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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the best salting time on physical 

quality (texture) and chemical quality (protein content, moisture content and water 

activity) of cured egg yolk. The method used in this research was laboratory experiment 

with Completely Randomized Design (CRD) with four treatments and four replications. 

The treatments were P1 (24 Hours), P2 (48 Hours), P3 (72 Hours) and P4 (96 Hours) of 

salting time. The data were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA), if there were 

significant differences will be continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

The result showed that the salting time of cured egg yolk was highly significant different 

(P<0.01) on protein content, moisture content, water activity (Aw) content and texture. 

It could be concluded that the salting time of curing the yolk on 96 hours of cured egg 

yolk gave the best treatment and suggested to do further research on shelf life, 

microbiological test and the addition of other materials to the cured egg yolk quality. 

 

Keywords : Cured egg yolk, salting time, salt  
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RINGKASAN 

 

Cured egg yolk merupakan salah satu produk olahan yang belum populer di 

Indonesia. Produk olahan tersebut pada dasarnya mirip dengan proses pembuatan telur 

asin, namun pada proses pembuatan cured egg yolk hanya digunakan kuning telurnya 

untuk diasinkan dengan pemeraman didalam campuran garam dan gula. Proses 

pemeraman tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga kuning telur 

menjadi padat dan tidak mudah rusak, selain itu juga memberikan cita rasa yang khas. 

Cured egg yolk digunakan sebagai peningkat cita rasa makanan atau menggantikan 

peran keju parut yang ditambahkan pada makanan seperti salad, spaghetti, pasta dan 

gourmet food lainnya.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2017 di 

Laboratorium Telur, Teknologi Hasil Ternak, Gedung 4 Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

berapa lama waktu penggaraman yang terbaik pada pembuatan cured egg yolk ditinjau 

dari kualitas fisik dan kimia. Materi dalam penelitian ini adalah cured egg yolk dengan 

bahan utama telur ayam ras yang berumur maksimum sehari, garam dan gula. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan pada sampel. Perlakuan tersebut 

adalah lama penggaraman dengan lama waktu 24 jam (P1), 48 jam (P2), 72 jam (P3) 

dan 96 jam (P4). Variabel yang diamati meliputi kadar protein, kadar air, aktivitas air 

(Aw) dan tekstur. Data dianalisa menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan jika hasil 

analisa menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rataan kadar protein cured egg yolk 

berkisar antara 16,09 – 18,69%, nilai rataan pada kadar air sebesar 14,86 – 20,45%, nilai 

rataan aktivitas air (Aw) berkisar antara 0,83 – 0,87 dan nilai rataan tekstur berkisar 

antara 18,27 – 45,50 N yang memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh sangat berbeda 

nyata (P<0,01) terhadap kadar protein, kadar air, aktivitas air (Aw) dan tekstur. 

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lama penggaraman 

selama 96 jam merupakan yang terbaik berdasarkan kualitas fisiknya, yaitu tekstur 

dengan nilai rataan sebesar 45,50 N dan kualitas kimia yang meliputi kadar protein 

dengan nilai rataan kadar protein 18,69%, kadar air 14,86% dan aktivitas air (Aw) 

sebesar 0,83. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang daya simpan, uji 

mikrobiologis dan penambahan bahan lain untuk mengetahui dan melengkapi analisa 

terhadap kualitas cured egg yolk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cured egg yolk merupakan produk olahan yang belum populer di Indonesia. Produk 

olahan tersebut pada dasarnya mirip dengan telur asin, namun pada proses pembuatan cured 

egg yolk hanya digunakan kuning telurnya untuk kemudian diasinkan dengan pemeraman 

didalam campuran garam dan gula. Proses pemeraman tersebut sangat penting peranannya 

untuk mengurangi kadar air yang tinggi, sehingga mempengaruhi tekstur kuning telur menjadi 

padat dan memberikan rasa yang khas juga berbeda dengan telur asin yang sudah ada di 

Indonesia. Cured egg yolk digunakan sebagai penguat rasa makanan atau menggantikan peran 

keju parut untuk ditambahkan pada makanan, seperti salad, orecchiette, spaghetti, nasi goreng 

dan gourmet food lainnya. Produk olahan ini memiliki keunggulan karena pengolahannya yang 

relatif mudah dan singkat. Selain itu cured egg yolk memiliki nilai gizi relatif tinggi, kandungan 

lemak jenuh yang lebih rendah dan rasa yang gurih. 

Pembuatan cured egg yolk berbahan utama kuning telur, biasanya digunakan telur ayam 

karena relatif murah dan mudah didapatkan. Bahan lain adalah garam dan gula yang memiliki 

sifat higroskopis sebagai media pemeraman kuning telur untuk mengubah tekstur kuning telur 

menjadi padat dan memberikan rasa yang khas dengan lama pemeraman kurang lebih 2 hari. 

Kuning telur yang telah memadat kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 140oF atau 

60oC selama 2 jam dan cured egg yolk siap untuk digunakan sebagai tambahan pada makanan 

dengan memotongnya tipis – tipis atau dengan memarutnya seperti keju. 

Cured egg yolk dengan kualitas yang baik dapat terlihat dari kondisi fisik kuning telur, 

seperti warna kuning telur yang menjadi lebih orange, kuning telur terlihat mengkilat, kuning 

telur tidak basah, bentuk yang bulat khas kuning telur dan padat setelah dilakukan pemeraman 

selama kurang lebih 2 hari, juga aromanya yang gurih dan harum setelah di oven. Kondisi ini 

dapat dijadikan sebagai ciri – ciri yang menunjukkan bahwa proses pemeraman yang dilakukan 

bekerja dengan baik karena penurunan kadar air dan perubahan tekstur yang diharapkan pada 

cured egg yolk telah tercapai. Cured egg yolk yang baik, setelah dioven akan menjadi padat dan 

keras seperti keju yang kemudian dapat diparut dengan parutan keju seperti halnya keju cheddar 

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa lama waktu penggaraman terbaik 

dalam pembuatan cured egg yolk ditinjau dari kadar protein, kadar air, aktivitas air, dan tekstur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu terbaik penggaraman 

dalam pembuatan cured egg yolk ditinjau dari kadar protein, kadar air, aktivitas air (Aw), dan 

tekstur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah informasi dan meningkatkan pola pikir yang kreatif juga inovatif 

berupa ide dan gagasan yang melahirkan inspirasi dalam pembuatan cured egg yolk 

dengan memperhatikan lama penggaraman. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Menambah ilmu pengetahuan masyarakat sebagai konsumen terhadap cured egg 

yolk dengan lama penggaraman yang dapat menghasilkan komposisi, rasa dan 

tekstur yang berbeda. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Cured egg yolk adalah produk yang masih asing sehingga perlu adanya pengenalan agar 

dapat diterima oleh masyarakat sebagai konsumen, namun umumnya produk ini digunakan 

sebagai peningkat cita rasa pada suatu makanan juga sebagai garnish agar makanan yang 

dihidangkan menjadi lebih nikmat dan indah. Kuning telur mengandung protein yang berguna 

untuk pengganti sel yang rusak, meningkatkan hemoglobin dan melancarkan kerja aliran darah 

dalam mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Lama penggaraman pada cured egg yolk 

dimaksudkan untuk mengurangi kadar air pada kuning telur dan merubah tekstur kuning telur 

menjadi padat sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Seiring meningkatnya waktu penggaraman, kandungan air cenderung menurun dan kandungan 

garam yang meningkat dalam kuning telur dapat menyebabkan penggantian Ca2+ oleh Na+ pada 

jembatan kalsium-fosfor yang mempertahankan struktur butiran kuning telur sehingga kuning 

telur lebih keras dan padat (Xu, Zhao, Xu, Yao, Nie, Du and Tu, 2017). Pembuatan cured egg 

yolk yang dipengaruhi lama penggaraman dapat dijadikan sebagai batasan untuk memperoleh 
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lama waktu penggaraman yang tepat sehingga komposisi yang diharapkan sesuai. Skema 

kerangka konsep pikir dari penelitian ini seperti disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Lama waktu penggaraman pada pembuatan cured egg yolk berpengaruh terhadap 

peningkatan nilai kadar protein, penurunan kadar air, penurunan aktivitas air dan peningkatan 

tekstur produk.  

Cured Egg Yolk 

Lama Penggaraman 

Mempengaruhi kadar 

protein, kadar air, aktivitas 

air dan tekstur 

Lama penggaraman akan mempengaruhi 

kualitas cured egg yolk 

Telur 

Mudah sekali mengalami kerusakan 

Kuning Telur 

Pengawetan dan Pengolahan 

Garam 

Mencari lama waktu penggaraman terbaik untuk 

mendapatkan cured egg yolk dengan kualitas terbaik 

Karakteristik garam : 

1. Sifat Higroskopis 

2. Sifat Osmotik 

(Ferdianti dkk, 2015) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur 

Telur merupakan makanan sumber protein hewani yang murah dan mudah untuk 

didapatkan oleh masyarakat Indonesia (Jazil, Hintono dan Mulyani, 2013). Kandungan nutrisi 

telur ayam terdiri atas 13% protein, 12% lemak, vitamin dan mineral, nilai tertinggi telur 

terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial, mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh seperti besi, fosfor, sedikit kalsium dan B komplek, 50% protein dan 

sebagian besar lemak terdapat pada kuning telur, sedangkan putih telur yang jumlahnya 

mencapai 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat 

(Billah, 2014). Telur mengandung kadar protein yang tinggi, telur juga merupakan sumber zat 

besi, beberapa mineral lain dan vitamin, sehingga telur merupakan bahan pangan hewani yang 

dapat dikonsumsi oleh anak – anak yang sedang dalam masa tumbuh - kembang, ibu hamil dan 

menyusui, orang yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan, serta usia lanjut atau 

segala umur (Ginting, Sitorus dan Astuti, 2017). Pada penelitian ini digunakan telur ayam, 

karena telur ayam memiliki nilai gizi yang setara dengan telur puyuh maupun itik namun 

dengan kadar lemak yang paling rendah sehingga kandungan kolesterolnya pun akan rendah. 

Berikut perbandingan kandungan gizi telur puyuh, telur ayam dan telur itik yang disajikan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan kandungan gizi telur puyuh, telur ayam dan telur itik 

Kandungan gizi per 100 gram Telur puyuh Telur ayam  Telur itik  

Energi (kkal)  158,00 143,00  185,00  

Protein (g)  13,05 12,58 12,81 

Lemak (g)  11,09 9,94 13,77 

Karbohidrat (g)  0,41 0,77 1,45 

Kalsium/Ca (mg)  64,00 53,00 64,00 

Besi/Fe (mg)  3,65 1,83 3,85 

Magnesium/Mg (mg)  13,00 12,00 17,00 

Fosfor/P (mg)  226,00 191,00 220,00 

Kalium/K (mg)  132,00  134,00 222,00  

Natrium/Na (mg)  141,00  140,00 146,00  

Seng/Zn (mg)  1,47 1,11 1,41 

Sumber: USDA (2007) 
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Telur mempunyai sumber nutrisi yang lengkap menyebabkan telur termasuk dalam 

bahan pangan yang cepat rusak. Telur akan mengalami penurunan kualitas dari hari ke hari 

sehingga perlu pengolahan lebih lanjut untuk mempertahankan kondisi telur agar tidak cepat 

rusak, untuk mencegah penurunan kualitas dari telur tersebut maka perlu diterapkan suatu cara 

untuk memperpanjang daya tahan telur selama penyimpanan, yaitu dengan proses pengawetan 

(Faiz, Thohari dan Purwadi, 2014). Penggaraman atau pengasinan merupakan salah satu proses 

pengawetan yang sering digunakan untuk mempertahankan kondisi bahan pangan agar tidak 

rusak. Keuntungan dari proses pengasinan telur adalah telur mempunyai masa simpan yang 

lebih lama, rasanya enak dan nilai gizinya tetap terjamin (Lukman, 2008). 

 

2.2 Cured Egg Yolk 

Cured egg yolk pada dasarnya hampir sama dengan telur asin, namun dalam 

pembuatannya hanya digunakan kuning telur. Prinsipnya dengan memanfaatkan sifat 

higroskopis dari garam dan gula untuk membentuk lingkungan hipotonik sehingga terjadi 

perbedaan tekanan osmotik yang memicu proses endosmosis, sehingga terjadi difusi antara 

garam dengan protein dan secara bersamaan menarik kadar air yang ada didalam kuning telur 

sehingga kuning telur memiliki rasa asin dan tekstur yang kenyal. Sebagai hasil proses 

penggaraman, endosmosis garam menginduksi pembentukan gel dan pengerasan kuning telur, 

yang menyebabkan penurunan kadar air dan nilai pH dan peningkatan kadar garam, eksudasi 

minyak, kekerasan, dan viskositas (Xu et al., 2017). Kuning telur dari cured egg yolk memiliki 

warna yang lebih orange dan cerah dibandingkan dengan telur asin, hal tersebut dapat menjadi 

keunggulan yang mencolok terhadap respon konsumen. Konsumen mengharapkan warna 

kuning telur yang lebih orange dan cerah. Karakteristik yang diinginkan dari kuning telur asin 

termasuk warna oranye, eksudasi minyak, dan tekstur seperti pasir (Li and Hsieh, 2004; 

Kaewmanee, Benjakul dan Visessanguan, 2009). 

Hasil dari produk ini juga dipengaruhi oleh lamanya penggaraman. Menurut Harlina, 

Hu, Legowo dan Pramono (2012) bahwa selama pengasinan, pemadatan kuning telur dimulai 

di dekat membran vitelline dan menuju ke arah pusat dari eksterior. Kuning telur interior masih 

dalam bentuk cair, namun menjadi lebih kental dengan dehidrasi lebih lanjut dari kuning telur 

eksterior. Protein kuning telur yang menjadi lebih terkonsentrasi dapat memicu interaksi antara 

molekul protein termasuk lipoprotein yang tersusun menjadi gumpalan protein. Hal tersebut 

berkorelasi dengan pembuatan cured egg yolk, dimana kuning telur yang peram di dalam garam 

selama beberapa hari akan mengeras. Tingkat penetrasi garam ke putih telur dan kuning telur 
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diatur dengan metode pengasinan mungkin berdampak pada perubahan komposisi serta 

karakteristik telur, terutama kuning telur. Waktu pengasinan juga berperan dalam pembentukan 

telur asin yang diinginkan (Kaewmanee et al., 2009). Korelasi tersebut berlanjut pada tingkat 

kekenyalan dan warna dari cured egg yolk yang terbentuk. Gambar cured egg yolk dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Cured Egg Yolk (Anonimus, 2015) 

 

2.3 Komponen Cured Egg Yolk 

2.3.1 Kuning Telur 

Kuning telur merupakan bagian yang sangat mencolok karena warnanya dan juga 

kandungan gizinya. Bagian kuning telur mengandung protein seperti asam amino esensial 

dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, vitamin B 

komplek dan sebagian besar lemak (Billah, 2014). Respon konsumen akan meningkat 

terhadap warna telur yang orange cerah dibandingkan dengan telur dengan warna yang 

kuning – pucat. Kuning telur sebelum proses pengasinan memiliki warna kuning yang tidak 

terlalu cerah. Warna kuning telur akan mengalami perubahan setelah mengalami proses 

pengasinan, warna akan berubah menjadi kuning kecoklatan, coklat tua, orange, atau 

kuning cerah (Oktaviani, Kaniada dan Utami, 2012). 

2.3.2 Garam 

Garam adalah salah satu aditif yang paling banyak digunakan di industri makanan 

karena perannya dalam meningkatkan rasa dan daya simpan produk. Garam terbagi 

menjadi garam industri dan garam konsumsi atau garam dapur. Garam memiliki efek 

pengawet dan antimikroba sebagai akibat langsung dari kapasitas natrium klorida untuk 

mengurangi nilai aktivitas air (Albarracin, Sanchez, Grau and Barat, 2011). Garam dapur 

tidak selalu murni, selain NaCl juga terdapat zat – zat lain seperti calcium, potassium 
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sulfate, calcium sulfate, magnesium chloride, dan magnesium (Brady, Clauser and Vaccari, 

2002). Menurut Puspitasari, Rachmawanti dan Siswanti (2014), pada umumnya garam 

yang digunakan masyarakat adalah garam natrium klorida (NaCl/garam dapur). Garam 

mempunyai sifat higroskopis sehingga dapat menyebabkan plasmolisis dan dehidrasi pada 

sel bakteri, menghambat kerja enzim proteolitik, mengurangi daya larut oksigen, serta 

menurunkan daya aktivitas air. Tekanan osmotik pada larutan garam atau adonan lebih 

tinggi daripada tekanan osmotik dalam telur, sehingga larutan garam yang bersifat 

hipertonis dapat masuk kedalam telur melalui pori-pori telur begitupun sebaliknya cairan 

pada telur yang bersifat hipotonis akan ditarik keluar (Ferdianti, Swacita dan Agustina, 

2015). Senyawa yang terhadap pada garam dapur NaCl dapat mempengaruhi : 1) kadar 

oksigen yang terlarut dalam bahan pangan, 2) sifat higroskopis baik pada bahan maupun 

sel mikroba, 3) menghambat kerja enzim proteolitik, tekanan osmotic yang tinggi sehingga 

garam dapat menarik kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan. Garam yang 

digunakan untuk pengasinan harus mempunyai kemurnian yang tinggi dengan kadar NaCl-

nya setinggi mungkin dan kandungan lainnya serendah mungkin. Syarat mutu garam 

konsumsi (dapur) selengkapnya tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Syarat Mutu Garam Konsumsi Menurut SNI 01-3556-2000 

 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Kadar air (H2O) % (b/b) Maks. 7 

2. 
Kadar NaCl (natrium klorida) 

dihitung dari jumlah klorida (Cl-) 

% (b/b) adbk 
Min. 94,7 

3. 
Iodium dihitung sebagai Kalium 

Iodadat (KIO3) 

mg/kg 
Min. 30 

4. Cemaran Logam :   

4.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 10 

4.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10 

4.3 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,1 

5. Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

Keterangan : b/b = bobot/bobot; 

 adbk = atas dasar bahan kering. 

 

Garam memiliki sifat higroskopis, yaitu kemampuan suatu zat untuk 

menyerap molekul air dari lingkungannya baik melalui absorbsi atau adsorpsi. Kadar 

iodium dalam telur meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu penggaraman (Yuniati 

dan Almasyhuri, 2012). Prinsip pemberian tekanan adalah meningkatkan perbedaan 

tekanan osmotik antara tekanan di luar dengan tekanan di dalam telur. Semakin tinggi 

perbedaan tekanan osmotik tersebut, maka semakin tinggi laju difusi NaCl ke dalam telur 
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(Rukmiasih, Ulupi dan Indriani, 2015). Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

konsentrasi zat terlarut yang dimiliki oleh garam dan telur. 

2.3.3 Gula 

Penambahan gula pada proses pembuatan cured egg yolk dimaksudkan untuk 

membatasi masuknya kadar garam yang terlalu tinggi pada kuning telur sehingga citarasa 

dari kuning telur tidak terlalu asin. Menurut Wang (2016) tingkat difusi gula melalui 

kuning telur jauh lebih lambat daripada garam karena berat molekul gula yang lebih tinggi 

dan sebagian besar gula tetap berada di permukaan kuning telur, yang membatasi 

penyerapan garam. Selain itu keberadaan gula meningkatkan proses pengawetan yang 

terjadi karena gula juga memiliki sifat higroskopis yang dapat menurunkan kadar air dan 

Aw. Gula sebagai bahan pengawet, gula dapat menurunkan Aw dari bahan pangan sehingga 

mirkoorganisme dapat terhambat pertumbuhannya (Gianti dan Evanuarini, 2011). 

 

2.4 Kadar Protein 

Kadar protein kuning telur lebih tinggi dibandingkan dengan putih telur, maka konsumsi 

kuning telur yang sesuai batasnya akan berdampak baik bagi tubuh. Protein adalah zat makanan 

yang mengandung nitrogen yang merupakan faktor penting untuk fungsi tubuh. Di dalam 

sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air (Bakhtra, 

Rusdi dan Mardiah, 2016). Protein merupakan komponen penting dari makanan manusia yang 

dibutuhkan untuk penggantian jaringan, pasokan energi, dan makromolekul serbaguna disistem 

kehidupan yang mempunyai fungsi penting dalam semua proses biologi seperti sebagai katalis, 

transportasi, berbagai molekul lain seperti oksigen, sebagai kekebalan tubuh, dan 

menghantarkan impuls saraf (Fredrick, Kumar dan Samuthirapandian, 2013). 

Proses penggaraman juga akan berdampak pada komposisi protein didalam kuning 

telur, sehingga proses penggaraman ini dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dengan 

mempertimbangkan tingkat kekenyalan yang diperoleh dan kadar protien yang terdapat pada 

kuning telur. Semakin lama pengasinan kadar protein pada putih telur asin mengalami 

penurunan (Hidayati dan Mardiyono, 2009). Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa 

semakin tinggi kadar garam pada telur asin maka akan semakin lama daya simpannya tetapi 

penambahan garam yang berlebihan akan menyebabkan denaturasi protein karena adanya 

perubahan atau modifikasi pada struktur sekunder dan tersiernya. Penentuan kadar protein yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan jumlah Nitrogen (N) yang 

terkandung oleh suatu bahan yang dikenal dengan cara Makro Kjeldahl (Fatimah, Rahayu dan 

Aminah, 2014). 
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2.5 Kadar Air 

Kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung didalam suatu bahan atau zat yang 

mempengaruhi kelembaban dari bahan tersebut. Kadar air ini dapat meningkatkan proses 

tumbuhnya mikroorganisme yang dapat merusak telur sehingga dapat menurunkan daya simpan 

telur. Penambahan sejumlah besar garam atau gula dapat juga dianggap sebagai simulasi proses 

pengeringan, karena menghasilkan pengurangan jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan 

mikroba (Beuchat, Komitopoulou, Beckers, Betts, Bourdichon, Fanning, Joosten and Kuile, 

2013). Peningkatan daya simpan ini dapat dilakukan dengan mengurangi kadar air didalam telur 

yang pada proses pembuatan cured egg yolk penurunan kadar air tersebut dibantu oleh 

konsentrasi garam dan gula yang membentuk lingkungan hipotonik. Menurut Wulandari, 

Rukmiasih, Suryati, Budiman dan Ulupi (2014) bahwa prinsip dari pembuatan telur asin adalah 

terjadinya proses ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifusi ke dalam telur melalui pori-

pori kerabang. Difusi larutan garam NaCl ke dalam telur tersebut menyebabkan keluarnya air 

dari dalam telur. Semakin tinggi suhu dan lama waktu pemasakan penurunan kadar air semakin 

cepat sehingga kadar air telur asin yang dihasilkan semakin rendah (Widyantoro, Sulistyowati 

dan Wasito, 2013). Hal tersebut berkorelasi dengan pernyataan Agustina, Dharmayudha, 

Swacita dan Sudimartini (2015) bahwa semakin lama waktu pemeraman telur didalam media 

maka kadar air akan semakin menurun. Garam yang masuk dalam telur dapat mencegah 

terjadinya pembusukan atau kerusakan pada telur karena dapat menurunkan kadar air. 

Lama penggaraman yang dilakukan pada cured egg yolk akan berpengaruh terhadap 

tingginya kadar air yang menurun karena ada proses penyerapan air oleh garam. Lama 

pemeraman pada garam akan berpengaruh terhadap kadar air yang akan mengalami penurunan 

selama proses pemeraman (Ferdianti dkk, 2015). Larutan garam yang masuk kedalam kuning 

telur melalui proses osmosis akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan ion klorin (Cl-). 

Larutan garam (NaCl) masuk ke dalam telur dan akhirnya kuning telur. Ion klorin (Cl-) akan 

menyerap air (H2O) sehingga kadar air menurun (Zulfikar, 2008). 

 

2.6 Aktivitas Air (Aw) 

Aktivitas air (Aw) merupakan jumlah air bebas yang tersedia dan dapat digunakan untuk 

pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan makanan, dimana setiap mikroorganisme yang 

berbeda membutuhkan jumlah air yang berbeda untuk pertumbuhannya. Makanan yang 

diasinkan memiliki Aw ≤ 0,75 (AOAC, 2005). Kuning telur memiliki nilai Aw sebesar 0,98 

(ICMSF, 2005). Pada proses penggaraman, kuning telur akan mengalami penurunan kadar air 
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yang dapat berkorelasi terhadap penurunan nilai aktivitas air (Aw) dari kuning telur. Garam 

memiliki peranan penting dalam proses pengasinan telur sebagai bahan pengawet untuk 

mencegah kerusakan telur oleh aktivitas bakteri, sehingga dapat meningkatkan daya 

simpannya. Purnomo (1996) menjelaskan bahwa bahan campuran yang terkandung didalam 

garam yaitu sodium klorida yang dapat digunakan untuk menurunkan aktivitas air dan 

menghambat pertumbuhan mikroba. 

Menurut Lukman (2008), menyatakan bahwa adanya bagian putih yang kental (Thick 

albumin) dan membran vitteline akan menghalangi dan mengurangi kemampuan penetrasi serta 

difusi garam kedalam kuning telur menjadi relatif terbatas. Pada pembuatan cured egg yolk 

diharapkan nilai Aw rendah karena hanya menggunakan kuning telurnya saja, sehingga 

penetrasi garam akan langsung menuju kuning telur tanpa hambatan. Penurunan aktivitas air 

dapat disebabkan oleh sifat garam jenuh yang dapat mempertahankan suatu kelembapan yang 

mampu menjaga nilai aktivitas air dan peningkatannya disebabkan oleh kekuatan membran 

tidak dapat mempertahankannya sehingga aktivitas air tidak berlangsung secara maksimal 

selama penyimpanan (Sholehah, Tohari dan Jaya, 2015). Sebagian besar bakteri membutuhkan 

Aw 0,75 – 1,0 untuk tumbuh, beberapa ragi dan kapang tumbuh lambat pada nilai Aw 0,62 

(Widyani dan Suciaty, 2008). 

 

2.7 Tekstur 

Cured egg yolk memiliki tekstur yang kompak, padat dan kenyal. Kekenyalan 

merupakan ukuran yang tidak berdimensi. Kekenyalan ditunjukkan dengan membandingkan 

dua luasan grafik yang dihasilkan karena pengaruh gaya yang diberikan pada sampel tersebut 

(Lukito, Suwarastuti dan Hintono, 2012). Tekstur sangat erat kaitannya dengan kadar air, 

semakin tinggi kadar air telur asin maka tekstur telur asin tersebut lembek begitupun sebaliknya 

(Faiz dkk, 2014). Kasataman dkk. (2010) menjelaskan bahwa tekstur telur asin dipengaruhi 

kadar air, dimana berkurangnya kadar air menimbulkan tekstur telur asin semakin keras. 

Pada produk cured egg yolk, kuning telur yang menjadi lebih solid juga dipengaruhi 

oleh proses koagulasi protein yang akan merubah struktur kuning telur hingga menggumpal. 

Penambahan garam pada suspensi protein menimbulkan penyatuan protein yang menghasilkan 

pembentukan jaringan pada kuning telur (Ganasen and Benjakul, 2010). Nuruzzakiah, 

Rahmatan dan Syafrianti (2016) menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik tekstur telur asin 

dipengaruhi oleh kadar air pada saat pengasinan. Karena kemampuan NaCl untuk mengikat air 

mempunyai afinitas yang lebih besar dari pada protein menyebabkan jarak antara molekul 

protein semakin dekat sehingga interaksi antara molekul protein semakin kuat.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak – Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya di Laboratorium Bagian Telur untuk pembuatan Cured egg 

yolk, Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar protein, kadar air, aktivitas air dan tekstur. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuning telur ayam ras. Kuning telur 

ayam ras dibuat menjadi cured egg yolk dengan melakukan pemeraman dalam campuran garam 

dan gula. Telur ayam ras yang digunakan merupakan telur dengan grade A dengan berat telur 

±60 gram dan berat kuning telur ±20 gram. Telur yang digunakan sebanyak 80 butir telur ayam 

ras dengan umur telur 1 hari. Garam menggunakan garam dapur dan gula menggunakan gula 

pasir. Bahan yang digunakan dalam pembuatan cured egg yolk adalah kuning telur, garam dapur 

dan gula. Bahan yang digunakan dalam analisis adalah HgO, K2SO4, H2SO4, aquades, H3BO3, 

larutan indikator (campuran 2 bagian methylene red 0,2% dalam 95% ethanol dan 1 bagian 

methylene blue 0,2% dalam 95% ethanol), NaOH, HCl dan H2O.  

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan cured egg yolk adalah mangkuk, blender, 

loyang, sendok pengaduk, plastic wrap dan refrigerator. Peralatan yang digunakan untuk 

analisis adalah labu destruksi, kjeltec system, buret, erlenmeyer, oven, tensile strength (texture 

analyzer) dan Aw meter. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Model 

tabulasi data penelitian disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

Keterangan : P1 : Lama penggaraman 24 jam pada pembuatan Cured egg yolk 

P2 : Lama penggaraman 48 jam pada pembuatan Cured egg yolk 

P3 : Lama penggaraman 72 jam pada pembuatan Cured egg yolk 

P4 : Lama penggaraman 96 jam pada pembuatan Cured egg yolk 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Tahapan pembuatan Cured egg yolk dimulai dengan mencampur 3/4 kilogram garam 

dapur dan 1/4 kilogram gula didalam wadah. Tuangkan campuran garam dan gula diloyang 

untuk membuat alas yang sedikit tebal, kemudian buat lubang yang jarak antar lubangnya sama 

sebagai tempat meletakkan kuning telur dengan menggunakan bagian tumpul cangkang telur. 

Letakkan kuning telur didalam lubang yang telah dibuat dengan hati – hati, sehingga kuning 

telur tidak pecah. Tutupi kuning telur dengan garam dan gula yang telah dicampur hingga 

seluruh kuning telur yang terlihat tertutup dengan campuran garam dan gula, kemudian disegel 

dengan plastic wrap dan dibuat sedikit lubang udara. Kemudian dimasukan kedalam 

refrigerator untuk proses penggaraman selama perlakuan yang diberikan. Kuning telur yang 

telah memadat setelah proses penggaraman dioven pada suhu 140oF atau 60oC selama 2 jam 

dan cured egg yolk siap untuk digunakan. Diagram alir pembuatan Cured egg yolk disajikan 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Cured egg yolk yang telah dimodifikasi (Anonimus, 

2015). 

Dipecahkan telur untuk memisahkan 

kuning telur dengan putihnya 

Dicampur 3/4 kilogram garam dapur 

dan 1/4 kilogram gula 

Ditutupi bagian atas kuning telur dengan 

campuran garam dan gula 

Dituangkan campuran garam dan gula 

diatas loyang secara menyeluruh 

dengan ketebalan ± 2 cm 

Dibuat lubang untuk telur 

Diletakan telur didalam lubang 

Disegel loyang dengan plastic wrap dan 

dibuat sedikit lubang udara 

Dimasukkan kedalam refrigerator untuk 

proses penggaraman 

Diperam dengan perlakukan : 

P1(24jam), P2(48jam), P3(72jam) dan P4(96jam) 

Dianalisa kadar protein, kadar air, 

aktivitas air (Aw) dan tekstur 

Dioven pada suhu suhu 140oF atau 60oC selama ±2 jam 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati berupa uji kualitas fisikokimia diantaranya kadar protein, kadar 

air, aktivitas air (Aw) dan tekstur. 

Pengujian sampel cured egg yolk sebagai berikut: 

1. Analisa kadar protein dilakukan dengan metode Kjeldahl yang telah disajikan dalam 

Lampiran 1 menurut AOAC (2005). 

2. Analisa kadar air menggunakan metode pengovenan seperti yang telah tersaji pada 

Lampiran 2 menurut AOAC (2005). 

3. Analisa aktivitas air (Aw) menggunakan Aw meter seperti yang telah tersaji pada 

Lampiran 3 menurut Purnomo (1995). 

4. Analisa kekenyalan dengan menggunakan Texture Analyzer : Imada ZP – 200 N seperti 

yang telah tersaji pada Lampiran 4 menurut Anonimous (2007). 

 

3.6 Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila ada perbedaan maka 

dianalisis lanjut dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Gourmet Food : Makanan yang memiliki nilai estetika atau seni 

dan memiliki kualitas makanan yang baik dengan 

penyajian yang kreatif, menarik dan mewah 

dengan sentuhan menggugah selera makan dan 

citarasa yang khas. 

Salting in  : Reaksi karena adanya zat terlarut tertentu yang 

menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent 

menjadi lebih stabil. 

Salting Out : Reaksi karena adanya zat terlarut tertentu yang 

mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat 

utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan 

zat utama atau terbentuknya endapan karena ada 

reaksi kimia.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Lama Penggaraman Terhadap Kadar Protein Cured Egg Yolk 

Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan memberikan perlakuan berupa lama 

penggaraman yang berbeda pada proses pembuatan cured egg yolk menunjukan pengaruh 

terhadap kadar protein cured egg yolk. Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 memperlihatkan 

bahwa perlakuan yang berbeda pada lama penggaraman cured egg yolk akan meningkatkan 

kadar protein yang ada didalam cured egg yolk. Nilai rataan kadar protein cured egg yolk 

dengan lama penggaraman yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Protein 

 

Perlakuan Kadar Protein (%) 

P1 16,09a±0,85 

P2 17,30b±0,25 

P3 18,24bc±0,16 

P4 18,69c±0,13 

Keterangan : a,b,c superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein cured egg yolk 

 

Data pada Tabel 4 menunjukan bahwa nilai rataan dari kadar protein Cured egg yolk 

mengalami peningkatan seiring dengan lama penggaraman yang dilakukan. Nilai rataan kadar 

protein cured egg yolk yaitu 16,09 – 18,69%. P1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P2, P3 

dan P4. P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 dan P4, namun berbeda tidak nyata dengan 

P3. P3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1, tetapi berbeda tidak nyata dengan P2 dan P4. 

P4 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 dan P2, namun berbeda tidak nyata dengan P3. 

Data tersebut memperlihatkan kadar protein tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan lama 

penggaraman selama 96 jam dengan nilai kadar protein sebesar 18,69% dan kadar protein 

terendah ditunjukkan oleh perlakuan lama penggaraman selama 24 jam dengan nilai kadar 

protein sebesar 16,09%. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa lama penggaraman 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein cured egg yolk. 

Lama penggaraman membuktikan bahwa makin lama waktu penggaraman akan meningkatkan 

presentase kadar protein akibat penetrasi garam yang bersifat higorskopis kedalam kuning telur, 
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semakin lama penetrasi garam akibat lama penggaraman dapat meningkatkan konsentrasi 

garam yang masuk. Wingfield (2001) menjelaskan bahwa kelarutan protein meningkat pada 

penambahan garam konsentrasi rendah, efek yang disebut salting in namun pada konsentrasi 

garam yang lebih tinggi, kelarutan protein biasanya menurun, menyebabkan presipitasi protein, 

efek yang disebut salting out. Hal tersebut menunjukkan bahwa lama proses penggaraman 

meningkatkan kadar protein yang disebabkan oleh proses salting out yang terjadi karena 

konsentrasi garam yang masuk kedalam kuning telur terus mengalamai peningkatan selama 

proses penggaraman. Salting out merupakan suatu reaksi kimia yang digunakan dalam kimia 

organik untuk memisahkan dua larutan yang dapat larut dengan menambahkan senyawa ion 

yang menarik satu larutan lebih banyak dari yang lain. Peningkatan konsentrasi garam yang ada 

didalam kuning telur pada lama penggaraman akan menimbulkan lingkungan hipotonik akibat 

potensial osmotik dari garam. Hal ini berpengaruh terhadap struktur protein karena protein yang 

berikatan dengan air akan terganggu, karena garam bersifat higroskopis memiliki afinitas lebih 

kuat sehingga akan mengikat air dan protein akan lepas dari ikatan sehingga protein akan 

berikatan satu sama lain karena kehilangan ikatan dengan air yang akhirnya akan membentuk 

gumpalan. 

Pada proses salting in protein akan lebih mudah larut, sebaliknya pada peristiwa salting 

out protein akan mengendap dan tidak mudah larut (Fatimah dkk., 2014). Salting in merupakan 

kondisi dimana kelarutan zat utama akan semakin stabil sehingga lebih mudah terlarut 

sedangkan salting out merupakan kondisi dimana zat terlarut tertentu yang memiliki nilai 

kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama sehingga akan menyebabkan terjadinya 

penurunan pada kelarutan zat utama atau membentuk suatu endapan. Proses salting out terjadi 

akibat konsentrasi garam yang tinggi memicu air yang berikatan dengan protein untuk lepas 

dan berikatan dengan air sehingga protein yang berikatan dengan air akan bebas dan mulai 

berikatan dengan protein lainnya menjadi satu gumpalan protein yang lebih besar.  

Pada proses pembuatan cured egg yolk, garam memicu terjadinya proses salting out 

sehingga akan menurunkan kelarutan protein. Protein salted-out sebagai pengendap oleh 

amonium sulfat karena konsentrasi jenuh memberikan molaritas tinggi yang menyebabkan 

pengendapan sebagian besar protein (Nehete, Bhambar, Narkhede and Gawali, 2013). Lama 

penggaraman akan meningkatkan konsentrasi garam yang masuk kedalam kuning telur 

sehingga terjadi salting out. Proses tersebut memicu lepasnya ikatan air dengan protein 

sehingga protein lepas dan air ditarik keluar oleh garam. Proses ini menyebabkan protein 

mengendap karena air dipaksa berikatan dengan garam sedangkan protein tetap berada didalam 

kuning telur. Proses tersebut yang akan meningkatkan persentase kadar protein pada cured egg 
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yolk, karena air akan diserap keluar oleh garam, sedangkan protein akan menjadi satu didalam 

kuning telur. Novia, Melia dan Ayuza (2011) menjelaskan bahwa tingginya kadar protein 

disebabkan karena perlakuan yang diberikan menurunkan kadar air sehingga menyebabkan 

peningkatan total solid yaitu salah satunya kadar protein. Hal tersebut berkorelasi dengan 

penjelasan Buckle, Edwards, Fleet and Wootton (2009) bahwa kadar protein dipengaruhi oleh 

kadar air, dimana terdapat hubungan terbalik antara protein dan kadar air bahan pangan. 

Kuning telur memiliki tingkat kadar air yang cukup tinggi sehingga mikroba akan 

berkembang biak lebih cepat dan memungkinkan terjadinya aktivitas mikroba yang dapat 

merusak protein didalam telur. Menurut Bertoldi, Sant’Anna and Beirao (2002) peningkatan 

kadar garam pada produk akan menghambat bakteri pembusuk yang dapat merusak protein. 

Kandungan garam yang ada di dalam telur dapat mencegah pertumbuhan dan 

perkembangbiakan bakteri serta dapat mengendapkan protein sehingga menjadi kental, juga 

aktivitas metabolisme bakteri yang merusak protein dapat dihambat dan penguapan N dapat 

dikurangi sehingga kadar protein telur tidak mengalami penurunan selama pemeraman (Marni, 

Amri dan Wati, 2014).   

Selain itu peningkatan kadar protein dipengaruhi oleh hilangnya kadar air oleh garam dan 

proses pengovenan yang dilakukan pada pembuatan cured egg yolk. Menurut Kusnandar (2010) 

naiknya komposisi protein diikuti dengan menurunnya kadar air didalam bahan pangan dan 

penggumpalan protein oleh reaksi garam dalam bahan pangan. Disisi lain pengovenan yang 

dilakukan juga akan menurunkan kadar air yang terdapat pada kuning telur sehingga 

konsentrasi protein mengalami peningkatan. Adawyah (2007) menjelaskan bahwa penggunaan 

panas dalam pengolahan bahan pangan dapat menurunkan persentase kadar air yang 

mengakibatkan persentase kadar protein meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut 

diharapkan bahwa proses penggaraman dan pengovenan dapat memicu terjadinya peningkatan 

kandungan protein pada cured egg yolk. 

 

4.2 Pengaruh Lama Penggaraman Terhadap Kadar Air Cured Egg Yolk 

Hasil dari analisis ragam menunjukkan bahwa antara perlakuan berbeda sangat nyata. 

Perlakuan yang diberikan pada lama penggaraman cured egg yolk yang berbeda 

memperlihatkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air cured egg yolk 

yang disajikan pada Lampiran 6. Nilai rataan kadar air berkisar antara 14,86 – 20,45%. Kadir 

air paling tinggi diperlihatkan oleh perlakuan lama penggaraman selama (P1) 24 jam dengan 

nilai rataan 20,45% dan kadar air terendah ditunjukan oleh perlakuan lama penggaraman selama 

(P4) 96 jam dengan nilai rataan 14,86%. P1 berbeda tidak nyata dengan P2 dan berbeda sangat 
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nyata (P<0,01) dengan P3 juga P4. P3 berbeda tidak nyata dengan P4, namun berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan P1 dan P2. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Air 

 

Perlakuan Kadar Air (%) 

P1 20,45b±0,75 

P2 19,20b±0,72 

P3 16,21a±0,34 

P4 14,86a±0,84 

Keterangan : a,b superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air cured egg yolk 

 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air 

yang terkandung di dalam bahan. Dari data analisis ragam nilai rataan kadar air cured egg yolk 

menunjukan bahwa terjadi penurunan kadar air pada cured egg yolk. Penurunan yang signifikan 

diperlihatkan oleh P4 dengan lama penggaraman selama 96 jam. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin lama penggaraman maka kadar air akan semakin menurun karena sifat garam 

yang higroskopis memiliki afinitas tinggi. Sejalan dengan Yuniati dan Almasyhuri (2012) yang 

menjelaskan bahwa kandungan air menurun sejalan dengan lamanya proses penggaraman. 

Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2010) menambahkan bahwa dehidrasi osmosis dalam 

proses pengasinan, terlihat dengan keluarnya air dari dalam telur bersamaan dengan masuknya 

larutan garam kedalam telur. Selanjutnya Nursiwi, Darmadji dan Kanoni (2013) menjelaskan 

bahwa penurunan kadar air ini disebabkan oleh adanya garam yang menarik air keluar dari 

telur. Kandungan garam tinggi dapat menyebabkan air bermigrasi dari kuning telur menuju 

keluar lingkungan kuning telur (Kaewmanee et al., 2009). Proses migrasi air dari dalam kuning 

telur tersebut disebabkan oleh sifat higroskopis garam yang akan menyerap molekul air dari 

dalam telur. Hal tersebut sejalan dengan Pursudarsono, Rosyidi dan Widati (2015) bahwa 

penambahan garam menyebabkan persentase air menurun karena garam menyerap air sehingga 

menurunkan kadar air. Hasil penelitian Ferdianti dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa lama 

pemeraman pada garam akan berpengaruh terhadap kadar air yang akan mengalami penurunan 

selama proses pemeraman. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lama proses 

penggaraman akan meningkatkan konsentrasi garam yang masuk kedalam kuning telur 

sehingga kadar air yang berada didalam kuning telur akan terus menurun karena bereaksi 

dengan garam yang memiliki sifat higroskopis. 
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Penurunan kadar air tersebut akan berpengaruh pada pengendalian keamanan dan kualitas 

cured egg yolk, karena kadar air yang rendah akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

yang dapat merusak komposisi dari cured egg yolk. Proses penggaraman akan menghambat 

pertumbuhan mikroba karena pada proses masuknya garam ke dalam kuning telur yang 

kemudian garam mengion menjadi Na+ dan Cl-. Lebih lanjut dijelaskan oleh Zulfikar (2008) 

bahwa larutan garam yang masuk kedalam kuning telur melalui proses osmosis akan diubah 

menjadi ion natrium (Na+) dan ion klorin (Cl-). Larutan garam (NaCl) masuk ke dalam telur 

dan akhirnya kuning telur. Ion klorin (Cl-) akan menyerap air (H2O) sehingga kadar air 

menurun. Kemudian ion Cl- akan berikatan dengan air membentuk HCl sehingga menjadikan 

jumlah air pada bahan berkurang (Supardi dan Sukamto, 1999). Ion klor tersebut menjadi bahan 

pengawet yang menghambat pertumbuhan mikroba pada kuning telur. Selanjutnya Sukma, 

Hintono dan Setiani (2012) menjelaskan bahwa garam dapat mengurangi kelarutan oksigen, 

sehingga bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya menjadi terhambat. Garam juga 

mampu menghambat enzim proteolitik, yaitu enzim yang mengurai protein, dengan demikian 

protein didalam telur akan tetap terjaga. Sehingga semakin lama proses penggaraman, kadar air 

didalam kuning telur akan semakin rendah dan kadar air yang rendah tersebut akan berpengaruh 

terhadap daya simpan cured egg yolk karena menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 

merusak.  

 

4.3 Pengaruh Lama Penggaraman Terhadap Aktivitas Air (Aw) Cured Egg Yolk  

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakukan dari lama penggaraman memberikan 

pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai aktivitas air (Aw) kuning telur dari cured 

egg yolk yang disajikan pada Lampiran 7. Nilai rataan aktivitas air (Aw) cured egg yolk dengan 

lama penggaraman yang berbeda berkisar antara 0,83 – 0,87. Hasil analisis dari nilai rataan 

aktivitas air (Aw) pada cured egg yolk dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Pengaruh Perlakuan Terhadap Aktivitas Air (Aw) 

 

Perlakuan Aktivitas Air (Aw) 

P1 0,875c±0,006 

P2 0,867bc±0,002 

P3 0,847b±0,006 

P4 0,830a±0,007 

Keterangan : a,b,c superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas air (Aw) cured egg yolk 
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Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa nilai aktivitas air (Aw) tertinggi diperlihatkan 

oleh P1 pada lama penggaraman 24 jam dengan aktivitas air 0,87 dan P4 pada lama 

penggaraman 96 jam menunjukkan aktivitas air paling rendah sebesar 0,83. Data pada Tabel 6 

memperlihatkan bahwa P1 berbeda tidak nyata dengan P2, namun berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan P3 dan P4. P2 berbeda tidak nyata dengan P1 dan P3 tetapi berbeda sangat 

nyata (P<0,01) dengan P4. P3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 dan P4, namun berbeda 

tidak nyata dengan P2, sedangkan P4 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P2 dan P3. 

Nilai rataan aktivitas air terus menurun dari P1 (24 jam) dengan nilai rataan 0,87 ; P2 (48 jam) 

dengan nilai rataan 0,86 ; P3 (72 jam) dengan nilai rataan 0,84 dan P4 (96 jam) dengan nilai 

rataan 0,83. Terjadinya penurunan nilai aktivitas air disebabkan oleh garam dan gula yang 

bersifat higroskopis sehingga mengeluarkan kadar air yang berada didalam kuning telur. 

Menurut Estiasih dan Ahmadi (2009) bahwa cara menurunkan nilai Aw antara lain dengan 

menambahkan suatu senyawa yang dapat mengikat air. Selanjutnya Ray (2004) menjelaskan 

bahwa mengurangi kadar air (Aw) dapat mempertahankan bahan pangan dengan menambahkan 

zat terlarut seperti garam untuk mengikat air. Penambahan garam akan mengurangi oksigen 

terlarut, menghambat kinerja enzim, dan menurunkan aktivitas air (Winarno dan Koswara, 

2002). Gula mempunyai kemampuan untuk mengikat air yang ada didalam bahan pangan 

menjadi ikatan hidrogen yang menyebabkan berkurangnya aktivitas air dalam bahan pangan 

(Buckle et.al., 2009).  

Penggunaan garam dan gula menyebabkan terjadinya koagulasi pada kuning telur yang 

mengubah telur menjadi semi padat karena berkurangnya kadar air. Kandungan air yang 

berkurang didalam kuning telur akan mempengaruhi aktivitas air (Aw) yang menjadi media 

untuk mikroorganisme berkembang. Aktivitas air (Aw) merupakan jumlah air bebas di dalam 

pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk proses pertumbuhannya (Arini, 2017). 

Semakin tinggi kadar air bebas yang terkandung dalam bahan pangan maka akan semakin cepat 

rusak bahan pangan tersebut. Purnomo (1995) menjelaskan bahwa kebanyakan bakteri tidak 

dapat tumbuh pada nilai Aw dibawah 0,91 dan kebanyakan jamur tidak dapat tumbuh dibawah 

Aw 0,81. Dari hasil analisis, cured egg yolk akan memiliki daya simpan yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan telur segar karena P4 menunjukan nilai rataan Aw paling rendah sebesar 

0,83 sehingga berpotensi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat 

merusak cured egg yolk. Aktivitas air terbukti menjadi indikator yang baik dari sejumlah besar 

atau salah satu reaksi degradasi yang mungkin terjadi selama penyimpanan bahan makanan 

(Mathlouthi, 2001). 
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4.4 Pengaruh Lama Penggaraman Terhadap Tekstur Cured Egg Yolk 

Hasil dari analisis ragam yang tersaji pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa perlakuan yang 

berbeda pada lama penggaraman cured egg yolk memperlihatkan pengaruh berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tekstur Cured egg yolk. Hasil analisis menunjukkan nilai rataan tekstur 

berkisar antara 16,52 – 42,50 N, dimana nilai tekstur tertinggi diperlihatkan oleh perlakuan P4 

lama penggaraman selama 96 jam dengan nilai rataan 42,50 N dan tekstur terendah ditunjukan 

oleh perlakuan P1 lama penggaraman selama 24 jam dengan nilai rataan 16,52 N. Data tersebut 

juga menunjukkan bahwa P1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P2, P3 dan P4. P2 berbeda 

sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P3 dan P4. P3 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P2 

dan P4. P4 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1, P2 dan P3. Data analisis tersebut disajikan 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tekstur (N) 

 

Perlakuan Tekstur (N) 

P1 18,27a±0,92 

P2 28,82b±0,57 

P3 35,75c±0,82 

P4 45,50d±0,82 

Keterangan : a,b,c,d superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur cured egg yolk 

 

Dari hasil analisis ragam pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai tekstur pada perlakuan 

lama penggaraman yang berbeda mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruhi konsentrasi garam yang masuk kedalam kuning telur sehingga tingkat kadar air akan 

terus menurun yang akan membuat telur semakin padat. Sejalan dengan Faiz dkk. (2014) yang 

pada penelitiannya menyakatan bahwa tekstur sangat erat kaitannya dengan kadar air, semakin 

tinggi kadar air telur asin maka tekstur telur asin tersebut lembek begitupun sebaliknya. 

Selanjutnya Kasataman dkk. (2010) menjelaskan bahwa tekstur telur asin dipengaruhi kadar 

air, dimana berkurangnya kadar air menimbulkan tekstur telur asin semakin keras. Lama 

penggaraman yang berbeda berperan penting dalam terjadinya peningkatan tekstur cured egg 

yolk dengan peningkatan yang cukup signifikan dari P1 sebesar 18,27 N hingga P4 sebesar 

45,50 N. Waktu perendaman telur pada larutan garam dapat mempengaruhi kualitas sensoris 

dari telur sehingga memiliki konsistensi teksur, warna dan rasa yang disukai oleh konsumen 
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(Tan, Hoang dan Thanh, 2012). Kaewmanee, Benjakul and Visessanguan (2011) dari hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa seiring meningkatnya waktu pengasinan akan menurunkan 

kekerasan putih telur dan sebaliknya kekerasan kuning telur semakin meningkat.  

Menurut Nurhidayat, Sumarmono dan Wasito (2013) dari hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa selain karena kadar air yang relatif sama, alasan lain yang menyebabkan cara pemasakan 

tidak menyebabkan pengaruh nyata terhadap tekstur telur asin ayam niaga yaitu karena kadar 

protein terkoagulasi pada suhu dan waktu pemasakan yang sama, sehingga menghasilkan 

tekstur yang sama. Namun pada penelitian ini terjadi penurunan kadar air sehingga terjadi 

peningkatan total solid dari kuning telur yang mengakibatkan nilai tekstur dari cured egg yolk 

menjadi lebih padat. Penurunan kadar air menyebabkan tekstur lembek pada kuning telur hilang 

dan peningkatan jumlah protein yang terkoagulasi menjadi satu akan menjadikan kuning telur 

lebih kenyal dan padat. Hal tersebut sejalan dengan Nuruzzakiah dkk. (2016) yang menjelaskan 

bahwa perbedaan karakteristik tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar air pada saat 

pengasinan. Kemampuan NaCl untuk mengikat air mempunyai afinitas yang lebih besar dari 

pada protein menyebabkan jarak antara molekul protein semakin dekat sehingga interaksi 

antara molekul protein semakin kuat. Selanjutnya Campbell, Raikos and Euston (2005) 

menjelaskan bahwa penambahan garam mempengaruhi ikatan hidrogen dan menghambat 

interaksi antara molekul air dan kelompok hidrofilik pada protein sehingga mendorong 

pembentukan koagulasi protein.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Lama waktu penggaraman pada pembuatan cured egg yolk berpengaruh terhadap 

peningkatan presentase kadar protein, penurunan kadar air, penurunan nilai aktivitas air dan 

peningkatan tekstur. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian disarankan menggunakan lama penggaraman selama 96 jam (P4) 

untuk menghasilkan cured egg yolk terbaik dengan nilai rataan kadar protein sebesar 18,69%, 

kadar air 14,86%, nilai aktivitas air (Aw) sebesar 0,83 dan nilai tekstur 45,50 N. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur analisa uji kadar protein (AOAC, 2005). 

 

Metode Kjeldahl digunakan untuk menentukan kandungan protein dalam sampel. 

Prinsip analisis protein dengan metode kjeldahl meliputi destruksi, destilasi dan titrasi. Urutan 

kerjanya sebagai berikut : 

a. Destruksi 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,1 – 0,5 g kemudian dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl. Kemudian HgO 40 mg, K2SO4 1,9 mg dan H2SO4 2 ml juga 

dimasukkan ke dalam labu tersebut.  

2. Labu kjeldahl yang berisi larutan tersebut diletakkan pada alat pemanas dengan 

suhu 430 °C di dalam ruang asam.  

3. Destruksi dilakukan hingga larutan menjadi bening (1 - 1,5 jam). 

4. Hasil destruksi didinginkan dan diencerkan dengan 10 - 20 ml aquades secara 

perlahan. 

b. Destilasi  

1. Disiapkan alat kjeltec system. Setelah persiapan dilakukan, analisis dimulai 

dengan sampel yang telah didestruksi.  

2. Labu kjeldahl yang berisi sampel hasil destruksi dipindahkan ke alat destilasi, 

dicuci dan dibilas labu 5 - 6 kali dengan 1 - 2 ml aquades lalu pidahkan pula air 

cucian dan bilasan tersebut ke alat destilasi. 

3. Letakkan erlenmeyer 125 ml berisi 5 ml larutan H3BO3 (asam borat) dan 2 - 4 

tetes indikator (campuran 2 bagian methylene red 0,2% dalam alkohol dan 1 

bagian methylene blue 0,2% dalam alkohol), sesaat sebelum destilasi dimulai. 

4. Kemudian ujung kondensor direndam dibawah larutan H3BO3 (asam borat). 

5. Tambahkan 8 - 10 ml larutan NaOH pada sampel hasil destruksi yang telah 

dipindahkan.  

6. Kemudian lakukan destilasi sampai tertampung kira - kira 15 ml destilat dalam 

erlenmeyer.  

7. Dibilas tabung kondesor dengan aquades dan tampung bilasannya dalam 

erlenmeyer yang sama.  

8. Diencerkan isi erlenmeyer sampai kira - kira 50 ml. 

c. Titrasi  

1. Titrasi dilakukan pada sampel yang telah didestilasi dengan meneteskan HCl 

0,02 N dari buret.  

2. Titrasi dilakukan hingga warna larutan sampel berubah menjadi merah jambu. 

3. Volume HCl yang digunakan dicatat. 

4. Perhitungan kadar protein dapat diperoleh dengan : 

%N = 
(𝑚𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 − 𝑚𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜) × 𝑁 𝐻𝐶𝑙 × 14

𝑚𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 × 100 

  Kadar Protein = % N × 6,25 (Faktor Konversi)  
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Lampiran 2. Prosedur analisa uji kadar air (AOAC, 2005) 

 

Analisis kadar air dengan menggunakan oven. Kadar air dihitung sebagai persen berat, 

artinya berapa gram berat sampel dengan yang selisih berat sebelum dioven dengan berat 

sesudah dioven. Jadi kadar air dapat diperoleh dengan menghitung kehilangan berat setelah 

dipanaskan. Urutan kerjanya sebagai berikut:  

1. Cawan petri dibersihkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105ºC selama 24 jam. 

Kemudian didinginkan dalam eksikator selama 15-30 menit dan ditimbang beratnya (A 

gram)  

2. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram dan ditaruh dalam cawan petri yang telah diketahui 

beratnya (B gram). Sampel dalam porselin ini kemudian dikeringkan dalam oven pada 

suhu 105ºC selama 24 jam, selanjutnya didinginkan dalam eksikator selama 15-30 menit 

dan ditimbang (C gram) 

3. Presentase kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Kadar air = 
𝐵−𝐶

𝐵−𝐴
× 100% 

Dimana:  

A = Berat cawan kosong dalam gram 

B = Berat cawan dan sampel awal dinyatakan dalam gram 

C = Berat cawan dan sampel setelah dikeringkan dinyatakan dalam gram 
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Lampiran 3. Prosedur analisa Uji Aktivitas Air (Purnomo, 1995) 

 

 Analisis aktivitas air (Aw) dengan menggunakan Aw meter. Aktivitas air (Aw) 

adalah sebuah angka yang menghitung intensitas air dalam unsur – unsur bukan air atau benda 

padat, yaitu air bebas yang menjadi ukuran dari status energi air dalam suatu sistem yang 

diperuntukan mikroorganisme dalam berkembangbiak. Urutan kerjanya sebagai berikut:  

1. Disiapkan alat dan bahan 

2. Ditimbang sampel sebanyak 10 g 

3. Pruff disambungkan pada skala pembaca dan ditekan tombol power untuk 

menghidupkannya 

4. Dimasukkan sampel kedalam Aw meter sampai setengah bagian dari volume 

(10g) kemudian ditutup 

5. Ditekan tombol enter dua kali kemudian ditunggu selama 5 menit 30 detik dan 

dibiarkan sampai berbunyi 

6. Setelah itu dilakukan pembacaan skala pada bunyi kedua 
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Lampiran 4. Prosedur analisa Uji Tekstur dengan Texture Analyzer Model : Imada ZP – 200 N 

(Anonimous, 2007). 

 

 Analisis Tekstur dengan menggunakan Texture Analyzer Model : Imada ZP – 

200 N dengan tensile strength instrument (instrumen daya tarik). Tekstur adalah sebuah nilai 

yang menentukan kekuatan benda padat dalam suatu permukaan yang timbul sebagai akibat 

dari struktur 3 dimensi. Pengujian Tekstur sebagai berikut:  

1. Dihidupkan mesin tensile strength ± 15 menit untuk pemanasan (sambil setting 

aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan dianalisis menggunakan 

tekanan/tarikan) 

2. Dihidupkan komputer untuk program software untuk mesin Tensile Strength (Filenya 

ZP Recorder) 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer terjadi hubungan, maka pada layar 

akan tampil program tersebut 

4. Setelah mesin tensile strength dan komputer terkoneksi, maka pada layar akan tampil 

notifikasi program 

5. Diarahkan kursor pada ZERO dan di ON kan supaya antara alat tensile strength dan 

monitor komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian 

6. Diletakkan sampel dibawah aksesoris penekan lalu dijepit sampel dengan aksesoris 

penarik 

7. Diletakkan kursor pada tanda [ ] dan di ON kan sehingga komputer secara otomatis akan 

mencatat gaya (N) dan jarak tempuh oleh tekanan atau tarikan pada sampel 

8. Ditekan tombol [▼] untuk penekanan (compression) atau tombol [▲] untuk tarikan 

(tension) pada alat tensile strength 

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

10. Hasil pengukuran berupa grafik yang dapat dicatat atau langsung dicetak 

11. Kemudian matikan alat tensile strength dan komputer 

12. Dibersihkan alat dari sisa sampel yang menempel 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Protein Cured Egg Yolk pada Lama 

Penggaraman yang Berbeda 

 

Perlakuan 
Ulangan  

Jumlah Rata – rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P1 15,16 15,57 16,74 16,9 64,37 16,09 0,859 

P2 16,94 17,34 17,45 17,5 69,23 17,3 0,254 

P3 18,01 18,27 18,29 18,41 72,98 18,24 0,168 

P4 18,53 18,67 18,72 18,86 74,78 18,69 0,136 

Total 68,64 69,85 71,2 71,67 281,36   

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK  = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )

2
/ 𝑡. 𝑟 

   = (281,36)2 / 4.4 

   = 4947,72 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2
− 𝐹𝐾 

   = (15,162+15,572+……..+18,862) – 4947,72 

   = 18,44 

JKPerlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1 )

2𝑡
𝑖= 1 /𝑟 − 𝐹𝐾 

   = (64,372+69,232+72,982+74,782) / 4 – 4947,72 

   = (19854,42 / 4) – 4947,72 

   = 15,89 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

   = 18,44 – 15,89 

   = 2,55 
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 Tabel ANOVA (Analsis Ragam) 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 15,89 5,3 24,94** 3,49 5,95 

Galat 12 2,55 0,21    

Total 15 18,44     

F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KTPerlakuan = JKPerlakuan – db Perlakuan 

   = 15,89 / 3 

   = 5,3 

KTGalat  = JKGalat / db Galat 

   = 2,55 / 12 

   = 0,21 

F hitung  = KTPerlakuan / KTGalat 

   = 5,3 / 0,21 

   = 24,94 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan 

 Standar Error (SE) 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,504 4,622 

JNT 1% 0,9953 1,037744 1,064932 

 

SE  = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
  

   = √
0,21

4
  

   = 0,23 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 

 Tabel Duncan 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,32 × 0,23 

   = 0,9953 

 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,504 × 0,23 

   = 1,0377 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,622 × 0,23 

   = 1,0649 

 Data Notasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 16,09  a    

P2 17,3   b   

P3 18,24   b c  

P4 18,69    c  

 

  



 

 

36 
 

Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Air Cured Egg Yolk pada Lama 

Penggaraman yang Berbeda 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata – rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P1 21,53 20,4 20,08 19,82 81,83 20,46 0,753 

P2 19,8 19,71 19,06 18,23 76,8 19,2 0,725 

P3 16,54 16,3 16,29 15,72 64,85 16,21 0,348 

P4 15,49 15,49 14,8 13,69 59,47 14,87 0,849 

Total 73,36 71,9 70,23 67,46 282,95   

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK  = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )

2
/ 𝑡. 𝑟 

   = (282,95)2 / 4.4 

   = 5003,79 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2
− 𝐹𝐾 

   = (20,42+20,42+……..+13,692) – 5003,79 

   = 86,16 

JKPerlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1 )

2𝑡
𝑖= 1 /𝑟 − 𝐹𝐾 

   = (81,832+76,82+64,852+59,472) / 4 – 5003,79 

   = (20336,59 / 4) – 5003,79 

   = 80,35 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

   = 86,16 – 80,35 

   = 5,81 
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 Tabel ANOVA (Analsis Ragam) 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 80,35 26,78 55,29** 3,49 5,95 

Galat 12 5,81 0,48    

Total 15 86,16     

F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KTPerlakuan = JKPerlakuan – db Perlakuan 

   = 80,35 / 3 

   = 26,78 

KTGalat  = JKGalat / db Galat 

   = 5,81 / 12 

   = 0,48 

F hitung  = KTPerlakuan / KTGalat 

   = 26,78 / 0,48 

   = 55,29 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan 

 Standar Error (SE) 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,504 4,622 

JNT 1% 1,5033 1,567343 1,608405 

 

SE  = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
  

   = √
0,48

4
  

   = 0,348 
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 Tabel Duncan 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,32 × 0,348 

   = 1,5033 

 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,504 × 0,348 

   = 1,567343 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,622 × 0,348 

   = 1,608405 

 Data Notasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 14,86  a   

P3 16,21  a   

P2 19,2   b  

P1 20,45   b  
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Aktivitas Air (Aw) Cured Egg Yolk pada Lama 

Penggaraman yang Berbeda 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata – rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P1 0,881 0,881 0,871 0,87 3,503 0,87575 0,006076 

P2 0,869 0,868 0,868 0,864 3,469 0,86725 0,002217 

P3 0,857 0,847 0,843 0,843 3,39 0,8475 0,006608 

P4 0,842 0,829 0,827 0,824 3,322 0,8305 0,007937 

Total 3,449 3,425 3,409 3,401 13,684   

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK  = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )

2
/ 𝑡. 𝑟 

   = (13,684)2 / 4.4 

   = 11,703 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2
− 𝐹𝐾 

   = (0,8812+0,8812+……..+0,8242) – 11,703 

   = 0,005393 

JKPerlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1 )

2𝑡
𝑖= 1 /𝑟 − 𝐹𝐾 

   = (3,5032+3,4692+3,392+3,3222) / 4 – 11,703 

   = (46,382 / 4) – 11,703 

   = 0,004948 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

   = 0,005393 – 0,004948 

   = 0,000445 
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 Tabel ANOVA (Analsis Ragam) 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,004948 0,00164917 44,42** 3,49 5,95 

Galat 12 0,000445 3,7125E-05    

Total 15 0,005393     

F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KTPerlakuan = JKPerlakuan – db Perlakuan 

   = 0,004948 / 3 

   = 0,00164917 

KTGalat  = JKGalat / db Galat 

   = 0,000445 / 12 

   = 3,7125E-05 

F hitung  = KTPerlakuan / KTGalat 

   = 3,7125E-05 / 0,00164917 

   = 44,422 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan 

 Standar Error (SE) 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,504 4,622 

JNT 1% 0,0132 0,013722 0,014081 

 

SE  = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
  

   = √
3,7125𝐸−05

4
  

   = 0,003 
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 Tabel Duncan 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,32 × 0,003 

   = 0,0132 

 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,504 × 0,003 

   = 0,013722 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,622 × 0,003 

   = 0,014081 

 Data Notasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 0,8305  a    

P3 0,8475   b   

P2 0,8673   b c  

P1 0,8758    c  
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Tekstur Cured Egg Yolk pada Lama Penggaraman yang 

Berbeda 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata – rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P1 17,7 18,2 17,6 19,6 73,1 18,275 0,921502 

P2 28,4 29,5 29,1 28,3 115,3 28,825 0,57373 

P3 35,5 34,7 36,4 36,4 143 35,75 0,818535 

P4 45,4 44,5 45,6 46,5 182 45,5 0,820569 

Total 127 126,9 128,7 130,8 513,4   

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK  = (∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1 )

2
/ 𝑡. 𝑟 

   = (513,4)2 / 4.4 

   = 16473,72 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2
− 𝐹𝐾 

   = (17,72+18,22+……..+46,52) – 16473,72 

   = 1586,518 

JKPerlakuan = ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1 )

2𝑡
𝑖= 1 /𝑟 − 𝐹𝐾 

   = (73,12+115,32+1432+1822) / 4 – 16473,72 

   = (72210,07 / 4) – 16473,72 

   = 1578,953 

JKGalat  = JKTotal – JKPerlakuan 

   = 1586,518 – 1578,953 

   = 7,565 
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 Tabel ANOVA (Analsis Ragam) 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 1578,953 526,3175 834,87** 3,490294819 5,952545 

Galat 12 7,565 0,630417    

Total 15 1586,518     

F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KTPerlakuan = JKPerlakuan – db Perlakuan 

   = 1578,953 / 3 

   = 526,3175 

KTGalat  = JKGalat / db Galat 

   = 7,565 / 12 

   = 0,630417 

F hitung  = KTPerlakuan / KTGalat 

   = 526,3175 / 0,630417 

   = 834,8724 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan 

 Standar Error (SE) 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,504 4,622 

JNT 1% 1,715 1,788061 1,834906 

 

SE  = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
  

   = √
0,630417

4
  

   = 0,397 
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 Tabel Duncan 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,32 × 0,397 

   = 1,715 

 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,504 × 0,397 

   = 1,788061 

 

JNT%  = JND (1%, db Galat) × SE 

   = JND (1%, 2) × SE 

   = 4,622 × 0,397 

   = 1,834906 

 Data Notasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 18,275  a     

P2 28,825   b    

P3 35,75    c   

P4 45,5     d  

 


