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ABSTRACT 

The purposes of this research were to determine the effect of kemangi leaf addition 

and to determine the optimals concentration of kemangi leaf on water activity, moisture 

content of egg white, pH and antioxidant activity of salted egg using a dry method and 

incubation for 11 days. The experiment was conducted in November 2016 to January 2017 in 

the Laboratory of Animal Products Technology Animal Husbandry Faculty and Testing 

Laboratory of  Food Quality Faculty of Agriculture Technology. The research methods were 

using experimental design with Completely Randomized Design, 5 treatments and 3 

replications. The used of kemangi leaf in salted egg formulation were 0%, 5%, 10%, 15%, 

and 20%. Data was analyzed using analysis of variance (ANOVA) and continued by 

Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that the addition of kemangi leaf gave high 

significantly affect (P<0.01) the quality of salted eggs, reduced levels of water activity, 

reduced levels of water concentration and reduced level of pH salted eggs, increased 

antioxidant activity on salted eggs. The used of 20% kemangi leaf were able to produce an 

optimal salted egg. The conclution of this research was the uses kemangi leaf 20% of salted 

egg was the best treatment were water activity 0.94, moisture content of egg white 84.83%, 

pH 7.11 and antioxidant activity 7.73%. 
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PENDAHULUAN 
 Produk asal ternak memiliki nilai 

nutrisi yang tinggi, salah satunya adalah 

tingginya kandungan protein hewani, 

sehingga mudah rusak baik kerusakan 

yang disebabkan secara fisik, kimia 

maupun biologis akibat aktivitas 

mikroorganisme patogen karena protein 

merupakan salah satu kebutuhan utama 

bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

mikroorganisme patogen, oleh sebab itu 

usaha pengawetan sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas telur. Teknologi 

pengawetan pangan diperlukan guna 

menambah daya simpan dan sekaligus 

meningkatkan kandungan nutrisi dalam 

produk pangan tersebut agar menjadi 

pangan fungsional. Salah satu pengawetan 

yang dilakukan pada telur itik adalah 

pengolahan menjadi telur asin. Telur itik 

memiliki beberapa kekurangan seperti 

memiliki pori-pori cangkang yang besar 

sehingga sangat mudah bagi 
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mikroorganisme patogen untuk masuk ke 

dalam telur itik, dan bau yang amis, 

sehingga pengawetan telur itik dilakukan 

dengan metode penggaraman atau 

diasinkan untuk menekan pertumbuhan 

mikroorganisme. Metode pengasinan yang 

dilakukan sampai sekarang adalah 

perendaman di dalam larutan garam atau 

pembalutan dengan adonan garam dan 

bubuk bata merah atau adonan garam dan 

abu gosok. Waktu yang dibutuhkan untuk 

perendaman atau pembalutan kurang lebih 

14 hari  (Wulandari, 2004).  

Daun kemangi merupakan tumbuhan 

yang sangat mudah untuk ditemui dan 

mudah tumbuh dimana saja terutama saat 

musim hujan tiba. Daun kemangi memiliki 

banyak khasiat bagi tubuh seperti 

antibakteri dan antioksidan. Beberapa 

referensi menyebutkan banyak manfaat 

yang terkandung dalam daun kemangi 

selain antibakteri, diantaranya adalah daun 

kemangi sangat baik untuk melawan 

radikal bebas, hal ini disebabkan daun 

kemangi memiliki antioksidan yang sangat 

baik untuk melawan radikal bebas yang 

akan masuk ke dalam tubuh. Antioksidan 

yang berupa flavonoid dan juga eugenol 

mampu mencegah pertumbuhan bakteri, 

virus, dan jamur (Cahyani, 2014). Daun 

kemangi memiliki kandungan minyak 

atsiri yang berguna untuk memperlambat 

kerusakan serta meningkatkan cita rasa 

pada makanan. Flavonoid daun kemangi 

digunakan sebagai antioksidan dan tanin 

sebagai anti bakteri sehingga dapat 

menambah daya simpan pangan. Flavonoid 

memiliki kemampuan untuk merubah atau 

mereduksi radikal bebas dan juga sebagai 

anti radikal bebas (Giorgi, 2000). 

MATERI DAN METODE 

 

60 butir telur itik segar umur 1 hari 

dengan warna kebiruan dan berat berkisar 

50-60 g berasal daari peternakan Bapak 

Gino daerah Turen, Malang. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

proses pembuatan telur asin adalah telur 

itik, garam, serbuk batu-bata, air dan daun 

kemangi sebanyak 3000 g. Bahan yang 

digunakan dalam pengujian aktivitas 

antioksidan adalah DPPH dan etanol.  

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah oven, timbangan 

analitik merek Hwh tipe Dj3001A, 

eksikator merek Duran, spektrofotometer 

UV – Vis, Aw meter merek Ro-tronic 

hygropalm dan pH meter merek Orion. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah rancangan acak lengkap (RAL). 

Perlakuan yang dicobakan meliputi P0 

yakni tanpa penambahan daun kemangi, P1 

penambahan daun kemangi sebanyak 5%, 

P2 penambahan daun kemangi sebanyak 

10%, P3 penambahan daun kemangi 

sebanyak 15% dan P4  penambahan daun 

kemangi sebanyak 20% dari total adonan 

pasta 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur pembuatan telur asin terdiri 

dari beberapa tahapan yakni pembuatan 

serbuk batu bata dan daun kemangi yang 

dihaluskan. Tahapan proses tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Pembuatan daun kemangi halus: 

1. Dipisahkan daun kemangi segar 

dari batangnya. 

2. Dihaluskan daun kemangi dengan 

menggunakan blender hingga 

halus menyerupai bubur. 

3. Tempatkan daun kemangi yang 

telah halus pada wadah yang 

bersih dan kering. 

Prosedur pembuatan telur asin: 

1. Telur itik segar umur 1 hari 

dibersihkan dari kotoran yang 

menempel dengan menggunakan 

kain bersih yang dibasahi dengan 

air. 
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2. Digosok telur itik dengan 

menggunakan amplas. 

3. Dikeringkan telur dengan diangin-

anginkan. 

4. Dibuat adonan pasta dengan 

perbandingan garam dan serbuk 

batu-bata 1:3 

5. Ditambahkan daun kemangi halus 

sesuai dengan perlakuan percobaan 

pada adonan pasta yang telah 

dibuat. 

6. Diaduk hingga homogen. 

7. Telur yang telah kering dibalut satu 

per satu dengan adonan pasta 

dengan ketebalan 2-3 mm. 

8. Diperam telur selama 11 hari 

dengan suhu ruang 25
0
C. 

9. Dibersihkan telur dari adonan pasta 

yang menempel dengan dicuci 

menggunakan air bersih dan kain 

kering bersih. 

10. Dikukus telur selama 17 menit. 

11. Ditiriskan dan didinginkan dengan 

cara diangin-anginkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

penambahan daun kemangi memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aktivitas air dan 

aktivitas antioksidan telur asin. Hasil 

analisis ragam menunjukkan penambahan 

daun kemangi tidak memberikan 

perbedaan pengaruh (P>0,05) terhadap 

kadar air putih dan pH telur asin. Nilai 

rata-rata pengaruh penambahan daun 

kemangi (Ocimum basillicum L.) pada 

pembuatan telur asin terhadap aktivitas air, 

kadar air putih telur, pH dan aktivitas 

antioksidan disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Nilai rata-rata aktivitas air, kadar air putih telur, nilai pH dan rata-rata aktivitas 

antioksidan telur asin dengan penambahan daun kemangi (Ocimum basillicum L.) 

Perlakuan Aktivitas Air 
Kadar Air Putih 

Telur (%) 
Nilai pH 

Aktivitas Antioksidan 

(%) 

P0 0,96 c  ±0,07 85,36 ±0,41 7,34 ±0,23 1,88a  ±0,51 

P1 0,95 b**±0,01 85,34 ±0,67 7,29 ±0,09 3,11b**±0,83 

P2 0,95 b  ±0,01 85,12 ±1,93 7,23 ±0,25 4,80 c  ±0,83 

P3 0,95 b  ±0,02 84,89 ±0,46 7,18 ±0,10 6,46 d ±0,06 

P4 0,94 a  ±0,04 84,83 ±0,37 7,11 ±0,24 7,73 e  ±1,09 

Keterangan: ** = Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01)

Aktivitas Air 

Data rata-rata hasil analisis aktivitas 

air telur asin dengan penambahan daun 

kemangi dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil 

analisis ragam menunjukkan penambahan 

daun kemangi memberikan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

Aw pada telur asin. Aw tertinggi 

didapatkan dari perlakuan tanpa 

penambahan daun kemangi sebesar 0,96. 

Aw terendah diperoleh dari P4 yakni 

dengan perlakuan penambahan daun 

kemangi dengan konsentrasi sebanyak 

20% sebesar 0,94. Semakin tinggi 

penambahan daun kemangi, semakin 

rendah aktivitas air pada telur asin.  

Penambahan daun kemangi dapat 

menurunkan aktivitas air pada telur asin. 

Hal ini dikarenakan adanya kandungan 

senyawa tanin yang ada pada daun 

kemangi. Senyawa tanin berfungsi sebagai 

penyamak kulit telur sehingga dapat 

mengurangi penguapan air dalam telur itik, 

hal ini sesuai dengan penjelasan 

Budisutiya dan Arisandi (2006) yang 

menjelaskan bahwa senyawa tanin dapat 

menutup pori-pori yang terdapat pada 

kerabang telur sehingga dapat menghambat 

terjadinya penguapan air, menghambat 

pertumbuhan mikroba karena rasa pahit 

pada tanin yang tidak disukai oleh 

mikroba. Penurunan nilai Aw juga 

disebabkan oleh garam yang digunakan 
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pemeraman (NaCl) akan diubah menjadi 

ion Natrium (Na
+
) dan ion Chlor (Cl) yang 

memiliki kemampuan mengikat air 

sehingga menyebabkan Aw pada telur asin 

mengalami penurunan. Estiasih dan 

Ahmadi (2009) menyatakan bahwa cara 

menurunkan nilai Aw antara lain dengan 

menambahkan suatu senyawa yang dapat 

mengikat air. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang telah peneliti lakukan 

yakni dengan melakukan proses 

pengasinan terhadap telur itik.  

Hasil penelitian Aristyan, Ibrahim dan 

Rianingsih (2014) memiliki range nilai 

aktivitas air 0,73-0,78. Namun nilai 

terendah aktivitas air pada penelitian telur 

asin penambahan daun kemangi lebih 

tinggi dibanding dengan penelitian 

Aristyan dkk. (2014). Hal ini diduga 

karena dengan penambahan daun kemangi 

maka aktivitas air saat pemeraman 

mengalami kenaikan.  

Kadar Air Putih Telur 
Data rata-rata hasil analisis kadar air 

putih telur asin dengan penambahan daun 

kemangi dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil 

analisis ragam menunjukkan penambahan 

daun kemangi tidak memberikan 

perbedaan nyata (P>0,05) terhadap kadar 

air putih telur asin. Kadar air tertinggi 

berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kemangi sebesar 

85,36%. Kadar air terendah berasal dari P4 

yakni 84,83% dengan perlakuan 

penambahan daun kemangi sebanyak 20%. 

Semakin tinggi penambahan daun 

kemangi, semakin rendah kadar air putih 

pada telur asin.  

Penambahan daun kemangi dapat 

menurunkan kadar air putih telur, namun 

tidak mempengaruhi secara nyata kadar air 

baik telur itik mentah maupun pada telur 

itik yang diasinkan. Penurunan kadar air 

disebabkan oleh kandungan tanin yang ada 

dalam daun kemangi yang dapat 

menghambat terjadinya penguapan air, 

sesuai dengan pernyataan Budisutiya dan 

Arisandi (2006) bahwa senyawa tanin 

dapat menutup pori-pori yang terdapat 

pada kerabang telur sehingga dapat 

menghambat terjadinya penguapan air dan 

menghambat pertumbuhan mikrobia. 

Penurunan kadar air berbanding lurus 

dengan nilai Aw dimana kadar air 

mengalami penurunan seiring dengan 

menurunnya nilai Aw. Hal ini diduga 

karena kadar garam yang digunakan 

sebagai pasta yang bersifat higroskopis 

sehingga dapat menyerap air. Telur belum 

mengalami penyimpanan sehingga kadar 

air putih telur bernilai rendah. Lisawati, 

dkk (2002) memaparkan bahwa banyaknya 

pemberian garam yang diberikan maka 

akan mempengaruhi kadar air, semakin 

sedikit kadar garam yang diberikan maka 

kadar air akan meningkat dan sebaliknya 

semakin banyak pemberian kadar garam 

maka kadar air akan menurun. 

Nilai pH  

Data rata-rata hasil analisis pH telur 

asin dengan penambahan daun kemangi 

dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis 

ragam menunjukkan penambahan daun 

kemangi tidak memberikan perbedaan 

nyata (P>0,05) terhadap nilai pH pada telur 

asin. pH tertinggi berasal dari P0 dengan 

perlakuan tanpa penambahan daun 

kemangi sebesar 7,34. Dan nilai pH 

terendah diperoleh dari P4 yakni dengan 

perlakuan penambahan daun kemangi 

dengan konsentrasi sebanyak 20% sebesar 

7,11. Semakin tinggi penambahan daun 

kemangi, semakin rendah nilai pH pada 

telur asin. 

Penurunan pH dikarenakan adanya 

pemberian daun kemangi dengan 

konsentrasi berbeda yang mengakibatkan 

penguapan gas C02 dan H2O terhambat. 

Budisutiya dan Arisandi (2006) bahwa 

senyawa tanin dapat menutup pori-pori 

yang terdapat pada kerabang telur sehingga 

dapat menghambat terjadinya penguapan 

air dan menghambat pertumbuhan 

mikrobia. Kandungan tanin juga berperan 
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dalam mempengaruhi pH telur asin karena 

tanin berperan sebagai bahan untuk 

penyamak kulit telur atau penebalan kulit 

(Vieira, Lelis, da Silva, and Oliveira., 

2011), sehingga dapat mencegah keluarnya 

atau penguapan CO2 pada telur asin. 

Senyawa tanin adalah senyawa astringent 

yang memiliki rasa pahit dari gugus 

polifenolnya yang dapat mengikat dan 

mengendapkan atau menyusutkan protein. 

Penurunan ini juga disebabkan adanya 

korelasi antara kadar air telur asin dan pH 

daun kemangi yang lebih rendah dari pH 

telur asin. Semakin rendah kadar air maka 

pH telur asin akan semakin asam atau 

menurun. 

Penurunan nilai pH juga dipengaruhi 

oleh pH daun kemangi yang nilainya 

mendekati asam. Susmiati (2014) 

menjelaskan bahwa rataan nilai pH putih 

telur adalah 7,55-8,06. Telur yang 

diasinkan mengalami kenaikan pH, tetapi 

penambahan sari lengkuas merah mampu 

menurunkan nilai pH. Hasil penelitian 

tersebut sama halnya dengan penelitian ini 

dimana daun kemangi sendiri memiliki 

nilai pH 5,5-6,5 dimana nilai tersebut 

mendekati nilai asam sehingga terjadi 

penurunan pH telur itik asin dengan 

penambahan daun kemangi. Menurut 

Lukman (2008), perubahan pH pada proses 

pengasinan tidak terlalu tinggi. Proses 

pembuatan telur asin menggunakan metode 

basah maupun kering dapat menunjukkan 

perubahan nilai pH kuning yang relatif 

lebih lambat, namun ada pula yang tidak 

menunjukkan adanya perbedaan. 

Aktivitas Antioksidan 

Data rata-rata hasil analisis aktivitas 

antioksidan pada telur asin dengan 

penambahan daun kemangi dapat dilihat 

pada Tabel 1. Hasil analisis ragam 

menunjukkan penambahan daun kemangi 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas 

antioksidan pada telur asin. Aktivitas 

antioksidan tertinggi berasal dari P4 

dengan penambahan daun kemangi dengan 

konsentrasi sebanyak 20% sebesar 7,73%. 

Aktivitas antioksidan terendah berasal dari 

P0 yakni tanpa perlakuan penambahan 

daun kemangi sebesar 1,88%. Semakin 

tinggi penambahan daun kemangi, semakin 

tinggi aktivitas antioksidan pada telur asin. 

Peningkatan aktivitas antioksidan 

terjadi karena adanya penambahan zat 

antioksidan dari daun kemangi yang 

kemudian berpindah dan masuk ke dalam 

telur asin sehingga kandungan antioksidan 

dalam telur asin dengan penambahan daun 

kemangi lebih tinggi dibandingkan dengan 

telur asin tanpa penambahan daun 

kemangi. Beberapa komponen bioaktif 

dalam daun kemangi antara lain linalol 

3,94 mg/g, estragol 2,03 mg/g, eugenol 

0,896 mg/g, dan sineol 0,288 mg/g yang 

mempunyai aktivitas antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang 

melindungi senyawa atau jaringan dari 

efek destruktif jaringan oksigen atau efek 

oksidasi. Fungsi antioksidan digunakan 

sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan 

minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, serta 

memperpanjang masa pemakaian bahan 

dalam industri makanan (Susanti, 2015). 

Beberapa antioksidan alami antara lain, 

vitamin C, fenolik, vitamin E, beta-karoten 

dan flavonoid. Flavonoid adalah beberapa 

jenis pigmen alami dalam tanaman yang 

ada dalam buah dan sayur hijau. Zat yang 

terdiri dari jenis senyawa ini memiliki sifat 

antioksidan yang kuat, karena bisa 

mengatasi efek radikal bebas dalam tubuh 

dan meningkatkan kesehatan tubuh. 

Beberapa sumber mengatakan bahwa 

senyawa-senyawa ini memiliki sifat anti 

kanker, anti alergi dan anti peradangan dan 

beberapanya memiliki efek seperti 

hormon. Bertambahnya kandungan 

antioksidan diduga dipengaruhi oleh 

rendahnya aktivitas air dan kadar air 

didalam telur asin, karena eugenol dan 

flavonoid dalam daun kemangi berbentuk 
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cairan yang menyerupai minyak dan 

sedikit larut dalam air, sehingga apabila 

semakin rendah kadar air maka semakin 

meningkat kandungan antioksidan dalam 

telur asin. 

Hasil penelitian Suryatno, dkk (2012) 

pada telur asin yang ditambah dengan 

ekstrak jahe mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dari hari-kehari, 

sedangkan pada telur asin tanpa 

penambahan ekstrak jahe cenderung sama, 

hampir tidak ada perubahan dari lama 

pemeraman 7 hari sampai 20 hari. Semakin 

lama proses pemeraman pada telur asin 

yang ditambah dengan ekstrak jahe, 

aktivitas antioksidannya semakin tinggi. 

Hasil penelitian tersebut sama halnya 

dengan penelitian ini karena adanya 

kesamaan kandungan antioksidan pada 

jahe dan daun kemangi yang sama-sama 

mengandung antioksidan yang apabila 

ditambahkan dalam bahan pangan dapat 

meningkatkan kandungan antioksidan pada 

bahan pangan tersebut. 

Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk 

mendapatkan keputusan dari perbedaan 

perlakuan yang diberikan pada tiap 

variabel. Perlakuan terbaik pada penelitian 

ini masing-masing variabel dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya. 

Aktivitas air pada telur asin 

penambahan daun kemangi memberikan 

perbedaan yang sangat nyata. Perlakuan 

terbaik ada pada P4 dimana memiliki 

aktivitas air terendah yakni 0,94. Hal 

tersebut diduga terjadinya kehilangan air 

pada telur saat proses pengasinan, 

pemasakan serta pengaruh dari adanya 

kandungan tanin dalam daun kemangi. 

Kadar air pada putih telur asin 

penambahan daun kemangi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata. 

Perlakuan terbaik ada pada P4 dimana 

memiliki kadar air putih telur terendah 

yakni 84,83%. Hasil dari kadar air putih 

telur penelitian ini nilainya mendekati 

penelitian Susmiati (2014) yakni 79,22-

83,79. Penurunan kadar air faktor 

terbesarnya adalah pada proses 

penggaraman dan pengukusan telur asin 

kemangi yang telah peneliti lakukan. Hasil 

penelitian. Oktaviani dkk. (2012) yang 

menjelaskan bahwa prinsip pengawetan 

adalah mencegah penguapan kandungan 

air (H2O) dan karbondioksida (CO2) yang 

telah ada dalam telur. 

Nilai pH pada telur asin yang 

ditambah dengan daun kemangi tidak 

memberikan pengaruh nyata. Namun, 

dengan penambahan daun kemangi mampu 

menurunkan nilai pH pada telur asin. 

Perlakuan terbaik berada pada P4 dimana 

memiliki nilai pH terendah yakni 7,11. 

Nilai tersebut hampir mendekati penelitian 

Purwaningsih dkk. (2016) bahwa nilai pH 

telur asin penambahan aloe vera berkisar 

7,23-8,45. Susmiati (2014) menjelaskan 

bahwa penurunan pH dengan penambahan 

sari lengkuas merah masih masuk dalam 

kategori standar yaitu pH 7 pada putih 

telur, hal ini dapat disebabkan oleh sifat 

dari lengkuas merah yang memiliki derajat 

keasaman sehingga memberikan pengaruh 

terhadap pH telur itik asin. Hal tersebut 

memiliki kesamaan dengan penelitian telur 

asin penambahan daun kemangi dimana 

pH daun kemangi sendiri memiliki nilai 

pH yang mendekati asam yakni 5,5-6,5 

sehingga mempengaruhi pH pada telur 

asin.  

Aktivitas antioksidan pada telur asin 

yang ditambah dengan daun kemangi 

memberikan perbedaan yang sangat nyata.  

Semakin tinggi konsentrasi daun kemangi 

maka semakin besar aktioksidan yang 

terkandung dalam telur asin. Perlakuan 

terbaik ada pada P4 dengan nilai 

antioksidan 7,73%. Namun nilai tersebut 

masih sangat jauh dibawah nilai 

antioksidan pada penelitian Susanti (2015) 

yang memiliki range antioksidan sebesar 

15,82-42,51%. Kandungan antioksidan 

bertambah seiring besarnya konsentrasi 

daun kemangi yang ditambahkan pada 



 
 

7 
 

telur asin pada penelitian ini. Perlakuan 

terbaik penelitian ini didapatkan pada 

penggunaan daun kemangi sebanyak 20% 

sehingga diperoleh nilai antioksidan 

sebesar 7,73%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Perlakuan terbaik dalam penelitian 

yaitu dengan penggunaan daun kemangi 

sebanyak 20% dimana memiliki aktivitas air 

0,94 ± 0,004; kadar air putih telur 84,83% ± 

0,37; nilai pH 7,11 ± 0,24 dan aktivitas 

antioksidan 7,73% ± 1,09. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan untuk menggunakan daun 

kemangi dengan konsentrasi 20% dalam 

pembuatan telur asin dan perlu dilakukan 

penelitian lanjutan tentang daya simpan 

telur asin dan uji mikrobiologis. 
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