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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the 

effect of different concentrations of powdered curcuma against 

salted quail egg quality in terms of levels of salt, fat and levels 

of free fatty acids (FFA). The method of this research was 

experimental research with Completely Randomized Design 

using 5 treatments and 4 replications.The treatment was set to 

a control treatment (P0) without the addition of powdered 

curcuma, treatment (P1) addition of powdered curcuma as 

much as 5% of the pasta ingradients, treatment (P2) addition 

of powdered curcuma as much as 10%, treatment (P3) the 

addition of powdered curcuma as much as 15%, and treatment 

(P4) the addition of powdered curcuma as much as 20%. Data 

were analyzed using analysis of variance followed by Multiple 

Range Test Ducan when there was a difference. The results of 

this research was the different concentrations of curcuma 

powder can reduce the salt content of egg albumin from 

5.235±0.718% to 3.465±0.554%; reduce levels of salt egg 

yolk of 2.453±0.509% to 1.14±0.107%; reduce the egg yolk 

fat levels of 41.975±1.052% to 38.045±0.763%; and also 

reduce free fatty acid content of 1.26±0.08% to 

0.893±0.096%. The conclusion of this study was used of 



vi 

 

powdered curcuma can reduce levels of egg albumin salt, the 

salt content of egg yolk, egg yolk fat levels, and levels of free 

fatty acids salted quail eggs. 

 

Keywords : curcuma powder, salted egg, quail egg 
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RINGKASAN 

Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb) adalah salah 

satu tumbuhan obat keluarga Zingiberaceae yang banyak 

tumbuh dan digunakan sebagai bahan baku obat tradisional di 

Indonesia. Temulawak diketahui memiliki banyak manfaat 

salah satunya potensi sebagai antioksidan, selain temulawak 

juga mengandung zat antimikroba yaitu kurkuminoid. 

Kandungan kurkuminoid dalam temulawak dapat digunakan 

sebagai zat yang dapat menurunkan kadar asam lemak bebas 

suatu bahan pangan sehingga dapat memperlama masa 

simpannya. Komposisi kimia dari rimpang temulawak adalah 

protein pati sebesar 29-30%, kurkumin 1–2 %, dan minyak 

atsirinya antara 6-10%. Telur puyuh memiliki nilai gizi yang 

tinggi yaitu vitamin, mineral, protein dan tidak mengandung 

kolesterol jahat. Telur puyuh memiliki berat sekitar 10 sampai 

12 gram. Telur puyuh memiliki kandungan protein 13,6% dan 

lemak 8,2%, sedangkan telur ayam ras memiliki kandungan 

protein yang lebih rendah yaitu 12,8% dan kandungan lemak 

yang lebih tinggi dibandingkan telur puyuh yaitu 11,5%. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan konsentrasi bubuk temulawak yang 

berbeda terhadap kualitas telur puyuh asin ditinjau dari kadar 

garam, kadar lemak dan kadar asam lemak bebasnya (FFA). 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember – 11 

Januari 2016 di Laboratorium Bagian Teknologi Hasil Ternak 

(THT) dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

Materi penelitian adalah telur puyuh yang diperoleh dari 

Singosari Kabupaten Malang sebanyak 160 butir dan 

temulawak yang diperoleh dari Pasar Merjosari sebanyak 25 

kg. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

yang ditetapkan adalah perlakuan kontrol (P0) tanpa 

penambahan bubuk temulawak, perlakuan (P1) penambahan 

bubuk temulawak sebanyak 5% dari adonan pasta, perlakuan 

(P2) penambahan bubuk temulawak sebanyak 10%, perlakuan 

(P3) penambahan bubuk temulawak sebanyak 15%, dan 

perlakuan (P4) penambahan bubuk temulawak sebanyak 20%. 

Proses pengasinan telur menggunakan metode penggaraman 

kering dengan menggunakan adonan pasta yang terdiri dari 

serbuk batu bata, abu gosok, garam dan bubuk temulawak. 

Data dianalisis dengan menggunakan Analysis of  Variance 

(ANOVA)  dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Ducan 

bila terdapat perbedaan.  

Hasil dari penelitian ini adalah pemberian konsentrasi 

bubuk temulawak yang berbeda dapat menurunkan kadar 

garam putih telur dari 5,235±0,718% menjadi 3,465±0,554%; 

menurunkan kadar garam kuning telur dari 2,453±0,509% 

menjadi 1,14±0,107%; menurunkan kadar lemak kuning telur 
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dari 41,975±1,052% menjadi 38,045±0,763%; dan juga 

menurunkan kadar asam lemak bebas dari 1,26±0,08% 

menjadi 0,893±0,096%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

semakin banyak penambahan bubuk temulawak dapat 

menurunkan kadar garam, kadar lemak, dan kadar asam lemak 

bebas (FFA) telur puyuh asin.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telur merupakan salah satu bahan makanan yang 

berasal dari ternak, yang memiliki nilai gizi yang tinggi bagi 

tubuh manusia. Telur puyuh merupakan salah satu sumber 

protein yang berasal dari hewani yang relatif murah 

dibandingkan dengan sumber protein hewani yang lain seperti 

telur ayam, atau daging sapi maupun kambing. Anonimous 

(2013) menyatakan bahwa konsumsi protein hewani untuk 

daging sebanyak 2,92 g/kapita/hari, sedangkan konsumsi 

protein hewani untuk telur dan susu adalah 2,94 g/kapita/hari. 

Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan konsumsi protein 

hewani negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

Kanada yang mencapai 50 – 90 g/kapita/hari. Seiring dengan 

pertambahan penduduk yang meningkat, kesadaran tentang 

kebutuhan gizi yang baik juga terus meningkat, sehingga harus 

diimbangi dengan penyediaan pangan khususnya produk 

peternakan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat 

Indonesia. 

Telur puyuh memiliki nilai gizi yang tinggi yaitu 

vitamin, mineral, protein dan juga kaya akan kandungan 

kolesterol baik (HDL). Telur merupakan bahan pangan yang 

mengandung protein cukup tinggi dengan susunan asam-asam 

amino lengkap. Selain itu, telur juga mengandung lemak tak 

jenuh, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh dan sangat 

mudah dicerna.  Telur puyuh memiliki berat sekitar 10 sampai 

12 gram. Telur puyuh merupakan sumber protein dan lemak 

terbaik. Dilihat dari nilai gizinya telur puyuh tidak kalah dari 

telur ayam atau telur bebek. Setiap 100 g telur puyuh 
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mengandung 15,00 g protein dan 10,20 g lemak, sedikit lebih 

tinggi dari telur ayam yang mengandung protein 12,8 g dan 

lemak 11,5 g serta telur bebek 13,1 g protein dan 14,3 g lemak 

(Lukito, Suwarastuti, dan Hintono, 2012). Kelemahan telur 

yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, 

kimiawi maupun kerusakaan akibat kontaminasi 

mikroorganisme melalui pori – pori telur. Oleh karena itu 

usaha pengawetan penting dilakukan untuk mempertahankan 

kualitas telur.  

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza roxb) merupakan 

tanaman asli Indonesia yang memliki banyak manfaat, selain 

memiliki banyak manfaat tanaman ini jug memiliki potensi 

untuk dikembangkan. Manfaat dari tanaman temulawak antara 

lain sebagai bahan baku industri seperti minuman dan pewarna 

alami, manfaat lain adalah dapat meningkatkan sistim imunitas 

tubuh, berkhasiat anti bakteri, anti diabetik, anti hepatotoksik 

(pelindung hati), anti peradangan, anti oksidan, anti tumor, 

diuretika (naiknya laju urinasi), depresan dan untuk 

menurunkan kadar lemak. Bagian yang berkhasiat dari 

temulawak adalah rimpangnya yang mengandung berbagai 

komponen kimia di antaranya zat kuning kurkumin, protein, 

pati dan minyak atsiri. Pati merupakan salah satu komponen 

terbesar temulawak yang mudah dicerna sehingga disarankan 

digunakan sebagai makanan bayi. Minyak atsirinya 

mengandung senyawa phelandren, kamfer, borneol, sineal, 

xanthorhizol. Kandungan xanthorizol dan kurkumin ini yang 

menyebabkan temulawak sangat berkhasiat. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengawetkan atau 

memperlama daya simpan telur adalah dengan mengolah 

menjadi telur asin dengan proses pengasinan. Tujuan utama 

dari proses pengasinan telur ini selain membuang rasa amis 
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dan menciptakan rasa yang khas adalah untuk memperpanjang 

masa simpan telur. Garam merupakan faktor utama dalam 

proses pengasinan telur berfungsi sebagai bahan pengawet 

untuk mencegah pembusukan telur, sehingga meningkatkan 

daya simpannya. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan 

dalam proses pengasinan telur maka semakin meningkatkan 

daya simpannya (Safrullah, Saifuddin, dan Nurhaedar, 2010).  

Telur asin dapat dibuat dengan cara merendam 

menggunakan media garam. Garam berfungsi sebagai pencipta 

rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet karena garam 

mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk 

kedalam telur melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih 

telur, lalu ke kuning telur. Garam akan menarik air yang 

dikandung telur. Garam juga terdapat ion chlor yang berperan 

sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dalam telur, 

sehingga menyebabkan telur menjadi awet karena bakteri yang 

terkandung dalam telur mati. Kadar garam dalam proses 

pengawetan telur perlu diperhatikan, karena apabila berlebih 

dapat menyebabkan hipertensi. Penambahan bubuk temulawak 

pada pembuatan telur asin dapat dijadikan sebuah inovasi baru 

yang dapat meningkatkan kandungan gizi pada telur asin serta 

dapat memperlama daya simpannya, pengawetan juga dapat 

dilakukan secara alami salah satunya dengan penambahan 

bubuk temulawak. Temulawak sebagai salah satu tanaman asli 

Indonesia perlu dikembangkan dan dibudidayakan karena kaya 

akan manfaat, selain itu temulawak juga mudah didapatkan 

dan banyak dijumpai di pasar tradisional.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penambahan bubuk temulawak dengan 

konsentrasi berbeda pada kadar garam putih, kadar 
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garam kuning, kadar lemak kuning, dan kadar asam 

lemak bebas telur puyuh asin? 

2. Berapa konsentrasi terbaik penambahan bubuk 

temulawak yang digunakan untuk proses pengasinan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penambahan bubuk temulawak 

dengan konsentrasi berbeda pada kadar garam putih, 

kadar garam kuning, kadar lemak kuning, dan kadar 

asam lemak bebas telur puyuh asin. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik temulawak yang 

digunakan pada proses pengasinan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bahan informasi tentang penambahan serbuk 

temulawak pada proses pengasinan telur puyuh asin 

yang ditinjau dari kadar garam pada putih telur, kadar 

garam pada kuning telur, kadar lemak kuning telur, dan 

kadar lemak bebas telur puyuh asin. 

2. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi 

dan nilai nutrisi telur puyuh asin dengan penambahan 

serbuk temulawak. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang berasal 

dari unggas yang mudah dicerna serta memiliki kandungan 

gizi yang lengkap. Kualitas telur secara keseluruhan 

ditentukan oleh kualitas isi dan kulit telur, sehingga penentuan 

kualitas telur dilakukan pada kedua bagian telur tersebut. Telur 

mempunyai sumber nutrisi yang lengkap menyebabkan telur 

termasuk dalam bahan pangan yang cepat rusak, setelah proses 
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peneluran sampai jatuh ke tangan konsumen, telur akan 

mengalami penurunan kualitas dari hari ke hari sehingga perlu 

pengolahan lebih lanjut untuk mempertahankan agar telur 

tidak cepat rusak, sehingga diperlukan pengawetan khusus. 

Pengawetan telur itu sendiri terdiri dari proses pendinginan, 

proses pembungkusan kering, pelapisan dengan minyak, 

pencelupan dalam berbagai cairan dan pengasinan. 

Proses pengasinan telur dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu dengan cara basah dan kering. Metode 

pengasinan telur dengan cara basah dilakukan dengan 

perendaman telur dalam larutan garam jenuh, sehingga garam 

dapat masuk melalui pori – pori cangkang telur. Sedangkan 

pengasinan telur dengan cara kering adalah dengan membalut 

telur dengan adonan pasta yang terdiri dari serbuk batu bata, 

garam, dan air. 

Penambahan bubuk temulawak dalam adonan pasta 

yang akan digunakan untuk membalut telur bertujuan agar 

kandungan dari bubuk temulawak dapat masuk melalui pori – 

pori telur. Menurut Hassan (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan tanaman obat seperti temulawak dan jahe pada 

larutan pengasinan mampu meningkatkan aktifitas enzim 

lipase yang membuat kadar lemak semakin menurun. Enzim 

tersebut akan menghidrolisis lemak tersebut menjadi gliserol 

dan asam lemak. Sehingga diharapkan penambahan bubuk 

temulawak dapat memperpanjang daya simpan telur dan 

memperbaiki kualitas telur puyuh asin. 

Konsentrasi bubuk temulawak yang diberikan antara 

lain 0% sebagai kontrol, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Penelitian 

sebelumnya (Muflihuda, Thohari, dan Radiati, 2010) 

menggunakan sari temulawak dalam pembuatan telur itik asin 

dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan diperoleh hasil 
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terbaik pada konsentrasi 75%, konsentrasi sari temulawak 

yang diberikan dapat menurunkan kadar garam, kadar lemak, 

dan kadar asam lemak bebas pada telur asin, sehingga pada 

penelitian ini menggunakan konsentrasi bubuk temulawak 

sebanyak 5%, 10%, 15%, dan 20% untuk mengetahui hasil 

terbaik terhadap kadar garam putih dan kuning, kadar lemak 

kuning, dan kadar asam lemak bebas telur puyuh asin. 

Penambahan bubuk temulawak pada pembuatan telur asin 

dapat dijadikan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas 

dan cita rasa pada telur, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kadar garam putih telur, menurunkan kadar 

garam kuning, kadar lemak kuning, serta kadar asam lemak 

bebas pada telur puyuh asin. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dibuat skema pikir seperti 

Gambar 1 berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian telur puyuh asin 

 

Mudah mengalami kerusakan 

fisik, kimia, maupun biologis. 

 

Telur Puyuh 

Memiliki kandungan gizi yang tinggi 

antara lain kandungan protein 13,6% 

dan lemak 8,2% (Suslina dkk.,2011) 

 

Diperlukan proses pengawetan dengan cara pengasinan 

Pengasinan dilakukan dengan metode kering dengan menggunakan 

pasa yang terdiri dari batu bata, abu gosok, garam, dan air 

Penambahan bubuk temulawak dalam adonan pasta 

Sebagai inovasi yang dapat dikembangkan untuk pangan fungsional 

Komposisi kimia dari rimpang 

temulawak adalah protein pati sebesar 

29-30%, kurkumin 1-2% dan minyak 

atsirinya antara 6-10%. 

Rimpang temulawak mudah 

didapatkan di pasar tradisional 

 

Dengan penambahan bubuk temulawak dapat meningkatkan kadar 

garam putih telur, menurunkan kadar garam kuning telur, kadar lemak 

kuning telur dan kadar asam lemak bebas telur puyuh asin 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis penelitian diharapkan bahwa penambahan 

bubuk temulawak pada proses pembuatan telur asin dengan 

menggunakan metode kering dapat meningkatkan kadar garam 

putih telur, menurunkan kadar garam kuning telur, kadar 

lemak kuning telur dan kadar lemak bebas (FFA). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Temulawak 

Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia, bagian 

yang dimanfaatkan adalah rimpang. Tanaman ini tumbuh baik 

dan beradaptasi ditempat terbuka maupun di bawah tegakan 

pohon hingga tingkat naungan 40%. Temulawak telah banyak 

dipergunakan sebagai obat, anti mikroba, antibakteri, 

antioksidan. Saat ini temulawak sudah banyak dimanfaatkan 

secara luas oleh industri makanan dan obat-obatan. Tanaman 

temulawak termasuk famili Zingiberaceae yang merupakan 

tanaman herbal yang termasuk dalam antibiotik alami dan 

tidak mengakibatkan residu atau bahaya apabila dikonsumsi 

oleh ternak maupun manusia (Faiz, Thohari dan Purwadi, 

2010).  

Komposisi kimia dari rimpang temulawak adalah 

protein pati sebesar 29-30%, kurkumin 1–2 %, dan minyak 

atsirinya antara 6-10%. Daging buah (rimpang) temulawak 

mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia antara lain 

berupa fellandrean dan turmerol atau yang sering disebut 

minyak menguap. Kemudian minyak atsiri, kamfer, glukosida, 

foluymetik karbinol (Nugroho, Malau, dan Rokhmanto, 2010). 

Menurut Setyowati (2013), senyawa-senyawa yang telah 

diketahui mampu bersifat antioksidan antara lain stilbena, 

asam-asam galat, elagat, kumarat, flavonoid dan kurkuminoid. 

Kurkuminoid terdapat dalam rimpang temulawak. Tumbuhan 

ini dijadikan sebagai biofarmaka andalan komoditas Indonesia, 

karena termasuk dalam kelompok lima besartanaman obat 

yang berpotensial untuk dikembangkan (Departemen 

Pertanian, 2007). 
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Tanaman temulawak mengalami perkembangan 

produksi dari tahun 2008 hingga tahun 2009 sebesar 55,12%. 

Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan dengan 

komoditi temulawak akan terus menjadi hal yang menarik 

untuk dilakukan (Anonimous, 2010). Temulawak memiliki 

cita rasa pahit yang khas sehingga mengakibatkan sebagian 

orang tidak bersedia untuk mengkonsumsinya. Padahal 

temulawak merupakan salah satu tanaman rempah yang 

memiliki khasiat sangat baik bagi tubuh kita. Salah satu cara 

untuk menghilangkan rasa pahit dan getir pada temulawak 

tanpa menambahkan aroma adalah melalui proses fermentasi. 

Rasa pahit temulawak merupakan akibat adanya kandungan 

kurkuminoid, sedangkan kurkuminoid adalah salah satu 

senyawa aktif yang sangat berkhasiat. Sehingga proses 

fermentasi pada temulawak akan menghilangkan rasa pahit 

temulawak namun tidak mengurangi kandungan gizinya 

terutama kandungan kurkuminoid dari temulawak (Puspitojati 

dan Hadi, 2012). Komposisi rimpang temulawak dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Temulawak  

No Komposisi Temulawak kering (%) 

1 Air 9,80 

2 Abu 3,29 

3 Lemak 2,84 

4 Protein 3,30 

5 Pati   48,59 

6 Kurkumin 2,02 

Sumber : Rosidi (2010) 
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2.2 Telur Asin 

Telur umumnya akan mengalami kerusakan setelah 

disimpan lebih dari dua minggu diruang terbuka, baik 

kerusakan secara fisik, kimiawi maupun biologis yang 

disebabkan mikroorganisme, oleh sebab itu diperlukan 

berbagai cara untuk mempertahankan mutu telur dalam jangka 

waktu yang cukup lama diantaranya dengan metode 

pengasinan. Telur asin merupakan telur utuh yang diawetkan 

dengan adonan yang mengandung garam (NaCl) sehingga 

menghasilkan telur asin yang memiliki masa simpan yang 

lebih lama (Nurhidayat, Juni dan Samsu, 2013). Melia dan 

Julyarsi (2010) mengemukakan bahwa pada lama 

penggaraman 14 hari dengan diikuti oleh lama penyimpanan 3 

hari sebelum telur asin direbus merupakan waktu yang optimal 

dalam usaha mempertahankan daya simpan telur asin rebus 

yaitu sampai 22 hari. Telur asin yang menggunakan medium 

pengasinan berupa air, garam dan abu dapur dengan 

perendaman selama 3 hari, menghasilkan telur asin rebus yang 

dapat disimpan selama 2 hari. 

Wicaksono, Cordova dan Utomo (2010) menyatakan 

bahwa ada banyak macam pengasinan telur, secara tradisional 

masyarakat kita telah mengawetkan telur dengan cara 

pengasinan menggunakan adonan garam, yaitu garam yang 

dicampur dengan komponen-komponen lainnya seperti abu 

gosok, batu bata merah, kapur, tanah liat dan sebagainya. 

Selain itu pengasinan telur juga dapat dilalakukan dengan 

menggunakan media cair yaitu dengan larutan garam jenuh. 

Dari kedua metoda pengasinan tersebut, masing-masing 

mempunyai kelebihan. Pada metoda basah, kemampuan 

penetrasi garam kedalam telur berlangsung lebih cepat akan 

tetapi kendala pada internal telur (albumen) relative lebih 
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basah. Sebaliknya metoda kering, penetrasi garam lebih 

lambat akan tetapi albumen telur lebih padat/kompak. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap karakteristik telur asin 

yang dihasilkan nantinya (Lukman, 2008). Menurut 

Nurrahmawati (2011) menyatakan bahwa telur asin bila 

dibandingkan dengan telur segar, hampir tidak ada perubahan 

nilai gizi yang berarti akibat proses pengasinan. Kenaikan gizi 

yang cukup berarti terlihat pada kadar kalsiumnya, yaitu dari 

56 mg pada telur itik segar menjadi 120 mg pada telur itik 

asin. Hal tersebut tentu menguntungkan, karena kalsium 

sangat dibutuhkan untuk pembentukan tulang yang kuat. 

Penambahan kalsium ini berasal dari penyerapan mineral 

media pembalut selama proses pengasinan menggunakan bata 

merah atau abu sekam dan juga berasal dari ion Na
+ 

dan Cl
- 

yang terdapat pada garam 

 

2.3 Telur Puyuh 

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan 

sumbangan besar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. 

Dari sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena 

mengandung zat-zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna, 

termasuk diantaranya telur puyuh. Telur puyuh mempunyai 

nilai kandungan gizi yang tinggi, tidak kalah dengan telur 

unggas lainnya. Telur puyuh memiliki kandungan protein 

13,6% dan lemak 8,2%, sedangkan telur ayam ras memiliki 

kandungan protein yang lebih rendah yaitu 12,8% dan 

kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan telur puyuh 

yaitu 11,5% (Suslina, Nuraini, dan Djulardi, 2011). Nilai gizi 

telur dan daging puyuh tidak kalah dengan telur dan daging 

unggas lainnya sehingga dapat menambah variasi dalam 

penyediaan sumber protein hewani. Secara umum, kandungan 
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telur puyuh terdiri atas putih telur (albumen) 47,4%; kuning 

telur (yolk) 31,9%; dan kerabang serta membran kerabang 

20,7% (Kasiati dkk., 2010). Komposisi zat gizi beberapa jenis 

telur dalam 100 g dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Beberapa Telur dalam 100 g. 

No Zat Gizi Telur Ayam Telur Bebek Telur Puyuh 

1 Kalori (kal)    162,0    189,00 149,8 

2 Protein (g)      12,8 13,10 10,3 

3 Lemak (g) 11,5 14,30 10,6 

4 Karbohidrat (g) 0,7 0,80 3,3 

5 Kalsium (g)   54,0    56,00   49,0 

6 Fosfor(mg)   180,0      175,00    198,0 

7 Besi (mg) 2,7    28,00 1,4 

8 Vit A (mg)    900,0    1230,00     2741,0 

9 Vt B (mg) 0,1  0,18 

 10 Air (g) 7,4  70,80   

Sumber : Warisno (2005) 

 

Safrullah.dkk (2012) menyatakan bahwa ketersediaan 

telur tidak mengenal musim, namun telur juga 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 kimiawi dan mikrobiologis. 

Maka dari itu, usaha pengawetan perlu dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas telur. 

 

 



14 

2.4   Struktur Anatomi Telur 

Telur memiliki struktur yang khusus, karena di 

dalamnya terkandung zat gizi yang sebetulnya disediakan bagi 

berkembangan sel telur yang telah dibuahi menjadi seekor 

anak ayam. Bagian esensial dari telur adalah albumen (putih 

telur), yang mengandung banyak air dan berrungsi sebagai 

peredam getaran. Secara bersama-sama albumen dan yolk 

(kuning telur) merupakan cadangan makanan yang siap 

digunakan oleh embryo. Telur dibungkus / dilapisi oleh 

kerabang yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan 

fisik, tetapi juga mampu berfungsi untuk pertukaran gas untuk 

pernapasan (Kasiyati, 2010). Struktur dan anatomi telur dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

 
Sumber : www.google.co.id/strukturanatomitelur/  

 

Gambar 2. Struktur anatomi telur. 

 

 

http://www.google.co.id/strukturanatomitelur/
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Menurut Paula (2008), telur memiliki beberapa 

komponen didalamnya yaitu: 

1. Putih telur 

Nama lain dari putih telur adalah albumen telur. Putih 

telur terdiri sepenuhnya oleh protein & air. Dibandingkan 

dengan telur kuning, telur putih memiliki rasa (flavor) & 

warna yang sangat rendah. 

2. Kuning telur (Yolk) 

Telur kuning sekitar setengahnya mengandung uap 

basah (moisture) & setengahnya adalah kuning padat (yolk 

solid). Semakin bertambah umurnya telur, kuning telur 

akan mengambil uap basah dari putih telur yang 

mengakibatkan kuning telur semakin menipis dan menjadi 

rata ketika telur dipecahkan ke permukaan yang rata 

(berpengaruh kepada grade dari telur itu sendiri).  

3. Kulit telur (Shell) 

Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari jumlah total 

berat telur. Meskipun terlihat keras & benar – benar 

menutupi isi telur, kulit telur itu sebenarnya berpori 

(porous). Dengan kata lain, bau dapat menebus kulit telur 

dan uap basah (moisture) & gas (terutama karbon dioksida) 

dapat keluar. Warna dari kulit telur tidak memiliki 

pengaruh kepada kepada rasa, nutrisi, & kegunaan dari 

telur tersebut. 

4. Rongga udara (Air Cell) 

Telur memiliki dua selaput pelindung diantara kulit 

telur dan putih telur. Sesudah telur diletakkan, rongga 

udara terbentuk diantara selaput telur. Semakin telur 

bertambah tua, kehilangan uap basah (moisture), & 

menyusut maka rongga udara akan semakin membesar 
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yang mengakibatkan telur yang sudah lama akan melayang 

apabila diletakkan ke dalam air.  

5. Chalazae 

Chalazae adalah tali dari putih telur yang 

mempertahankan kuning telur agar tetap ditengah – tengah 

telur. 

 

2.5 Penggaraman 

Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan kualitas telur. Telur yang telah diasinkan 

mempunyai daya simpan yang cukup lama dan memiliki cita 

rasa yang khas (Yuniati dan Almasyhuri, 2012). Telur asin 

secara umum dibuat dengan cara merendam telur dalam 

larutan garam dan sodium nitrit (metode basah) ataupun 

dengan membalut/ membungkus telur dengan adonan garam, 

batu bata dan abu (metode kering). Metode penggaraman 

dengan tekanan dapat lebih meningkatkan rasa masir, 

kekuatan gel, besaran minyak yang keluar dan memperbesar 

diamater granula kuning telur. Waktu perendaman yang paling 

optimal dengan menggunakan metode tekanan adalah 10 hari 

perendaman dengan tekanan (Wulandari, 2004). Menurut 

Budiman, Hintono dan Kusrahayu (2012), garam berfungsi 

sebagai bahan pengawet dikarenakan garam dapat mengurangi 

kelarutan oksigen, sehingga bakteri yang membutuhkan 

oksigen untuk hidupnya menjadi terhambat. Garam dalam 

larutan suatu substrat bahan pangan dapat menekan kegiatan 

pertumbuhan mikroorganisme yang berperan membatasi air. 

Putra, Saifuddin dan Nurhaedar (2010) menyatakan 

bahwa penambahan garam yang berlebihan dapat 

mengakibatkan protein mengalami denaturasi. Protein yang 

ada di dalam telur mengalami denaturasi disebabkan adanya 
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gangguan atau perubahan pada struktur sekunder dan tersier 

akibat terjadinya interaksi dengan garam. Konsentrasi garam 

yang digunakan juga mempengaruhi laju difusi dari larutan. 

Aprilia, Thohari, dan Rosidi (2010) melaporkan bahwa 

tekanan dan konsentrasi garam yang lebih tinggi akan 

menyebabkan larutan garam yang masuk ke dalam telur 

semakin banyak. Safrullah dkk. (2010) menambahkan bahwa 

jumlah garam dan abu gosok yang ditambahkan sangat 

mempengaruhi kompisisi kimia telur asin, khususnya kadar 

protein. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan 

dengan campuran abu gosok yang tetap penurunan kadar 

protein akan semakin besar. 

 

2.6 Kadar Garam Pada Putih Telur 

Pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke dalam 

bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam mengion 

menjadi Na+ dan Cl-. Selama pengasinan terjadi perpindahan 

air dari kuning telur menuju putih telur. Garam (NaCl) akan 

masuk ke dalam telur dengan cara merembes melalui pori-pori 

kulit, menuju ke bagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. 

NaCl mula-mula akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan 

ion klor (Cl-). Ion klor inilah yang sebenarnya berfungsi 

sebagai bahan pengawet, dengan menghambat pertumbuhan 

mikroba pada telur (Oktaviani, Nana dan Utami, 2012). 

Menurut Yuniati dan Almasyhuri (2012) yang menunjukkan 

bahwa media campuran abu gosok dan garam iodium adalah 

media yang terbaik karena penetrasi iodium paling cepat. 

Partikel abu gosok berbentuk kecil/halus sehingga jika abu 

gosok, garam dan air dicampurkan menjadi satu adonan garam 

iodium yang telah mengion akan terikat oleh partikel abu 

gosok. 
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Proses difusi merupakan peristiwa dimana partikel-

partikel akan bergerak dari larutan konsentrasi tinggi ke 

konsentrasi rendah sehingga akhirnya akan mencapai keadaan 

yang mana konsentrasi kedua zat tersebut menjadi sama. 

Untuk perbandingan tingkat kadar NaCl, pada putih telur 

puyuh asin lebih besar daripada kadar NaCl kuning telur 

puyuh asin (rata-rata putih telur 0,54%, kuning telur 0,37%). 

Hal ini dapat disebabkan karena kuning telur terletak pada 

bagian tengah sehingga garam (NaCl) sulit masuk dalam 

kuning telur. Dapat juga disebabkan karena lemak pada kuning 

telur sangat tinggi yang menyebabkan penetrasi larutan NaCl 

ke dalam kuning telur tidak maksimal atau terhambat. 

Sedangkan putih telur sendiri terletak pada bagian luar 

sehingga garam (NaCl) lebih mudah masuk (Lukito dkk., 

2012). Metode kering diperoleh kadar garam albumin yang 

lebih tinggi dibanding metode basah. Hal ini berkaitan dengan 

konsentrasi garam yang ada dalam metode kering yang cukup 

tinggi. Adonan yang menyerupai pasta yang membungkus 

seluruh bagian kerabang telur, maka penetrasi garam kedalam 

telur juga akan semakin cepat. Sehingga diperoleh kadar 

garam pada metode kering yang lebih tinggi (Lukman, 2008). 

 

2.7 Kadar Garam Pada Kuning Telur 

Kuning telur merupakan emulsi lemak dalam air dan 

merupakan bagian yang lebih kental dari pada putih telur. 

Kuning telur terdiri atas 3 bagian, yaitu membran vitelin, 

germinal disc dan kuning telur. Garam yang masuk dalam 

telur akan menyebabkan pengeluaran minyak, semakin banyak 

garam yang masuk akan menyebabkan pengeluaran minyak 

yang banyak pula. Pengeluaran minyak paling banyak terjadi 

pada pada bagian kuning telur. Kadar garam kuning telur 
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diperoleh hasil lebih rendah dibanding dengan kadar garam 

putih telur. Hal ini berkaitan dengan penetrasi garam kedalam 

telur yang didahului putih telur (albumen) dan selanjutnya 

masuk kedalam yolk yang terbungkus membran vittelin. 

Adanya bagian albumen yang kental (thick albumin) dan 

membran vittelin akan menghalangi dan mengurangi 

kemampuan penetrasi dan difusi garam kedalam yolk. 

Akibatnya garam yang sampai pada yolk menjadi relatif 

terbatas. Kadar garam telur menurut Standar Nasional 

Indonesia SNI 01–4277–1996, yaitu kadar garam telur asin 

berkisar antara 2% (Aprilia dkk., 2010). 

Sifat temulawak yang membentuk gel mampu 

menyelubungi garam sehingga rasa asin kurang terasa serta 

kadar garam menurun dan mendekati rasa dari telur rebus 

biasa, sehingga semakin banyak penambahan sari temualawak 

maka menyebabkan kadar garam yang terdapat pada telur asin 

semakin menurun (Faiz dkk., 2010).  

 

2.8 Kadar Lemak Pada Kuning Telur Asin 

Novia, Juliyarsi dan Fuadi (2012) menyatakan bahwa 

lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, 

tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut non polarseperti 

kloroform, petroleum benzena dan eter. Lemak yang 

mempunyai titik lebur tinggi, bersifat padat pada suhu kamar, 

sedangkan yag memiliki titik lebur rendah bersifat cair. Lemak 

telur berada pada keadaan emulsi, satu telur rata – rata 

mengandug 6-7 g triasilgliseral dan fosfolipida serta 250 – 300 

mg kolesterol. Kuning telur mengandung asam amino esensial 

yang dibutuhkan serta mineral seperti: besi, fosfor, sedikit 

kalsium dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) dan 

semua lemak terdapat pada kuning telur.Oktaviani dkk. (2012) 
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menyatakan bahwa kuning telur merupakan suatu emulsi 

lemak dalam air dengan kandungan bahan kering sekitar 50% 

yang terdiri dari 2/3 lemak dan 1/3 protein. Suatu emulsi dapat 

dipecahkan dengan pemanasan dan penambahan NaCl yaitu 

dengan merusak keseimbangan fase polar (protein) dan fase 

non polar (lipid). Menurut Santoso dkk. (2013), komposisi 

pakan memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan 

lemak dalam tubuh ternak. Kandungan lemak di dalam kuning 

telur dapat dipengaruhi oleh kandungan lemak pakan. 

Rendahnya kandungan kolesterol kuning telur 

menyebabkan kandungan lemak pada kuning telur juga 

menurun, karena kolesterol diserap bersama lemak, dilihat dari 

stuktur kimianya, kolesterol merupakan senyawa lemak yang 

kompleks dan lemak terdiri dari trigliserida (lemak netral), 

fosfolipida (umumnya berupa lesitin) dan kolesterol (Suslina 

dkk., 2011). Lemak mencair jika dipanaskan, karena lemak 

adalah campuran trigliserida yang mempunyai titik cair yang 

jelas tetapi akan mencair pada suatu rentangan suhu. Suhu 

pada saat lemak terlihat mulai mencair disebut titik lincir. 

Kebanyakan lemak mencair pada suhu antara 30°C dan 40°C. 

Titik cair untuk lemak adalah dibawah suhu udara biasa. 

Selain menjadikan cair, suhu yang relatif tinggi dan 

pemanasan yang lama juga dapat merusak lemak dengan 

meningkatnya kadar radikal bebas (Hermanto, Muawanah dan 

Wardhani, 2010) 

 

2.9 Kadar Asam Lemak Bebas  

Kadar asam lemak bebas dipengaruhi oleh air yang 

masuk dalam lemak sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang 

menyebabkan kerusakan lemak. Semakin tinggi penambahan 

sari temulawak, semakin turun kadar asam lemak bebas pada 
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telur asin. Penambahan sari temulawak mampu menurunkan 

kadar asam lemak. Penurunan ini terjadikarena adanya zat anti 

mikroba pada temulawak yaitu kurkuminoid. Menurut Amina 

dan Isworo (2010), kadar FFA standart yang ditetapkan SNI 

0003-002 yaitu maksimal 0,3%. Asam lemak bebas yang 

dihasilkan oleh proses hidrolisa dan okidasi dapat berpengaruh 

terhadap rasa. Asam lemak bebas menunjukkan sejumlah asam 

lemak bebas yang dikandung oleh suatu makanan atau produk 

yang rusak, terutama karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis. 

Bahan pangan yang mengandung asam lemak bebas lebih 

besar dari 0,2% dari berat bahan pangan akan mengakibatkan 

aroma yang tidak diinginkan dan dapat meracuni tubuh 

(Muflihuda dkk., 2010). 

Menurut Apendi dkk. (2013), kadar asam lemak bebas 

yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat kerusakan 

lemak. Telur asin yang memiliki kadar asam lemak bebas 

rendah juga memiliki masa simpan lebih panjang. Efek air 

terhadap kinetika reaksi hidrolisis sangat penting karena air 

dapat menyebabkan proses hidrolisis minyak. Kadar asam 

lemak bebas dipengaruhi oleh air yang masuk dalam lemak 

sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang menyebabkan 

kerusakan lemak. Peningkatan asam lemak sangat dipengaruhi 

oleh kadar air, jenis dan kandungan minyak, serta komponen 

lain pada bahan yang dapat bereaksi dengan asam lemak bebas 

yang ada pada bahan pangan. Penurunan  kandungan asam 

lemak bebas selama pemanasan lanjut hanya terjadi bila 

kecepatan pembentukan asam lemak bebas lebih lambat 

daripada peruraian atau perubahan asam lemak bebas menjadi 

senyawa yang muda menguap (Nugroho, Malau dan Lili, 

2010). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Laboratorium Fisiko Kimia Jurusan Teknologi Hasil 

Ternak (THT) Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk proses pembuatan telur puyuh 

asin. 

b. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang untuk 

pengujian kadar garam kuning telur dan putih telur dan 

kadar lemak kuning telur. 

2. Waktu Penelitian: 2 Desember – 11 Januari 2016 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

telur puyuh, bubuk temulawak, garam, dan air. 

a. Telur puyuh sebanyak 160 butir yang diperoleh dari 

Singosari Kabupaten Malang dengan berat rata – rata 10 

sampai 12 g.  Kriteria telur yang digunakan adalah 

memiliki cangkang yang tidak retak, tidak terdapat 

kotoran yang menempel pada cangkang. 

b. Temulawak sebanyak 25 kg yang diperoleh dari Pasar 

Merjosari, temulawak yang digunakan adalah 

temulawak yang memiliki kulit bagus, tidak banyak 

lubang, dan masih belum tumbuh tunas pada rimpang 

temulawak tersebut. 

c. Garam krasak yang diperoleh dari Pasar Merjosari. 

d. Air bersih. 
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e. Batu bata. 

f. Abu gosok. 

2. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

1. Analisis kadar garam: aquades, larutan AgNO3 0,1 N, 

dan NaCl, kalium kromat 5%. 

2. Analisis kadar lemak: bahan kimia yang digunakan 

untuk analisis kadar lemak adalah kertas saring, dan 

ether. 

3. Analisis kadar lemak bebas: alkohol 50 cc, 2 cc 

indikator PP, NaOH 0,1 N, 

3. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah 

a. Pembuatan telur puyuh asin: timbangan digital portable, 

toples, baskom, kain lap, pisau, kompor gas, dan panci 

pengukus. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

1. Analisis kadar garam menggunakan timbangan 

analitik, separatory funnel, mortar, erlenmeyer 

merek Flash Pyrex, alat titrasi, botol, pipet tetes 

atau pipet ukur, kertas saring Whatman dan 

corong. 

2. Analisis kadar lemak peralatan yang digunakan 

adalah timbangan digital dengan tingkat ketelitian 

2 desimal, labu Soxhlet, oven, desikator dan botol 

timbang.  

3. Analisis kadar lemak bebas (FFA) menggunakan 

labu erlenmayer 150 mL, hot plate, erlenmeyer 

with stopper 500 m, buret, pipet ukur, labu ukur, 

timbangan digital portable merek quarto tipe 

macs, kompor listrik merek Akebonno MSP-3101, 

neraca analitik merek Hwh, dan oven listrik 

merek kirin KBO-90M. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan Laboratorium dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Faktor pertama adalah perbandingan penambahaan adonan 

pasta dengan bubuk temulawak, antara lain : 

1. P0 =  adonan pasta tanpa penambahan bubuk 

temulawak (kontrol). 

2. P1 =  penambahan bubuk temulawak 5% dari total 

adonan pasta. 

3. P2  =  penambahan bubuk temulawak 10% dari total 

adonan pasta. 

4. P3 =  penambahan bubuk temulawak 15% dari total 

adonan pasta. 

5. P4 =  penambahan bubuk temulawak 20% dari total 

adonan pasta. 

 

Tabel 3. Formulasi Pembuatan Telur Puyuh Asin Temulawak. 

P0 P1 P2 P3 P4

Garam Krasak (g) 150 150 150 150 150 150

Serbuk Batu Bata (g) 100 100 100 100 100 100

Abu Gosok (g) 50 50 50 50 50 50

Air Bersih

Bubuk Temulawak (g) Sesuai Perlakuan 0 15 30 45 60

Total 300 300 315 330 345 360

Komposisi

Secukupnya

Bahan yang digunakan g

 

3.4 Variabel Pengamatan 

3.4.1 Analisis kadar garam (Sudarmadji, 1996) 

Metode yang digunakan dalam analisis NaCl ini adalah 

penentuan garam NaCl cara Kohman (Sudarmadji, 1996).  
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Sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 5 g. Sampel 

dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 mL dan ditambah ±70 

mL aquades panas (70-80ºC), lalu disaring dengan kertas 

saring yang telah diletakkan dalam corong gelas dan 

ditampung dalam labu ukur 250 mL. Penyaringan diulangi 

beberapa kali (8-10 kali), kemudian ditambahkan aquades 250 

mL dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer. Diambil 25 

mL cairan ekstrak kemudian ditambahkan 3 mL kalium 

kromat 5% dan dititrasi dengan AgNO3 0,1N perlahan-lahan 

sampai warna merah muda (pink). Dilakukan perhitungan 

dengan rumus : 

 

Kadar NaCl = 
100%x

1000  (g) sampel

58,4428 x AgNO N x AgNO ml 33

x

 

 

Keterangan : 

ml AgNO3 =   Jumlah AgNO3 yang digunakan(ml) 

N AgNO3 =  Normalitas AgNO3 

58,4428 =  Berat atom NaCl 

 

Hasil akhir  % NaCl dikali 10, karena cairan yang 

diambil 25 ml dari 250 ml. 

 

3.4.2 Analisis kadar lemak (AOAC, 2005) 

Metode Soxhlet termasuk jenis ekstraksi menggunakan 

pelarut semikontinu. Ekstraksi dengan pelarut semikontinu 

memenuhi ruang ekstraksi selama 5 sampai dengan 10 menit 

dan secara menyeluruh memenuhi sampel kemudian kembali 

ke tabung pendidihan. Kandungan lemak diukur melalui berat 

yang hilang dari contoh atau berat lemak yang dipindahkan. 

Metode ini menggunakan efek perendaman contoh dan tidak 
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menyebabkan penyaluran. Walaupun begitu, metode ini 

memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode 

kontinyu. 

Prinsip Soxhlet ialah ekstraksi menggunakan pelarut 

yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi 

kontiyu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya 

pendingin balik. Soxhlet terdiri dari pengaduk atau granul anti-

bumping, still pot (wadah penyuling, bypass sidearm, thimble 

selulosa, extraction liquid, syphon arm inlet, syphon arm 

outlet, expansion adapter, condenser (pendingin), cooling 

water in dan cooling water out. 

 

3.4.3 Analisis Kadar Asam Lemak Bebas (Enggawati dan 

Ratna, 2013) 

Asam lemak bebas dianalisis menggunakan metode 

Weibull, sesuai prosedur Enggawati dan Ratna (2013) sebagai 

berikut : 

Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan 

cair pada waktu pengambilan sampel. Selanjutnya sampel 

ditimbang sebanyak 28,2 ± 0,2 g dalam Erlenmeyer, kemudian 

ditambahkan 50 cc alkohol netral yang panas dan 2 cc 

indikator PP. 

1. Sampel dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah 

dinetralisasi sampai berwarna merah jambu dan warnanya 

tidak hilang selama 30 detik. 

2. Persentase asam lemak bebas dinyatakan sebagai oleat 

pada kebanyakan minyak dan lemak. 

3. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA atau 

sebagai angka asam 

   



28 

% FFA  =  
                   

           ( )      
  

Angka asam  =  
                

            ( )
 

 

Keterangan : BM : Bobot melekul asam lemak 

 

Hubungan kadar asam lemak bebas (%FFA) dengan 

angka asam dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

Angka asam =  
     

                   
       

 

3.5  Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

Analysis of Variant (ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) apabila terdapat 

perbedaan nyata. Teknis rancangan penelitian yaitu pola 

perlakuan dan ulangan sesuai dengan perlakuan yang telah 

ditentukan. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Telur asin: telur yang diawetkan melalui proses 

penggaraman metode kering. 

2. Penggaraman kering: pengasinan telur dengan 

menggunakan adonan pasta. 

3. Adonan pasta: adonan yang digunakan untuk proses 

penggaraman yang terdiri dari serbuk batu bata, abu 

gosok, garam, bubuk temulawak, dan air secukupnya. 

4. Bubuk temulawak: hasil dari temulawak yang 

dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan 

blender sampai menjadi bubuk. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pembuatan bubuk temulawak 

menurut (Yuniati, 2010) dapat dilihat pada gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses pembuatan bubuk temulawak. 

 

 

 

 

 

 

Temulawak  

(Curcuma xanthorrizza) 

Dikupas kulitnya dan diiris tipis – tipis 

dengan ukuran ±3 mm  

Dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 – 5 

hari sampai temulawak mudah dipatahkan 

Dihaluskan dengan menggunakan blender 

selama 5 sampai 10 menit 

Bubuk Temulawak 
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Proses pembuatan telur puyuh asin dengan 

penambahan bubuk temulawak menurut (Yuniati, 2010) dapat 

dilihat pada gambar 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses pembuatan telur puyuh asin temulawak. 

 

 

 

 

Telur puyuh segar 

Dicuci menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan  

Dibuat adonan pasta yang 

terdiri dari bubuk batu bata, 

abu gosok, garam dan air 

Dilakukan penambahan bubuk 

temulawak pada adonan pasta dengan 

perbandingan masing – masing 0%, 

5%, 10%, 15%, dan 20% 

Disimpan dalam wadah selama 12 hari 

Diambil, dibersihkan dan dikukus 

Telur asin temulawak 

Dilakukan pengujian kadar garam pada putih 

telur, kadar garam pada kuning telur, kadar lemak 

pada kuning telur dan kadar asam lemak bebas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penambahan konsentrasi bubuk temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang berbeda terhadap kualitas 

telur asin yag ditinjau dari kadar garam putih, kadar garam 

kuning, kadar lemak dan kadar asam lemak bebas dapat dilihat 

pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan bubuk temulawak pada telur puyuh asin 

memberikan perbedaan pengaruh nyata (P≤0,05) terhadap 

kadar garam pada putih telur puyuh asin. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan bubuk temulawak pada telur 

puyuh asin memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap kadar garam kuning telur, kadar 

lemak, dan kadar asam lemak bebas telur puyuh asin. 

Tabel 4.  Rata – rata hasil penelitian telur puyuh asin dengan 

penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) 

Perlakuan 

Kadar Garam 

Putih Telur (%) 

Kadar Garam 

Kuning Telur (%) 

Kadar Lemak 

Kuning Telur (%) 

 Kadar FFA 

Telur(%) 

P0 5,24±0,72
a
 2,45±0,51

a
 41,98±1,05

a
 1,26±0,08

a
 

P1 4,81±1,01
b
 1,66±0,50

b
 40,94±0,42

b
 1,16±0,03

a
 

P2 4,25±0,37
b
 1,51±0,19

b
 40,60±0,67

b
 1,09±0,04

b
 

P3 4,19±0,58
c
 1,49±0,34

b
 39,68±0,82

b
 1,01±0,06

b
 

P4 3,47±0,55
d
 1,14±0,11

c
 38,05±0,76

c
 0,89±0,09

c
 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P≤0,05) dan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01). 
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4.1  Pengaruh Konsentrasi Bubuk Temulawak terhadap 

Kadar Garam Putih Telur Puyuh Asin 

Berdasarkan pada hasil pengamatan, pengaruh 

penambahan bubuk temulawak terhadap gadar garam putih 

pada telur puyuh asin yang selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan bubuk temulawak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata  terhadap kadar garam putih telur, 

perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada Lampiran 6. 

Hasil rata- rata kadar garam putih telur pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa kadar garam putih pada telur asin 

tertinggi adalah perlakuan P0 sebesar 5,24±0,72% dan 

kemudian semakin menurun pada P1 sebesar 4,81±1,01%; P2 

dan P3 sebesar 4,25±0,37% dan 4,19±0,58% serta kadar 

garam terendah pada perlakuan P4 sebesar 3,47±0,55%. Hasil 

analisis data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bubuk temulawak yang ditambahkan maka 

konsentrasi kadar garam semakin menurun. Pada data di atas 

kadar garam yang terkandung dalam telur puyuh asin antara  

3% sampai 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan 

telur asin pada penelitian ini sudah dapat menghasilkan telur 

asin yang memenuhi salah satu syarat SNI yaitu kandungan 

garam dalam telur asin minimal 2% (Badan Standarisasi 

Nasional, 1996). Semakin tinggi kadar garam yang diberikan 

pada proses pengasinan telur maka dapat meningkatkan daya 

simpannya. Tingginya kadar garam yang digunakan akan 

menyebabkan banyaknya jumlah garam yang masuk ke dalam 

isi telur. Semakin lama proses pemeraman telur akan 

menyebabkan banyaknya jumlah garam yang masuk. Safrullah 

dkk. (2012) menyatakan bahwa garam merupakan faktor 
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utama dalam proses pengasinan telur berfungsi sabagai bahan 

pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga 

meningkatkan daya simpannya. 

Kadar garam pada putih lebih tinggi dibandingkan 

dengan kadar garam pada kuning telur dapat dilihat pada Tabel 

4. Kadar garam putih telur lebih tinggi  disebabkan karena 

letak kuning telur yang berada di tengah sehingga garam 

sedikit sulit untuk berdifusi. Struktur telur terdapat lapisan-

lapisan pada telur, sehingga pada telur yang diasinkan, garam 

akan masuk secara bertahap dari putih telur ke kuning telur 

dalam telur. Jumlah pori-pori tersebut bervariasi antara 100-

200 lubang/cm2 luas permukaan kulit telur. Pori-pori 

berukuran sangat kecil sekitar 0,01-0,07 mm2 dan tersebar di 

seluruh permukaan kulit telur. Perbandingan tingkat kadar 

NaCl, pada putih telur puyuh asin lebih besar daripada kadar 

NaCl kuning telur puyuh asin (rata-rata putih telur 0,54%, 

kuning telur 0,37%).  

Hal ini dapat disebabkan karena lemak pada kuning 

telur sangat tinggi yang menyebabkan penetrasi larutan NaCl 

ke dalam kuning telur tidak maksimal atau terhambat. 

Sedangkan putih telur sendiri terletak pada bagian luar 

sehingga garam (NaCl) lebih mudah masuk (Lukito dkk., 

2012). Kastaman (2010) menyatakan bahwa peristiwa difusi 

garam pada telur dapat terjadi karena adanya sifat 

permeabilitas dari cangkang dan membran telur. Peningkatan 

konsentrasi garam telur berarti terjadi penurunan gaya 

penggerak laju difusi air dari telur menuju larutan garam, 

sehingga air telur pun menurun.  
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4.2  Pengaruh Konsentrasi Bubuk Temulawak terhadap 

Kadar Garam Kuning Telur Puyuh Asin 

Berdasarkan pada hasil pengamatan, pengaruh 

penambahan bubuk temulawak terhadap kadar garam kuning 

pada telur puyuh asin yang selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan bubuk temulawak memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar garam 

kuning telur, perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Perlakuan penambahan konsentrasi bubuk temulawak 

yang berbeda pada telur puyuh asin memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar garam 

kuning telur. Hasil rata – rata kadar garam kuning telur pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar garam tertinggi terdapat 

pada perlakuan P0 sebesar 2,45±0,51% kemudian menurun 

pada perlakuan P1 sebesar 1,66±0,50% kemudian menurun 

pada P2 dan P3 masing – masing 1,51±0,19% dan 

1,49±0,34%; serta kadar garam terendah pada perlakuan P4 

yaitu 1,14±0,11%. Penurunan kadar garam pada perlakuan P4 

tersebut dikarenakan penambahan konsentrasi bubuk 

temulawak yang digunakan tertinggi. Menurut Faiz dkk. 

(2010), sifat temulawak yang membentuk gel mampu 

menyelubungi garam sehingga rasa asin kurang terasa serta 

kadar garam menurun dan mendekati rasa dari telur rebus 

biasa, sehingga semakin banyak penambahan sari temulawak 

maka menyebabkan kadar garam yang terdapat pada telur asin 

semakin menurun. 

Berdasarkan hasil uji DMRT 1% pada Lampiran 7 

menunjukkan bahwa perlakuan P0 memiliki perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap P1. Perlakuan P1 tidak 
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memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap P2 

dan P3. Perlakuan P3 memiliki perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap perlakuan P4. Hal tersebut menunjukan 

bahwa penambahan konsentrasi bubuk temulawak yang 

berbeda pada telur puyuh asin akan menghasilkan kadar garam 

yang berbeda, sehingga terjadi penurunan kadar garam pada 

telur puyuh asin. Berdasarkan pada hasil analisis kadar garam 

pada putih dan kuning telur diperoleh data bahwa kadar garam 

pada putih telur lebih besar dari kadar garam kuning telur. 

Menurut Lukman (2008), kadar garam yolk diperoleh hasil 

yang tidak berbeda dan lebih rendah dibanding dengan kadar 

garam albumin. Hal ini berkaitan dengan penetrasi garam 

kedalam telur yang didahului putih telur (albumen) dan 

selanjutnya masuk ke dalam yolk yang terbungkus membran 

vittelin. Adanya bagian albumen yang kental (thick albumin) 

dan membran vittelin akan menghalangi dan mengurangi 

kemampuan penetrasi dan difusi garam ke dalam yolk. 

Akibatnya garam yang sampai pada yolk menjadi relatif 

terbatas. Garam (NaCl) akan masuk ke dalam telur dengan 

cara merembes melalui pori – pori cangkang, menuju ke 

bagian putih dan akhirnya ke kuning telur. NaCl mula – mula 

akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan Chlor (Cl-). Ion 

Chlor inilah yang berfungsi sebagai pengawet, dengan cara 

menghambat pertumbuhan mikroba pada telur (Oktaviani 

dkk., 2012). 

 

4.3 Pengaruh Konsentrasi Bubuk Temulawak terhadap 

Kadar Lemak Kuning Telur Puyuh Asin 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 8 menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi bubuk temulawak yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
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terhadap kadar lemak telur puyuh asin. Berdasarkan pada 

Tabel 4 hasil rata – rata kadar lemak kuning telur tertinggi 

pada perlakuan P0 sebesar 41,98±1,05%; kemudian pada 

perlakuan P1 menurun menjadi 40,94±0,42%; pada perlakuan 

P2 dan P3 juga terus mengalami penurunan menjadi 

40,60±0,67%; dan 39,68±0,82% serta kadar lemak terendah 

pada perlakuan P4 sebesar 38,05±0,76%. Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan RI (2003), kadar lemak kuning telur 

itik adalah 35% sedangkan kadar lemak kuning telur ayam 

sebesar 31,9%. Pada penelitian ini kadar lemak kuning telur 

puyuh lebih besar daripada kadar lemak kuning telur itik dan 

ayam.  

Proses pengasinan dapat menyebabkan kenaikan nilai 

kadar lemak dengan mekanisme bahwa selama pengasinan 

Low Density Lipoprotein (LDL) yang merupakan mayoritas 

lemak dalam kuning telur beraksi dengan garam. Hal ini 

mengakibatkan struktur LDL menjadi rusak kemudian lemak 

yang dikandungnya menjadi bebas dan muncul ke permukaan 

(Oktaviani dkk., 2012). Lai Chi and Ko (1999) menambahkan 

bahwa sebagian besar lemak yang terdapat di dalam kuning 

telur adalah dalam bentuk LDL. Besaran lemak yang keluar 

dipengaruhi oleh kadar NaCl dan kadar air yang terdapat pada 

kuning telur. Semakin tinggi kadar NaCl maka besaran lemak 

yang keluar semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh struktur 

molek LDL yang berubah dengan adanya NaCl, sehingga 

apabila kadar NaCl semakin rendah maka kadar lemaknya 

semakin rendah.  Berdasarkan pada perhitungan rata – rata 

kadar lemak telur puyuh asin, diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bubuk temulawak yang ditambahkan maka kadar 

lemak yang terkandung pada kuning telur semakin menurun. 

Menurut Irawan dan Septiana (2012), bahwa penggunaan 
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tanaman obat seperti temulawak dan jahe pada larutan 

pengasinan mampu meningkatkan aktifitas enzim lipase yang 

membuat kadar lemak semakin menurun. Enzim tersebut akan 

menghidrolisis lemak – lemak tersebut menjadi gliserol dan 

asam lemak. 

Konsentrasi bubuk temulawak yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

terhadap kadar lemak kuning telur puyuh asin. Semakin 

banyak konsentrasi temulawak yang ditambahkan, maka kadar 

lemak yang terkandung pada kuning telur semakin rendah, hal 

tersebut disebabkan karena sifat temulawak yang dapat 

membentuk gel dan mampu menyelubungi garam sehingga 

dapat menurunkan kadar NaCl yang masuk ke dalam telur dan 

dapat menurunkan kadar lemak kuning telur puyuh asin. Pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 

konsentrasi bubuk temulawak yang berbeda dapat menurukan 

kadar NaCl pada telur puyuh asin sehingga kadar lemak 

kuning telur juga mengalami penurunan. 

 

4.4  Pengaruh Konsentrasi Bubuk Temulawak terhadap 

Kadar Asam Lemak Bebas (FFA) 

Data rata – rata hasil analisis kadar asam lemak bebas 

dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penambahan bubuk temulawak memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar asam 

lemak bebas telur puyuh asin dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Semakin tinggi konsentrasi bubuk temulawak yang 

ditambahkan, semakin menurun kadar asam lemak bebas pada 

telur puyuh asin. Berdasarkan pada Tabel 4 kadar asam lemak 

bebas tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

1,26±0,08%; pada perlakuan P1 mengalami penurunan 
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menjadi 1,16±0,03%; terus mengalami penurunan pada 

perlakuan P2 dan P3 yaitu sebesar 1,09±0,04% dan 

1,01±0,06%; kadar asam lemak bebas paling rendah pada 

perlakuan P4 yaitu 0,89±0,09%. Penurunan kadar asam lemak 

bebas ini terjadi karena adanya zat anti mikroba pada 

temulawak yaitu kurkuminoid yang mampu menurunkan 

rusaknya lemak. 

Penambahan bubuk temulawak pada penelitian ini kadar 

asam lemak bebas yang terkandung dalam telur puyuh asin 

asin sangat tinggi. Penentuan kadar asam lemak bebas 

mengacu pada metode AOCS Ca 5a – 40 – 1977 (ReaPP. 

2005). Kadar asam lemak bebas pada minyak goreng menurut 

SNI 0003-002 yaitu maksimal 0,3%. Peningkatan asam lemak 

sangat dipengaruhi oleh kadar air, jenis dan kandungan 

minyak, serta komponen lain pada bahan yang dapat bereaksi 

dengan asam lemak bebas yang ada pada bahan pangan. 

Menurut Amina dan Isworo (2010), kadar air bahan 

dapat berpengaruh terhadap reaksi hidrolisa selam proses 

pengolahan. Air pada makanan dalam jumlah banyak dapat 

mempercepat kerusakan produk. Selain kandungan air dalam 

telur,  saat proses perebusan telur juga berpengaruh terhadap 

peningkatan asam lemak bebasnya, semakin lama perebusan 

maka kadar asam lemak bebasnya semakin tinggi karena 

semakin lama perebusan maka semakin banyak uap air yang 

dihasilkan. Apendi dkk. (2013) menyatakan bahwa Semakin 

banyak uap air maka semakin banyak pula lemak yang 

terhidrolisis olehnya, sehingga kadar asam lemak bebas 

meningkat. Hermanto, Muawanah dan Wardhani (2008) 

menambahkan bahwa selain menjadikan cair, suhu yang relatif 

tinggi dan pemanasan yang lama juga dapat merusak lemak 

dengan meningkatnya kadar radikal bebas. 
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 Hasil rata – rata dari kadar asam lemak bebas yang 

ditunjukkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin 

banyak konsentrasi bubuk temulawak maka semakin rendah 

kadar asam lemak bebasnya. Menurut Dzen, Wibowati, dan 

Purwarini (2007), terdapat zat – zat tertentu dalam rimpang 

temulawak yang memiliki efek antimikroba seperti minyak 

atsiri dan kurkuminoid. Efek antimikroba menjadi alasan 

kadar asam lemak bebas semakin menurun.  

Nilai kadar asam lemak bebas yang kecil menujukkan 

bahwa tingkat kerusakan lemak yang sedikit, sehingga telur 

puyuh asin yang memiliki kadar asam lemak yang rendah 

maka daya simpannya akan lebih panjang. Sebaliknya apabila 

dalam suatu bahan pangan kadar asam lemak bebasnya tinggi 

maka terjadi kerusakan lemak yang tinggi pula, dan 

menyebabkan bahan pangan mudah mengalami kerusakan dan 

ketengikan. Asam lemak bebas menunjukkan sejumlah asam 

lemak bebas yang dikandung oleh suatu makanan atau produk 

yang rusak, terutama karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis. 

Bahan pangan yang mengandung asam lemak bebas lebih 

besar dari 0,2% dari berat bahan pangan, akan mengakibatkan 

aroma yang tidak diinginkan dan dapat meracuni tubuh 

(Gunawan, Triatmo dan Rahayu, 2003). Menurut Budiman 

dkk. (2012), telur asin yang diolah dengan menerapkan 

teknologi proses penyanggraian merupakan perbaikan mutu 

dari produk telur asin dengan kelebihan lebih tahan lama, 

karena pada proses peyangraian akan terjadi pengurangan 

kadar air telur, sehingga telur lebih awet. 

 

4.4  Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik digunakan untuk mencari 

perlakuan manakah yang dianggap paling baik dan digunakan 
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sebagai pertimbangan untuk mendapatkan keputusan yang 

diberikan pada variabel yang digunakan. Untuk mengetahui 

perlakuan terbaik terhadap pengaruh pemberian konsentrasi 

bubuk temulawak yang berbeda dapat menggunakan metode 

deskriptif. 

Data analisis ragam menujukkan bahwa penambahan 

bubuk temulawak memberikan pengaruh perbedaan yang 

nyata terhadap kadar garam putih telur. Berdasarkan rata – rata 

kadar garam putih pada Tabel 4 diketahui bahwa kadar garam 

yang terdapat pada telur puyuh asin memenuhi syarat SNI 

yaitu kandungan garam dalam telur asin minimal 2% (Badan 

Standarisasi Nasional, 1996). Perlakuan P4 menunjukan kadar 

garam sebesar 3,47±0,55%; hal tersebut menunjukkan bahwa 

kadar garam yang terkandung dalam penelitian tersebut sudah 

sesuai syarat SNI. Apabila kadar garam telur puyuh asin 

kurang dari 2% maka daya simpannya tidak bisa lama.  

Menurut Safrullah dkk. (2012) menyatakan bahwa 

garam merupakan faktor utama dalam proses pengasinan telur 

berfungsi sabagai bahan pengawet untuk mencegah 

pembusukan telur, sehingga meningkatkan daya simpannya. 

Sedangkan kadar garam kuning telur lebih rendah daripada 

kadar garam putih telur, hal tersebut dikarenakan letak kuning 

telur yang berada di tengah dan diselubungi membran 

sehingga garam sedikit sulit untuk berdifusi, selain itu lemak 

pada kuning telur sangat tinggi yang menyebabkan penetrasi 

larutan NaCl ke dalam kuning telur tidak maksimal atau 

terhambat. Sedangkan putih telur sendiri terletak pada bagian 

luar sehingga garam (NaCl) lebih mudah masuk (Lukito dkk., 

2012). Berdasarkan pada data analisis ragam menunjukkan 

konsentrasi temulawak yang berbeda memberikan pengaruh 

perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar garam 
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kuning telur. Perlakuan terbaik uji kadar garam kuning telur 

adalah pada perlakuan P4 yaitu sebesar 1,14±0,11%. Hal 

tersebut disebabkan karena konsentrasi bubuk temulawak yang 

diberikan lebih banyak, karena rimpang temulawak dapat 

membentuk gel yang dapat menyelubungi garam sehingga 

garam yang masuk juga sedikit sehingga dapat menyebabkan 

rasa telur asin sama seperti telur rebus biasa. 

Kadar lemak merupakan salah satu mutu bahan pangan 

yang perlu diperhatikan, karena semakin tinggi kadar lemak 

yang terkandung dalam suatu bahan pangan maka kadar asam 

lemak bebasnya semakin tinggi, sehingga bahan pangan 

tersebut mudah mengalami kerusakan dan membahayakan 

kesehatan. Menurut Hermanto dkk. (2010), kerusakan lemak 

dapat dipengaruhi oleh proses pemanasan. Kebanyakan lemak 

mencair pada suhu antara 30°C dan 40°C. Titik cair untuk 

lemak adalah dibawah suhu udara biasa. Selain menjadikan 

cair, suhu yang relatif tinggi dan pemanasan yang lama juga 

dapat merusak lemak dengan meningkatnya kadar radikal 

bebas. Kadar lemak kuning telur adalah sekitar 32% - 35%. 

Berdasarkan data hasil penelitian kadar lemak yang mendekati 

standart adalah pada perlakuan P4 yaitu sebesar 38,05±0,76%. 

Perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 kadar lemak terendah 

terdapat pada perlakuan P4 dengan konsentrasi temulawak 

tertinggi. Menurut Irawan dan Septiana (2012) bahwa 

penggunaan tanaman obat seperti temulawak dan jahe pada 

larutan pengasinan mampu meningkatkan aktifitas enzim 

lipase yang membuat kadar lemak semakin menurun. Enzim 

tersebut akan menghidrolisis lemak – lemak tersebut menjadi 

gliserol dan asam lemak. 

Asam lemak bebas merupakan sejumlah asam lemak 

bebas yang dikandung oleh minyak yang rusak karena 
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peristiwa oksidasi dan hidrolisis. Kadar asam lemak bebas 

yang kecil menunjukkan tingkat kerusakan lemaknya sedikit. 

Berdasarkan pada data rata – rata kadar asam lemak bebas 

pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan P4 menunjukkan 

kadar asam lemak bebas yang terendah yaitu 0,89±0,09%; 

tetapi kadar asam lemak bebas pada telur puyuh asin 

temulawak tersebut masih tergolong tinggi sehingga 

berpotensi mudah mengalami kerusakan dan ketengikan. 

Tingginya kadar asam lemak bebas pada penelitian ini 

disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah kadar uap 

air yang terlalu tinggi pada proses perebusan. Tabel 5 

menunjukkan data perlakuan terbaik dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Tabel 5. Data Hasil Perlakuan Terbaik    

Variabel Standart P4 

Kadar Garam Putih 2% 3,465±0,554 

Kadar Garam Kuning 2% 1,14±0,107 

Kadar Lemak Kuning 32% - 35% 38,045±0,763 

Kadar Asam Lemak 

Bebas (FFA) - 0,893±0,096 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian penambahan bubuk temulawak pada 

pembuatan telur puyuh asin diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Semakin banyak konsentrasi bubuk temulawak yang 

diberikan pada telur puyuh asin dapat menurunkan kadar 

garam putih telur, kadar garam kuning telur, kadar lemak 

kuning telur, dan kadar asam lemak bebas pada telur 

puyuh. 

2. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah perlakuan P4 

dengan penambahan bubuk temulawak sebanyak 20% dari 

total adonan pasta. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan 

penyanggraian pada telur asin, agar kandungan lemak dalam 

telur tidak rusak dan dapat meningkatkan kualitas dan masa 

simpannya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Pembuatan Bubuk Temulawak menurut  

Yuniati (2010) 

 

1. Disiapkan temulawak segar. 

2. Diiris tipis – tipis. 

3. Dijemur dibawah sinar matahari selama 3 sampai 5 

hari. 

4. Dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi 

bubuk temulawak. 
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Lampiran 2.  Pembuatan Telur Asin Dengan Penambahan 

Bubuk Temulawak menurut Yuniati (2010) 

 

1. Dicuci telur puyuh dengan menggunakan air bersih, 

kemudian dikeringkan menggunakan lap bersih. 

2. Permukaan telur digosok menggunakan amplas secara 

perlahan – lahan. 

3. Dibuat adonan pasta yang terdiri dari abu gosok, 

garam, batu bata dan air secukupnya. 

4. Ditambahkan bubuk temulawak sebanyak 0%, 5%, 

10%, 15%, dan 20% dari total adonan pasta. 

5. Dibungkus telur dengan menggunakan adonan pasta 

secara merata. 

6. Disimpan/ diperam telur selama 12 hari. 

7. Dibersihkan telur dari adonan pasta dengan air bersih. 

8. Dikukus dengan api kecil. 

9. Telur yang sudah matang segera diangkat dan 

dianginkan di atas wadah agar air segera tuntas. 
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Lampiran 3.  Prosedur Uji Kadar Garam 

 

Pengujian kadar garam (%) menggunakan cara Kohman 

mengikuti prosedur Sudarmadji (1997) yaitu : 

1. Pembuatan larutan 0,1 AgNO3 

Ditimbang 16,989 g AgNO3 murni yang telah dikeringkan 

pada suhu 120
0
C. Larutkan dalam aquades sampai tepat 1 

liter. 

2. Standarisasi larutan 0,1 AgNO3 

Berat molekul atau berat equivalen AgNO3 adalah 169,89 

maka 8,5 g AgNO3 yang dilarutkan menjadi 500 mL 

dengan aquades akan didapatkan larutan ± 0,1 N. Larutan 

ini disimpan dalam botol yang berwarna dan ditutup 

rapat. 

 Ditimbang ± 200 mg KCl (BM 74,55), dipindahkan 

kedalam Erlenmeyer dan dibuat 3 kali ulangan. Kristal 

tersebut dilarutkan dengan aquades 25 mL, ditambah 

2-3 tetes larutan jenuh K2CrO4 dan dititrasi dengan 

larutan AgNO3 yang akan distandarisasi sampai warna 

merah jambu – oranye (warna dari Ag2CN2O) 

 Perhitungan: N dihtung berdasarkan hasil rata – rata 3 

kali ulangan 

        
     

(       )  (       )
 

 

 Untuk larutan AgNO3 ,0 N, dilarutkan 3,4 g AgNO3 

dalam aquades sampai 1 liter. 

 

3. Pengambilan sampel 

 Ditimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 

0,2gr. 
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 Dipanaskan dala separatory funnel dengan 10-20 mL 

aquades panas dan ditunggu sampai semua garam 

NaCl larut dan terpisah dengan lemak. 

 Ditampung cairan sari atau cucian dalam wadah dan 

dicampurkan. 

 Ditambah 2 mL kalium khromat 1% dan titrasi dengan 

AgNO3 0,1 N perlahan – lahan sampai warna menjadi 

merah bata. 

 Perhitungan: 

       
                        

             
       

Dimana : 

N AgNO3 = 0,0479 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Kadar Lemak Dengan Metode 

Soxhlet (AOAC, 2005) 

 

1. Labu lemak di oven dan ditimbang. 

2. Sampel sebanyak 5 g ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam selongsong kertas saring. 

3. Selongsong dimasukkan ke dalam alat soxhlet ± 2 jam 

dan labu lemak yang telah diketahui bobotnya di pasang 

pada alat soxhlet. 

4. 50 mL hexane dimasukkan ke dalam alat soxhlet. 

5. Sampel di ekstrak dengan pelarut hexana. 

6. Labu lemak dikeringkan dalam oven 105
0
C selama 30 

menit, hingga aroma hexana tidak tercium. 

7. Labu didinginkan dalam desikator selama 15 menit. 

8. Labu lemak ditimbang. 
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Lampiran 5. Prosedur Uji Asam Lemak Bebas (FFA) 

 

Pengujian tingkat kadar asam lemak bebas dianalisis 

menggunakan metode Weibull. Prosedur analisis mengikuti 

prosedur Enggawati dan Ratna (2013). 

Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan 

cair pada waktu diambil sampelnya. Timbang sebanyak 28,2 ± 

0,2 g sampel dalam erlenmeyer. Tambahkan 50 cc alkohol 

netral yang panas dan 2 cc indikator PP. 

1. Titrasilah dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah 

dinetralisasi sampai warna merah jambu tercapai dan 

tidak hilang selama 30 detik. 

2. Persen asam lemak bebas dinyatakan sebagai oleat pada 

kebanyakan minyak dan lemak. 

3. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA atau 

sebagai angka asam. 

a.      
                    

             ( )     
 

 

b.           
                   

           ( )
 

 

BM : Bobot molekul asam lemak 

Hubungan kadar asam lemak (%FFA) dengan angka 

asam dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Lampiran 6.  Analisis Statistik Uji Kadar Garam Putih 

Telur Puyuh Asin Temulawak 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 4,74 4,68 5,29 6,23 20,94 5,235 ± 0,718 

P1  4,71 6,09 3,62 4,83 19,25 4,8125 ± 1,011 

P2  4,77 4,25 4,08 3,91 17,01 4,2525 ± 0,372 

P3 4,5 4,46 3,33 4,5 16,79 4,1975 ± 0,579 

P4 3,27 4,28 3,04 3,27 13,86 3,465 ± 0,554 

Total 21,99 23,76 19,36 22,74 87,85 21,9625 ± 3,233 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  
(    
     

    )
 

   
  =   

      

     
  = 385,881 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT   =     
     

 Yij
2
–FK 

 = (4,74
2
 +….+ 3,27

2
) – 385,881 

 = 400,0487 – 385,881  

 = 14,1677 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  =  
    
 (    

    )
 

 
     

 = 
(                   )

 
–385,881 

 = 393,097 – 385,881 

  = 7,216 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG  = JKT – JKP  

 = 14,1677–7,216  

 =  6,951 

 

Tabel Anova 

      
SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 7,216 1,8040875 3,893* 3,06 4,89 

Galat 15 6,951 0,463415 

   Total 19 14,167         

Keterangan : (*) F hitung > F tabel 5 % , maka penambahan 

bubuk temulawak dalam telur  memberikan 

perbedaan  pengaruh yang nyata terhadap kadar 

garam putih telur puyuh asin (P<0,05).  

 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

   
P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,05) 3,01 3,16 3,25 3,31 

Nilai DMRT 5% 1,025 1,076 1,106 1,127 

 

Keterangan:  R(4; 15; 0,05) 

4= jumlah ulangan 

15= db galat 

0,05= taraf beda nyata 
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DMRT 5% 2  = R.√          

 = 3,01.√        

 = 1,025 

 

Perlakuan 

Rata – 

rata 

DMRT 

5% 

Rata-rata + 

DMRT 5% Notasi 

P4 13,86 1,025 14,885 a 

P3 16,79 1,076 17,866   b 

P2 17,01 1,106 18,116   b 

P1 19,25 1,127 20,377     c 

P0 20,94   20,94      d 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Uji Kadar Garam Kuning 

Telur Puyuh Asin Temulawak 

 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 2,48 2,03 2,14 3,16 9,81 2,453±0,509 

P1  1,35 2,41 1,41 1,47 6,64 1,66±0,502 

P2  1,75 1,35 1,58 1,35 6,03 1,508±0,195 

P3 1,12 1,41 1,93 1,52 5,98 1,495±0,336 

P4 1,2 1,05 1,05 1,26 4,56 1,14±0,107 

Total 7,9 8,25 8,11 8,76 33,02 8,255±1,648 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(    
     

    )
 

   
 

 = 
      

     
 

 = 54,516 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  =     
     

 Yij
2
–FK 

 = (2,48
2
 +….+ 1,26

2
) – 54,516 

 = 60,330 – 54,516 

      = 5,814 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
    
 (    

    )
 

 
     

 = 
(                 )

 
–54,516 

 = 58,310 – 54,516 

 = 3,794 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG  = JKT – JKP  

 = 5,814–3,794  

 =  2,020 

 

Tabel Anova 

     

SK Db JK KT 

F 

Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 3,794 0,949 7,043** 3,06 4,89 

Galat 15 2,020 0,135 

   
Total 19 5,814         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan 

bubuk temulawak dalam telur  memberikan 

perbedaan  pengaruh yang  sangat nyata 

terhadap kadar garam kuning telur puyuh asin 

(P<0,01).  
 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

  P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,05) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai DMRT 1% 0,765 0,802 0,826 0,840 
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Keterangan:  R(4; 15; 0,01) 

4= jumlah ulangan 

15= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

 

DMRT 1% 2  = R.√          

 = 4,17.√        

 = 0,765 
 

Perlakuan Rata-rata DMRT 1% 

Rata-

rata+DMRT 1% Notasi 

P4 4,56 0,765 5,325 a 

P3 5,98 0,802 6,782   b 

P2 6,03 0,826 6,856    b 

P1 6,64 0,840 7,480     b 

P0 9,81   9,81       c 
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Lampiran 8.  Analisis Statistik Uji Kadar Lemak Telur 

Puyuh Asin Temulawak 
 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 40,86 41,62 42,05 43,37 167,9 41,975±1,052 

P1  40,99 40,44 41,45 40,88 163,76 40,94±0,415 

P2  40,27 40,08 41,58 40,48 162,41 40,603±0,672 

P3 38,68 39,38 40,15 40,52 158,73 39,683±0,820 

P4 38,84 38,54 37,26 37,54 152,18 38,045±0,763 

Total 199,64 200,06 202,49 202,79 804,98 201,245±3,722 
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(    
     

    )
 

   
 

 = 
       

     
 

 = 32399,64002 
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  =     
     

 Yij
2
–FK 

 = (40,86
2
 +….+ 37,54

2
) – 32399,64002 

 = 32443,6362 – 32399,64002 

       = 43,996 
 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
    
 (    

    )
 

 
     

 = 
(                    )

 
–32399,64002 

 = 32434,68025 – 32399,64002 

  = 35,040 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG  = JKT – JKP  

 = 43,996–35,040  

 =  8,956 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 35,040 8,760 14,672** 3,06 4,89 

Galat 15 8,956 0,597 

   
Total 19 43,99618         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan 

bubuk temulawak dalam telur  memberikan 

perbedaan  pengaruh yang  sangat nyata 

terhadap kadar garam kuning telur puyuh asin 

(P<0,01).  

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R(4, 15, 

0,05) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai DMRT 

5% 1,61107686 1,688346734 1,738572151 1,769480101 

Keterangan:  R(4; 15; 0,01) 

4= jumlah ulangan 

15= db galat 

0,01= taraf beda nyata 
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DMRT 1% 2  = R.√          

 = 4,17.√        

 = 1,611 

 

Perlakuan Rata - rata DMRT 5% 

Rata-rata + 

DMRT 5% Notasi 

P4 38,045 1,61107686 39,65607686 a 

P3 39,6825 1,688346734 41,37084673   b 

P2 40,6025 1,738572151 42,34107215     b 

P1 40,94 1,769480101 42,7094801       b 

P0 41,975   41,975          c 
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Lampiran 9. Analisis Statistik Uji Kadar Asam Lemak 

Bebas (FFA) Telur Puyuh Asin Temulawak 
 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 1,32 1,25 1,15 1,32 5,04 1,26±0,080 

P1  1,15 1,21 1,14 1,15 4,65 1,163±0,032 

P2  1,09 1,08 1,04 1,14 4,35 1,088±0,041 

P3 1,03 1,04 0,92 1,04 4,03 1,008±0,059 

P4 0,95 0,95 0,92 0,75 3,57 0,893±0,096 

Total 5,54 5,53 5,17 5,4 21,64 5,41±0,308 
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(    
     

    )
 

   
 

 = 
      

     
 

 = 23,414 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  =     
     

 Yij
2
–FK 

 = (1,32
2
 +….+ 0,75

2
) – 23,414 

 = 23,799 – 23,414 

 = 0,384 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
    
 (    

    )
 

 
     

 = 
(                 )

 
–23,414 

 = 23,733 – 23,414 

 = 0,319 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 

JKG  = JKT – JKP 

 = 0,384–0,319  

 =  0,0655 
 

TABEL ANOVA 

    
SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,319 0,0797 18,242** 3,06 4,89 

Galat 15 0,0655 0,00437 

   
Total 19 0,384         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan 

bubuk temulawak dalam telur  memberikan 

perbedaan  pengaruh yang  sangat nyata 

terhadap kadar garam kuning telur puyuh asin 

(P<0,01).  

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

  
P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,05) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai DMRT 

5% 0,137778382 0,144386458 0,148681707 0,151324937 

 

Keterangan:  R(4; 15; 0,01) 

4= jumlah ulangan 

15= db galat 

0,01= taraf beda nyata 
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DMRT 1% 2  = R.√          

 = 4,17.√          

 = 0,138 

 

Perlakuan Rata – rata DMRT 5% 

Rata-rata + 

DMRT 5% Notasi 

P4 0,8925 0,137778382 1,030278382 a 

P3 1,0075 0,144386458 1,151886458   a 

P2 1,0875 0,148681707 1,236181707     b 

P1 1,1625 0,151324937 1,313824937      b 

P0 1,26   1,26         c 
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