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ABSTRACT 

 

 The aim of this research was to determine the optimal 

proportion of basil leaves (Ocimum basilicum L.) in term of 

water content of egg yolk, protein content, texture and sensory 

evaluation on salted egg using a dry method. The method used 

in the research was experimental laboratory with a Completely 

Randomized Design (CRD) five treatments and three 

replication. Data was analyzed by analysis of variance 

(ANOVA) and continued by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). The Basil leaves treatments were P0(0%), P1(5%), 

P2(10%), P3(15%) and P4(20%). The result showed that basil 

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

the egg color, gave significantly difference effect (P<0.05) on 

protein content and texture, and gave highly significant 

difference effect (P<0.01) on water content of egg yolk, aroma 

and flavor.  The conclution was the addition basil leaves 20% 

on salted egg was the best treatment and suggested were to 

continue testing on microbiology and long shelf. 
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RINGKASAN 

 

 Daun kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan 

tanaman herbal yang mengandung minyak atsiri, flavonoid, 

tanin yang berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, serta 

sebagai pengawet alami dan memberikan cita rasa yang khas.  

Penambahan daun kemangi dalam pembuatan telur asin 

diharapkan dapat memberikan inovasi pengolahan telur asin 

dan sebagai bahan informasi masyarakat dan industri pangan 

tentang pengaruh pemanfaatan daun kemangi dalam proses 

pengasinan telur serta menambah nilai ekonomis telur. 

 Penelitian ini dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2016 

hingga 5 Januari 2017 di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penambahan daun kemangi terhadap telur asin ditinjau dari 

kadar air kuning telur, kadar protein, tekstur dan organoleptik, 

serta untuk mengetahui konsentrasi daun kemangi yang tepat 

untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas ditinjau dari 

kadar air kuning telur, kadar protein, tekstur dan organoleptik. 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mailto:yaumistyaf@yahoo.com
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telur itik yang diasinkan. Telur itik diperoleh dari peternakan 

itik yang berada di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Malang 

sebanyak 120 butir. Pengasinan dilakukan dengan 

menggunakan serbuk batu bata, garam dan daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) yang diblender halus. Daun kemangi 

dan garam diperoleh dari pasar Merjosari Malang. Metode 

yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali 

ulangan. Adapun 5 perlakuan tersebut yaitu P0 (kontrol), P1 

(penambahan daun kemangi 5%), P2 (penambahan daun 

kemangi 10%), P3 (penambahan daun kemangi 15%), dan P4 

(penambahan daun kemangi 20%). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

daun kemangi memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air kuning telur, organoleptik aroma 

dan rasa, memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar protein dan tekstur serta tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap organoleptik warna. Rata-rata 

kadar air kuning telur yang dihasilkan pada penelitian ini 

berkisar 32,42% - 37,85%, kadar protein 13,19% - 15,58%, 

tekstur 4,57 – 6,17 N, skor warna 3,40 - 3,87, skor aroma 2,27 

- 4,47 dan skor rasa 2,20 - 4,07. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 

konsentrasi daun kemangi pada telur itik asin berpengaruh 

sangat nyata terhadap kadar air kuning telur, tekstur, 

organoleptik aroma dan rasa, berpengaruh nyata terhadap 

kadar protein dan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap organoleptik warna. Perlakuan terbaik diperoleh pada 

perlakuan P4 dengan penggunaan daun kemangi sebanyak 

20% dimana memiliki kadar air kuning telur 32,42±0,44; 

kadar protein 13,19±0,64; tekstur 6,17±0,49; skor warna 

3,87±0,61; skor aroma 4,47±0,12 dan skor rasa 4,07±0,42. 

Saran penelitian dapat  menggunakan daun kemangi sebanyak 

20% dalam pembuatan telur asin dan dilanjutkan lagi untuk 

pengujian tentang uji mikrobiologi dan lama simpan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Aspirasi masyarakat dalam pembangunan peternakan 

di Indonesia khususnya melalui Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan melalui 

pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani dan 

kebutuhan untuk industri. Keberhasilan pada sektor 

peternakan, terutama pada unggas ditunjukkan dari hasil 

produksi ternak yaitu daging dan telur. Konsumsi telur yang 

tinggi diikuti dengan produksi telur yang setiap tahunnya 

relatif meningkat (Dirjen Peternakan, 2014). Berdasarkan data 

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) bahwa 

konsumsi telur ayam per kapita tahun 2014 sebesar 6.309 kg, 

mengalami peningkatan sebesar 2,54% dari konsumsi tahun 

2013 sebesar 6.153 kg. Tingginya konsumsi telur diikuti 

dengan produksi telur di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 

1.372.829 ton (Dirjen Peternakan, 2016). Telur merupakan 

salah satu produk peternakan yang memberikan sumbangan 

terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat, karena 

telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki 

rasa yang lezat, mudah untuk dicerna dan gizi tinggi. Telur 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pencampur berbagai 

makanan, seperti kue, roti, tepung telur, obat dan lain 

sebagainya. Nilai gizi tertinggi terdapat pada kuningnya. 

Kuning telur mengandung asam amino essensial, serta mineral 

seperti fosfor, besi, sedikit kalsium dan vitamin B kompleks. 

Telur memiliki kandungan protein tinggi dan susunan protein 

yang lengkap, sebagian protein (50%) dan semua lemak 

terdapat pada kuning telur. Pada putih telur jumlahnya sekitar 



  

2 

 

60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan 

sedikit karbohidrat. Secara umum telur ayam dan telur itik 

merupakan telur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat 

karena kandungan gizinya yang melimpah, serta telur sangat 

baik dikonsumsi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. 

 Telur memiliki kelemahan antara lain, kulit telur yang 

mudah retak atau pecah 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 serta 

dapat menyebabkan perubahan kimia dan mikrobiologis 

(Departemen Kesehatan, 2006). Kerusakan pada telur berupa 

kerusakan fisik (pecah dan retak). Penurunan kualitas telur 

disebabkan oleh kontaminasi mikroorganisme, kotoran yang 

menempel pada kulit telur, serta penguapan air dan gas-gas 

seperti karbondioksida, ammonia, nitrogen dan hidrogen 

sulfida dari dalam telur (Jazil, Hintono dan Mulyani., 2013). 

Udara yang keluar dari dalam telur menyebabkan derajat 

keasaman naik, serta keluarnya uap air dari dalam telur yang 

membuat berat telur turun, serta putih telur encer sehingga 

kesegaran telur menurun. 

 Olahan telur itik yang paling dikenal dan digemari 

oleh masyarakat Indonesia adalah telur asin. Telur asin 

merupakan teknologi hasil peternakan yang diawetkan dengan 

cara pengasinan. Disamping untuk pengawetan, pengasinan 

juga dapat meningkatkan cita rasa pada telur, yaitu timbulnya 

rasa masir pada kuning telur. Hal ini dikarenakan telur itik 

mempunyai pori-pori besar sehingga baik untuk diolah 

menjadi telur asin. Ada beberapa cara pengawetan telur antara 

lain dengan cara pengasinan atau penggaraman, tepung telur 

dan dibuat pindang. Pengawetan yang sering banyak dilakukan 
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adalah dengan cara pengasinan dengan pembalutan 

menggunakan garam dicampur dengan batu bata merah halus 

atau disebut juga metode kering. Selain itu dapat juga 

menggunakan abu maupun perendaman dalam larutan garam 

(metode basah). 

 Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan 

tanaman herbal yang mudah dicari dan diperoleh, serta harga 

yang relatif murah. Daun kemangi biasanya digunakan sebagai 

obat dan campuran makanan. Daun kemangi mengandung 

minyak atisiri seperti, sineol, methylchavicol, eugenol, protein, 

kalsium, fosfor, belerang, vitamin A dan vitamin C. Mintak 

atsiri mengandung campuran yang termasuk didalamnya 

aldehyde, alkohol, ester, keton dan terpen. Pada biji kemangi 

mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, sedangkan 

daunnya mengandung minyak atsiri (methylcavicol), flavonoid 

dan tanin (Sesella, 2010). Tanin adalah senyawa kimia polimer 

fenolik yang mempunyai sifat antimikroba dan bersifat racun 

terhadap khamir, bakteri dan kapang, sehingga dapat 

mencegah kerusakan dan mempertahankan kualitas telur 

dengan menutupi pori-pori kulit telur (Novia, Juliyarsi dan 

Andalusia., 2011). Selain tanin, flavonoid juga berfungsi 

sebagai antibakteri yang dapat menghambat sintesis asam 

nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma dan 

menghambat metabolisme energi sel (Cushnie and Lamb, 

2005). Penggunaan konsentrasi daun kemangi sebagai permen 

herbal pencegah bau mulut yang telah dilakukan oleh Nirmala, 

Budiyanto, Wradani dan Stiyawan. (2014) yaitu sebesar 25%, 

50%, 75% dan 100% hal ini menunjukkan bahwa permen 

herbal dari ekstrak daun kemangi memiliki daya hambat 

terhadap Streptococcus viridans yang jauh lebih baik daripada 

permen di pasaran. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pemberian daun kemangi pada 

proses pengasinan terhadap kualitas telur asin ditinjau dari 

kadar air kuning telur, kadar protein, tekstur dan organoleptik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berapa konsentrasi daun kemangi (Ocimum basilicum 

L.) yang tepat untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas 

baik ditinjau dari kadar air kuning telur, kadar protein, tekstur 

dan organoleptik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui konsentrasi daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.) yang tepat untuk menghasilkan telur asin yang 

berkualitas baik ditinjau dari kadar air kuning telur, kadar 

protein, tekstur dan organoleptik. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

masyarakat mengenai pengawetan telur asin dan dapat 

menjadi pilihan dalam pembuatan telur asin. 

b. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan dalam upaya 

pengawetan telur asin untuk meningkatkan kualitas 

telur asin. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang 

dikenal sebagai sumber protein hewani yang cukup tinggi 

dengan susunan asam-asam amino yang lengkap, selain itu 

telur juga mengandung lemak tak jenuh, vitamin dan mineral 

yang diperlukan oleh tubuh. Telur memiliki rasa yang lezat, 
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mudah dicerna, dan bergizi tinggi, selain itu harga yang relatif 

murah, mudah diperoleh serta dapat diolah menjadi berbagai 

macam produk makanan, menjadikan telur banyak disukai dan 

dikonsumsi oleh masyarakat. Telur merupakan produk yang 

mudah mengalami kerusakan, baik kerusakan alami, kimiawi 

maupun kerusakan akibat mikroorganisme melalui pori-pori 

telur. Usaha untuk mempertahankan kualitas telur dengan cara 

pengawetan. Pengawetan telur dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas, memperpanjang daya simpan telur 

sekaligus menambah cita rasa. Salah satunya yaitu dengan 

metode pengasinan. Metode pengasinan yang digunakan yaitu 

metode kering dengan membalut telur dengan menggunakan 

garam yang dicampur batu bata merah halus. Pembuatan telur 

asin ini menggunakan telur itik karena memiliki cangkang 

yang lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam, sehingga 

tidak mudah retak saat ketika dilakukan pemeraman. Telur 

asin pada umumnya dibuat dengan proses penggaraman tanpa 

memodifikasi produk yang dapat meningkatkan kualitas dari 

telur asin, maka dari itu diperlukan adanya perlakuan khusus 

untuk memberikan hasil yang dapat meningkatkan kualitas 

telur asin.  Teknologi pengawetan  telur asin dapat dilakukan 

dengan penggunaan daun kemangi yang berfungsi sebagai 

pengawet alami pada saat proses pembuatan telur asin. 

 Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan 

salah satu tanaman herbal, yang memiliki beberapa kandungan 

minyak atisiri, saponin, flavonoid, dan tanin yang berfungsi 

sebagai antioksidan dan antibakteri, selain itu juga sebagai 

pengawet alami serta memberikan cita rasa yang khas pada 

makanan.  Pengawet dengan bahan alami seperti daun 

kemangi yang terbukti dapat menghambat bakteri patogen. 

Diharapkan daun kemangi tersebut dapat meningkatkan 
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kualitas dari telur asin terhadap kadar air kuning telur, kadar 

protein, tekstur dan organoleptik. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh tingkat penggunaan daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) terhadap kadar air kuning telur, kadar 

protein, tekstur dan organoleptik. Skema kerangka pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian pengaruh tingkat 

penggunaan daun kemangi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian Pembuatan Telur   

Asin dengan Penambahan Daun Kemangi 

Telur 

Bernilai gizi lengkap 

namun mudah mengalami 

kerusakan 

Pengawetan dengan metode 

penggaraman 

Mempertahankan daya 

simpan dan meningkatkan 

nilai ekonomis 

Daun Kemangi 

Tanaman herbal yang 

mengandung Minyak atsiri, 

flavonoid, tanin berfungsi 

sebagai antioksidan dan 

antibakteri, serta 

meningkatkan flavor 

Sebagai pengawet alami 

dan memberikan cita rasa 

yang khas pada makanan 

Penggunaan daun kemangi pada telur asin mampu meningkatkan 

karakteristik sensori, citarasa dan kualitasn dari telur asin. 

Telur asin 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian penggunaan daun kemangi yang 

berbeda pada proses pengasinan telur diduga memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kadar air kuning telur, kadar 

protein, tekstur dan organoleptik telur asin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telur 

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang 

berasal dari unggas dengan kandungan gizi yang lengkap dan 

mudah dicerna (Budiman dkk., 2012). Telur dapat 

dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai 

makanan, tepung telur, obat dan lain sebagainya. Kandungan 

gizi sebutir telur ayam dengan berat rata-rata 50 - 60 gram 

yang terdiri dari 13% protein, 12% lemak, serta vitamin dan 

mineral. Pada kuning telur mengandung asam amino essensial 

yang dibutuhkan serta mineral, seperti: besi, fosfor, sedikit 

kalsium dan vitamin B kompleks. Sebagian protein sekitar 

50% dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Putih telur 

jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bagian telur mengandung 

5 jenis protein dan sedikit karbohidrat (Nugraheni, 2013).  

 Secara umum struktur fisik telur ayam terdiri dari tiga 

bagian yaitu kulit telur (8% - 11%), putih telur (56% - 61%) 

dan kuning telur (27% - 31%). Bentuk telur ayam normal 

secara umum yaitu bentuk oval dengan salah satu bagian 

meruncing sedangkan ujung lainnya tumpul. Susunan struktur 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Struktur Telur (Yuwanta, 2004) 
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 Telur memiliki kelemahan yaitu sifat yang mudah 

rusak, baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan 

akibat mikroorganisme melalui pori-pori telur (Nugraheni, 

2013). Pertahanan telur agar tidak mudah rusak yaitu dengan 

pertahanan alamiah yang terdiri dari pertahanan fisik berupa 

kutikula, kerabang telur dan selaputnya, serta pertahanan 

kimia yang berupa faktor antimikroba alamiah (albumin). 

Keawetan pada telur tergantung pada keadaan kerabang telur 

(Soejoedono, 2002). Kerabang telur adalah lapisan luar telur 

yang memiliki sifat keras, halus, dilapisi kapur dan terikat kuat 

pada bagian luar dari lapisan membran kulit luar yang dapat 

melindungi dari penurunan kualitas yang disebabkan oleh 

kontaminasi mikroba, kerusakan fisik, maupun penguapan 

(Jazil dkk., 2013). 

 Terdapat 6 macam jenis telur unggas yang sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu telur ayam ras, 

itik/bebek, kalkun, puyuh, angsa dan merpati (Romanoff and 

Romanoff, 1963). Berikut secara rinci rata-rata bobot telur, 

komposisi telur dan warna kulit telur beberapa spesies unggas 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-Rata Bobot Telur, Komposisi dan Warna Kulit 

Telur beberapa Spesies  Unggas 

No 
Macam 

Unggas 

Bobot 

Telur 

(gr) 

Putih 

Telur 

(%) 

Kuning 

Telur 

(%) 

Kulit 

Telur 

(%) 

Warna Kulit 

Telur 

1 Ayam Ras 58 55,8 31,8 31,8 Putih kecoklatan 

2 Itik/Bebek 80 52,6 35,4 35,4 Biru kehijauan 

3 Kalkun 85 55,9 32,3 32,3 Putih kemerahan 

4 Puyuh 10 47,4 31,9 31,9 Bercak hitam 

5 Angsa 200 52,5 35,1 35,1 Putih 

6 Merpati 17 74,0 17,9 17,9 Putih kekuningan 

Sumber: Romanoff and Romanoff (1963) 
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2.2. Telur Itik 

 Telur itik merupakan sumber makanan yang memiliki 

nilai gizi cukup baik, karena kandungan protein dan lemak 

yang tinggi dibandingkan dengan telur ayam (Azis et al., 

2012). Secara umum warna kulit telur itik bervariasi, pada 

telur itik jawa berwarna hijau kebiruan, itik bali berwarna biru 

keputih-putihan dan telur itik alabio berwarna biru pucat 

(Soekarto, 2013). Telur itik memiliki bau amis yang tajam, 

sehingga penggunaan telur itik dalam berbagai makanan tidak 

terlalu luas dibandingkan dengan telur ayam. Bobot dan 

ukuran telur itik lebih besar dari pada telur ayam yaitu berkisar 

70 - 80 gram per butir. Telur itik sangat lazim untuk diasinkan 

karena penetrasi garam kedalam telur pada telur itik lebih 

mudah (Suprapti, 2002).  

 Kandungan gizi pada telur itik lebih tinggi 

dibandingkan dengan telur ayam. Perbandingan kandungan 

gizi dari berbagai macam telur dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Telur Ayam dan Itik 

No. Unsur Gizi 
Telur Ayam Telur itik 

Putih Kuning Putih Kuning 

1 Energi (kal) 46,00 355 47,00 377 

2 Air (g) 87,00 49,40 87,80 47,00 

3 Protein (g) 10,80 16,40 11,00 17,00 

4 Lemak (g) 0 31,9 0 34,00 

5 Karbohidrat (g) 0,80 0,70 0,80 0,80 

6 Mineral (g) 0,60 1,70 0,40 1,20 

7 Kalsium (mg) 6,00 147 21,00 150 

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

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

10 Vitamin A (mg) 0 600 0 861 

11 Vitamin B (mg) 0,01 0,27 0,01 0,60 

Sumber: Suprapti (2002) 
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 Beberapa kelemahan telur itik dibandingkan dengan 

telur ayam bila dalam keadaan segar, antara lain telur itik 

memiliki daya buih lebih rendah dari telur ayam dan telur itik 

memiliki pori-pori yang lebih banyak daripada telur ayam. 

Penguapan yang terjadi pada telur itik lebih besar, karena 

banyaknya pori-pori dan permukaan cangkang telur ayam. 

Telur itik akan lebih cepat mengalami penurunan kualitas. 

Selain itu telur itik mempunyai kelebihan yaitu dibuat sebagai 

telur asin (Budiman dkk., 2012). 

 

2.3. Telur Asin 

 Telur asin merupakan salah satu produk hasil olahan 

telur yang telah mengalami proses pengawetan dengan tujuan 

menambah cita rasa dan memiliki masa simpan yang lebih 

lama. Telur yang biasa digunakan dalam pengasinan adalah 

telur tiik, karena penetrasi garam kedalam telur pada telur itik 

lebih mudah (Suprapti, 2002). Telur itik asin memiliki cita 

rasa yang khas dengan daya awetnya yang cukup lama, 

membuat telur asin banyak disukai oleh masyarakat dan dapat 

meningkatkan nilai ekonomi. Metode pengasinan yang biasa 

dilakukan hingga sekarang adalah perendaman pada larutan 

garam atau pembalutan dengan adonan garam dan bubuk bata 

merah atau abu gosok. Waktu yang biasa dibutuhkan untuk 

perendaman atau pembalutan kurang lebih 2 minggu atau 14 

hari (Wulandari, 2004). Pembuatan telur asin dengan 

menggunakan metode kering dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Prosedur Pembuatan Telur Asin Metode Kering 

  (Yuniati dan Almasyhuri, 2012)  

 

  

 

 

Telur itik 

Dicuci sampai digosok menggunakan amplas, ditiriskan dan dilap 

menggunakan kain 

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

homogen sehingga menjadi adonan 

Dibungkus dengan adonan 

Diperam selama 14 hari 

Pengupasan adonan dan dibersihkan 

Dikukus selama 30 menit 

Telur asin 
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 Menurut Kastaman dkk. (2008), telur asin yang 

berkualitas baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Sifat yang stabil pada telur asin, artinya dapat disimpan 

lama tanpa mengalami kerusakan. Semakin banyak garam 

yang digunakan dan semakin lama waktu pengasinan, 

maka telur semakin awet dan asin. 

2) Letak ukuran telur yang dikehendaki berada ditengah-

tengah. Apabila bergeser, kemungkinan penyebabnya 

adalah telur segar yang digunakan sudah rusak, sebaiknya 

telur diletakkan pada bagian tumpulnya menghadap 

keatas. 

3) Telur asin yang baik bebas dari bau amis, pahit, bau 

amoniak dan bau busuk. 

4) Telur asin hanya mengandung minyak dibagian pinggir. 

5) Adonan harus tercampur secara sempurna dengan garam, 

apabila tidak sempurna maka akan dihasilkan putih telur 

yang berwarna kebiruan. Pemberian sedikit kapur 

kedalam adonan menyebabkan putih telur berwana 

kekuningan. 

 Kerusakan pada telur asin sering disebabkan karena 

terjadinya penguapan air dan masuknya mikroorganisme 

melalui pori-pori cangkang telur. Kerusakan telur secara 

mikrobiologis disebabkan oleh Pseudomonas spp, Penicillium, 

Clostridium, Mocrococcus, Bacillus cladosporium dan 

penguapan air yang mengakibatkan penurunan berat telur asin 

(Lukman, 2008).  Kandungan gizi telur itik  segar dan telur itik 

asin dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Gizi Telur Itik Segar dan Telur Itik Asin 

No. Komposisi  
Telur Itik 

Segar Asin  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kalori (Kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Hidrat Arang (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (S.I) 

Vitamin B-1 (mg) 

Air (g) 

189,00 

13,10 

14,30 

0,80 

56,00 

175,00 

2,80 

1230,00 

0,18 

70,80 

195,00 

13,60 

13,60 

1,40 

120,00 

157,00 

1,80 

841,00 

0,28 

66,5 

Sumber: Haryoto (2000)  

 Prinsip proses pengasinan telur itik yaitu 

menggunakan garam dapur (NaCl). Garam berfungsi sebagai 

pemberi rasa asin dan mempertajam rasa gurih, sekaligus 

sebagai bahan pengawet karena garam mampu menyerap air 

dari dalam telur. Laju difusi garam akan masuk kedalam telur 

melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih telur lalu ke 

bagian kuning telur. Mekanisme pengawetan garam melalui 

ion Cl
-
 yang bekerja sebagai mikrobiostatik dan ion-ion garam 

akan masuk kedalam isi telur yang dapat menurunkan aktifitas 

air (Aw) dan mengawetkan dalam proses pengasinan, serta 

garam akan masuk kedalam telur setelah mengalami disosiasi 

menjadi ion Na
+
 dan ion Chlor berperan sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri dalam telur, sehingga telur menjadi awet, 

karena bakteri yang terkandung didalam telur akan mati 

(Ristanto, 2013). 
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2.4. Tanaman Daun Kemangi 

 Kemangi (Ocimum spp.) adalah salah satu tumbuhan 

yang dipergunakan sebagai bahan obat-obatan oleh 

masyarakat Indonesia. Kemangi banyak tumbuh didaerah 

tropis yang merupakan herba tegak atau semak, batangnya 

bercabang, berwarna hijau, beralur, berbulu, berkayu dan 

memiliki aroma yang sangat harum dengan tinggi 0,3 - 1,5 m. 

Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur dengan ujung yang 

runcing, pada bagian pangkal tumpul dengan tepi yang agak 

bergerigi, pertulangannya menyirip memiliki panjang 14 mm 

sampai 16 cm, dengan lebar 3 - 6 mm, panjang tangkai kurang 

lebih 1 cm. Pada bagian tangkai bunga berbentuk tegak, 

bersifat hemafrodit, berwarna putih keunguan dan sedikit 

harum. Bunga majemuk, berbulu, daun pelindung berbentuk 

elips, bertangkai pendek, mahkota berbentuk bulat telur. Buah 

berbentuk kotak, berwarna coklat tua, tegak dengan bagian 

ujung membentuk melingkar. Panjang kelopak buah yaitu 6-9 

mm. Bagian biji berukuran kecil, berwarna coklat tua, tiap 

buah terdiri dari 4 biji. Akar tanaman tunggang dan berwarna 

putih kotor. Daun kemangi memiliki banyak nama lain 

diberbagai daerah, diantaranya balakama (Manado); kemangi 

utan (Melayu); klamper, lampes (Sunda); kemangen, lampes 

(Jawa); kemanghi, koroko (Madura); uku-uku (Bali); dan lufe-

lufe (Ternate) (Maryati dkk., 2007). Gambar daun kemangi 

dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Sistematika daun kemangi dalam taksonomi menurut Maryati 

dkk. (2007): 

 Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Tubiflorae 

Famili   : Lameaceae 

Genus   : Ocimum 

Spesies   : Ocimum basilicum L.  

 

  
Gambar 4. Daun Kemangi 

Sumber: Batari (2007) 

 

2.4.1. Komposisi Daun Kemangi 

 Daun kemangi yang beraroma wangi ini memiliki 

kandungan minyak atsiri (methilen alkohol, eugenol, sineol, 

linalool, nerol, thymol), karvakrol, asam askorbat, asam 

ursolat, kampene, tanin, betakarotin, xylose, aldehida, 

alkaloida, terpineol, flavonoid, asam-asam lemak (linoleat, 

linolenat, oleat, palmitat dan asam stearat), glikosida, mineral-

mineral, fenol, pentosa, saponin, arginine dan boron (Almahdy 

dan Yandri, 2010). Komposisi kimia daun kemangi dapat 

dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Komposisi Kimia Daun Kemangi Per 100 Gram 

Nilai Gizi Jumlah 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (g) 

Fosfor (g) 

Besi (mg) 

β-karoten (μg) 

Thiamin (mg) 

Riboflavin (mg) 

Niasin (mg) 

Asam askorbat (mg) 

Air (%) 

43 

3,3 

1,2 

7,0 

320 

38 

4,8 

4500 

0,08 

0,35 

0,08 

27 

86,5 

         Sumber: Kharisma (2002) 

 

 Tanin adalah senyawa kimia polimer fenolik yang 

mempunyai sifat antimikroba dan bersifat racun terhadap 

khamir, bakteri dan kapang, sehingga dapat mencegah 

kerusakan dan mempertahankan kualitas telur dengan 

menutupi pori-pori kulit telur (Novia dkk., 2011). Selain tanin, 

flavonoid juga berfungsi sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi 

membran sitoplasma dan menghambat metabolisme energi sel 

(Cushnie and Lamb, 2005). Penggunaan konsentrasi daun 

kemangi sebagai permen herbal pencegah bau mulut yang 

telah dilakukan oleh Nirmala dkk. (2014) yaitu sebesar 25%, 

50%, 75% dan 100% hal ini menunjukkan bahwa permen 

herbal dari ekstrak daun kemangi memiliki daya hambat 
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terhadap Streptococcus viridans yang jauh lebih baik daripada 

permen di pasaran. 

 

2.5. Kadar Air Kuning Telur 

 Air (H2O) merupakan zat gizi yang terdapat dalam 

bahan pangan segar dengan jumlah yang paling besar. Kadar 

air sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan, selain 

menentukan tekstur bahan, air juga merupakan media bagi 

aktivitas mikroba serta substrat dari kegiatan enzimatis yang 

berlangsung pada bahan pangan (Susanto dan Widyaningsih, 

2004). Kandungan air dalam bahan pangan juga sangat 

berpengaruh terhadap daya simpan suatu bahan pangan, hal ini 

merupakan salah satu sebab mengapa didalam pengolahan 

pangan air yang terkandung sering dikurangi atau dikeluarkan 

dengan cara pengentalan atau penguapan dan pengeringan. 

Tujuan pengurangan air yaitu mengawetkan bahan pangan, 

serta untuk mengurangi besar dan berat bahan pangan 

sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan. Kadar air 

sangat berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan yang 

sebgaian besar mempunyai kadar air 70% atau lebih, seperti 

sayur-sayuran dan buah-buahan segar yang mempunyai kadar 

air 90 – 95%, ikan 70 – 80%, telur 70 – 75% dan daging 60 – 

70% (Winarno, 2004).  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riswazy (2016) 

bahwa rata-rata kadar air kuning telur asin dengan 

penambahan rebusan daun salam yaitu sebesar 31,47 – 33,76% 

dan perlakuan terbaik kadar air kuning telur pada penambahan 

konsentrasi rebusan daun salam sebesar 10% yaitu sebesar 

31,57%. Aprilia (2015) bahwa rata-rata kadar air kuning telur 

asin dengan penambahan sari kunyit dalam penelitian adalah 

35,23 – 37,03%.  
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 Penurunan kadar air pada telur asin yang mengalami 

perebusan dipengaruhi oleh proses pemanasan saat perebusan 

telur mentah. Penguapan air pada telur asin dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu diameter dan jumlah pori-pori cangkang 

telur, pH, suhu dan tekanan udara selama penyimpanan 

(Oktaviani dkk., 2012). Kadar air yang hilang dalam kuning 

telur disebabkan karena berkurangnya air menuju albumen dan 

keluar melewati proses pengasinan yang dapat berpindah dari 

kuning telur ke putih telur, kemudian menuju keluar melalui 

pori-pori telur (Ganasen and Benjakul, 2010). Garam dapat 

mencegah interaksi antara molekul-molekul air dengan 

kelompok hidrofilik dari protein yang mengakibatkan 

terjadinya penurunan kadar air pada kuning telur, sehingga 

dihasilkannya air bebas yang masuk kebagian putih telur 

(Wulandari, 2004). Telur asin yang mengalami pemasakan 

akan mengalami penurunan kadar air sebesar 4 – 6% dari 

kadar telur itik utuh. Kadar air pada telur asin yang mengalami 

pengasinan secara kombinasi mengalami penurunan sebesar 7 

– 16% dari kadar air telur itik utuh (Nurhidayat, 2013).  

 

2.6. Kadar Protein 

 Protein tersusun atas rantai-rantai panjang asam amino 

yang terikat dalam ikatan peptida. Protein merupakan sumber 

asam amino yang terdiri dari unsur karbon (C), Hidrogen (H), 

Oksigen (O) dan Nitrogen (N). Protein juga mengandung 

Sulfur (S), Besi (Zn), Fosfor (P), Iodium (I) dan Kolbalt (Co). 

Unsur utama protein adalah unsur nitrogen, karena terdapat 

didalam semua protein akan tetapi tidak terdapat didalam 

karbohidrat dan lemak. Protein berfungsi sebagai zat 

pembangun dalam pertumbuhan jaringan baru, sumber energi 

apabila penyediaan energi dari lemak dan karbohidrat tidak 
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mencukupi. Selain itu protein juga berfungsi dalam pengaturan 

proses biokimia, seperti pencernaan, anabolisme dan 

katabolisme zat gizi, pengaturan gula darah, ekskresi, tekanan 

darah, pembekuan darah, reaksi pertahanan tubuh dan 

sebagainya (Almatsier, 2002). 

 Protein yang terdapat didalam bahan pangan mudah 

mengalami perubahan-perubahan salah satunya yaitu 

terdenaturasi oleh perlakuan pemanasan. Denaturasi protein 

diartikan sebagai suatu perubahan terhadap struktur sekunder, 

tersier dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya 

pemecahan ikatan-ikatan kovalen atau dapat diartikan suatu 

proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, 

ikatan garam dan terbukanya lipatan atau wiru molekul protein 

(Winarno, 2004). Disamping denaturasi, protein juga 

mengalami degradasi yaitu pemecahan molekul kompleks 

menjadi molekul yang lebih sederhana oleh pengaruh asam, 

basa atau enzim. Hasil-hasil degradasi protein yaitu proteosa, 

pepton, polipeptida, peptida, asam amino, NH3 dan Unsur N. 

Dihasilkannya juga komponen yang menimbulkan bau busuk 

seperti merkaptan, skatol, putrescine dan H2S (Winarno dkk., 

1980). 

 Penambahan garam pada telur yang berlebihan juga 

dapat mengakibatkan protein mengalami denaturasi. Hal ini 

disebabkan adanya gangguan atau perubahan pada struktur 

sekunder dan tersier akibat terjadinya interaksi dengan garam 

(Amir dkk., 2012). Penambahan garam juga dapat 

menurunkan daya larut protein. Penurunan daya cerna 

disebabkan karena terhambatnya penetrasi enzim kedalam 

substrat protein atau tertutupnya sisi protein yang dapat 

diserang oleh enzim karena terjadinya ikatan silang tersebut 

(Winarno, 2004). Kadar protein putih telur itik segar yakni 
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11% dan kadar protein kuning telur itik segar sebesar 17% 

(Suprapti, 2002). 

 Hasil penelitian oleh Asih (2010) menunjukkan bahwa 

kadar protein telur asin dengan penambahan ekstrak daun jati 

sebesar 12,12%. Marsella (2016) menyatakan bahwa hasil 

penelitian pada kadar protein telur asin dengan penambahan 

rebusan daun salam sebesar 17,88% - 19,85% dan perlakuan 

terbaik sebesar 17,88% yang menunjukkan hasil kadar protein 

yang paling rendah. Penambahan larutan teh hijau pada telur 

asin memberikan nilai terbaik terhadap kadar protein sebesar 

15,11% (Fillaza, 2011). 

 

2.7. Tekstur 

 Perubahan tekstur pada suatu bahan makanan dapat 

mempengaruhi bau dan rasa yang ditimbulkan. Nilai yang 

semakin tinggi akan menghasilkan tekstur yang keras begitu 

pula semakin rendah nilai pada tekstur telur maka 

menghasilkan tekstur yang lembek (Prihantari, 2010).  

 Tekstur pada telur asin dapat dipengaruhi oleh kadar 

air yang rendah, karena dapat membuat tekstur telur asin 

menjadi keras (Kastaman dkk., 2012). Tekstur telur yang 

semakin padat karena tinggi rendahnya konsentrasi garam 

yang menyebabkan denaturasi protein sehingga terjadi 

penjendalan atau tingkat kekenyalan yang tinggi (Prihantari, 

2010). Protein putih maupun kuning telur akan terkoagulasi, 

apabila telur dipanaskan. Protein telur akan terkoagulasi 

semakin cepat dan berubah bentuk menjadi gel yang lama 

kelamaan berubah menjadi padat, apabila suhu semakin tinggi 

dan lama waktu saat pemasakan (Apendi dkk., 2013). 

 Tekstur putih telur dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kadar protein, suhu pemasakan, kekuatan ion dan 
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adanya interaksi dengan komponen lain. Penambahan garam 

pada proses pembuatan telur asin menimbulkan penyatuan 

protein, dimana menghasilkan pembentukan jaringan pada 

kuning telur (Ganasen and Benjakul, 2010). Tekstur kenyal 

putih telur disebabkan karena pada putih telur mengalami 

koagulasi pada saat proses pemanasan. Koagulasi yang terjadi 

pada suhu 60 - 70ºC perubahan tekstur atau viskositas bahan 

yang dapat mengubah rasa dan bau yang timbul (Zulaekah 

dkk., 2005). Tekstur dan konsistensi bahan akan 

mempengaruhi cita rasa suatu bahan. Perubahan tekstur dan 

viskositas bahan dapat mengubah rasa dan bau yang timbul 

(Saleh, 2004).  

 Rata-rata nilai tekstur putih telur asin yang dihasilkan 

dengan penambahan sari kunyit sebesar 3,50 N – 4,37 N 

(Aprilia, 2015). Wigati (2016) menyatakan bahwa nilai tekstur 

telur asin dengan penambahan tepung daun salam sebesar  

3,15 N – 4,43 N.  

 

2.8. Organoleptik 

 Uji organoleptik digunakan sebagai standar 

pengendalian mutu bahan pangan yang dilakukan pada proses 

produksi berlangsung hingga produk akhir sehingga, data yang 

diperoleh akurat dalam rangka pengembangan produk yang 

disukai oleh konsumen dan mampu bersaing dengan produk 

sejenis dipasaran. Penilaian hasil pengolahan bahan pangan 

dapat menggunakan kemampuan indera manusia, baik indera 

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

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

2010). Uji hedonik merupakan uji kesukaan dari panelis 

sebagai salah satu penerimaan produk yang diujikan. 

Bentuknya berupa tanggapan atau respon pribadi suka atau 
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tidak terhadap sampel oleh panelis (Djaafar, 2007). 

Pengamatan uji hedonik dilakukan dengan menggunakan skala 

numerik yakni 5 = sangat suka, 4 = suka, 3 = agak suka , 2 = 

netral dan 1 = tidak suka (Suradi, 2007). 

 Penentuan kategori rasa yang diusulkan dan 

ditetapkan ada empat kategori yang meliputi rasa manis, asin, 

pahit dan asam (Lawless, 2008). Tekstur dan konsistensi suatu 

bahan dapat mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh 

bahan. Semakin kental suatu bahan maka semakin berkurang 

penerimaan terhadap intensitas rasa, bau dan cita rasa. Aroma 

yang dapat diamati dengan indera pembau yaitu pengujian bau 

atau aroma yang merupakan salah satu pengujian penting 

karena dapat memberikan hasil penilaian terhadap daya terima 

produk tersebut. Aroma yang sedikit amis pada telur asin dari 

hasil perendaman serbuk batu bata merah yang diduga 

disebabkan karena serbuk bata merah mengalami pembakaran 

(Winarno, 2004).  

 Penambahan larutan teh hijau pada telur asin 

menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap 

organoleptik yaitu nilai warna 2,65, nilai aroma 2,68 dan rasa 

2,68 (Fillaza, 2011). Hasil penelitian Yuliyanto (2011) 

menyatakan pengaruh penambahan ekstrak daun teh hijau, 

ekstrak daun jambu biji dan ekstrak daun salam pada 

pembuatan telur asin terhadap karakteristik sensoris 

menunjukkan bahwa nilai warna telur asin dengan ekstrak 

daun teh hijau 3,00, ekstrak daun jambu biji 3,13 dan ekstrak 

daun salam 2,86. Nilai aroma telur asin dengan ekstrak daun 

teh hijau 3,16, ekstrak daun jambu biji 3,36 dan ekstrak daun 

salam 3,10. Nilai rasa telur asin dengan ekstrak daun teh hijau 

2,86, ekstrak daun jambu biji 3,30 dan ekstrak daun salam 

2,76. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26 

Oktober 2016 hingga 5 Januari 2017 di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk proses pembuatan telur asin dan analisis 

organoleptik. Analisis kadar air, kadar protein dan tekstur 

dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.  

 

3.2. Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telur itik. Telur itik dibuat menjadi telur asin dengan metode 

pengasinan kering. Telur yang digunakan berasal dari 

peternakan itik Pak Gino yang berada di Desa Sawahan, 

Kecamatan Turen, Malang. Telur yang digunakan sebanyak 

120 butir telur itik dengan umur telur 1 hari. Berat telur per 

butir 50 - 65 g. Pengasinan dilakukan dengan menggunakan 

serbuk batu bata, garam dan daun kemangi yang diblender 

halus. Garam dan daun kemangi diperoleh di pasar Merjosari 

Malang. Daun kemangi yang digunakan umur 50 hari. 

 Bahan penelitian yang digunakan untuk pembuatan 

telur asin yaitu telur itik, daun kemangi, serbuk batu bata, 

garam dan air. Bahan yang digunakan untuk analisis kadar 

protein yaitu: sampel telur asin, H2SO4 pekat , aquades, asam 

borat, indikator methyl-orange 1% dan NaOH. 

 Peralatan penelitian pembuatan telur asin yaitu 

timbangan digital portable merk Quatro Tipe Macs, 

ember/baskom, amplas, blender, sendok, kantong plastik, gelas 
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ukur, kertas label, kompor dan kukusan. Peralatan yang 

digunakan untuk analisa uji kadar air yaitu eksikator, oven, 

penjepit, cawan. Uji kadar protein menggunakan alat berupa 

labu kjeldahl 100 ml, erlenmeyer, labu ukur, buret dan 

pemanas. Uji tekstur menggunakan Texture Analyzer Model: 

Imada ZP-200 N dan uji organoleptik menggunakan pisau, 

plastik mika, bolpoin, kertas label, borang penilaian. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan sebagai berikut: 

P0 = Tanpa penambahan daun kemangi (kontrol) 

P1 = Penambahan daun kemangi 5% dari total bahan adonan 

P2 = Penambahan daun kemangi 10% dari total bahan adonan 

P3 = Penambahan daun kemangi 15% dari total bahan adonan 

P4 = Penambahan daun kemangi 20% dari total bahan adonan 

 Berikut adalah model tabulasi data penelitian disajikan 

pada Tabel 5 dan komposisi pembuatan bahan adonan 

pengasinan disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 5. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 
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Tabel 6. Komposisi Pembuatan Bahan Adonan Pengasinan 

Bahan 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Batu bata (%) 60 60 60 60 60 

Garam (%) 30 30 30 30 30 

Air (%) 10 10 10 10 10 

Daun Kemangi (%) 0 5 10 15 20 

 

Batu bata yang digunakan diproses sebagai berikut: 

1. Disiapkan batu bata, baik yang utuh maupun yang 

sudah hancur 

2. Dihaluskan 

3. Ditimbang sesuai kebutuhan 

 

Daun kemangi diproses sebagai berikut: 

1. Dipilih bagian daunnya saja 

2. Dibersihkan 

3. Ditimbang sesuai kebutuhan 

4. Ditambahkan air sebanyak jumlah formulasi 

5. Dihaluskan dengan blender 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

 Proses pembuatan telur asin dilakukan dengan 

menggunakan metode kering. Tahap awal pada pembuatan 

telur asin dengan penambahan daun kemangi yaitu dilakukan 

pemilihan telur yang mempunyai kualitas baik, dilakukan 

pembersihan dengan menggunakan air hingga tidak ada 

kotoran pada telur dan dikeringkan menggunakan lap. 

Dilakukan pengamplasan telur yang bertujuan untuk membuka 

pori-pori telur menggunakan amplas dengan metode satu arah, 

setelah itu. Tahap kedua yaitu mempersiapkan adonan 
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pengasin yang terdiri dari batu bata, garam, daun kemangi 

yang sudah diblender halus dan air sesuai komposisi yang 

sudah ditentukan, setelah adonan pengasin disiapkan maka 

semua bahan dicampur hingga menjadi adonan pasta. Tahap 

ketiga yaitu membalutkan adonan pengasin ke telur dengan 

ketebalan 2-3 mm sesuai dengan komposisi dan perlakuan 

yang sudah ditentukan. Pemeraman dilakukan selama 10 hari. 

Tahap keempat yaitu pengangkatan telur setelah dilakukan 

pemeraman, kemudian dicuci bersih dan dilakukan 

pengukusan telur selama 17 menit. Pengujian kadar air kuning 

telur, kadar protein, tekstur dan organoleptik dilakukan pada 

masing-masing perlakuan yang sudah ditentukan. Diagram alir 

pembuatan telur asin dengan penambahan daun kemangi dapat 

dilihat pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Telur Asin dengan 

        Penambahan Daun Kemangi 

        Menurut Putri (2016) yang sudah dimodifikasi 

 

Dibersihkan 

TELUR ITIK 

Diamplas 

Di bungkus dengan adonan pasta 2-3 mm 

Diperam selama 10 hari pada suhu ruang 25ºc 

Dibersihkan 

Dikukus selama 17 menit 

TELUR ASIN 
KEMANGI 

Pengujian : 

- Kadar Air Kuning Telur 

- Kadar Protein 

- Tekstur 

- Organoleptik 

 Warna 

 Aroma 

 Rasa  

 

Dibuat adonan 

pengasinan, garam, batu 

bata dan air 

Penambahan daun kemangi dalam 

adonan pasta dengan perbandingan 

masing-masing 0%, 5%, 10%, 15% 

dan 20%.  
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3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kadar air, kadar protein, tekstur dan organoleptik. Analisis 

telur asin dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Kadar Air 

 Penentuan kadar air kuning telur asin mengikuti 

prosedur Simanjuntak dkk. (2013). Prosedur pengujian 

kadar air secara lengkap pada Lampiran 1. 

b. Uji Kadar Protein 

 Penentuan kadar protein telur asin mengikuti metode 

kerja SNI 01-2891-1992. Prosedur pengujian kadar 

protein secara lengkap pada Lampiran 2. 

c. Uji Tekstur 

Prosedur pengujian tekstur pada Lampiran 3. 

d. Uji Organoleptik 

Penentuan nilai organoleptik yang meliputi warna, 

aroma dan rasa tertera pada Lampiran 4. 

 

3.6. Analisa Data 

 Data diperoleh dari hasil pengukuran kadar air kuning 

telur, kadar protein, tekstur, dan organoleptik yang dianalisis 

dengan Analysis of Variance (ANOVA) dengan menggunakan 

RAL dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

 

3.7. Batasan Istilah 

Daun kemangi : Tanaman herbal yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengawet 

alami dan menambah cita rasa 

yang khas pada makanan 
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Telur asin : Telur yang diawetkan 

menggunakan proses 

pengasinan dengan metode 

kering 

Koagulasi  : Perubahan struktur protein telur 

yang mengakibatkan  terjadinya 

peningkatan kekentalan dan 

hilangnya kelarutan 

Denaturasi Protein : Suatu modifikasi dari struktur 

sekunder, tersier dan kuartener 

molekul protein tanpa 

terjadinya pemecahan ikatan-

ikatan kovalen 

Uji kadar air : Uji yang dilakukan untuk 

mengetahui kandungan air yang 

terdapat dalam bahan pangan 

Uji kadar protein : Uji yang dilakukan untuk 

mengetahui protein yang 

terdapat dalam bahan pangan 

Tekstur : Tingkat kekenyalan suatu bahan 

Warna : Parameter kecerahan, 

kemerahan dan kekuningan 

suatu bahan  

Organoleptik : Uji yang digunakan sebagai 

penilaian hasil pengolahan 

bahan pangan  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Penelitian yang telah dilakukan pada sampel telur asin 

yang diberi penambahan daun kemangi dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap masing-masing kualitas kadar air 

kuning telur, kadar protein, tekstur dan organoleptik yang 

meliputi warna, aroma dan rasa telur asin memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda. Rerata nilai kadar air kuning telur, kadar 

protein, tekstur, warna, aroma dan rasa disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rerata Nilai Kadar Air Kuning Telur, Kadar Protein, 

Tekstur, Warna, Aroma dan Rasa 

P 

Variabel Penelitian 

Kadar Air 

Kuning 

Telur (%) 

Kadar 

Protein 

Telur (%) 

Tekstur  

Telur 

(N) 

Warna 

Telur 

Asin 

Aroma 

Telur Asin 

Rasa Telur 

Asin 

P0 37,85a±0,56 15,58c±0,55 4,57a±0,66 3,40±0,20 2,27a±0,12 2,20a±0,20 

P1 36,58b±0,53 14,99b±0,68 5,07ab±0,21 3,30±0,11 2,80b±0,20 2,67a±0,12 

P2 35,47c±0,48**
 14,92ab±1,15* 5,13ab±0,40*

 3,67±0,23 3,27bc±0,12 3,20b±0,20 

P3 33,89c±0,41 13,70ab±0,77 6,03b±0,76 3,80±0,34 3,73c±0,23** 3,73bc±0,12**
 

P4 32,42d±0,44 13,19a±0,64 6,17c±0,49 3,87±0,61 4,47d±0,12 4,07c±0,42 

  Keterangan : **
 
= Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

  *
 
= Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 Organoleptik  =  1) sangat tidak suka, 2) tidak suka, 

   3) agak suka, 4) suka, 5)sangat suka. 
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4.2. Pengaruh Penambahan Daun Kemangi Terhadap 

Kadar Air Kuning Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap kadar air kuning telur 

asin dapat dilihat pada Lampiran 5. Rata-rata hasil kadar air 

kuning telur dengan penambahan daun kemangi yaitu 37,85 – 

32,42%. Nilai rata-rata kadar air kuning telur asin daun 

kemangi tertinggi pada perlakuan P1 (5%) sebesar 36,58% dan 

nilai rata-rata paling rendah pada perlakuan P4 (20%) sebesar 

32,42%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riswazy (2016) 

bahwa rata-rata kadar air kuning telur asin dengan 

penambahan rebusan daun salam yaitu sebesar 31,47 – 

33,76%. Aprilia (2015) bahwa rata-rata kadar air kuning telur 

asin dengan penambahan sari kunyit dalam penelitian adalah 

35,23 – 37,03%. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

penambahan daun kemangi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air kuning telur asin, hal 

tersebut karena terjadi penguapan air yang dipengaruhi oleh 

suhu dan waktu pemasakan, tekanan udara, pH, serta adanya 

aktivitas garam yang tinggi.  Pengaruh daun kemangi terhadap 

kadar air kuning telur asin yaitu kandungan zat yang dimiliki 

oleh daun kemangi berupa tanin dengan menutupi pori-pori 

kulit telur sehingga pada saat proses pemasakan berlangsung 

kandungan air didalam kuning telur keluar menuju ke putih 

telur. Hal ini diperjelas oleh Wulandari (2004) menyatakan 

bahwa penguapan air dipengaruhi oleh suhu dan waktu 

pemasakan, tekanan udara, pH, dan suhu selama penyimpanan. 

Mustafid (2007) juga menyatakan bahwa semakin tinggi dan 

lama waktu pemasakan maka penurunan kadar air semakin 

cepat, sehingga kadar air pada telur asin yang dihasilkan 

semakin rendah. Saputra (2000) berpendapat kadar air kuning 

telur asin selama pengasinan menurun akibat adanya aktivitas 
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garam yang mencegah molekul-molekul air dengan kelompok 

hidrofilik dari protein hingga menghasilkan air bebas masuk 

ke bagian putih telur.  

 Penurunan kadar air kuning telur tertinggi terjadi pada 

konsentrasi 15% (P3). Hal ini dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan antara tekanan udara yang terdapat pada putih telur 

lebih tinggi daripada tekanan udara yang terdapat pada kuning 

telur, serta kondisi membran vitellin yang sudah melemah saat 

penyimpanan dan kualitas kuning telur menurun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Damayanti (2008) yang menyatakan 

bahwa tekanan osmotik larutan dipengaruhi oleh tinggi dan 

rendahnya konsentrasi garam, semakin tinggi konsentrasi 

garam maka tekanan osmotiknya semakin tinggi pula sehingga 

menyebabkan sebagian air yang berada pada kuning telur akan 

keluar ke putih telur. Gunawan (2003) juga menyatakan bahwa 

keluarnya air dari kuning telur ke putih telur disebabkan 

karena peningkatan kadar garam di putih telur lebih cepat 

dibandingkan dengan peningkatan kadar garam di kuning 

telur. Menurut Zulfikar (2008), proses osmosis dapat terjadi 

karena adanya larutan garam yang menyerap kedalam telur. 

Garam akan diubah menjadi ion natrium (Na
+
) dan ion chlor 

(Cl
-
). Larutan garam (NaCl) masuk kedalam telur dengan cara 

menembus ke pori-pori kulit menuju ke bagian putih telur dan 

akhirnya ke kuning telur. Ion chlor (Cl
-
) akan menyerap air 

(H2O), sehingga kadar air menjadi turun.  

 Kadar air kuning telur itik segar sebesar 47% 

(Suprapti, 2002). Menurut Nurhidayat (2013) bahwa kadar air 

pada telur asin yang mengalami pengasinan secara kombinasi 

akan mengalami penurunan sebesar 7 – 16% dari kadar air 

telur itik utuh. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa 

pada perlakuan P1 dengan kombinasi pemberian daun 
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kemangi sebesar 5% kadar air kuning telur sebesar 36,58% 

yakni mengalami penurunan sebesar 10,42% dari kadar air 

telur itik segar. 

Grafik terhadap kadar air kuning telur asin yang diberi 

penambahan daun kemangi dengan konsentrasi yang berbeda-

beda disajikan pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Grafik Kadar Air Kuning Telur Asin dengan 

          Penambahan Daun Kemangi 

  

 Penambahan daun kemangi pada pembuatan telur asin 

mempengaruhi kadar air kuning telur menjadi turun. Semakin 

rendah kadar air kuning telur menghasilkan nilai tekstur yang 

semakin tinggi. Kadar air yang sedikit akan menghasilkan 

tekstur yang kenyal, serta menambahkan tingkat kesukaan 

terhadap kualitas sensoris telur asin.  
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4.3. Pengaruh Penambahan Daun Kemangi Terhadap 

Kadar Protein Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap kadar protein telur asin 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Rata-rata hasil kadar protein 

telur asin dengan penambahan daun kemangi yakni 13,19 - 

15,68%. Nilai rata-rata kadar protein telur asin daun kemangi 

tertinggi pada perlakuan P1 (5%) sebesar 14,99% dan nilai 

rata-rata paling rendah pada perlakuan P4 (20%) sebesar 

13,19%. Hasil penelitian oleh Asih (2010) menunjukkan 

bahwa kadar protein telur asin dengan penambahan ekstrak 

daun jati sebesar 12,12%. Marsella (2016) menyatakan bahwa 

hasil penelitian pada kadar protein telur asin dengan 

penambahan rebusan daun salam sebesar 17,88% - 19,85% 

dan perlakuan terbaik sebesar 17,88% yang menunjukkan hasil 

kadar protein yang paling rendah. Penambahan larutan teh 

hijau pada telur asin memberikan nilai terbaik terhadap kadar 

protein sebesar 15,11% (Fillaza, 2011).  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kemangi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar protein telur asin. Hasil analisa data diatas menunjukkan 

bahwa semakin banyak konsentrasi daun kemangi dapat 

menyebabkan kadar protein telur asin menurun. Penurunan 

kadar protein telur tertinggi terjadi pada konsentrasi 15% (P3) 

sebesar 1,22%. Pengaruh daun kemangi terhadap kadar protein 

telur asin yaitu kandungan flavonoid dalam daun kemangi 

yang memiliki sifat pembentuk gel yang mampu 

menyelubungi garam sehinggi penurunan kadar protein yang 

dihasilkan tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan kuning 

telur mengandung komponen non protein yang merupakan 

subyek penggumpalan, bila dalam suatu larutan protein 

ditambahkan garam, maka daya larut protein akan berkurang 
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akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Wati (2012) bahwa masuknya garam 

ke dalam telur menyebabkan protein mengalami denaturasi 

yang lama kelamaan akan terbentuk gel (koagulasi). Diperjelas 

oleh Novia dkk. (2011) bahwa denaturasi protein disebabkan 

adanya perubahan pada struktur sekunder dan tersier akibat 

terjadinya interaksi dengan garam. Winarno (2008) juga 

menjelaskan protein yang terdenaturasi berkurang 

kelarutannya, akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan 

dan konsentrasi garam mempengaruhi kadar protein.  

 Penurunan kadar protein ini juga disebabkan oleh 

proses pemanasan pada saat telur asin dikukus dengan suhu 

tinggi sehingga protein mengalami denaturasi atau penurunan. 

Hal ini sependapat dengan Nurrahmawati (2011), protein yang 

terdapat dalam suatu bahan pangan mudah mengalami 

perubahan, salah satunya yaitu terdenaturasi oleh perlakuan 

pemanasan. Denaturasi protein dapat diartikan sebagai 

perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Winarno 

(2004) menjelaskan bahwa pemanasan dapat membuat protein 

terdenaturasi lebih banyak sehingga kemampuan mengikat air 

menurun. Grafik terhadap kadar protein telur asin yang diberi 

penambahan daun kemangi dengan konsentrasi yang berbeda-

beda disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Kadar Protein Telur Asin dengan 

Penambahan Daun Kemangi 

 
 Penambahan daun kemangi memberikan pengaruh 

terhadap penurunan kadar protein telur. Kadar protein telur 

asin menurun disebabkan oleh proses pemasakan yang 

menyebabkan terjadinya denaturasi protein serta menurunnya 

kadar air kuning telur. Pengaruh flavonoid pada daun kemangi 

yang mampu menyelubungi garam, sehingga penurunan kadar 

protein yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Konsentrasi 

garam yang berbeda berbanding terbalik dengan kandungan 

protein telur asin dan pengaruh larutan garam yang berdifusi 

masuk ke dalam telur juga menyebabkan protein telur 

mengalami penurunan (Nuruzzakiah dkk., 2016). 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Daun Kemangi Terhadap 

Tekstur Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap tekstur telur asin dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Rata-rata hasil tekstur telur dengan 
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penambahan daun kemangi yakni 4,57 N – 6,17 N. Nilai rata-

rata tekstur telur asin daun kemangi tertinggi pada perlakuan 

P4 (20%) sebesar 6,17 N dan nilai rata-rata paling rendah pada 

perlakuan P1 (5%) sebesar 5,07 N. Rata-rata nilai tekstur putih 

telur asin yang dihasilkan dengan penambahan sari kunyit 

sebesar 3,50 N – 4,37 N (Aprilia, 2015). Wigati (2016) 

menyatakan bahwa nilai tekstur telur asin dengan penambahan 

tepung daun salam sebesar  3,15 N – 4,43 N.  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun 

kemangi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

tekstur telur asin. Hasil uji jarak berganda menunjukkan 

bahwa penambahan daun kemangi yang berbeda pada masing-

masing perlakuan akan menghasilkan nilai tekstur yang 

berbeda pada putih telur asin, semakin tinggi konsentrasi 

penambahan daun kemangi yang diberikan, maka semakin 

meningkat nilai tekstur yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

Winarno dan Koswara (2002), bahwa semakin tinggi nilai 

yang dihasilkan, maka semakin keras tekstur pada telur dan 

semakin rendah nilai yang dihasilkan, maka semakin lunak 

tekstur pada telur. Kastaman dkk. (2012) juga menjelaskan 

bahwa tekstur putih telur semakin padat, hal ini disebabkan 

tinggi rendahnya konsentrasi tingginya garam yang 

menyebabkan denaturasi protein serta mengakibatkan 

tingginya kekenyalan pada putih telur asin. Karakteristik 

tekstur telur asin yang sangat kenyal diperoleh pada perlakuan 

P4 dengan konsentrasi daun kemangi 20% dengan nilai tekstur 

sebesar 6,17 N. Hal ini dipengaruhi oleh kadar air pada saat 

pengasinan. Hal ini sesuai dengan Novia dkk. (2011) 

menjelaskan bahwa penilaian tekstur telur asin dipengaruhi 

oleh kadar air telur asin, berkurangnya kadar air menimbulkan 

tekstur telur asin menjadi semakin keras. Kaewmanee et al. 
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(2011) menyatakan bahwa nilai tekstur perlakuan terbaik 

memiliki nilai yang lebih tinggi yakni 9,25 N dengan lama 

pengasinan 14 hari. 

 Kemampuan NaCl pada proses pengasinan dalam 

mengikat air mempunyai afinitas yang lebih besar dari pada 

protein menyebabkan jarak antara molekul protein semakin 

padat sehingga interaksi antara molekul protein semakin kuat. 

Ikatan yang kuat tersebut menyebabkan protein menggumpal, 

sehingga tekstur semakin kenyal. Tekstur telur dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kadar protein, suhu 

pemanasan, kekuatan ion dan adanya interaksi dengan 

komponen lain (Nurhidayat dkk., 2013). Hidayat (2007) 

menambahkan bahwa semakin tinggi suhu dan lama waktu 

pemasakan, maka protein telur akan terkoagulasi semakin 

cepat berubah bentuk menjadi gel dan kelamaan berubah 

menjadi padat. Budiman dkk. (2012) menjelaskan bahwa 

tingkat kekenyalan yang semakin meningkat disebabkan 

pengaruh kadar air, kadar air yang sedikit akan menghasilkan 

tekstur yang kenyal. Grafik terhadap tekstur telur asin yang 

diberi penambahan daun kemangi dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Tekstur Telur Asin dengan Penambahan 

            Daun Kemangi 

  

 Penambahan daun kemangi memberikan pengaruh 

terhadap tekstur telur menjadi meningkat. Tekstur telur asin 

dipengaruhi oleh kadar air, semakin rendah kadar air telur asin 

maka semakin tinggi nilai tekstur yang dihasilkan sehingga 

menimbulkan tekstur yang semakin kenyal. Tekstur yang 

kenyal akan meningkatkan kualitas sensoris telur asin. 

 

4.5. Pengaruh Penambahan Daun Kemangi Terhadap 

Organoleptik Telur Asin 

 Uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan 

(hedonik), yang dilakukan untuk mengetahui penerimaan 

panelis terhadap telur asin dengan penambahan persentase 

daun kemangi yang berbeda (5%, 10%, 15%, dan 20%) yang 

berorientasi terhadap produk melalui penambahan nilai telur 

asin dengan penambahan daun kemangi. Pengujian 

karakteristik sensoris menggunakan metode skoring oleh 5 
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orang panelis semi terlatih. Panelis memberikan penilaian 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Penilaian panelis 

untuk setiap sampel memiliki skor nilai 1- 5 yaitu (1) sangat 

tidak menyukai, (2) tidak menyukai, (3) kurang menyukai, (4) 

menyukai dan (5) sangat menyukai. 

 Pengaruh persentase daun kemangi pada telur asin 

terhadap organoleptik disajikan pada Tabel 8. Hasil pengujian 

organoleptik pada telur asin dengan persentasi daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) yang berbeda dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

4.5.1. Warna Telur Asin 

 Data organoleptik warna pada telur asin dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Hasil analisis telur asin dengan penambahan 

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

terhadap warna telur asin selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 8. Nilai rata-rata warna telur asin dengan penambahan 

persentase daun kemangi yang berbeda berkisar 3,40 - 3,87 

menunjukkan warna kuning hingga oranye. Nilai rata-rata 

tertinggi pada perlakuan P4 (20%) sebesar 3,87 dan nilai rata-

rata terendah pada perlakuan P1 (5%) sebesar 3,33. Hasil 

penelitian Yuliyanto (2011) menyatakan pengaruh 

penambahan ekstrak daun teh hijau, ekstrak daun jambu biji 

dan ekstrak daun salam pada pembuatan telur asin terhadap 

karakteristik sensoris menunjukkan bahwa nilai warna telur 

asin dengan ekstrak daun teh hijau 3,00, ekstrak daun jambu 

biji 3,13 dan ekstrak daun salam 2,86. Tidak adanya perbedaan 

pengaruh ini karena tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

telur asin yang berbeda-beda. Karakteristik warna telur asin 

yang oranye diperoleh pada perlakuan P4 dengan konsentrasi 

daun kemangi 20%, hal ini disebabkan menurunnya kadar air 
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pada kuning telur sehingga adanya perubahan pada warna 

kuning telur menjadi semakin pekat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Nursiwi dkk. (2013) bahwa warna kuning telur 

asin adalah oranye. Terbentuknya warna oranye ini disebabkan 

hilangnya air pada kuning telur selama proses pengasinan. 

Oktaviani dkk. (2012) menyatakan bahwa warna kuning telur 

sebelum mengalami proses pengasinan adalah kuning, warma 

tersebut akan berubah menjadi kuning kecoklatan kemudian 

oranye atau kuning cerah setelah melalui proses pengasinan.  

 Kadar air mempengaruhi konsentrasi pigmen, 

sedangkan lemak bebas mempengaruhi keluarnya pigmen. 

Nursiwi dkk. (2013) menjelaskan bahwa kenampakan pada 

kuning telur asin berminyak dengan warna yang sangat oranye 

yang berhubungan dengan hilangnya air dari kuning telur dan 

digantikannya oleh garam. Butir-butir garam dalam kuning 

telur berikatan dengan lipoprotein sehingga ikatan lipoprotein 

akan rusak dan lemak keluar. Warna kuning telur hasil 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Warna Kuning Telur Asin 
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 Grafik spider karakteristik sensoris warna, aroma dan 

rasa telur asin disajikan pada Gambar 10. 

 

4.5.2. Aroma Telur Asin 

 Data organoleptik aroma pada telur asin dapat dilihat 

pada Lampiran 9 . Hasil analisis telur asin dengan 

penambahan daun kemangi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap aroma telur asin selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 8. Nilai rata-rata aroma telur asin dengan 

penambahan persentase daun kemangi yang berbeda berkisar 

2,27 - 4,47 menunjukkan aroma telur agak amis hingga aroma 

daun kemangi dominan. Nilai rata-rata aroma telur asin 

kemangi tertinggi pada perlakuan P4 (20%) sebesar 4,47 dan 

nilai rata-rata terendah pada perlakuan P1 (5%) sebesar 2,80. 

Hasil penelitian Yuliyanto (2011) menyatakan pengaruh 

penambahan ekstrak daun teh hijau, ekstrak daun jambu biji 

dan ekstrak daun salam pada pembuatan telur asin terhadap 

karakteristik sensoris menunjukkan bahwa nilai aroma telur 

asin dengan ekstrak daun teh hijau 3,16, ekstrak daun jambu 

biji 3,36 dan ekstrak daun salam 3,10. 

 Perlakuan telur asin dengan penambahan daun 

kemangi pada aroma diharapkan mampu menutupi aroma amis 

khas dari telur itik, aroma makanan salah satu pengujian 

penting karena dapat memberikan hasil penilaian terhadap 

daya terima produk. Hal ini sesuai dengan Lesmayati dan 

Rohaeni (2014) bahwa aroma memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam suatu produk pangan, karena sebelum 

mengkonsumsi biasanya terlebih dahulu aroma makanan 

tercium oleh indera hidung dan apabila aroma pada produk 

tersebut terlalu menyengat atau terkesan hambar, akan 

membuat konsumen tidak tertarik untuk mengkonsumsinya.  
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 Karakteristik aroma telur asin yang sangat tidak amis 

diperoleh pada perlakuan P4 dengan konsentrasi daun kemangi 

20% dan dibandingkan dengan perlakuan P0 tanpa 

penambahan daun kemangi yang memiliki aroma yang amis, 

hal ini berkaitan dengan penerimaan atau nilai kesukaan 

panelis terhadap produk. Batari (2007) menyatakan bahwa zat 

aktif yang terkandung didalam daun kemangi juga berfungsi 

sebagai antiseptik dan dapat berkhasiat untuk menghilangkan 

bau badan serta meningkatkan selera makan. Sujatmoko 

(2010) juga menjelaskan bahwa penilaian hasil pengolahan 

bahan pangan dapat menggunakan kemampuan indera 

manusia baik indera penglihatan, pembau, peraba, dan 

pengecap semua tergantung pada daya terima terhadap produk. 

Koswara (2009) menambahkan bahwa pengukusan dapat juga 

merangsang terjadinya reaksi pencoklatan (browning-reaction) 

yang menimbulkan aroma yang enak dan menarik. Grafik 

spider karakteristik sensoris warna, aroma dan rasa telur asin 

disajikan pada Gambar 10. 

 

4.5.3. Rasa Telur Asin 

 Data organoleptik rasa pada telur asin dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Hasil analisis telur asin dengan 

penambahan daun kemangi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap rasa telur asin selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 8. Nilai rata-rata rasa telur asin dengan 

penambahan persentase daun kemangi yang berbeda berkisar 

2,20 - 4,07 menunjukkan rasa telur asin tidak ada rasa 

kemangi hingga seimbang rasa kemangi dan telur. Nilai rata-

rata tertinggi pada perlakuan P4 (20%) sebesar 4,07 dan nilai 

rata-rata terendah pada perlakuan P1 (5%) sebesar 2,67. Hasil 

penelitian Yuliyanto (2011) menyatakan pengaruh 
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penambahan ekstrak daun teh hijau, ekstrak daun jambu biji 

dan ekstrak daun salam pada pembuatan telur asin terhadap 

karakteristik sensoris menunjukkan bahwa nilai rasa telur asin 

dengan ekstrak daun teh hijau 2,86, ekstrak daun jambu biji 

3,30 dan ekstrak daun salam 2,76. Lawless (2008) menyatakan 

penentuan rasa terbagi menjadi empat macam, diantaranya 

rasa manis, pahit, asin dan asam. Rasa asin yang dihasilkan 

karena adanya garam, selain itu lemak pada telur itik 

memberikan rasa yang gurih. Menurut Ristanto (2013), garam 

berfungsi sebagai pencipta rasa asin dan sekaligus sebagai 

bahan pengawet karena dapat mengurangi kelarutan oksigen, 

menghambat kerja enzim proteolitik dan menyerap air dalam 

telur. Telur asin yang lebih disukai panelis adalah pada 

penambahan 20% daun kemangi (P4), karena memiliki 

dominan rasa enak dan rasa daun kemangi bila dibandingkan 

dengan telur asin biasa. Hidayat (2007) menjelaskan bahwa 

bersamaan dengan keluarnya air dari telur, pengeluaran NaCl 

juga terjadi sehingga akan berpengaruh terhadap rasa asin 

yang dihasilkan  oleh telur aisn. Grafik spider karakteristik 

sensoris warna, aroma dan rasa telur asin disajikan pada 

Gambar 10. 
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4.6. Perlakuan Terbaik 

 

4.6. Perlakuan Terbaik  

 Perlakuan terbaik pada penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif, persentase daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

kualitas telur asin. Hasil diperoleh untuk perlakuan terbaik 

kadar air kuning telur adalah pada penambahan konsentrasi 

daun kemangi sebesar 20% dimana hasil dari rata-rata 

menunjukkan kadar air pada P4 adalah yang terendah. Hasil 

analisis ragam kadar protein yang didapatkan pada penelitian 
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Gambar 10. Grafik Spider Karakteristik Sensoris Warna, Aroma 

                    dan Rasa Telur Asin 

 Penambahan daun kemangi pada pembuatan telur asin 

memberikan pengaruh pada tingkat kesukaan terhadap kualitas 

sensoris telur asin dengan penambahan daun kemangi juga 

dipengaruhi oleh tekstur yang kenyal. Tekstur yang kenyal 

dipengaruhi oleh kadar air yang sedikit pada telur asin. 
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ini memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05), tetapi hanya 

sedikit terjadi penurunan didalam setiap perlakuan, dan 

perlakuan terbaik terdapat pada P0 dengan nilai kadar protein 

tertinggi yaitu 15,68% karena nilai tersebut yang mendekati 

standar, hal ini sesuai dengan Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan RI (2003) bahwa standar kadar protein pada telur 

asin yaitu 17%. Nilai tekstur perlakuan penambahan daun 

kemangi 20% (P4) merupakan nilai tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya yaitu 6,17 N. Perlakuan terbaik 

warna telur asin dengan penambahan daun kemangi terdapat 

pada perlakuan 20% (P4) sebesar 3,87 dengan karakteristik 

warna telur asin yang oranye, pada aroma telur asin yang 

paling disukai panelis yakni dengan konsentrasi daun kemangi 

20% (P4) dengan nilai 4,47 dimana telur yang dihasilkan tidak 

berbau amis, hal ini karena kandungan didalam daun kemangi 

terdapat minyak atsiri 0,2 - 0,55% yang memberikan aroma 

harum/wangi khas kemangi. Perlakuan terbaik rasa telur asin 

dengan penambahan daun kemangi terdapat pada perlakuan 

20% (P4) sebesar 4,07 dengan karakteristik rasa kemangi 

dominan. 

 Kesimpulan perlakuan terbaik dalam penelitian yaitu 

P4 dengan penggunaan daun kemangi sebanyak 20% dimana 

memiliki kadar air kuning telur 32,42±0,44; kadar protein 

13,19±0,64; tekstur 6,17±0,49; skor warna 3,87±0,61; skor 

aroma 4,47±0,12 dan skor  rasa 4,07±0,42. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan daun kemangi (Ocimum basilicum L.) 

berpengaruh dalam menurunkan kadar air dan kadar 

protein, serta meningkatkan tekstur dan organoleptik 

yang meliputi warna, aroma dan rasa.  

2. Perlakuan terbaik dalam penelitian yaitu penggunaan 

daun kemangi sebanyak 20% dimana memiliki kadar 

air kuning telur 32,42±0,44; kadar protein 13,19±0,64; 

tekstur 6,17±0,49; skor warna 3,87±0,6; skor aroma 

4,47±0,12 dan skor rasa 4,07±0,42. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

menggunakan daun kemangi sebanyak 20% dalam pembuatan 

telur asin dan dilanjutkan lagi untuk pengujian tentang uji 

mikrobiologi dan lama simpan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Air (Simanjuntak 

dkk., 2013) 

 Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode 

pengeringan oven. 

1. Cawan porselin yang sudah diberi kode sesuai sampel 

dipanaskan dalam oven dengan suhu 100-105 ºC selama 

±1 jam 

2. Cawan porselin diambil lalu dimasukkan dalam desikator 

± 15 menit, kemudian cawan porselin ditimbang. 

3. Sampel ditimbang sebanyak 2 gr dalam cawan porselin 

yang sudah diketahui beratnya. 

4. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105 ºC 

selama 12 jam.  

5. Setelah sampel dioven, lalu sampel diambil selanjutnya 

dimasukkan di dalam eksikator ± 15 menit, dilanjutkan 

dengan penimbangan. 

6. Pengeringan sampai diperoleh berat konstan. 

 
Rumus kadar air = 

(𝑏.𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛+𝑏.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)−(𝑏.𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛+𝑏.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑣𝑒𝑛)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 x 100% 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Protein 

 

 Pengujian kadar protein menggunakan semi-mikro 

Kjeldahl, mengikuti metode kerja SNI 01-2891-1992 yaitu 

sebagai berikut : 

a. Prinsip 

Senyawa nitrogen diubah menjadi ammonium sulfat oleh 

H2SO4 pekat. Ammonium sulfat yang terbentuk diuraikan 

dengan NaOH. Amoniak yang dibebaskan diikat dengan 

asam borat dan kemudian dititrasi dengan larutan baku 

asam. 

b. Cara kerja 

Destruksi: 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,51 gr, masukkan 

kedalam labu kjeldahl 100 mL. 

2. Ditambahkan 10 mL H2SO4 pekat dan tablet kjeldahl 

atau api pembakan sampai mendidih dan larutan 

menjadi jernih kehijau-hijauan (sekitar 1 jam). 

3. Dibiarkan dingin, kemudian labu ditambahkan 

aquades 50 mL. 

Destilasi: 

1. Dipindahkan sampel kedalam Erlenmeyer. 

2. Ditambahkan 50mL NaOH dan 50 mL aquadest. 

3. Didestilasi ±20 menit. 

- Disisi lain destilasi dipasang Erlenmeyer yang 

berisi 50 mL asam borat 3 %. 

- N yang menguap ditampung di dalam 

Erlenmeyer yang berisi asam borat. 

4. Diencerkan dan masukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, tepatkan sampai tanda garis. 

5. Dibilas ujung pendingin dengan air suling. 
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Titrasi: 

1. Ditambahkan indicator methyl-orange 1% (2 tetes) 

hasil larutan yang didapat. 

2. Dititrasi menggunakan H2SO4 0,08396 N sampai 

terbentuk warna merah bata. 

3. Diamati berapa mL jumlah yang digunakan. 

4. Dilakukan titrasi blanko. 

5. Dilakukan perhitungan. 

 

 % Protein =  
4 x N H2SO4 x mL titrasi x 6,25

Berat Sampel
   X 100% 

 

 Keterangan: 

  N = 0,08396 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Tekstur 

 

1. Disiapkan alat Texture Analyzer Model: Imada ZP-200 N. 

2. Dihidupkan mesin tensile strength kurang lebih 15 menit 

untuk pemanasan. 

3. Dihidupkan computer dan masuk program software untuk 

mesin tensile strength. 

4. Setelah antara mesin tensile strength dan computer terjadi 

hubungan, maka pada layar akan tampil program tersebut. 

5. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan suoaya 

antara alat tensile strength dan monitor komputer 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian. 

6. Meletakkan sampel di bawag aksesorus penekan atau 

menjepit sampel dengan aksesoris penarik. 

7. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga 

komputer secara otomatis akan mencatat GAYA (N) dan 

jarak yang ditempuh oleh tekanan atau tarikan terhadap 

sampel. 

8. Menekan tombol [▼] untuk penekanan (compression) 

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

alat tensile strength. 

9. Setelah pengujian selesai tekan tombol [■] untuk berhenti 

dan menyimpan data. 

10. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau 

langsung di print. 

11. Setelah selesai matikan komputer dan alat tensile 

strength. 

12. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 
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Lampiran 4. Contoh Lembar Kerja Uji Organoleptik 

Telur Asin Persentase Daun Kemangi 

(Ocimum basilicum) 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Panelis  : 

 

 Ibu/Bapak dimohon untuk memberikan penilaian 

terhadap warna, aroma dan rasa sampel telur asin berikut ini 

dengan memilih salah satu kategori sesuai hasil pengujian 

Ibu/Bapak dengan memberikan tanda (v) pada baris dan kolom 

yang telah disediakan. Terima Kasih. 

 

A. Warna 

Kriteria Kode Sampel 
107 515 326 536 427 128 406 237 325 258 149 624 216 645 367 

Orange                

Agak Orange                

Kuning                 

Kuning Pucat                

Menyimpang                

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

sampel 
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B. Aroma 

Kriteria Kode Sampel 
107 515 326 536 427 128 406 237 325 258 149 624 216 645 367 

Aroma Kemangi 

Dominan                
Aroma kemangi 

Agak Dominan                
Aroma Telur 

Tidak Amis                

Aroma Telur 

Amis                

Menyimpang                 

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

sampel 

 

C. Rasa 

Kriteria Kode Sampel 
107 515 326 536 427 128 406 237 325 258 149 624 216 645 367 

Rasa Kemangi 

Dominan                
Seimbang Rasa 

Kemangi&Telur                
Sedikit Rasa 

Kemangi                 
Tidak ada Rasa 

Kemangi                

Menyimpang                 

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

sampel 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Air 

Kuning Telur Asin dengan Penggunaan 

Daun Kemangi 

 

Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 

P0 37,21 38,05 38,28 113,54 37,85±0,56 

P1 37,01 36,73 35,99 109,73 36,58±0,53 

P2 35,55 35,91 34,95 106,41 35,47±0,48 

P3 33,91 34,28 33,47 101,66 33,89±0,41 

P4 32,22 32,12 32,92 97,26 32,42±0,44 

Total 175,90 177,09 175,61 528,60  

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK                 = (∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

⁄  𝑡. 𝑟 

= (528,60)
2
/5×3 

= 18627,864 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (37,21
2
+38,05

2
+…+32,92

2
)–18627,864 

= 18685,488 - 18627,864 

= 57,624 
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𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 = ∑.

𝑡

𝑖=1

(∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

/𝑟 − 𝐹𝐾 

= (113,54
2
+….+97,26

2
)/3 − 18627,864 

= 18683,119 − 18627,864 

= 55,255 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡          = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛  

= 57,624 – 55,255 

= 2,369 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 55,255 13,814 58,305** 3,478 5,994 

Galat 10 2,369 0,237    

Total 14 57,624     

Keterangan: F Hitung > F Tabel (0,01), maka penggunaan 

daun kemangi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kadar air kuning telur asin 

 Analisis Uji Jarak Berganda Duncan  

SE 10% = √
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

= √0,237/3 

= 0,281 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

Nilai Jarak R 

(5,10,1%) 
4,482 4,671 4,789 4,871 

Nilai UJBD 1% 1,260 1,313 1,346 1,369 
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Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 32,42 a 

P3 33,89 b 

P2 35,47 c 

P1 36,58 c 

P0 37,85 d 

Keterangan:  Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata    (P<0,01) 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Protein 

Telur Asin dengan Penggunaan Daun 

Kemangi 

Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 

P0 15,55 16,42 15,08 47,05 15,68±0,55 

P1 14,44 15,20 15,33 44,97 14,99±0,68 

P2 13,32 15,44 16,00 44,76 14,92±1,15 

P3 13,20 14,79 13,10 41,09 13,70±0,77 

P4 13,67 13,62 12,28 39,57 13,19±0,64 

Total 70,18 75,47 71.79 217,44  

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK                 = (∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

⁄  𝑡. 𝑟 

= (217,44)
2
/5×3 

= 3152,010 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (15,55
2
+16,42

2
+….+12,28

2
) – 152,010 

= 3172,970 – 3152,010 

= 20,960 
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𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 = ∑.

𝑡

𝑖=1

(∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

/𝑟 − 𝐹𝐾 

= (47,05
2
+….+39,57

2
)/3 – 3152,010 

= 3164,544 – 3152,010 

= 12,534 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡          = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛  

= 20,960 – 12,534 

= 8,425 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 12,534 3,134 3,719* 3,478 5,994 

Galat 10 8,425 0,843    

Total 14 20,959     

Keterangan: F Hitung > F Tabel (0,05), maka penggunaan 

daun kemangi memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar protein telur asin 

 

 Analisis Uji Jarak Berganda Duncan  

SE 5% = √
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

= √0,842/3 

= 0,529 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% 

P 2 3 4 5 

Nilai Jarak R 

(5,10,5%) 
3,151 3,293 3,376 3,430 

Nilai UJBD 5% 1,669 1,745 1,789 1,817 
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Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 13,19 a 

P3 13,70 ab 

P2 14,92 ab 

P1 14,99 b 

P0 15,68 c 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata     (P<0,05) 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Tekstur Telur 

Asin dengan Penggunaan Daun Kemangi 

 

Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r)  
Total Rata-rata 

U1 U2 U3 

P0 3,80 4,90 5,00 13,70 4,57±0,66 

P1 5,30 4,90 5,00 15,20 5,07±0,21 

P2 4,70 5,20 5,50 15,40 5,13±0,40 

P3 5,20 6,70 6,20 18,10 6,03±0,76 

P4 6,40 5,60 6,50 18,50 6,17±0,49 

Total 25,40 27,30 28,20 80,90  

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK                 = (∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

⁄  𝑡. 𝑟 

= (80,90)
2
/5×3 

= 436,321 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (3,80
2
+4,90

2
+….+6,50

2
) – 436,321 

= 444,870 – 436,321 

= 8,549 
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𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 = ∑.

𝑡

𝑖=1

(∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

)

2

/𝑟 − 𝐹𝐾 

= (13,70
2
+….+18,50

2
)/3 – 436,321 

= 444,917 – 436,321 

= 5,596 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡          = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛  

= 8,549 – 5,596 

= 2,953 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 5,596 1,399 4,742* 3,478 5,994 

Galat 10 2,953 0,295    

Total 14 8,549     

Keterangan: F Hitung > F Tabel (0,05), maka penggunaan 

daun kemangi memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap tekstur telur asin 

 

 Analisis Uji Jarak Berganda Duncan  

SE 5% = √
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

= √0,295/3 

= 0,314 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% 

P 2 3 4 5 

Nilai Jarak R 

(5,10,5%) 
3,151 3,293 3,376 3,430 

Nilai UJBD 5% 0,988 1,034 1,060 1,077 
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Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 4,57 a 

P1 5,07 ab 

P2 5,13 ab 

P3 6,03 b 

P4 6,17 c 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata       (P<0,05) 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Organoleptik 

(Warna) Telur Asin dengan Penggunaan 

Daun Kemangi 

a. Hasil Pengamatan 

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK               = (∑ .𝑡
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )
2

⁄  𝑡. 𝑟. panelis 

= (271)
2
/5×3×5 

= 979,213 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (4
2
+4

2
+….+5

2
) – 979,213 

=  1020 – 979,213 

= 40,787 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
Jmlh 

Ulangan 

panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 54 

2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 54 

3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 52 

4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 51 

5 4 4 5 3 4 5 5 2 3 5 5 3 3 4 5 60 
Total 

Ulangan 
16 17 18 17 16 17 19 17 19 21 18 18 16 20 22 271 

Total 
Perlakuan 51 50 55 57 58  

Rataan 3,40 3,33 3,67 3,80 3,87  

SD 0,26 0,19 0,19 0,20 0,19  
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𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =
∑ .𝑡

𝑖=1 (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 )

2

𝑟. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

= (51
2
+….+58

2
)/3.5 – 979,213 

=  982,600 – 979,213 

= 3,387 

 

𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠       =
∑ 𝑌 𝑖2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑟
− 𝐹𝐾 

       = 54
2
+….+60

2
/5.3 – 979,213 

   

       = 982,467 – 979,213 

       = 3,254 

 

𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛      =
∑ 𝑌 𝑖𝑗2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

       = (16+…+16)
2
 + (17+…+20)

2
 +  

          (18+…+22)
2
/25 – 979,213  

       = 980,040 – 979,213 

       = 0,827 

 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡                = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑘 − 𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  − 𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  

= 40,787 – 3,387 – 3,254 – 0,827  

= 33,319 
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Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT 
F 

Hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 3,387 0,847 1,626 2,515 3,630 

Panelis 4 3,254 0,814 1,562 2,515 3,630 

Ulangan 2 0,827 0,414   0,795 3,140 4,950 

Galat 64 33,319 0,521    

Total 74 40,787     

Keterangan: F Hitung < F Tabel (0,05), maka penggunaan 

daun kemangi tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap warna telur asin 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Organoleptik 

(Aroma) Telur Asin dengan Penggunaan 

Daun Kemangi 

a. Hasil Pengamatan 

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK                 = (∑ .𝑡
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )
2

⁄  𝑡. 𝑟. panelis 

= (248)
2
/5×3×5 

= 820,053 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (2
2
+3

2
+….+4

2
) – 820,053 

= 884 – 820,053 

= 63,947 

 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
Jmlh 

Ulangan 

panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 46 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 51 

3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 50 

4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 54 

5 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 47 
Total 

Ulangan 
11 12 11 15 13 14 16 17 16 18 18 20 22 22 23 248 

Total 

Perlakuan 34 42 49 56 67  

Rataan 2,27 2,80 3,27 3,73 4,47  

SD 0,12 0,18 0,12 0,12 0,17  
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𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛   =
∑ .𝑡

𝑖=1 (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 )

2

𝑟. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

= (34
2
+….+67

2
)/3.5 – 820,053 

= 863,066 – 820,053 

= 43,014 

 

𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠        =
∑ 𝑌 𝑖2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑟
− 𝐹𝐾 

       = 46
2
+….+47

2
/5.3 – 820,053  

       = 822,80 – 820,053 

       = 2,747 

 

𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛      =
∑ 𝑌 𝑖𝑗2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

      = (11+…+22)
2
 + (12+…+22)

2
 +  

          (11+…+23)
2
/25 – 820,053  

       = 820,160 – 820,053 

      = 0,107 

 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡                = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑘 − 𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  − 𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  

= 63,947 – 43,014 – 2,747 – 0,107  

= 18,079 
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Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT 
F 

Hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 43,014 10,754 38,135 2,515 3,630 

Panelis 4 2,747 0,687 2,436 2,515 3,630 

Ulangan 2 0,107 0,054 0,191 3,140 4,950 

Galat 64 18,079 0,282    

Total 74 63,947     

Keterangan: F Hitung > F Tabel (0,01), maka penggunaan 

daun kemangi  memberikan perngaruh yang 

sangat nyata terhadap aroma telur asin 

 

 Analisis Uji Jarak Berganda Duncan  

SE 10% = √
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟 .𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠 
 

= √0,282/3. 5 

= 0,137 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

Nilai Jarak R 

(5,64,1%) 
3,762 3,922 4,030 4,111 

Nilai UJBD 1% 0,519 0,537 0,552 0,563 
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Tabel Kodifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 2,27 a 

P1 2,80 b 

P2 3,27 bc 

P3 3,73 c 

P4 4,47 d 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Organoleptik 

(Rasa) Telur Asin dengan Penggunaan 

Daun Kemangi 

a. Hasil Pengamatan 

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK                 = (∑ .𝑡
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )
2

⁄  𝑡. 𝑟. panelis 

= (238)
2
/5×3×5 

= 755,253 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙          = ∑.

𝑡

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

− 𝐹𝐾 

= (2
2
+2

2
+….+5

2
) – 755,253 

= 828 – 755,253 

= 72,747 

𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 =
∑ .𝑡

𝑖=1 (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 )

2

𝑟. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
Jmlh 

Ulangan 

panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 1 4 4 41 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 53 

3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 50 

4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 53 

5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 41 
Total 

Ulangan 
10 12 11 13 13 14 17 16 15 18 19 19 18 21 22 238 

Total 

Perlakuan 33 40 48 56 61  

Rataan 2,20 2,67 3,20 3,73 4,07  

SD 0,11 0,16 0,25 0,12 0,28  
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= (33
2
+….+61

2
)/3.5 – 755,253 

= 790 – 755,253 

= 34,747 

 

𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠       =
∑ 𝑌 𝑖2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑟
− 𝐹𝐾 

       = 41
2
+….+41

2
/5.3 – 755,253 

  

       = 765,333 – 755,253 

       = 10,080 

 

𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛      =
∑ 𝑌 𝑖𝑗2 + ⋯ + 𝑌2

𝑡. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
− 𝐹𝐾 

      = (10+…+18)
2
 + (12+…+21)

2
 +       

         (11+…+22)
2
/25 – 755,253  

       = 755,920 – 755,253 

       = 0,667 

 

𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡                 = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑘 − 𝐽𝐾𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  −  𝐽𝐾𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  

 = 72,747 – 34,747 – 10,080 – 0,667  

 = 18,986 
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Tabel Analisis Ragam 

SK dB JK KT 
F 

Hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 43,014 8,687 29,249 2,515 3,630 

Panelis 4 10,080 2,520 8,485 2,515 3,630 

Ulangan 2 0,667 0,334 1,125 3,140 4,950 

Galat 64 18,986 0,297    

Total 74 72,747     

Keterangan: F Hitung > F Tabel (0,01), maka penggunaan 

daun kemangi memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap rasa telur asin 

 

 Analisis Uji Jarak Berganda Duncan 

SE 10% = √
𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟 .  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
 

= √0,297/3. 5 

= 0,141 
 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

Nilai Jarak R 

(5,64,1%) 
3,762 3,922 4,030 4,111 

Nilai UJBD 1% 0,530 0.553 0,568 0,579 
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Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 2,20 a 

P1 2,67 ab 

P2 3,20 bc 

P3 3,73 cd 

P4 4,07 d 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat  nyata (P<0,01) 
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

 

 Pembuatan adonan daun kemangi  

            
 
 

           
   
 

 Pembuatan telur asin 

            
 
 

            

Disiapkan daun kemangi Dipetik bagian daunnya saja 

Ditimbang daun kemangi Dihaluskan dengan diblender 

Telur itik sebelum dibersihkan Telur dibersihkan 

Telur itik sudah dibersihkan Telur itik diamplas 
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Menimbang batu bata Membuat adonan 

Pembalutan telur Telur yang sudah dibalut 

Telur Dikukus Telur asin sesuai perlakuan 


