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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap pH Putih 

Telur pidan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH putih telur 

pidan hal ini desebabkan adanya penanbahan bahan yang 

bersifat basa kuat di dalam larutan pembuatan telur pidan. 

Data dan analisis ragam pH putih telur pidan selengkapnya 

disajikan pada Lampiran 4. Rata-rata dan hasil UJBD nilai pH 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai rata-rata pH putih telur pidan dengan 

konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 8,22
a  

± 0,129 

P1 1,4% 8,62
b
± 0,108 

P2 2,8% 10,55
c 
± 0,156 

P3 4,2% 10,69
c  

± 0,111 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH 

penelitian berkisar antara 8,22 hingga 10,69 dengan nilai pH 

tertinggi sebesar 10,69 yang diperoleh dari perlakuan 
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penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 4,2% (P3), 

sedangkan nilai pH terendah 8,22 diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 0% (P0).  

Nilai pH putih telur pidan semakin meningkat seiring 

bertambahnya konsentrasi NaOH yang ditambahkan, hal ini 

sesuai dengan pendapat Lukman (2008) penambahan garam 

pada proses pengawetan telur dapat meningkatkan pH, kerena 

berkaitan dengan proses penguapan CO2 dan H2O yang 

berjalan lebih cepat, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan 

perubahan nilai pH. Peningkatan pH terjadi karena CO2 yang 

berada dalam putih telur selama penyimpanan berkurang 

menurut Wulandari (2004). Peningkatan pH yang terjadi pada 

telur diduga disebabkan oleh hilangnya CO2 dan aktivitas 

enzim proteolitik yang merusak membran vitellin (Fajarika, 

Radiati, dan Awwaly, 2013).  

Peningkatan nilai pH pada putih telur pidan 

dipengaruhi adanya perpindahan sifat basa dari larutan NaOH 

kedalam putih telur, pH basa pada putih telur pidan juga dapat 

mempengaruhi warna dan juga tekstur telur pidan 

peningkatan pH telur pidan akan terus berlangsung selama 

proses perendaman telur dengan menggunakan NaOH 

berlangsung sehingga semakin lama proses perendaman telur 

dengan penambahan NaOH akan semakin meningkatkan pH 

putih telur (Lertitikul, Benjakul, and Tanaka, 2007)    

 

4.2. Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap pH 

Kuning Telur pidan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH kuning telur 

pidan yang disebabkan karena adanya penambahan NaOH 
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yang bersifat basa kuat sehingga dapat meningkatkan nilai pH 

kuning telur pidan. Data dan analisis ragam pH kuning telur 

pidan selengkapnya disajikan pada Lampiran 5. Rata-rata dan 

hasil UJDB nilai pH penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai rata-rata pH kuning telur pidan dengan 

konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 6,28
a  

± 0,112 

P1 1,4% 7,16
b 
± 0,324 

P2 2,8% 9,89
cd 

± 0,096 

P3 4,2% 10,25
d 
± 0,103 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH 

penelitian berkisar antara 6,28 hingga 10,25 dengan nilai pH 

tertinggi sebesar 10,25 yang diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 4,2% (P3), 

sedangkan nilai pH terendah 6.28 diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 0% (P0).  

Nilai pH kuning telur pidan semakin meningkat 

seiring bertambahnya konsentrasi NaOH yang ditambahkan, 

hal ini sesuai dengan pendapat Eiser et al. (2009) yang 

menyatakan bahwa perlakuan basa pada proses pembuatan 

makanan awetan seperti telur pidan akan merubah warna telur 

menjadi coklat tua dan transparan dengan rasa yang berbeda 
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dengan telur asin, selain itu penambahan NaOH pada larutan 

perendaman telur akan secara langsung meningkatkan pH 

telur menjadi basa sampai pada pH 12 atau lebih. . 

Nilai pH kuning telur lebih rendah dibanding dengan 

pH putih telur, karena berkaitan dengan proses perombakan 

dan pelepasan CO2 yang berjalan lambat serta adanya bagian 

putih telur yang membatasi penguapan CO2 (Fajarika dkk., 

2013). 

 

4.3. Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap Kadar 

Protein Putih Telur pidan 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) terhadap kadar protein telur pidan. Data 

dan analisis ragam kadar protein telur pidan selengkapnya 

disajikan pada Lampiran 6. Rata-rata dan hasil UJDB kadar 

protein penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Nilai rata-rata kadar protein telur pidan dengan 

konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 9,91
b  

± 0,687 

P1 1,4% 9,13
ab 

± 0,420 

P2 2,8% 8,62
a 
± 0,760 

P3 4,2% 8,32
a  

± 0,744 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata kadar protein 

penelitian berkisar antara 8,32 hingga 9,91 dengan kadar 

protein tertinggi sebesar 9,91 yang diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 0% (P0), sedangkan 

kadar protein terendah 8,32 diperoleh dari perlakuan 

penambahan konsentrasi NaOH sebanyak 4,2% (P3).  

Penambahan NaOH pada telur pidan akan 

menurunkan nilai kadar protein putih telur pidan karena 

protein putih telur pidan terdenaturasi oleh panas dan sifat 

basa dari penambahan NaOH, hal ini sesuai dengan pendapat 

Campbell, Raikos, and Euston (2003) yang menyatakan 

bahwa beberapa jenis protein yang terkandung dalam telur 

dapat terdenaturasi di bawah kondisi suhu yang panas dan pH 

yang tinggi. Menurut Simanjuntak, Wasito, dan Widyaka 

(2013), kandungan protein dalam telur itik bagian putih 

sebesar 11%, sedangkan kuning telur sebesar 17%.  
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 Proses pengawetan telur menggunakan larutan basa 

akan menghasilkan perubahan fisik dan kimia pada putih 

maupun kuning telur, dibawah kondisi yang basa akan 

meningkatkan kekentalan pada putih telur dan tekstur menjadi 

kebih keras serta dapat pula memecah protein menjadi 

senyawa-senyawa yang lebih komplek menurut Zhao and Thu 

(2010). Menurut Mine (2002) kondisi panas pada larutan basa 

dapat merubah molekul protein pada putih telur 

mengakibatkan adanya proses denaturasi oleh panas sehingga 

protein pada putih telur dapat menurun. Ophart  (2003) 

menyatakan bahwa suhu yang tinggi dapat meningkatkan 

energi kinetik yang menyebabkan molekul penyusun protein 

bergerak sangat cepat sehingga merusak ikatan molekul. 

Pemanasan akan membuat protein terdenaturasi lebih banyak 

sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini 

terjadi karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya 

interaksi non- kovalen yang ada pada struktur alami protein 

tetapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang berupa 

ikatan peptida. Handayani (2010) menyatakan bahwa telur 

yang mengalami proses pemanasan akan mengalami 

penurunan kadar protein. Denaturasi protein juga dapat terjadi 

karena penambahan garam pada telur.    

 

 

4.4. Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap Warna 

(L*, a*, b*) pada Kuning Telur Pidan 

4.4.1   Warna L* (lightness) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna (L*) pada kuning 

telur pidan. Data dan analisis ragam Warna (L*) kuning telur 
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pidan selengkapnya disajikan pada Lampiran 7. Rata-rata dan 

hasil UJDB nilai warna L* (lightness)   penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 7. Nilai rata-rata warna  L* (lightness)  kuning telur 

pidan dengan konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 56,81
d 
± 0,496 

P1 1,4% 47,15
c 
± 0,460 

30,67
b 
± 0,570 P2 2,8% 

P3 4,2% 26,89
a  

± 0,482 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata wana L* 

(lightness) penelitian berkisar antara 26,89 hingga 56,81 

dengan wana L* (lightness)  tertinggi sebesar 56,81 yang 

diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi NaOH 

sebanyak 0% (P0), sedangkan wana L* (lightness) terendah 

26,89 diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi 

NaOH sebanyak 4,2% (P0).  

Penambahan NaOH pada telur pidan akan 

menurunkan nilai L* sehingga di dapatkan warna telur yang 

mendekati hitam, hal ini sesuai dengan pendapat Suyatma 

(2009) menyatakan bahwa notasi L*: 0 (hitam); 100 (cerah) 

menyatakan bahwa cahaya pantul yang dihasilkan warna 

akromatik putih, abu-abu dan hitam. Menurut Pomeranz and 
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Meloans (1994), Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang 

dengan kisaran 0-100 dimana 0 menyatakan kecenderungan 

warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 

menyatakan kecenderungan warna terang atau putih. Menurut 

Prasetya dkk. (2012) NaOH juga sangat larut dalam air dan 

akan melepaskan kalor ketika dilarutkan dalam air sehingga 

mempercepat proses masuk nya zat warna yang terkandung 

pada teh hitam menjadikan telur lebih berwarna gelap 

dibnding telur yang tidak di beri penambahan NaOH.  
Warna merupakan faktor kualitas yang berpengaruh 

dan sangat utama bagi makanan. Aroma, rasa, dan tekstur 

warna memegang peranan penting dalam penerimaan 

makanan. Selain adanya reaksi tersebut tingkat kecerahan 

juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan telur, jenis 

telur, dan sari tambahan (Febriana, Gozali, dan Rusdian, 

2007) 

 

4.4.2   Warna a* (redness) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna a* pada kuning 

telur pidan. Data dan analisis ragam warna a* kuning telur 

pidan selengkapnya disajikan pada Lampiran 8. Rata-rata dan 

hasil UJDB nilai warna a* (redness) penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Nilai rata-rata warna  a* (redness)  kuning telur 

pidan dengan konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 23,60
d 
± 0,353 

P1 1,2% 17,44
c 
± 0,256 

P2 2,8% 14,15
b 
± 0,182 

P3 4,2% 11,33
a  

± 0,330 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata warna a* 

(redness) penelitian berkisar antara 11,33 hingga 23,60 

dengan warna a* (redness) tertinggi sebesar 23,60 yang 

diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi NaOH 

sebanyak 0% (P0), sedangkan warna a* (redness) terendah 

11,33 diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi 

NaOH sebanyak 4,2% (P0).  

Penambahan NaOH pada telur pidan akan 

menurunkan nilai a* sehingga di dapatkan warna telur yang 

mendekati hijau, hal ini sesuai dengan pendapat Suyatma  

(2009) Notasi a* menunjukan warna campuran dari warna 

merah dan hijau dengan nilai a*(+) dari 0 sampai +80 untuk 

warna merah sedangkan nilai a*(-) dari 0 sampai -80 untuk 

warna hijau. Menurut Suryatno, Hedi, Basito, dan Wiidowati 

(2012) warna merupakan petunjuk adanya perlakuan kimia 

dalam suatu bahan pangan yang telah mengalami pemanasan 

akan terlihat nyata dalam perubahan warna.  
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Warna Kuning telur sebelum diasinkan atau sebelum 

melalui proses pengawetan adalah kuning, warna akan 

berubah mencadi kuning kecoklatan, coklat tua, kehijauan, 

oranye, atau kuning cerah setelah melalui proses pengasinan 

atau pengawetan Oktaviani dkk. (2012). Senyawa yang ada 

pada teh hitam dan NaOH memberikan karakteristik warna 

yang kuning yang cenderung kehijauan atau kecoklatan. 

Tinggi nya intensitas warna coklat pada telur pidan di 

pengaruhi juga dengan adanya penambahan NaOH yang 

bersifat basa dan panas sehingga mempercepat proses 

masuknya warna dari teh hitam pada proses perendaman telur 

dan akan meningkat sebanding dengan waktu perendaman 

telur semakin lama waktu perendaman akan meningkatkan 

intensitas warna kecoklatan atau menurunkan nilai a* telur 

pidan ( Ganesan et al., 2014).  

 

4.4.3   Warna b* (yellowness) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa NaOH 

dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna (b*) pada kuning 

telur pidan. Data dan analisis ragam warna (b*) kuning telur 

pidan selengkapnya disajikan pada Lampiran 9. Rata-rata dan 

hasil UJDB nilai warna b*(yellowness) penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Nilai rata-rata warna  b*(yellowness) kuning telur 

pidan dengan konsentrasi NaOH yang berbeda 

Perlakuan Konsentrasi NaOH Rata-Rata 

P0 0% 35,50
d 
± 0,248 

P1 1,4% 30,08
c 
± 0,221 

P2 2,8% 28,35
b 
± 0,179 

P3 4,2% 26,77
a 
± 0,467 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata warna b* 

(yellowness) penelitian berkisar antara 26,77 hingga 35,52 

dengan warna b* (yellowness) tertinggi sebesar 35,52 yang 

diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi NaOH 

sebanyak 0% (P0), sedangkan warna b* (yellowness) terendah 

26,77 diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi 

NaOH sebanyak 4,2% (P3). Penambahan NaOH pada telur 

pidan akan menurunkan nilai a* sehingga di dapatkan warna 

telur yang mendekati hijau, hal ini sesuai dengan pendapat 

Suyatma (2009) Notasi b* menunjukkan warna campuran 

biru-kuning dengan nilai b*(+) dari 0 sampai +70 untuk 

warna kuning dan nilai b*(-) dari 0 sampai -70 untuk warna 

biru. Spektrum warna CIELAB disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Spektrum Warna CIELAB 

 (Suyatma, 2009) 

 

 Nilai b* (yellowness) menyatakan tingkat warna 

kuning atau biru suatu produk dengan kisaran nilai 0-100, 

yang menunjukan intensitas warna kuning (+) atau biru (-) ( 

Putri, 2011). 

Nilai warna b* merupakan derajat kromatis yang 

menunjukan warna kebiruan atau kekuningan. Nilai b* negatif 

menunjukan derajat kebiruan. Nilai b* positif menunjukan 

derajat kekuningan. Menurunnya intensitas warna b* kuning 

telur pidan sangat berkaitan dengan semakin tingginya 

konsentrasi NaOH yang di tambahkan saat proses pembuatan 

telur pidan dan mengakibatkan warna kuning telur semakin 

menurun atau lebih gelap (Hutching, 1999). Perbandingan 

warna telur pidan dengan penambahan NaOH yang berbeda 

dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik  

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mendapatkan keputusan dari perbedaan 

perlakuan yang diberikan pada tiap variabel. Perlakuan 

terbaik diambil dengan menggunakan metode deskriptif 
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antara variabel penelitian seperti pH, kadar protein dan warna 

dibandingkan dengan jurnal terkait. 

 Perlakuan terbaik pada pH putih telur dengan 

penambahan NaOH sebanyak 4,2% (P3) merupakan hasil 

terbaik dengan nilai pH sebesar 10,69 . Perlakuan terbaik 

pada pH kuning telur dengan penambahan NaOH sebanyak 

4,2% (P3) merupakan hasil terbaik dengan nilai pH sebesar 

10,25. Menurut Eiser et al. (2009) penambahan NaOH pada 

larutan perendaman telur akan secara lanngsung 

meningkatkan pH telur menjadi basa sampai pada pH 12 atau 

lebih, sehingga terjadinya peningkatan nilai pH selama proses 

pengawetan atau perendaman telur akan semakin baik. 

Perlakuan terbaik pada kadar protein putih telur dengan 

penambahan NaOH sebanyak 0% merupakan hasil terbaik 

dengan kadar protein sebesar 9,91% karena semakin banyak 

konsentrasi NaOH yang di tambahkan akan menurunkan nilai 

kadar protein putih telur. Marandi, Sechdev and Khan (2013) 

menyatakan bahwa kadar protein telur asin pada hasil 

penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh beberapa peneliti 

dimana telur itik asin memiliki kandungan protein 11,32%. 

Menurut Mine (2002) penurunan kadar protein juga 

disebabkan karena adanya kondisi panas selama perendaman 

telur dengan penambahan NaOH yang bersifat basa. 

 Warna L*,a*,b* pada telur pidan dengan penambahan 

konsentrasi NaOH didapatkan hasil terbaik pada konsentrasi 

4,2% dengan hasil secara berurutan antara lain: 26,89; 11,33; 

26,77, semakin banyak penambahan NaOH nilai warna telur 

pidan akan semakin menurun. Menurut Ganesan et al. (2014) 

tingginya intensitas warna coklat pada telur pidan dipengaruhi 
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juga dengan adanya penambahan teh hitam pada proses 

perendaman telur menggunakan NaOH dan akan meningkat 

sebanding dengan waktu perendaman telur.  

 


