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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 conclusion was the addition 

basil leaves 20% on salted egg was the best treatment and it could be suggested were to 

continue testing on microbiology and shelf life duration. 
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PENDAHULUAN 

 

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 (Suprapti, 

2002). Selain memiliki cita rasa yang khas 

dengan daya awetnya yang cukup lama, 

membuat telur asin ini banyak disukai oleh 

masyarakat dan dapat meningkatkan nilai 

ekonomi. Metode pengasinan yang biasa 

dilakukan adalah perendaman pada larutan 

garam (metode basah) atau pembalutan 

dengan adonan garam dan serbuk batu bata 

atau abu gosok (metode kering). Waktu 

yang dibutuhkan untuk perendaman atau 

pembalutan sekitar 10 – 14 hari (Wulandari, 

2004). Pembuatan telur asin dengan metode 

pembalutan dengan adonan garam dan 

serbuk batu bata (metode kering). 

Kelebihan metode kering yaitu self life 

lebih tinggi, warna yang dihasilkan lebih 

menarik, serta memiliki cita rasa yang lebih 

enak, tetapi proses pembuatan yang lebih 
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rumit dan waktu yang diperlukan lebih 

lama. 

 Daun kemangi (Ocimum basilicum 

L.) yang beraroma wangi ini memiliki 

kandungan minyak atsiri (methilen alkohol, 

eugenol, sineol, linalool, nerol, thymol), 

karvakrol, asam askorbat, tannin, 

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). 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). 

 

MATERI DAN METODE 

 

 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 sebanyak 120 butir dengan umur 

telur 1 hari. Berat telur per butir 50-65g. 

Pengasinan dilakukan dengan 

menggunakan serbuk batu bata, garam dan 

daun kemangi yang diblender halus. Daun 

kemangi yang digunakan umur 50 hari. 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan 

yaitu: 

 

 P0 = tanpa penambahan daun kemangi 

 P1 = penambahan daun kemangi 5% 

dari total adonan 

 P2 = penambahan daun kemangi 10% 

dari total adonan 

 P3 = penambahan daun kemangi 15% 

dari total adonan   

 P4 = penambahan daun kemangi 20% 

dari total adonan 

 

Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diukur dalam 

penelitian ini adalah adar air kuning telur, 

kadar protein, tekstur dan organoleptik. 

Penentuan kadar air kuning telur asin 

mengikuti prosedur Simanjuntak dkk. 

(2013). Penentuan kadar protein telur asin 

mengikuti metode kerja AOAC (2005). 

Penentuan tekstur telur menggunakan 

Texture Analyzer Model: Imada ZP-200N. 

Penentuan nilai organoleptik yang meliputi 

warna, aroma dan rasa menggunakan 

panelis semi terlatih. 

 

Analisis 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). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Penambahan Daun Kemangi 

Terhadap Kadar Air Kuning Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap 

kadar air kuning telur asin dapat dilihat 

pada Tabel 1. 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 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. Penguapan air 

dipengaruhi oleh suhu dan waktu 

pemasakan, tekanan udara, pH, dan suhu 

selama penyimpanan. Semakin tinggi dan 

lama waktu pemasakan maka penurunan 

kadar air semakin cepat, sehingga kadar air 

pada telur asin yang dihasilkan semakin 

rendah (Mustafid, 2007).  

 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. Zulfikar (2008) 

menyatakan 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.  

 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 kemangi 

sebesar 5% kadar air kuning telur sebesar 

36,58% yakni mengalami penurunan 

sebesar 10,42% dari kadar air telur itik 

segar. 

 

Pengaruh Penambahan Daun Kemangi 

Terhadap Kadar Protein Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap 

kadar protein telur asin dapat dilihat pada 

Tabel 1. 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 

analisis menunjukkan bahwa penambahan 

daun kemangi memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap kadar protein telur 

asin. Semakin banyak konsentrasi daun 

kemangi dapat menyebabkan kadar protein 

telur asin menurun. Penurunan kadar 

protein telur tertinggi terjadi pada 
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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 akibatnya protein akan terpisah 

sebagai endapan. Masuknya garam ke 

dalam telur menyebabkan protein 

mengalami denaturasi yang lama kelamaan 

akan terbentuk gel (koagulasi). Winarno 

(2008) 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. 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.  

 

 

Tabel 1. Rerata Nilai Kadar Air Kuning Telur, Kadar Protein, Tekstur, Warna, Aroma dan 

Rasa 

 

Perlk 

(P) 

Variabel Penelitian 

Kadar Air 

Kuning Telur 

(%) 

Kadar Protein 

Telur (%) 

Tekstur  Telur 

(N) 

Warna Telur 

Asin 

Aroma Telur 

Asin 

Rasa Telur 

Asin 

P0 37,85
a
±0,56 15,58

b
±0,55 4,57

a
±0,66 

3,40±0,20 2,27±0,12
a 2,20±0,20

a 

P1 36,58
b
±0,53** 14,99

b
±0,68 5,07

ab
±0,21

 
3,30±0,11 2,80±0,20

b 
2,67±0,12

a 

P2 35,47
c
±0,48 14,92

ab
±1,15* 5,13

ab
±0,40

 
3,67±0,23 3,27±0,12

bc 
3,20±0,20

b** 

P3 33,89
c
±0,41 13,70

a
±0,77 6,03b±0,76* 

3,80±0,34 3,73±0,23
c** 3,73±0,12

bc 

P4 32,42
d
±0,44 13,19

a
±0,64 6,17

c
±0,49 3,87±0,61 4,47±0,12

d 
4,07±0,42

c 

 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) 

 1=sangat tidak suka, 2=tidak suka, 3=agak suka, 4=suka, 5=sangat suka. 

 

 

Pengaruh Penambahan Daun Kemangi 

Terhadap Tekstur Telur Asin 

 Hasil analisis statistik terhadap 

tekstur telur asin dapat dilihat pada Tabel 1. 

Rata-rata hasil tekstur telur dengan 

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. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa penambahan daun kemangi 
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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. Tekstur telur yang semakin 

padat, disebabkan oleh 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. Penilaian tekstur telur 

asin dipengaruhi oleh kadar air telur asin, 

berkurangnya kadar air menimbulkan 

tekstur telur asin menjadi semakin keras.

 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. (Hidayat 

(2007), semakin tinggi suhu dan lama 

waktu pemasakan, maka protein telur akan 

terkoagulasi semakin cepat berubah bentuk 

menjadi gel dan kelamaan berubah menjadi 

padat. Tingkat kekenyalan yang semakin 

meningkat disebabkan pengaruh kadar air, 

kadar air yang sedikit akan menghasilkan 

tekstur yang kenyal. 

 

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%). 

Pengujian karakteristik sensoris 

menggunakan metode skoring oleh 5 

panelis semi terlatih.  

 

Warna Telur Asin 

 Hasil analisis telur asin dengan 

penambahan daun kemangi tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap warna telur asin selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 1. 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. 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 pada kuning telur 

sehingga adanya perubahan pada warna 

kuning telur menjadi semakin pekat. 

Terbentuknya warna oranye ini disebabkan 

hilangnya air pada kuning telur selama 

proses pengasinan. Warna kuning telur 

sebelum mengalami proses pengasinan 

adalah kuning, warma tersebut akan 
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berubah menjadi kuning kecoklatan 

kemudian oranye atau kuning cerah setelah 

melalui proses pengasinan. Kadar air 

mempengaruhi konsentrasi pigmen, 

sedangkan lemak bebas mempengaruhi 

keluarnya pigmen. Warna kuning telur hasil 

penelitian dapat dilihat pada Gambar  1.

 
Gambar 1. Warna Kuning Telur Asin 

 

Aroma Telur Asin 

 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 1. 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. Perlakuan telur asin dengan 

penambahan daun kemangi pada aroma 

diharapkan mampu menutupi aroma amis 

khas dari telur itik. 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. Zat 

aktif yang terkandung didalam daun 

kemangi juga berfungsi sebagai antiseptik 

dan dapat berkhasiat untuk menghilangkan 

bau badan serta meningkatkan selera makan  

(Batari, 2007). Penilaian hasil pengolahan 

bahan pangan dapat menggunakan 

kemampuan indera manusia baik indera  

 

penglihatan, pembau, peraba, dan pengecap 

semua tergantung pada daya terima 

terhadap produk.  

 

Rasa Telur Asin 

 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 1. 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. Garam berfungsi sebagai 

pencipta rasa asin dan sekaligus sebagai 
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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 asin.  

 

KESIMPULAN 

 

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±0,61; 

skor aroma 4,47±0,12 dan skor rasa 

4,07±0,42. 
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