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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

  Telur merupakan hasil ternak unggas yang mempunyai 

nilai gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan manusia karena 

mengandung protein yang tinggi terutama pada bagian 

kuningnya. Telur juga banyak diminati oleh masyarakat luas 

terutama di Indonesia karena telur sangat banyak kegunaannya 

misalnya untuk lauk makan, pembuatan roti, untuk kecantikan 

(masker wajah) dan lain sebagainya. Telur yang sering 

dikonsumsi antara lain telur ayam dan telur itik. Telur itik 

mempunyai ukuran lebih besar daripada telur ayam dan 

mempunyai kandungan protein lebih tinggi dari pada telur ayam 

yaitu telur ayam utuh sebesar 13 % sedangkan pada telur itik 

utuh 13,10 %. Telur mempunyai kelemahan yakni sangat mudah 

rusak, diantaranya dapat dikarenakan kerusakan alami, kimia, 

atau kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui 

pori–pori telur. Telur itik mempunyai pori- pori yang besar 

sehingga memungkinkan terjadinya penguapan yang besar dan 

berakibat pada penurunan kualitas telur itik, oleh sebab itu perlu 

adanya proses pengawetan. Proses pengawetan merupakan suatu 

cara yang digunakan untuk memperpanjang daya tahan telur 

selama penyimpanan untuk mendapatkan kualitas telur yang 

tinggi sampai ketangan konsumen. Cara yang digunakan untuk 

pengawetan telur antara lain dengan cara pengasinan atau 

penggaraman, dibuat tepung atau bisa juga dibuat telur pindang. 

Cara pengawetan yang paling sering digunakan adalah dengan 

cara pengasinan, selain dapat mengawetkan cara ini dapat 

meningkatkan cita rasa pada telur itik sehingga dapat menarik 
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minat masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi telur. 

Proses pengasinan dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

garam yang dicampur dengan batu bata yang sudah dihaluskan, 

abu gosok (metode kering) atau dapat juga dengan perendaman 

dalam garam jenuh (metode basah). 

Pengawetan telur yang paling murah dan mudah dapat 

dilakukan dengan menambahkan bahan yang mengandung 

tanin. Tanin merupakan substansi yang tersebar luas dalam 

tanaman seperti daun, buah yang belum matang, batang dan 

kulit kayu. Tanin tidak larut pada protein, hal ini yang menjadi 

dasar penggunaan tanin dalam industri penyamakan kulit untuk 

mencegah kulit dari proses pembusukan. Tanin berfungsi dapat 

mencegah penguapan air pada telur sehingga dapat menghambat 

masuknya bakteri pada telur dan telur menjadi lebih awet, oleh 

sebab itu nilai kadar air dan aktivitas air diduga dapat menurun. 

Tanin juga dapat memberikan warna yang menarik pada telur 

asin yang dihasilkan. Menurut Budisutiya dan Arisandi (2006), 

senyawa tanin dapat menutup pori–pori yang terdapat pada 

kerabang telur sehingga dapat menghambat terjadinya 

penguapan air, menghambat pertumbuhan mikrobia sehingga 

telur lebih awet. Tanin terdapat pada tumbuhan yang berfungsi 

sebagai pelindung pada tumbuhan, selain terdapat pada daun 

teh, tanin juga terdapat pada daun salam.  

 Daun salam (Syzygium polyanthum) merupakan 

tanaman yang banyak dijumpai disekeliling kita, banyak dikenal 

sebagai pelengkap bumbu dapur, tanaman ini biasanya tumbuh 

liar di hutan, dan bisa hidup juga disekitar pekarangan rumah. 

Daun salam mengandung beberapa senyawa kimia antara lain 

tanin, flavonoid, saponin, tripterpen, polifenol, alkaloid, dan 

minyak atsiri (Sudarsono, Gunawan, Wahyono, Donatus dan 

Purnomo, 2002). Kandungan tanin dapat menghambat 
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terjadinya penguapan air, apabila ditambahkan dalam 

pembuatan telur asin diduga dapat menurunkan kadar air telur 

asin yang dihasilkan. Menurut Rahayu (2011), penggunaan 

tanin dalam pembuatan telur asin dapat meningkatkan kadar 

protein telur asin sebesar 19%. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Kusuma (2007), yang menunjukkan berbagai macam 

ekstrak daun yang mengandung polifenol tanin dapat 

mempertahankan kadar protein telur asin pada daya simpan 

tertentu. Menurut Zulaekah dan Widyaningsih (2005), tanin 

akan bereaksi  dengan  protein  yang  terdapat  dalam  kulit  

hewan  sehingga terjadi  proses  penyamakan  kulit  dimana  

tanin  akan  mengendap pada kulit telur dengan warna coklat tua 

sehingga endapan tersebut akan menutup pori-pori kulit telur. 

Putih telur merupakan bagian yang sangat diperhatikan 

karena sifat biokimianya sehubungan dengan kualitas telur. 

Putih telur merupakan sumber utama protein yang mengandung 

niasin dan riboflavin (USDA, 2007). Berdasarkan hal diatas 

peneliti memanfaatkan daun salam bentuk tepung dalam 

pembuatan telur asin dengan presentase yang berbeda untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas kimiawi telur asin 

dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penambahan 

Tepung Daun Salam (Syzygium polyanthum) terhadap Kualitas 

Kimiawi Putih Telur Asin”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas telur asin ditinjau dari kadar protein, 

kadar garam, kadar air dan aktivitas air dengan penambahan 

tepung daun salam? 
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2. Berapa penambahan tepung daun salam yang tepat untuk 

menghasilkan telur asin berkualitas baik ditinjau dari kadar 

protein, kadar garam, kadar air dan aktivitas air? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kualitas telur asin ditinjau kadar protein, kadar 

garam, kadar air dan aktivitas air dengan penambahan tepung 

daun salam agar sesuai dengan standar. 

2. Mengetahui perlakuan penambahan tepung daun salam yang 

tepat untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas baik 

ditinjau dari kadar protein, kadar garam, kadar air dan 

aktivitas air. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan konstribusi pengetahuan yang lebih banyak 

tentang pengolahan telur terutama telur asin. 

2. Mengetahui lebih banyak tentang pengaruh penambahan 

jenis rempah–rempah dalam pembuatan telur asin.  

3. Memberikan informasi dalam membangun ilmu pengetahuan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Salah satu bahan pangan yang berasal dari ternak yang 

memiliki nilai gizi tinggi yaitu telur. Nutrisi yang tinggi dalam 

telur dapat menyebabkan telur tersebut mudah rusak apabila 

disimpan terlalu lama karena telur akan mengalami penurunan 

kualitas setiap hari diakibatkan oleh kontaminasi mikroba, 
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kerusakan secara fisik, kimia serta dari penguapan air (Jazil, 

Hintono, dan Mulyani, 2012), oleh karena itu perlu dilakukan 

pengawetan pada telur untuk menjaga kualitas telur yaitu 

dengan cara penggaraman atau pengasinan. Penggaraman pada 

telur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam 

larutan garam dan pemeraman dengan menggunakan adonan 

campuran dari air, serbuk batu bata merah, abu gosok dan 

garam. Menurut Astawan dan Kasih (2008), penggaraman 

dengan menggunakan meode kering menghasilkan telur asin 

berkualitas lebih baik, warna yang lebih menarik, dan cita rasa 

yang lebih enak dibandingkan dengan metode basah. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

pengawetan telur asin dapat dilakukan dengan cara yang mudah 

dan murah dengan menggunakan bahan yang mengandung 

tanin, seperti pada daun teh hijau, jambu biji, daun pepaya dan 

sebagainya. Penggunaan tanin dalam pembuatan telur asin dapat 

mengurangi kadar air telur yang dihasilkan, seperti yang 

dijelaskan oleh Budisutiya dan Arisandi (2006), senyawa tanin 

dapat menutup pori–pori yang terdapat pada kerabang telur 

sehingga dapat menghambat terjadinya penguapan air, 

menghambat pertumbuhan mikrobia karena rasa pahit pada 

tanin yang tidak disukai oleh mikroba.  

 Jumlah kadar air berbanding lurus terhadap nilai 

aktivitas air, dimana apabila kadar air turun maka aktivitas air 

turun. Penambahan tanin dalam pembuatan telur asin dapat 

mengurangi penguapan air sehingga kadar air menurun, hal ini 

diduga dapat juga dapat menurunkan aktivitas air. Faktor utama 

dalam pembuatan telur adalah garam yang berfungsi sebagai 

pengawet telur asin. Kadar garam berhubungan dengan kadar 

air, semakin tinggi garam yang diberikan maka semakin rendah 

kadar airnya. Menurut Rahayu (2011), penggunaan tanin dalam 
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pembuatan telur asin dapat meningkatkan kadar protein telur 

asin sebesar 19%. Hasil penelitian Kusuma (2007) tentang 

pengaruh berbagai ekstrak daun yang mengandung senyawa 

tanin dapat mempertahankan kadar protein telur asin pada masa 

simpan tertentu. 

Tanaman lain yang memiliki kandungan kimia setara 

dengan daun teh atau jambu biji yaitu daun salam. Daun salam 

mempunyai kandungan kimia antara lain tanin, flavonoid, 

saponin, tripterpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri 

(Sudarsono dkk., 2002). Peneliti melakukan eksperimen 

pembuatan telur asin dengan metode kering dan diberi 

penambahan daun salam yang dibuat tepung. Analisis dilakukan 

selanjutnya untuk mengetahui kualitas kimiawi putih telur asin 

ditinjau dari kadar protein, kadar garam, kadar air, dan aktivitas 

air. Kerangka pemikiran secara sistematis dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan 

telur asin dengan penambahan tepung daun 

salam. 

 

Telur  merupakan pangan hasil ternak yang memiliki gizi 

lengkap, namun sangat mudah rusak 

Dilakukan pengawetan, salah 

satunya adalah dengan penggaraman 

Penggaraman dengan 

metode kering 

menghasilkan kualitas 

telur asin lebih baik, 

warna lebih menarik, 

cita rasa lebih enak 

(Astawan dan Kasih, 

2008) 

Penggaraman dengan cara murah dan 

mudah dengan penambahan bahan yang 

mengandung tanin karena dapat 

menghambat terjadinya penguapan air, 

menghambat pertumbuhan mikrobia 

Daun salam merupakan salah 

satu tanaman yang mempunyai 

kandungan kimia tanin 

Tanin dapat 

mempertahankan sekitar 

19% kadar protein telur 

asin pada daya simpan 

tertentu (Kusuma, 2007) 

Penambahan tepung daun salam dalam pembuatan telur 

asin dengan metode kering 

Meningkatkan kadar protein, kadar garam serta 

menurunkan kadar air, dan aktivitas air  putih 

telur asin 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan tepung daun 

salam yang berbeda dapat meningkatkan kadar protein, kadar 

garam, serta menurunkan kadar air dan aktivitas air putih telur 

asin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telur Itik 

Komponen utama yang terdapat di dalam telur antara 

lain air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Telur 

secara umum terdiri dari 3 komponen pokok yakni cangkang 

telur dengan jumlah ± 11% dari berat telur, putih telur dengan 

jumlah  ± 57% dari berat telur, dan kuning telur dengan jumlah 

± 32% dari berat telur (Suprapti, 2002). Telur itik pada 

umumnya memiliki ukuran yang besar dan berwarna putih 

sampai hijau kebiruan pada kerabangnya. Bobot telur itik sekitar 

60 – 75 g (Septika, Septinova dan Nova, 2013).  Telur itik 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya memiliki kandungan 

yang lebih unggul diantaranya kaya akan mineral, vitamin B6, 

asam pantotenat, tiamin, vitamin A, vitamin E, niasin, dan 

vitamin B12. Selain memiliki keunggulan, telur itik mempunyi 

kelemahan yakni telur itik mempunyai kandungan asam lemak 

jenuh yang tinggi dibandingkan dengan telur unggas yang 

lainnya sehingga hal tersebut dapat merangsang peningkatan 

kadar kolesterol darah. Kadar kolesterol pada telur itik sekitar 2 

kali lipat dari kadar kolesterol pada telur ayam. Kandungan 

energi dalam telur itik lebih tinggi karena kadar lemaknya 

tinggi, namun kadar lemak jenuh dapat berpengaruh negatif 

terhadap konsumen yang menghindari konsumsi lemak dalam 

jumlah yang tinggi. Komposisi nutrien berbagai telur dalam 100 

g dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 



10 

 

Tabel 1. Komposisi nutrien berbagai telur dalam 100 g  

No. Nutrien 
Telur 

Ayam 
Telur Itik 

Telur Itik 

Asin 

1. Protein (g) 12,8 13,1 13,6 

2. Lemak (g) 11,5 14,3 13,6 

3. Karbohidrat (g) 0,7 0,8 1,4 

4. Kalsium (g) 54 56 120 

5. Fosfor (mg) 180 175 157 

6. Zat Besi (mg) 2,7 2,8 1,8 

7. Vitamin A (IU) 900 1230 841 

8. Vitamin B (mg) 0,1 0,18 0,23 

9. Air (g) 74 70,8 66,5 

Sumber: Melia dan Juliyarsi (2009) 

 

2.2. Telur Asin 

 Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan 

cara penggaraman dan kemudian dibiarkan atau disimpan dalam 

keadaan mentah atau matang . Telur asin yang berkualitas baik 

mempunyai ciri-ciri rasa asin yang cukup (pemeraman 7-10 

hari) dan memiliki kuning telur yang berwarna kemerah-

merahan dan terkesan berpasir (Suprapti, 2002). Pengasinan 

telur merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan telur 

segar, membuang bau amis telur, serta menciptakan rasa yang 

khas. Pengasinan telur terdiri dari beberapa cara, yaitu dengan 

cara pengasinan menggunakan adonan garam. Garam dicampur 

dengan komponen-komponen lainnya seperti abu gosok, batu 

bata merah, kapur, tanah liat dan sebagainya, cara ini disebut 

pengasinan telur dengan menggunakan metode kering. 

Pengasinan telur selain dengan cara tersebut dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan media cair yaitu dengan larutan 
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garam jenuh yang disebut dengan metode basah (Astawan, 

2003). Menurut Lukman (2008), kedua metode dalam 

pengasinan masing-masing mempunyai kelebihan. Kelebihan 

metode basah adalah kemampuan penetrasi garam ke dalam 

telur berlangsung lebih cepat, akan tetapi terdapat kendala pada 

albumen yang relatif lebih basah. Kelebihan metode kering 

adalah penetrasi garam lebih lambat akan tetapi albumen  telur 

lebih padat.  

 Menurut Yuniati dan Almasyhuri (2012), telur yang 

diasinkan dengan garam beriodium mengalami peningkatan 

kandungan nutrisi dalam telur, sehingga telur dapat sebagai 

bahan makan sumber iodium. Menurut Listyorini (2010), telur 

yang diasinkan dengan serbuk batu bata merah dapat 

menghilangkan bau amis dan memperpanjang masa simpan 

telur. Berdasarkan hasil penelitian Lesmayati dan Rohaeni 

(2011), bahan untuk pembuatan telur asin yang paling bagus 

adalah batu bata merah karena serbuk batu bata merah tidak 

banyak mengandung bakteri karena mengalami proses 

pembakaran. 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surainiwati, 

Suada dan Rudyanto (2013), pada proses pembuatan telur asin 

yang dilakukan menggunakan garam, abu gosok, dan sedikit air 

dengan lama penyimpanan selama 7-22 hari menunjukkan 

semakin lama penyimpanan telur maka telur akan semakin asin. 

Perubahan juga terjadi pada tinggi putih telur, kuning telur dan 

warna kuning telur. Tinggi putih dan kuning telur tidak 

mengalami perubahan pada umur satu hari, namun pada hari 

keempat, putih dan kuning telur mengalami perubahan tinggi, 

dan pada hari keenam putih telur semakin keras dan kuning telur 

lebih padat. 
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2.3. Daun Salam (Syzygium polyanthum) 

 Daun salam merupakan salah satu obat tradisional yang 

dapat menyembuhkan penyakit diare (Sembiring dan Suamella, 

2012). Kandungan kimia dalam daun salam yaitu saponin, 

minyak atsiri 0,05% (sitral dan eugenol), tanin, flavonoid, dan 

metachavicol. Minyak atsiri berfungsi sebagai antimikroba, 

flavonoid memiliki fungsi sebagai antiviral, antialergik, 

antiplatelet, antiinflamasi, antitumor dan antioksidan sebagai 

sistem pertahanan tubuh (Sudarsono dkk., 2002).  

Budisutiya dan Arisandi (2006) menjelaskan tanin dapat 

menutup pori–pori yang terdapat pada kerabang telur sehingga 

dapat menghambat terjadinya penguapan air, dan menghambat 

pertumbuhan mikrobia. Menurut Kusuma (2007), dari hasil 

penelitiannya tentang pengaruh berbagai ekstrak daun yang 

mengandung senyawa tanin dapat mempertahankan kadar 

protein telur asin pada masa simpan tertentu. Menurut Ningsih 

(2014), daun salam yang sering digunakan untuk penyedap rasa 

adalah hanya bagian ujung daun yang masih muda, sehingga 

daun yang lain dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tepung 

daun salam. 

Yulianto (2011) menjelaskan proses pengasinan yang 

disertai dengan penyamakan kulit telur menggunakan ekstrak 

daun salam akan menghasilkan telur yang lebih awet, karena 

telur mengalami proses dua kali pengawetan sehingga jumlah 

awal jasad renik yang ada di dalam telur akan berkurang. Daun 

salam memiliki kandungan tanin yang mampu menutup pori – 

pori kulit telur asin dan juga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang ada di dalam telur. Didukung dengan 

pendapat Hartoyo (2003), pengasinan dengan penambahan tanin 

dapat mencegah penguapan air pada telur dan mencegah 

masuknya bakteri maupun kapang yang masuk ke telur. Tanin 
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bersifat menyamak kulit telur sehingga memperpanjang umur 

simpan telur. Penambahan tanin tersebut menyebabkan protein 

yang ada dipermukaan telur menggumpal dan menutup pori-pori 

telur sehingga telur menjadi lebih awet dan dapat meningkatkan 

cita rasa pada telur asin.  

Hasil penelitian Astawan dan Kasih (2008), pengasinan 

dengan metode kering menghasilkan telur asin yang berkualitas 

baik, warna lebih menarik, dan cita rasa yang lebih enak. 

Kandungan nutrien daun salam yang dibuat tepung disajikan 

pada Tabel 2: 

 

Tabel 2. Kandungan nutrien tepung daun salam 

Nutrien Jumlah 

Bahan Kering (%) 95,02 

Abu (% BK) 4,86 

Lemak Kasar (% BK) 4,53 

Protein Kasar (% BK) 1,28 

Serat Kasar (% BK) 20,39 

Kalsium (% BK) 1,13 

Fosfor (% BK) 0,71 

Saponin (ppm) 95,27 

Tanin total (%) 7,62 

Sumber: Hermana, Puspitasari, Wiryawan, dan Suharti (2008) 

 

2.4. Kadar Protein  

 Analisis protein menggunakan metode Kjehdahl 

merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen 

total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung 

nitrogen. Protein yang terdapat dalam bahan pangan mudah 

mengalami perubahan-perubahan, salah satunya yaitu dapat 

terdenaturasi oleh perlakuan pemanasan. Denaturasi protein 
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dapat diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, 

interaksi hidrofobilik, ikatan garam dan terbukanya lipatan 

molekul protein (Nurrahmawati, 2011). Menurut Winarno 

(2004), pemanasan akan membuat protein terdenaturasi lebih 

banyak sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. 

Oktaviani, Kariada dan Utami (2012), menjelaskan bahwa 

protein yang terdenaturasi akan larut dalam larutan asam garam 

dan asam encer dan lebih mudah berubah karena pengaruh suhu, 

konsentrasi garam, pelarut asam dan basah dibandingkan protein 

tersebut. Senyawa garam dapat memecah ikatan hidrogen yang 

akhirnya menyebabkan denaturasi protein.   

 Menurut Simanjuntak, Wasito dan Widiyaka (2013), 

kandungan protein telur asin itik pada bagian putih sebesar 11%. 

telur asin. Menurut Amir, Sirajuddin dan Jafar (2012), 

kandungan protein pada telur asin mengalami perubahan setelah 

mengalami proses pengasinan. Perbedaan konsentrasi garam 

yang digunakan dalam proses pengolahan telur asin 

berpengaruh terhadap penurunan kadar protein. 

 

2.5. Kadar Garam 

 Garam dalam proses pengasinan telur berfungsi sebagai 

penghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (patogen) 

dikarenakan mempunyai sifat antimikroba, semakin lama 

disimpan maka kadar garam dalam telur akan semakin tinggi 

sehingga telur akan menjadi semakin awet (Simanjuntak dkk., 

2013). Menurut Lukman (2008), kadar garam kuning telur 

(yolk) diperoleh hasil lebih rendah dibandingkan dengan kadar 

garam yang ada di dalam putih telur (albumin). Kadar garam 

telur asin dalam SNI 01–4277–1996 yaitu minimal 2%. Menurut 

Lesmayati dan Rohaeni (2011), garam masuk ke dalam telur 



15 

 

dengan merembes melalui pori-pori cangkang telur, kemudian 

menuju kebagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. Lestary, 

Thohari dan Jaya (2015) menjelaskan dari hasil penelitiaanya 

bahwa banyaknya pemberian garam yang diberikan dapat 

mempengaruhi kadar air, semakin sedikit kadar garam yang 

diberikan maka kadar air akan meningkat dan sebaliknya 

semakin banyak pemberian kadar garam maka kadar air akan 

menurun. Menurut Kastaman, Sudaryanto dan Budi (2010), 

peningkatan konsentrasi garam telur berarti terjadi penurunan 

gaya penggerak laju difusi air dari telur menuju larutan garam, 

sehingga nilai kehilangan air telur pun menurun.  

 Kadar garam yang tinggi menyebabkan 

mikroorganisme yang tidak tahan terhadap garam akan mati dan 

memungkinkan mikroorganisme yang tahan garam dapat 

tumbuh. Pada kondisi tertentu penambahan garam berfungsi 

untuk mengawetkan, dimana kadar garam yang tinggi 

menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi dan aktivitas air 

yang rendah (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Menurut Suprapti 

(2002), tingginya kadar garam yang digunakan pada pembuatan 

telur menyebabkan banyaknya jumlah garam yang masuk ke 

dalam telur sehingga rasanya semakin asin.  

 

2.6. Kadar Air  

Metode yang digunakan dalam pengukuran kadar air 

yaitu dengan metode pengeringan menggunakan oven. 

Pengeringan merupakan suatu metode untuk menghilangkan 

atau mengurangi sebagian kadar air dengan cara menguapkan 

air yang ada dalam bahan pangan dengan menggunakan energi 

panas. Prinsip dari oven pengering yaitu air yang terdapat dalam 

bahan pangan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan 

pada suhu 105ºC selama waktu tertentu, perbedaan berat 
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sebelum dan sesudah dioven itu merupakan nilai kadar airnya 

(Astuti, 2007). 

Menurut Winarno dan Koswara (2002), putih telur itik 

segar memiliki kadar air sebesar 88%. Menurut Wulandari 

(2004), penguapan air pada telur asin dipengaruhi oleh diameter 

dan jumlah pori-pori pada kulit telur, Relative Humidity (RH), 

tekanan udara, serta suhu selama penyimpanan. Handayani 

(2010) menjelaskan kadar air pada telur segar yang masih 

terlalu tinggi pada putih telur, dengan adanya proses pengasinan 

maka kadar air telur akan menurun sehingga telur dapat lebih 

awet. 

Peningkatan kadar air juga dipengaruhi oleh banyaknya 

jumlah garam yang diberikan. Semakin sedikit kadar garam 

yang diberikan maka kadar air akan meningkat dan sebaliknya 

semakin banyak pemberian kadar garam maka kadar air akan 

menurun (Lestary dkk., 2015). Penurunan kadar air dari telur 

bebek rebus asin terutama disebabkan proses pemanasan pada 

saat perebusan telur mentah. Pemanasan menyebabkan 

perubahan komponen telur dari cair (sol) menjadi semi padat 

(gel) yang disebut dengan koagulasi. Koagulasi terjadi akibat 

pengurangan kadar air pada, karena bagian cair pada telur itik 

mentah terdiri atas putih dan kuning telur setelah perebusan 

menjadi semi padat, sehingga pengujian terhadap kadar air dari 

padatan telur asin, menghasilkan jumlah yang lebih rendah 

dibandingkan pada telur itik mentah sebagai bahan bakunya 

(Oktaviani dkk., 2012).  

 

2.7. Aktivitas Air  

Aktivitas air (Aw) merupakan perbandingan antara 

tekanan uap larutan dengan tekanan uap air solven murni pada 
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temperatur yang sama (Aw = p/p0), ini merupakan jumlah air 

yang tersedia untuk pertumbuhan mikrobia dalam pangan dan 

bukan berarti jumlah total air yang terkandung dalam bahan 

makanan sebab adanya adsorpsi pada konstituen tak larut dan 

absorpsi oleh kontituen larut seperti garam dan gula 

(Yudhabuntara, 2004). Garam yang digunakan pada pemeraman 

atau pengasinan pada telur asin biasanya berupa NaCl dimana 

NaCl ini akan diubah menjadi ion Natrium (Na
+
) dan ion Chlor 

(Cl
-
) yang bersifat toksik bagi mikroba, dan juga memiliki 

kemampuan mengikat air, sehingga menyebabkan aktivitas air 

pada telur itu turun (Astawan, 2009).  

Menurut Winarno dan Koswara (2002), penambahan 

garam akan mengurangi oksigen terlarut, menghambat kerja 

enzim, dan menurunkan aktivitas air (kandungan air bebas 

dalam bahan pangan). Menurut Yuniati (2011), aktivitas air 

penting bagi mikroba karena aktivitas metabolisme berlangsung 

pada jumlah air yang cukup. Kecukupan air bagi setiap mikroba 

berbeda, umumnya bakteri memerlukan air yang lebih banyak 

dibandingkan dengan kapang atau ragi. Penurunan kelembaban 

relatif disekitar kemasan akan menurunkan aktivitas air di 

permukaan bahan pangan, sehingga dapat memperpanjang umur 

simpannya. Kondisi ini terjadi jika nilai aktivitas air lebih 

rendah dari yang dibutuhkan mikroba, sehingga apabila nilai 

aktivitas air sesuai dengan tingkatnya maka bahan pangan bisa 

menjadi rusak (Jualianti dan Nurminah, 2006). Menurut 

Froning, Peters, Muriana, Eskridge, Travnicek, dan Sumner 

(2002), nilai aktivitas air pada putih telur segar yaitu sebesar 

0,99, sedangkan pada telur asin nilai aktivitas air putih telurnya 

sebesar 0,912. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 1 

Desember 2015 - 5 Januari 2016 di Laboratorium Pengolahan 

Telur bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Uji analisis sampel kadar air dan 

aktivitas air dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-Kimia 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, uji analisis sampel 

kadar protein dan kadar garam dilaksanakan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini yaitu telur itik, daun salam, 

abu gosok, serbuk batu bata merah, garam dan air. Telur itik 

didapatkan dari Desa Palakan Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang. Daun salam berasal dari Kabupaten Tulungagung, abu 

gosok dan garam dibeli dari pasar Merjosari, dan batu bata 

merah dibeli dari toko material di Kota Malang. 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1). Pembuatan telur asin :  

- Telur itik segar sebanyak ± 50 butir umur 1-2 hari dengan 

berat sekitar 62- 70 g. 

- Tepung daun salam sebanyak 5 kg berat kering (14,3 kg 

berat basah) diambil dari daun salam pada bagian tengah 

batang yaitu daun salam yang tidak terlalu tua atau muda. 
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Ciri- cirinya warna daun tersebut hijau dengan klasifikasi 

sebagai berikut : daunnya tunggal terletak berhadapan, 

dengan tangkai hingga 12 mm. Helai daun berbentuk 

jorong-lonjong, jorong sempit atau lanset ukuran 5-16 x 

2,5–7 cm, dan sejalur urat daun nampak jelas dekat tepi 

helaian. 

- Serbuk batu bata sebanyak 19 kg. 

- Abu gosok sebanyak 6,5 kg. 

- Garam sebanyak 10 kg.  

2). Bahan yang digunakan untuk uji sampel antara lain : 

- Kadar protein : larutan H2SO4 10 mL, aquadest  50 

  mL, NaOH 50 mL, dan methyl orange 

 1%, asam sulfat pekat, asam klorida 

 0,1 N. 

- Kadar garam : AgNO3 0,1% , K2CrO4 5%, dan 

  aquadest 1 L. 

  

3.2.2. Peralatan Penelitian  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1). Pembuatan telur : Baskom sebanyak 20 buah, panci, 

  ember besar, kompor, pisau, 

  timbangan analitik, dan amplas.  

2). Pengujian sampel   :  

- Kadar protein : Labu kjehdal ukuran 100 mL, gelas 

  ukur, gelas kimia, pipet tetes, 

  pipet volume, alat penyuling dan 

  kelengkapannya, pemanas listrik, 

  neraca analitik, statif, dan buret. 

- Kadar garam : Pengaduk kaca, buret asam 50 mL, 

  pipet tetes, neraca timbangan, labu  

  ukur 500 mL, Erlenmeyer 100 mL, 
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  gelas beker 250 mL, dan gelas ukur 50      

mL. 

- Kadar air : Cawan porselen, timbangan analitik, 

  oven 105
o
C, kertas label, tisu, 

  alat penjepit, dan eksikator. 

- Aktivitas air : Timbangan analitik, Aw meter, dan 

   tisu. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan metode percobaan 

laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan pada 

pembuatan telur asin adalah penambahan tepung daun salam 

dengan presentase yang berbeda. Formulasi adonan pembuatan 

telur asin disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Formulasi adonan untuk pembuatan telur asin dengan 

tepung daun salam (%) 

Bahan 
Perlakuan  

P0 P1 P2 P3 P4 

Serbuk batu 

bata 

56,25 51,56 46,88 42,19 37,5 

Abu gosok 18,75 17,19 15,62 14,06 12,5 

Garam 25,00 25,00 25,00 25,00 25,0 

Tepung 

daun salam 

00,00 06,25 12,50 18,75 25,0 

Total 100 100 100 100 100 
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Prosedur Pembuatan Tepung Daun Salam 

 Prosedur pembuatan tepung daun salam menurut 

Hermana, Puspitasari, Wiryawan dan Suharti (2008) dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan pembuatan tepung daun salam 

 

3.4.2. Prosedur Pembuatan Telur Asin 

Prosedur penelitian pembuatan telur asin penambahan 

tepung daun salam menurut Yulianto (2011), dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan prosedur penelitian pembuatan telur 

asin dengan penambahan tepung daun 

salam. 

 

Telur Itik 

Dicuci + 

diamplas 

Pembungkusan adonan pasta ketelur 

 

Pembuatan adonan pasta: 

P0 : Kontrol (tanpa penambahan 

tepung daun salam) 

P1 : 06,25% tepung daun salam 

P2 : 12,50% tepung daun salam 

P3 : 18,75% tepung daun salam 

P4 : 25,00% tepung daun salam 

 

Dikukus ± 15-30 menit kemudian 

ditiriskan ± 10-15 menit 

Kupas adonan dan dicuci 

Pemeraman selama 2 

minggu 

Dianalisis kadar protein, kadar garam, kadar air dan aktivitas 

air 

 

Telur Asin 
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3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati pada penelitian adalah kadar 

protein, kadar garam, kadar air dan aktivitas air. 

a. Kadar Protein  

Metode yang digunakan untuk uji kadar protein yaitu 

metode Kjehdahl sesuai dengan pendapat Rohman dan Sumantri 

(2007). Metode ini dipilih karena metode tersebut sering 

digunakan untuk analisis protein dan dianggap cukup teliti 

untuk pengukuran kadar protein pada bahan makanan. Metode 

Kjehdahl yang dipilih adalah metode semi-mikro Kjehdahl yang 

dirancang untuk contoh ukuran kecil yaitu kurang dari 3000 mg 

dari bahan yang homogen. Prosedur uji kadar protein dengan 

metode Kjehdahl dapat dilihat pada Lampiran 1. 

b. Kadar Garam  

Prosedur uji kadar garam dengan menggunakan metode 

mohr berdasarkan Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, 

Sedarnawati dan Budiayanto (1989) dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

c. Kadar Air  

Prosedur analisis kadar air menggunakan metode 

Thermogravimetri menurut Apriyantono, dkk. (1989) dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

d. Aktivitas Air 

Perhitungan aktivitas air dihitung menggunakan Aw meter 

berdasarkan Soedarmaji, Haryono dan Suhardi (1989) seperti 

pada Lampiran 4. 

 

3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengujian sampel dihitung 

dan dilanjutkan dengan analisis ragam dari Rancangan Acak 
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Lengkap (RAL). Apabila hasil yang diperoleh menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). Penentuan perlakuan terbaik dengan 

menggunakan metode deskriptif. Model tabulasi data pada 

penelitian ini dapat dilihat 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 

 

3.7. Batasan Istilah 

Tepung daun salam     : Daun salam yang dikeringkan  

      sampai benar–benar kering 

      kemudian dilembutkan dengan 

      blender kering. 

Telur Asin metode kering: Produk pengawetan telur bentuk 

     olahan yang mengalami proses 

     penggaraman dengan cara 

     pembalutan dengan adonan batu 

     bata, garam, dan air. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian Uji Kadar Protein, Kadar Garam, 

Kadar Air dan Aktivitas Air pada Putih Telur Asin 

Penambahan Tepung Daun Salam (Syzygium 

polyanthum) 

 Rata- rata hasil uji kadar protein, kadar garam, kadar 

air dan aktivitas air pada putih telur asin yang diberi perlakuan 

penambahan tepung daun salam ditampilkan pada Tabel 5. Data 

pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan tepung daun 

salam dengan persentase yang berbeda pada pembuatan telur 

asin terhadap kualitas telur asin ditinjau dari kadar protein, 

kadar garam, dan kadar air putih telur tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05), sedangkan ditinjau pada 

aktivitas air putih telur memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). Perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 8. 

 

Tabel 5. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Protein, Kadar 

Garam, Kadar Air, dan Aktivitas Air Putih Telur Asin 

Perlakuan 

Kadar 

Protein Putih 

Telur (%) 

Kadar 

Garam  

Putih Telur 

(%)  

Kadar Air 

Putih Telur 

(% b/b) 

Aktivitas Air 

Putih Telur 

P0 9,36 ± 0,52
 

2,30 ± 0,57
 

82,97 ± 2,53
 

0,97± 0,01
b
 

P1 9,27 ± 0,40
 

2,86 ± 0,29
 

83,18 ± 0,51
 

0,95 ± 0,02
a 

P2 9,47 ± 0,20
 

2,69 ± 0,79
 

83,60 ± 1,19
 

0,95 ± 0,01
a
 

P3 9,59 ± 0,34
 

3,23 ± 0,34
 

82,84 ± 0,51
 

0,95 ± 0,01
a 

P4 9,69 ± 0,10
 

2,86 ± 0,24
 

82,37 ± 0,52
 

0,94 ± 0,01
a 
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris 

yang sama menunjukkan adanya pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Daun Salam dalam 

Pembuatan Telur Asin terhadap Kadar Protein  

Data perhitungan kadar protein dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Hasil rata- rata pengujian dapat dilihat pada Tabel 

5, yang menunjukkan bahwa kadar protein terendah yaitu pada 

perlakuan penambahan tepung daun salam sebanyak 6,25 % 

dengan rataan hasil 9,27 ± 0,40%, kadar protein putih telur asin 

tertinggi terletak pada perlakuan 4 yaitu dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 25% dengan rataan hasil 9,69 ± 

0,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan 

tepung daun salam dalam pembuatan telur asin dapat 

meningkatkan nilai kadar protein pada putih telur asin sekitar 

0,1%. Peningkatan kadar protein pada putih telur asin 

disebabkan oleh adanya penambahan kadar protein pada tepung 

daun salam yang meresap kedalam telur melalui pori-pori pada 

cangkang telur secara difusi. Hasil uji proksimat menurut 

Hermana dkk. (2008), menunjukkan nilai protein kasar pada 

tepung daun salam yaitu sebanyak 1,28 g per 100 g bahan. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan tepung daun salam tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap kadar 

protein putih telur asin. Hasil rataan kadar protein pada Tabel 5 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai kadar protein menurut 

Simanjuntak dkk. (2013) yaitu kandungan protein yang terdapat 

pada putih telur asin itik sebesar 11%. Menurut Amir dkk. 

(2012), kandungan protein pada telur asin mengalami perubahan 
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setelah proses pengasinan. Perbedaan konsentrasi garam yang 

digunakan dalam proses pengolahan telur asin juga berpengaruh 

terhadap penurunan kadar protein, semakin banyak kadar garam 

yang masuk maka dapat menyebabkan kadar protein menurun.  

  Penurunan nilai kadar protein diduga karena adanya 

proses pemanasan yang dilakukan pada saat pemanasan telur 

asin. Menurut Winarno (2004), pemanasan akan membuat 

protein terdenaturasi lebih banyak sehingga kemampuan 

mengikat airnya menurun. Menurut Nurrahmawati (2011), 

denaturasi  protein dapat  diartikan  suatu  proses  terpecahnya 

ikatan  hidrogen,  interaksi  hidrofobilik, ikatan  garam  dan  

terbukanya  lipatan  molekul  protein. Oktaviani dkk. (2012), 

menjelaskan protein yang terdenaturasi akan larut dalam larutan 

asam garam dan asam encer dan lebih mudah berubah karena 

pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basah 

dibandingkan protein tersebut. Senyawa garam dapat memecah 

ikatan hidrogen yang akhirnya menyebabkan denaturasi protein.  

 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Daun Salam dalam 

Pembuatan Telur Asin terhadap Kadar Garam  

 Data dan perhitungan uji kadar garam dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Rata – rata hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 5, yang menunjukkan bahwa kadar garam terendah adalah 

pada perlakuan tanpa penambahan tepung daun salam, yakni 

dengan rataan 2,30 ± 0,57% dan kadar garam tertinggi pada 

perlakuan dengan penambahan tepung daun salam sebanyak 

18,75%, yakni dengan rataan 3,23 ± 0,34%. Nilai kadar garam 

cenderung meningkat dengan adanya penambahan tepung daun 

salam. Nilai kadar garam penambahan tepung daun salam paling 

rendah yaitu 6,25% menunjukkan nilai lebih tinggi 
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dibandingkan dengan nilai kadar garam tanpa penambahan 

tepung daun salam. Pada penambahan tepung daun salam 

12,50% (P2) nilai kadar garam sedikit menurun yaitu sekitar 

0,2%, masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kadar garam 

tanpa penambahan tepung daun salam. Penambahan tepung 

daun salam sebanyak 18,75% (P3) menunjukkan nilai kadar 

garam meningkat tinggi yaitu sekitar 0,5%. Pada penambahan 

tepung daun salam 25% (P4) nilai kadar garam putih telur 

kembali menurun sama dengan nilai pada penambahan tepung 

daun salam paling rendah yaitu 6,25%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa nilai kadar garam meningkat dengan 

penambahan tepung daun salam dengan range 12,50%. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan tepung daun salam pada 

pembuatan telur asin tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap kadar garam putih telur asin yang dihasilkan. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai kadar garam 

lebih dari 2%, artinya hasil penelitian ini sudah sesuai dengan 

SNI 01-4277-1996, kadar garam telur asin yaitu minimal 2%. 

Suprapti (2002) menjelaskan tingginya kadar garam pada 

pembuatan telur asin menyebabkan banyaknya jumlah garam 

yang masuk ke dalam telur sehingga rasanya semakin asin. 

Lesmayati dan Rohaeni (2011) menambahkan cara garam 

masuk ke dalam telur yaitu melalui pori–pori cangkang telur, 

merembes dari pori–pori kemudian menuju putih telur dan 

akhirnya ke bagian kuning telur.  

 Menurut Estiasih dan Ahmadi (2009), kadar garam yang 

tinggi dapat menyebabkan mikroorganisme yang tidak tahan 

terhadap garam akan mati dan memungkinkan mikroorganisme 

yang tahan garam dapat tumbuh. Pada kondisi tertentu 

penambahan garam berfungsi untuk mengawetkan, tingginya 
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kadar garam akan menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi 

dan aktivitas air yang rendah. Pada penelitian ini, jumlah garam 

yang diberikan pada masing- masing perlakuan sama yaitu 25%. 

Nilai kadar garam berbanding terbalik dengan nilai kadar air, 

hal ini dijelaskan Lestary dkk. (2015) pemberian garam dalam 

jumlah yang banyak pada pembuatan telur asin dapat 

mempengaruhi kadar air dan daya simpan telur asin. Semakin 

banyak kadar garam yang diberikan pada pembuatan telur asin 

maka kadar airnya akan menurun sehingga daya simpannya 

lebih lama.  

 

4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Daun Salam dalam 

Pembuatan Telur Asin terhadap Kadar Air  

 Data dan perhitungan analisis statistik kadar air dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Rata–rata hasil pengujian dapat dlihat 

pada Tabel 5, yang menunjukkan bahwa kadar air terendah pada 

perlakuan yang diberi penambahan tepung daun salam sebanyak 

25%, yakni dengan rataan 82,37 ± 0,52 %, dan kadar air 

tertinggi pada penambahan tepung daun salam sebanyak 

12,50%, yakni dengan rataan 83,60 ± 1,19%. Nilai kadar air 

cenderung menurun pada perlakuan dengan penambahan tepung 

daun salam minimal sebanyak 18,75% (P3), karena pada 

penambahan tepung daun salam 6,25% (P1) dan 12,50% (P2) 

nilai kadar air tidak berpengaruh atau masih tinggi. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan tepung daun salam tidak 

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

putih telur asin. Berdasarkan rataan hasil penelitian (Tabel 5), 

diketahui bahwa nilai kadar air dalam penelitian ini menurun 

sekitar 5% dari telur itik segar seperti yang dijelaskan Winarno 
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dan Koswara (2002), putih telur itik segar memiliki kadar air 

sebesar 88%. Hal ini karena adanya kandungan tanin yang 

terdapat pada tepung daun salam yang dapat menghambat 

terjadinya penguapan air, sesuai dengan pernyataan Budisutiya 

dan Arisandi (2006), senyawa tanin dapat menutup pori–pori 

yang terdapat pada kerabang telur sehingga dapat menghambat 

terjadinya penguapan air dan menghambat pertumbuhan 

mikrobia.  

Penurunan kadar air juga dipengaruhi oleh banyaknya 

garam yang diberikan, nilai kadar air berbanding terbalik 

dengan nilai kadar garam, semakin banyak kadar garam yang 

diberikan maka semakin sedikit kadar air yang dihasilkan sesuai 

dengan penjelasan Lestary dkk. (2015), banyaknya pemberian 

garam yang diberikan maka akan mempengaruhi kadar air, 

semakin sedikit kadar garam yang diberikan maka kadar air 

akan meningkat dan sebaliknya semakin banyak pemberian 

kadar garam maka kadar air akan menurun. Jumlah garam yang 

diberikan dalam pembuatan telur asin sama yaitu sebanyak 25% 

dari total bahan. Jumlah garam berpengaruh pada P3 dengan 

penambahan tepung daun salam sebanyak 18,75% dengan nilai 

kadar air menurun sekitar 0,76% dan semakin menurun pada 

penambahan tepung daun salam yang lebih banyak. 

 

4.5. Pengaruh Penambahan Tepung Daun Salam dalam 

Pembuatan Telur Asin terhadap Aktivitas Air 

Data dan perhitungan aktivitas air dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Analisis lanjutan untuk mengetahui adanya 

perbedaan dari perlakuan terhadap kadar protein telur asin 

penambahan tepung daun salam maka dilakukan analisis 

Duncan. Rata–rata hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 
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yang menunjukkan bahwa aktivitas air putih telur tertinggi pada 

perlakuan tanpa penambahan tepung daun salam, yakni dengan 

rataan 0,97 ± 0,01, dan aktivitas air terendah pada perlakuan 

dengan penambahan tepung daun salam sebanyak 25%, yakni 

dengan rataan 0,94 ± 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak penambahan tepung daun salam ke dalam pembuatan 

telur asin semakin menurun aktivitas air putih telur asin yang 

dihasilkan. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun salam pada pembuatan telur asin 

dengan metode kering memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aktivitas air putih telur asin. Hal ini 

dikarenakan adanya kandungan senyawa tanin yang ada di 

dalam daun salam. Senyawa tanin berfungsi sebagai penyamak 

kulit telur dapat menghambat masuknya mikroba ke dalam telur, 

hal ini sesuai dengan penjelasan Budisutiya dan Arisandi 

(2006), senyawa tanin dapat menutup pori–pori yang terdapat 

pada kerabang telur sehingga dapat menghambat terjadinya 

penguapan air, menghambat pertumbuhan mikrobia karena rasa 

pahit pada tanin yang tidak disukai oleh mikroba. 

Nilai aktivitas air berbanding lurus dengan nilai kadar 

air dan berbanding terbalik dengan nilai kadar garam, semakin 

tinggi kadar garam maka semakin rendah nilai kadar air dan 

juga semakin rendah nilai aktivitas air. Menurut Astawan 

(2009), penggunaan garam NaCl pada proses pengasinan telur 

asin akan diubah menjadi ion Natrium (Na
+
) dan ion Chlor (Cl

-
), 

selain bersifat toksik bagi mikroba garam juga memiliki 

kemampuan mengikat air, sehingga dapat menyebabkan 

aktivitas air pada telur asin turun. Winarno dan Koswara (2002), 

juga berpendapat bahwa penambahan garam akan mengurangi 

oksigen terlarut, menghambat kerja enzim, dan menurunkan 
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aktivitas air. Penurunan nilai aktivitas air pada penelitian ini 

masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan jarak penambahan 

tepung daun salam yang digunakan antar perlakuan masih 

sedikit. 

Menurut Yudhabuntara (2004), batas minimum aktivitas 

air untuk multiplikasi sebagian besar bakteri adalah 0,90. 

Escherisia coli membutuhkan aktivitas minimum sebesar 0,96 

dan aktivitas air minimum untuk staphylococcus aureus adalah 

0,85. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 5), diketahui bahwa 

nilai aktivitas air putih telur asin dari P0 sampai P4 

menunjukkan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai 

aktivitas air putih telur menurut Froning, et al (2002) yaitu 

sebesar 0,91. Hal ini menunjukkan bahwa telur asin masih 

memiliki potensi untuk mengalami kerusakan yang disebabkan 

oleh bakteri ataupun jamur, tetapi kerusakan pada telur asin 

lebih rendah dibandingkan dengan telur itik segar yang 

mempunyai nilai aktivitas air lebih tinggi dibandingkan telur itik 

yang diasinkan dengan garam dan penambahan tepung daun 

salam. 

 

4.6. Perlakuan Terbaik 

  Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan hasil 

data yang diperoleh dengan jurnal atau standart yang ada, 

sehingga didapatkan perlakuan terbaik yang sesuai dengan 

standar Indonesia. Perlakuan terbaik pada penelitian ini terletak 

pada perlakuan penambahan 25% (P4). Menurut Simanjuntak 

dkk. (2013), kandungan protein telur asin itik pada bagian putih 

sebesar 11%. Menurut SNI 01-4277-1996, kadar garam minimal 

telur asin yaitu 2%. Kadar air pada telur itik segar menurut 
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Winarno dan Koswara (2002), yaitu sebesar 88%. Aktivitas air 

pada putih telur itik asin menurut Froning et al. (2002), yaitu 

sebesar 0,91.  

  Kadar protein putih telur asin dengan penambahan 

tepung daun salam sebanyak 25% yaitu dengan rataan nilai 

sebesar 9,69 ± 0,104%. Menurut Simanjuntak dkk. (2013), 

kandungan protein putih telur itik sebesar 11%. Pada penelitian 

ini kandungan protein putih telur lebih rendah, hal ini dijelaskan 

oleh Amir dkk. (2012), kandungan protein pada telur asin 

mengalami perubahan setelah proses pengasinan. Ditambahkan 

oleh Nurrahmawati (2011), protein dalam bahan pangan akan 

mudah mengalami perubahan seperti denaturasi karena 

pemanasan. Kadar garam pada putih telur dengan penambahan 

tepung daun salam tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

Akan tetapi penambahan tepung daun salam  dapat 

meningkatkan kadar garam pada telur asin. Penambahan tepung 

daun salam sebanyak 25% menghasilkan rataan kadar garam 

sebanyak 2,85 ± 0,24 %. Menurut SNI 01-4277-1996, kadar 

garam minimum pada telur asin yaitu 2%. Simanjuntak dkk. 

(2013), menjelaskan garam dalam proses pengasinan telur 

berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk. Hal ini diperkuat oleh Estiasih dan Ahmadi (2009), 

kadar garam yang tinggi menyebabkan mikroorganisme yang 

tidak tahan terhadap garam akan mati dan memungkinkan 

mikroorganisme yang tahan terhadap garam akan tumbuh. 

 Penambahan tepung daun salam dalam pembuatan telur 

asin tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air, 

akan tetapi adanya penambahan tepung daun salam dapat 

menurunkan kadar air dalam telur. Nilai kadar air dengan 

penambahan tepung daun salam sebanyak 25% memiliki rataan 

sebesar 82,37 ± 0,52%, nilai ini lebih rendah dibandingkan 
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dengan telur itik segar yaitu sebesar 88% (Winarno dan 

Koswara, 2002). Kadar air merupakan nilai terpenting dalam 

pembuatan telur asin karena dapat mempengaruhi daya simpan 

telur, apabila kadar air terlalu tinggi maka telur akan mudah 

busuk. Aktivitas air dengan penambahan tepung daun salam 

sebanyak 25% memiliki rataan sebesar 0,94 ± 0,01. Nilai 

tersebut masih sangat besar akan tetapi penambahan tepung 

daun salam dapat menurunkan aktivitas air dari P0 sebesar 0,97 

± 0,01 menjadi 0,94 ± 0,01. Besarnya nilai aktivitas air pada 

penelitian ini berarti telur asin yang dihasilkan masih 

mempunyai potensi kerusakan akibat tumbuhnya bakteri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

sebagai tambahan dalam pembuatan telur asin 

meningkatkan nilai kadar protein dan kadar garam putih 

telur asin, serta menurunkan kadar air dan aktivitas air 

putih telur asin. 

2. Perlakuan terbaik terletak pada penambahan tepung daun 

salam sebanyak 25% dengan rataan kadar protein 9,69 ± 

0,10%, kadar garam 2,85 ± 0,24%, kadar air 82,37 ± 

0,52%, dan aktivitas air 0,94± 0,01. 

 

5.2. Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas 

dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

penambahan tepung daun salam terhadap daya simpan telur 

asin.  
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Lampiran 1. Prosedur Uji Kadar Protein 

Metode yang digunakan untuk uji kadar protein yaitu 

metode Kjehdahl sesuai dengan pendapat Rohman dan Sumantri 

(2007). Berikut ini prosedur uji kadar protein : 

1). Prinsip: 

Senyawa nitrogen diubah menjadi ammonium sulfat oleh 

H2SO4 pekat. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dengan 

NaOH. Amoniak yang dibebaskan diikat dengan asam borat dan 

kemudian dititrasi dengan larutan baku asam. 

2). Cara Kerja: 

- Destruksi 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,51 g, masukkan ke dalam 

labu Kjehdahl 100 mL. 

2. Ditambahkan 10 mL H2SO4 pekat dan tablet Kjehdahl. 

3. Dipanaskan di atas pemanas listrik (proses destruksi) 

atau api pembakar sampai mendidih dan larutan menjadi 

jernih kehijau-hijauan (sekitar 1 jam). 

4. Dibiarkan dingin, kemudian labu ditambahkan aquadest 

50 mL. 

- Destilasi 

1. Dipindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer. 

2. Ditambahkan 50 mL NaOH dan 50 mL aquades. 

3. Didestilasi ± 20 menit. 

 Disisi lain alat destilasi dipasang Erlenmeyer yang 

berisi 50 mL asam borat. 

 N yang menguap ditampung di dalam Erlenmeyer 

yang berisi asam borat. 

 4. Diencerkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, tepatkan sampai tanda garis. 

 5. Dibilas ujung pendingin dengan air suling. 
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-  Titrasi 

1. Ditambahkan indikator methyl orange 1% ( 2 tetes) hasil 

larutan yang didapat 

2. Dititrasi menggunakan H2SO4 0,08396 N sampai 

terbentuk endapan berwarna merah bata. 

3. Diamati berapa mL jumlah yang digunakan. 

4. Dilakukan titrasi blangko. 

5. Dilakukan perhitungan. 

  % Kadar Protein = 14 x N H2SO4 x mL titrasi x 6,25 x 100% 

    Berat sampel x 1000 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Kadar Garam  

  

Uji kadar garam dengan menggunakan metode 

modifikasi mohr menurut Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, 

Sedarnawati dan Budiayanto (1989), seperti di bawah ini: 

1. Pembuatan larutan 0,1 AgNO3 . 

- Ditimbang 16,989 g AgNO3 murni yang telah 

dikeringkan pada suhu 120º C. 

- Larutan dalam aquadest sampai tepat 1 L. 

2. Standarisasi larutan 0,1 AgNO3 (larutan baku sekunder) 

- Berat molekul atau berat equivalen AgNO3 adalah 

169,89 g maka 8,5 g AgNO3 yang dilarutkan menjadi 

500 mL dengan aquadest akan didapatkan larutan ± 

0,1 N. 

- Larutan ini disimpan dalam botol yang berwarna dan 

ditutup rapat. 

- Ditimbang ± 200 mL KCl. 

- Dipindah ke dalam erlenmeyer dan dibuat 3 larutan 

jenuh K2CrO4 dan dititrasi dengan aquades 25 mL 

ditambah 2-3 tetes sampai warna merah jambu-

orange (warna dari AgNO3). 

- Perhitungan N dhitung berdasarkan rata-rata 3 kali 

ulangan. 

- N AgNO3 =   g KCl 

(0,07455) x (mL AgNO3) 

 

- Untuk larutan AgNO3 0,02 N dilarutkan 3,49 AgNO3 

dalam aquades sampai 1 L. 

3. Pengambilan sampel 

- Timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 2 

g. 
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- Sampel diseparasi menggunakan separatory funnel 

dengan 10-20 mL aquades panas. 

- Ditunggu sampai semua garam NaCl larut dan 

terpisah dengan lemak. 

- Cairan sari ditampung dalam wadah dan 

dicampurkan. 

- Cairan yang diperoleh kemudian ditambahkan 2 mL 

K2CrO4 1% dan dititrasi dengan AgNO3 0,1 N 

perlahan-lahan sampai warna menjadi merah bata. 

Perhitungan: 

%NaCl = mL AgNO3 x N AgNO3 x 58,48 x 100% 

      Sampel (g) 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Kadar Air 

  

Analisis kadar air menggunakan metode oven menurut 

Apriyantono dkk. (1989), seperti di bawah ini : 

1. Cawan kosong di oven dengan suhu 105
0
C selama 15 

menit. 

2. Diangkat dan di letakkan di desikator selama 15 menit. 

3. Ditimbang cawan dan diberi label sesuai perlakuan. 

4. Masing- masing sampel ditimbang sebanyak 5 g dan 

diletakkan di atas cawan yang sudah diketahui beratnya. 

5. Masukkan cawan dan sampel ke dalam oven pada suhu 

105
o
C selama 24 jam. 

6. Setelah itu, dinginkan dalam desikator selama 15 menit. 

7. Timbang sampel sampai bobotnya konstan. 

8. Dihitung dengan rumus: 

W3=W1-W2 

% Kadar air (wet basis )     =    W3 x 100% 

W1 

Keterangan: 

W1= bobot (cawan+sampel) awal (g) 

W2= Bobot (cawan+sampel) setelah dioven (g) 

W3= Selisih/ bobot air yang hilang (g) 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Aktivitas air 

 

Perhitungan aktivitas air dihitung menggunakan Aw 

meter menurut Soedarmaji, Haryono dan Suhardi (1989). 

Berikut prosedur pengujian aktivitas air : 

1. Dipersiapkan alat dan bahan. 

2. Ditimbang sampel sebanyak 10 g. 

3. Pruff disambungkan pada skala pembaca dan ditekan 

tombol power untuk menghidupkannya. 

4. Dimasukkan sampel ke dalam Aw meter sampai 

setengah bagian dari volume (10 g) kemudian ditutup. 

5. Dipencet enter 2 kali kemudian ditunggu selama 5 

menit 30 detik dan biarkan sampai berbunyi.  

6. Setelah itu dilakukan pembacaan skala pada bunyi 

kedua. 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Ragam Kadar Protein Putih 

Telur Asin Penambahan Tepung Daun 

Salam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 9,49 9,01 8,89   10,0 37,44 9,36 0,52 

P1 8,92 9,39 9,79 8,99 37,09 9,27 0,40 

P2 9,77 9,41 9,43 9,30 37,91 9,47 0,20 

P3  10,0 9,51 9,58 9,24 38,38 9,59 0,34 

P4 9,84 9,69 9,62 9,62 38,77 9,69 0,10 

Total  48,0 47,0 47,3 47,2 189,59   
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  ga a          o a      per a uan 

           

      

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,46 0,11 0,95 3,056 4,893 

Galat 15 1,82 0,12 

   Total 19 2,28 

    Keterangan : Fhitung < Ftabel 5%, artinya tidak berbeda nyata 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Ragam Kadar Garam Putih 

Telur Asin Penambahan Tepung Daun Salam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 2,88 2,72 1,75 1,88 9,23 2,30 0,57 

P1 2,55 2,78 2,84 3,26 11,43 2,86 0,29 

P2 1,59 2,90 2,77 3,49 10,75 2,69 0,79 

P3 3,11 2,82 3,39 3,62 12,94 3,23 0,34 

P4 3,07 3,06 2,64 2,66 11,43 2,86 0,24 

Total 13,2 14,3 13,4 14,9 55,78   
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  ga a         o a    per a uan 

                 

        

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 1,80 0,45 1,832 3,056 4,893 

Galat 15 3,69 0,24       

Total 19 5,49         

Keterangan : Fhitung < Ftabel 5%, artinya tidak berbeda nyata 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam Kadar Air Putih 

Telur Asin Penambahan Tepung Daun 

Salam 

Perlakuan 
Ulangan  

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 79,34 83,47 83,86 85,20 331,88 82,97 2,53 

P1 82,51 83,62 83,53 83,06 332,72 83,18 0,51 

P2 83,24 85,19 82,34 83,62 334,40 83,60 1,19 

P3 83,01 82,12 82,90 83,32 331,37 82,84 0,51 

P4 82,15 81,84 82,43 83,07 329,48 82,37 0,52 

Total  410,3 416,2 415,0 418, 3 1659,8   
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  ga a        o a    per a uan 

        

      

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 3 0,75 0,417 3,056 4,893 

Galat 15 27 1,71       

Total 19 30         

Keterangan : Fhitung < Ftabel 5%, artinya tidak berbeda nyata  
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Lampiran 8. Data, Analisis Ragam dan Uji Lanjutan 

Duncan Aktivitas Air Putih Telur Asin 

Penambamhan Tepung Daun Salam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 0,985 0,969 0,973 0,956 3,88 0,97 0,01 

P1 0,955 0,954 0,967 0,940 3,82 0,95 0,02 

P2 0,943 0,951 0,943 0,953 3,79 0,95 0,01 

P3 0,959 0,952 0,933 0,945 3,79 0,95 0,01 

P4 0,945 0,946 0,956 0,940 3,79 0,94 0,01 

Total  4,787 4,772 4,772 4,734 19,06 
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  ga a        o a     per a uan 

              

        

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,002 0,0005 7,46 3,056 4,893 

Galat 15 0,001 0,000067       

Total 19 0,003         

Keterangan : Fhitung > Ftabel 1%, artinya berbeda sangat nyata 

 

Uji Duncant taraf 1%  

     √
  ga a 

u angan
 

  √
        

 
 

  √         

       

Selingan 2 3 4 5 

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

JNT 1% 0,0167 0,00175 0,018 0,0183 
     

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 0,9468 a 

P3 0,9473 a 

P2 0,9475 a 

P1 0,9540 a 

P0 0,9708  b 
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Lampiran 9. Dokumentasi 

  
Tepung Daun Salam Serbuk Bata Merah 

 

  
Abu Gosok          Telur Itik 

 

  
Proses Pemeraman   Garam 
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Pengukusan   Aw Meter 

 

  
Oven    Eksikator 

 

  
Telur Asin     Proses Penimbangan 

 


