuman (teh dan  wine) yang dapat 

menurunkan kadar kolesterol dan kadar trigliserida dalam 

darah dari kerusakan. Menurut Margono (2005), zat  tanin 

yang terdapat di daun salam memiliki fungsi dapat  menutupi  

pori-pori  pada  cangkang  telur, ekstrak daun salam yang 

masuk ke dalam telur dapat menghambat mikroorganisme 

yang terdapat dalam telur.  
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 Hasil penelitian nilai total fenol telur asin dengan 

penambahan tepung daun salam memiliki nilai rataan berkisar 

antara 0,09-0,17%. Nilai rataan penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu Putri (2011), yakni 

nilai total fenol telur asin dengan penambahan ekstrak jahe 

0%, 25%, 50% dan 75% yang menggunakan metode basah 

secara berturut-turut adalah 0,024%, 0,034%, 0,054% dan 

0,082%, sedangkan berdasarkan penelitian dari Mu’adimah 

(2015), yakni nilai total fenol telur asin dengan penambahan 

sari kunyit putih 0%, 10%, 20%, 30% dan 40% yang 

menggunakan metode basah secara berturut-turut adalah 

0,12%, 0,13%, 0,14%, 0,14% dan 0,16%. Hal ini 

membuktikan bahwa penambahan tepung daun salam dengan 

konsentrasi yang semakin tinggi ke dalam proses pembuatan 

telur asin sudah sesuai dengan standart dan meningkatkan 

kandungan total fenol telur asin. Hal tersebut disebabkan 

waktu pemeraman pada penelitian ini lebih lama yaitu 15 hari 

atau 2 minggu yang menggunakan metode kering (pengasinan 

yang menggunakan serbuk batu bata, abu gosok dan garam), 

sedangkan pada penelitian terdahulu waktu pemeraman selama 

10 hari. Menurut Sarwono (2009), pembuatan telur asin yang 

dilakukan dengan menggunakan garam jenuh membutuhkan 

waktu untuk proses pengasinan telur selama 7-10 hari. 

Pembuatan telur asin dengan pembalutan adonan pengasinan 

(garam, serbuk batu bata dan abu gosok) memerlukan waktu 

yang lebih lama yaitu 14-30 hari. 

 

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Aktivitas Antioksidan 

Putih Telur Asin 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan aktivitas 

antioksidan putih telur asin yang menggunakan IC50 pada 
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Tabel 5 menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan aktivitas 

antioksidan terjadi pada perlakuan P1 sampai P4. Nilai IC50 

rendah menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya semakin 

tinggi dikarenakan IC50 erat hubungannya dengan konsentrasi 

dan berbanding terbalik dengan besar aktivitas antioksidan, 

sehingga semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat daya 

antioksidannya. IC50 merupakan parameter penentuan aktivitas 

antioksidan berupa konsentrasi zat antioksidan yang mampu 

menghambat 50% aktivitas DPPH yang ditandai dengan 

perubahan dari warna ungu pekat menjadi kuning. Menurut 

Filbert (2014), semakin rendah nilai IC50, sehingga semakin 

baik aktivitas antioksidan dari sampel hasil pengujiannya. 

Nilai IC50 adalah konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat 

menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau 

konsentrasi suatu zat antioksidan yang memberikan presentase 

penghambatan sebanyak 50%. Widyaningsih (2010) 

menyatakan bahwa secara spesifik, suatu senyawa memiliki 

nilai EC50 kurang dari 50 μg/ml maka dikatakan intensitas 

antioksidan sangat kuat, intensitas antioksidan kuat jika nilai 

EC50 bernilai 50-100 μg/mL dan intensitas antioksidan sedang 

jika nilai EC50 bernilai 151-200 μg/mL.  

Peningkatan nilai rataan aktivitas antioksidan 

menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pemberian tepung 

daun salam, maka kandungan aktivitas antioksidan akan 

semakin tinggi pula di dalam telur yang menyebabkan 

kemampuannya untuk menangkap radikal hidroksi sangat 

tinggi, sehingga menghasilkan senyawa kompleks yang 

berwarna kuning. Hasil penelitian menunjukkan nilai rataan 

kandungan aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC50 yang 

terbaik pada perlakuan P4 sebesar 118,18 mg/mL dengan 

penambahan tepung daun salam sebanyak 25%. Hal ini 
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menunjukkan tingkat kekuatan aktivitas antioksidan 

berdasarkan nilai IC50 menurut intensitas antioksidan masih 

dalam skala sedang, meskipun senyawa flavonoid yang berupa 

quercetin yang terkandung dalam daun salam kurang aktif 

dalam mempengaruhi putih telur asin, sehingga daya 

antioksidannya relatif masih rendah. Hal ini karena dalam 

daun salam mengandung quercetin yang dapat memberikan 

antioksidan dalam telur asin. Menurut Siregar (2015), senyawa 

kimia yang terkandung dalam daun salam diantaranya yaitu 

tanin, flavonoid dan minyak atsiri 0,05 % yang terdiri dari 

eugenol dan sitral. Kandungan flavonoid dalam daun salam 

yaitu quercetin dan fluoretin. Quercetin berkhasiat sebagai 

antivirus, antioksidan, antibakteri, anti kanker dan anti-

inflamasi. 

Hasil penelitian nilai aktivitas antioksidan telur asin 

dengan penambahan tepung daun salam berdasarkan nilai IC50 

berkisar antara 124,04-118,18 mg/mL. Nilai rataan penelitian 

ini masih sesuai dari penelitian terdahulu dari Sholehah 

(2015), menyatakan bahwa pembuatan telur asin dengan 

penambahan 0% dan 40% sari lengkuas merah memiliki 

kandungan antioksidan secara berturut-turut 222,49 mg/g dan 

125,96 mg/g. Telur asin pada dasarnya memiliki kandungan 

antioksidan alami yang berupa karoten. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini penambahan 

tepung daun salam dapat menambah dan meningkatkan nilai 

aktivitas antioksidan dengan menambah komponen 

antioksidan yang terkandung dalam daun salam. Hal ini 

memungkinkan daun salam yang mengandung kandungan 

senyawa aktif dari antioksidan yang berupa flavonoid yang 

tinggi (Ningsih, 2015). 
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Berdasarkan hasil analisis ragam aktivitas antioksidan 

tidak menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dengan 

penambahan tepung daun salam, namun sebanding dengan 

kenaikan nilai total fenol. Tidak adanya perbedaan terhadap 

perlakuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

kandungan antioksidan dalam daun salam hanya sedikit, 

lamanya proses pengeringan sehingga menyebabkan dinding 

sel daun salam terbuka dan flavonoid yang termasuk senyawa 

fenol yang mengandung antioksidan bereaksi dengan cahaya 

matahari karena dapat diketahui antioksidan memiliki sifat 

yang tidak tahan terhadap cahaya matahari dan suhu yang 

tinggi. Menurut Putri dan Hidajati (2015), tinggi rendahnya 

aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

sifatnya yang mudah rusak bila terpapar oksigen, cahaya, suhu 

tinggi dan pengeringan. Hal ini disebabkan oleh pada saat 

proses pengeringan yang menggunakan cahaya matahari 

dinding sel quercetin pada daun salam terbuka dan 

menyebabkan antioksidan yang masuk ke dalam telur pada 

saat pemeraman hanya sedikit. Duru (2013) menyatakan 

senyawa fenol merupakan senyawa yang bersifat antioksidan 

yang menyebabkan teroksidasi dengan adanya cahaya, oksigen 

dan panas, sehingga membuat senyawa fenol tersebut tidak 

banyak masuk ke dalam telur asin. 

 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Lemak Kuning 

Telur Asin 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata kadar 

lemak kuning telur asin pada Tabel 5 menunjukkan adanya 

penurunan. Penurunan nilai kadar lemak terjadi pada 

perlakuan P1 sampai P4, sehingga berbanding terbalik dengan 

total fenol dan aktivitas antioksidan. Semakin tinggi 
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penambahan kosentrasi tepung daun salam dapat menurunkan 

nilai kadar lemak telur asin. Hal ini menunjukkan bahwa salah 

satu kandungan daun salam adalah antioksidan yang 

memungkinkan untuk meminimalkan pengaruh kerusakan 

kualitas telur asin, sehingga proses pemeraman telur dalam 

adonan yang dicampur dengan garam tidak berpengaruh 

terhadap kandungan kadar lemak kuning telur asin. Menurut 

Septiana, Muchtadi dan Zakaria (2012), antioksidan pada 

ekstrak jahe dapat menangkap radikal bebas yang dihasilkan 

selama tahap propagasi dari lemak atau minyak dengan cara 

mendonasikan radikal hidrogen sehingga radikal lemak aktif 

pada tahap propagasi yang akan merusak lemak. Irawan dan 

Septiana (2012) menjelaskan bahwa penggunaan tanaman obat 

seperti temulawak dan jahe pada larutan pengasinan mampu 

meningkatkan aktivitas enzim lipase karena kandungan 

antioksidan pada jahe yang cukup tinggi. Aktivitas enzim 

lipase akan menghidrolisis lemak tersebut menjadi gliserol dan 

asam lemak sehingga membuat kadar lemak pada telur asin 

mengalami penurunan 

Hasil penelitian diperoleh nilai rataan kadar lemak 

kuning telur asin sebesar 41,52-36,36%. Kandungan kadar 

lemak kuning telur asin pada penelitian ini lebih tinggi, tetapi 

masih sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan RI (2003), yakni kadar lemak kuning 

telur itik adalah sebesar 35%. Meskipun nilai rataan pada P0 

diatas standart, namun dengan penambahan tepung daun salam 

dapat menurunkan kadar lemak kuning telur asin, sehingga 

dapat diaplikasikan sebagai penurun kadar lemak kuning telur 

asin. Menurut Stadelman dan Cotterill (1977), kandungan 

lemak pada kuning telur antara 32-36%. Harlina, Hu, Legowo 

dan Pramono (2012) menambahkan bahwa kandungan lemak 
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kuning telur bebek adalah 35%, sedangkan kandungan lemak 

kuning telur ayam adalah sebesar 31,9%. 

Proses pemanasan dapat menurunkan kadar lemak, 

asam lemak esensial dan non esensial pada bahan pangan 

(Sugiran, 2007). Menurut Palupi (2007), tingkat kerusakan 

lemak bervariasi tergantung pada suhu yang digunakan dan 

lamanya proses pengolahan. Semakin tinggi suhu dan semakin 

lama proses pengolahan maka kerusakan lemak juga semakin 

tinggi. Zulaekah dan Widiyaningsih (2005) menambahkan 

bahwa  penyimpanan telur asin yang baik dilakukan pada suhu 

12-15
0
C dengan kelembaban 70-80%  

 

4.5  Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif dengan cara membandingkan hasil penelitian 

dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perlakuan telur 

asin yang berasal dari telur itik dengan pengaruh tingkat 

penambahan tepung daun salam (Syzygium polyantum) 

ditinjau dari total fenol, kadar lemak dan aktivitas antioksidan. 

Kandungan kadar lemak telur itik yang tinggi terletak pada 

bagian kuning telurnya, lemak dan minyak merupakan sumber 

energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan 

protein dengan kandungan minyak yang keluar di permukaan 

kuning telur asin dapat menimbulkan ketengikan (rancindity) 

sebab terhidrolisis oleh uap air (H2O2) dan teroksidasi oleh 

oksigen (O2).  

Proses pembuatan telur asin dengan penambahan 

tepung daun salam sebagai upaya untuk menurunkan kadar 

lemak dan mengurangi kandungan minyak yang terdapat pada 

permukaan kuning telur asin dan meningkatkan aktivitas 

antioksidan serta kandungan total fenol, apabila kandungan 
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kadar lemak tinggi dapat menurunkan kualitas telur asin dan 

daya simpan telur asin tidak tahan lama, sehingga dengan 

adanya diversifikasi produk ini dapat menghasilkan kualitas 

telur asin yang baik karena senyawa fenol yang terkandung 

dalam daun salam berfungsi sebagai antioksidan dalam 

kemampuannya untuk menstabilkan radikal bebas. Parameter 

terpenting dalam penelitian ini adalah aktivitas antioksidan, 

sehingga diperoleh nilai rataan perlakuan terbaik aktivitas 

antioksidan putih telur asin berdasarkan nilai IC50 dengan 

penambahan tepung daun salam sebanyak 25 % sebesar 

118,18 mg/mL. Kandungan aktivitas antioksidan telur asin 

tanpa penambahan antioksidan dari bahan lain menurut Putri 

(2011) yaitu sebesar 1,585% dan 0,024%. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Mu’adimah (2015) menunjukkan bahwa 

perlakuan tanpa penambahan konsentrasi ekstrak kunyit putih 

(Curcuma zediaria) terhadap aktivitas antioksidan memiliki  

nilai  IC50 sebesar 190,86  mg/g. 

Kandungan total fenol telur asin dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 25% yaitu 0,17%. Menurut Putri 

(2011), kadar fenol tinggi dengan penambahan ekstrak jahe 

sebanyak 75% diperoleh kandungan fenol sebesar 0,082%. Hal 

tersebut disebabkan senyawa fenol merupakan senyawa yang 

dapat berperan sebagai antioksidan. Kandungan fenol yang 

tinggi pada telur asin dapat menurunkan kandungan kadar 

lemak kuning telur asin, pada penelitian ini diperoleh nilai 

rataan kadar lemak sebesar 36,36% dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 25%. Nilai rataan tersebut sesuai 

dengan nilai rataan kadar lemak yang ditentukan oleh 

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (2003) yakni nilai 

kadar lemak kuning telur itik adalah 35%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh tingkat 

penambahan tepung daun salam (Syzygium polyantum) 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proses penggaraman pada telur asin dengan 

penambahan tepung daun salam dapat meningkatkan 

total fenol dan aktivitas antioksidan, tetapi 

menurunkan kadar lemak telur asin. 

2. Perlakuan terbaik adalah penambahan tepung daun 

salam sebanyak 25% dalam adonan yang memberikan 

kandungan total fenol sebesar 0,17 %, kandungan 

aktivitas antioksidan berdasarkan IC50 sebesar 118,18 

mg/mL dan kandungan kadar lemak sebesar 36,36 %. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

untuk saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya 

penelitian lanjutan yang berhubungan dengan total 

mikroorganisme, lama simpan dan asam lemak bebas. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisis Ragam Pengaruh Perlakuan 

terhadap Total Fenol Putih Telur Asin  

 

Hasil Uji Total Fenol 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 0,09 0,10 0,08 0,09 0,36 0,09 ± 0,008 

P1 0,11 0,10 0,11 0,12 0,44 0,11 ± 0,008 

P2 0,13 0,11 0,14 0,11 0,49 0,12 ± 0,015 

P3 0,12 0,13 0,12 0,13 0,50 0,13 ± 0,006 

P4 0,17 0,18 0,16 0,16 0,67 0,17 ± 0,010 

Total 0,62 0,62 0,61 0,61 2,46 0,62 ± 0,047 

Diketahui : ∑Xijk = 2,46,  r.t (n)= 20 dan ∑Yij
2
 = 0,3170 

 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK)  = (∑Xijk)
2
 

          r.t 

  = (2,46)
2
 

        20 

 = 0,3026 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total = ∑Yij
2 — FK 

 = (0,09
2
 + 0,10

2
 + 0,08

2
 + 0,09

2
 + 

... + 0,16
2
) — 0,3026 

 = 0,3170 — 0,3026 

  = 0,0144 
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b. JK Perlakuan = ∑ = 1 𝑖
𝑗

𝑦𝑖2

𝑟
 — FK 

                      = 
 (0,36

2 
+ 0,44

2
 + 0,49

2
 + 0,50

2
 + 0,67

2
) 

4
  — FK 

           =  
1,262

  4
 — 0,3026 

               = 0,3155 — 0,3026 

                       = 0,0130 

 

c. JK Galat  = JK Total —  JK Perlakuan 

 = 0,0144 —  0,0130 

 = 0,0015 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,0130 0,00324 33,54** 3,06 4,89 

Galat 15 0,0015 0,00010       

Total 19 0,0144         
 

Keterangan : ** : Fhitung > FTabel 1% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap total fenol telur 

asin. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan : 

Sx = √𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

     = √0,00010/4 

     = √0,00003 

     = 0,00492 
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Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P 2 3 4 5 

  JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

  JND 1% 0,020 0,021 0,022 0,023 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0,09 a 

p1 0,11   ab 

p2 0,12     b 

p3 0,13     b 

p4 0,17        c 
 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan   perbedaan  yang sangat 

nyata (P<0,01). 
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Lampiran 2. Analisis Ragam Pengaruh Perlakuan 

terhadap Aktivitas Antioksidan IC50 

(mg/mL) Putih Telur Asin  

 

Hasil Uji Aktivitas Antioksidan IC50 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 117,38 139,25 119,88 119,63 496,14 124,04  ± 10,21 

P1 121,50 131,75 124,5 138,83 516,58 129,15 ± 7,76 

P2 132,50 121,63 132,75 119,63 506,51 126,63 ± 6,97 

P3 121,25 131,75 120,50 115,38 488,88 122,22 ± 6,87 

P4 121,83 110,5 119,25 121,13 472,71 118,18 ± 5,23 

Total 614,46 634,88 616,88 614,6 2480,82 674,21 ± 113,28 

Diketahui : ∑Xijk= 2480,82,  r.t (n)= 20  dan  ∑Yij
2
 = 308867,77 

 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK) = (∑Xijk)
2
 

                           r.t 

                = (2480,82)
2
 

                     20 

               = 307723,39 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total = ∑Yij
2 —  FK 

= (117,38
2
 + 139,25

2
 + 119,88

2
 + 119,63

2
 + ...           

+ 121,13
2
) —  307723,39 

= 308867,77 —  307723,39 

= 1144,38 
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b. JK Perlakuan = ∑ = 1 𝑖
𝑗

𝑦𝑖2

𝑟
 — FK 

     = (496,14
2 
+ 516,58

2
 + 506,51

2
 + 488,88

2
 + 472,71

2
)

 — FK 

            4 

     =  
1232020,57

  4
 — 307723, 39 

     = 308005,14 — 307723, 39 

     = 281,75 

 

c. JK Galat  = JK Total— JK Perlakuan 

 = 1144,38— 281,75 

 = 862,63 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT FHitung 
FTabel 

5% 1% 

Perlaku

an 
4 281,7500 70,43751 1, 22 3,06 4,89 

Galat 15 862,6299 57,50866       

Total 19 1144,3800         

Keterangan: FHitung < FTabel 5%  yang menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap aktivitas antioksidan telur 

asin. 
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Lampiran 3. Analisis Ragam Pengaruh Perlakuan 

terhadap Kadar Lemak Kuning Telur Asin 

 

Hasil Uji Kadar Lemak 

Diketahui : ∑Xijk = 769,42, r.t (n)= 20 dan ∑Yij
2
 = 29855,49 

 

Analisis Ragam : 

1. Faktor Koreksi (FK) = (∑Xijk)
2
 

          r.t 

   = (769,42)
2
 

           20 

  = 29600,12 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JK Total = ∑Yij
2 — FK 

  = (41,27
2
 + 42,59

2
 + 43,29

2
 + 38,92

2
 + ... +   

32,81
2
) — 29600,12 

= 29855,49 — 29600,12 

= 255,3675 

 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan ± SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 41,27 42,59 43,29 38,92 166,08 41,52 ± 1,93 

P1 37,59 44,02 37,16 41,34 160,11 40,03 ± 3,26 

P2 39,35 31,25 42,29 38,62 151,51 37,88 ± 4,69 

P3 35,20 38,72 39,59 32,82 146,33 36,58 ± 3,14 

P4 35,22 36,30 41,06 32,81 145,39 36,36 ± 3,46 

Total 188,63 192,89 203,39 184,51 769,42 192,35 ± 16,49 
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b. JK Perlakuan = ∑ = 1 𝑖
𝑗

𝑦𝑖2

𝑟
 —  FK 

=
166,08

2 
+ 160,11

2
 + 151,51

2
 + 146,33

2
 + 145,39

2
)

4
  —  FK 

=  
118722,78

  4
  — 29600,12 

= 29680,70  —29600,12 

= 80,57691 

 

c. JK Galat  = JK Total — JK Perlakuan 

  = 255,3675 — 80,57691 

  = 174,7906 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
FTabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 80,58 20,14 1,73 3,06 4,89 

Galat 15 174,79 11,65       

Total 19 255,37         

Keterangan : FHitung < FTabel 5% yang menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap kadar lemak telur asin. 
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Lampiran 4. Foto alat dan bahan penelitian 

 

  
Oven Timbangan Analitik 

 

  
Petrolium Eter Eksikator 

 

  
Soxhlet  Tempat kuvet 
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Spektrofotometer UV-Vis Vortex 

 

  
Kertas saring 

 

Garam 

  
Ember Abu gosok 
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Amplas 

 

Serbuk batu bata 

  
Tepung daun salam 

 

Timbangan 
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Lampiran 5. Foto penelitian 

  
Telur bebek Telur yang sudah dibersihkan 

 

  
Proses pemeraman Pengupasan adonan 

 

  
Pengukusan telur Telur asin 



 
 

 72  
 

   Lampiran 6. Foto analisis 

  
Pengovenan sampel Peletakkan sampel ke 

eksikator 

  
Pengambilan sampel dari 

dalam eksikator 

Pemasangan Soxhlet 

  
Ekstraksi kuning telur asin Sampel setelah di ekstraksi 
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Sampel setelah di oven 24 

jam 

Penimbangan sampel 

       

        

   

                  


