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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Daun Cincau Hitam terhadap 

Kadar Garam Kuning Telur Asin 

 Hasil pengujian kadar garam pada kuning telur asin 

yang ditambahkan daun cincau hitam selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan daun cincau 

hitam memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar garam telur asin, perbedaan diperoleh melalui 

Uji Jarak Berganda Duncan (BNJD) yang disajikan pada 

Lampiran 5. 

Tabel 7. Nilai rata-rata pengujian kadar garam kuning telur 

asin yang ditambahkan daun cincau hitam. 

Keterangan : 
a,b,c 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) 

 

 Hasil analisis rata-rata Tabel 7 menunjukkan bahwa 

rata-rata kadar garam telur asin dengan penambahan daun 

cincau hitam berkisar antara 2,31 – 3,07%. Kadar garam 

tertinggi pada P0 (tanpa penambahan daun cincau hitam) 

sebesar 3,07% dan terendah pada P4 (penambahan daun 

Perlakuan Kadar Garam (%) 

P0  

P1  

P2  

P3  

P4  

3,07
c
 ± 0,10 

2,81
b
 ± 0,03 

2,68
b 
± 0,03 

2,48
a
 ± 0,02 

2,31
a
 ± 0,03 
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cincau hitam 8%) sebesar 2,31 %. Nilai rata-rata kadar garam 

kuning telur asin mengalami penurunan dengan ditambahnya 

daun cincau hitam pada konsentrasi yang berbeda.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) terhadap 

kadar garam kuning telur asin menunjukkan pengaruh sangat 

nyata perbedaan antara perlakuan P0 (tanpa penambahan daun 

cincau hitam) dengan perlakuan yang ditambahkan daun 

cincau hitam yang berbeda persentase. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa semakin tinggi persentase penambahan daun 

cincau hitam akan menyebabkan kadar garam akan semakin 

berkurang. Semakin banyak penambahan garam pada adonan 

pasta maka kadar garam akan semakin tinggi, namun karena 

daun cincau hitam mudah membentuk gel maka penambahan 

daun cincau hitam pada adonan pasta akan menghalangi 

proses penetrasi garam, sehingga kadar garam kuning telur 

asin menurun. Daun cincau hitam mengandung senyawa 

bioaktif yang bersifat antioksidan dan hidrokoloid berupa 

komponen pembentuk gel atau gum (Maslukhah dkk., 2016). 

 Rata-rata kadar garam kuning telur asin pada 

perlakuan P0 (tanpa penambahan daun cincau hitam) sebesar 

3,07%; P1 (penambahan daun cincau hitam 2%) sebesar 

2,81%; P2 (penambahan daun cincau hitam 4%) sebesar 

2,68%; P3 (penambahan daun cincau hitam 6%) sebesar 

2,48% dan P4 (penambahan daun cincau hitam 8%) sebesar 

2,31%. Perlakuan penambahan daun cincau hitam 

menghasilkan kadar garam kuning telur asin lebih dari 2% 

yang berarti proses pembuatan telur asin pada penelitian ini 

telah memenuhi syarat standar mutu SNI yaitu kadar garam 

telur asin minimal 2%. Amir, Sirajjudin, dan Jafar (2012) 

berpendapat bahwa garam yang ditambahkan dalam proses 

pengasinan akan berpenetrasi secara sempurna melalui kulit 
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telur dan membran telur seiring dengan lamanya waktu 

pemeraman. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan 

dalam proses pengasinan telur, maka semakin lama daya 

simpan telur asin. Konsentrasi garam memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap karakteristik telur asin terutama 

kadar protein. 

Kadar garam kuning telur asin mengalami penurunan 

dari P0 ke P1 sebesar 0,26%; P1 ke P2 sebesar 0,14%; P2 ke 

P3 sebesar 0,12%; P3 ke P4 sebesar 0,17%. Penurunan kadar 

garam kuning telur asin tertinggi dari perlakuan P0 (tanpa 

penambahan daun cincau hitam) ke P1 (penambahan daun 

cincau hitam 2%) sebesar 0,26 %. Penurunan kadar garam 

kuning telur asin disebabkan karena penambahan daun cincau 

hitam pada adonan pasta garam yang berpengaruh terhadap 

kepekatan garam. Daun cincau hitam dapat membentuk gel 

kemudian gel tersebut akan mengikat garam sehingga kadar 

garam menurun dan rasa asin dari telur berkurang. Menurut 

Amir dkk. (2012) pada tahap penyimpanan terjadi peningkatan 

kadar garam. Hal ini disebabkan garam yang melalui cangkang 

telur, sebagian kecil masih tertahan pada membran telur dan 

pada proses penyimpanan memungkinkan terjadinya resapan 

ke dalam albumin dan kuning telur. Rasa asin pada telur 

selanjutnya dijadikan indikator untuk menilai tingginya kadar 

garam yang berpenetrasi ke dalam isi telur. Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan daun cincau 

hitam menurunkan kadar garam telur asin karena sifat daun 

cincau hitam yang mudah membentuk gel sehingga gel 

tersebut mengikat garam dan penetrasi garam ke dalam telur 

melalui pori-pori cangkang telur berkurang. 

Kadar garam pada telur asin juga berfungsi untuk 

meningkatkan daya simpan telur asin dan mencegah 
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pembusukan telur. Semakin banyak penambahan garam pada 

adonan pasta maka kadar garam akan semakin tinggi dan daya 

simpan telur asin juga semakin lama. Namun, apabila kadar 

garam terlalu tinggi maka akan mempengaruhi rasa dari telur 

asin, meningkatkan kemungkinan hipertensi ketika dikonsumsi 

serta terjadi denaturasi bahan telur seperti proses presipitasi 

dan koagulasi protein. Marni, Amri, dan Wati (2012) 

menyatakan bahwa kandungan garam yang ada di dalam telur 

dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri 

serta dapat mengendapkan protein sehingga dengan kekentalan 

protein aktivitas dan metabolisme bakteri yang merusak 

protein dapat dihambat dan penguapan N dapat dikurangi 

sehingga kadar protein telur tidak mengalami penurunan 

selama pemeraman.  

Daun cincau hitam (Mesona palustris BL) 

mengandung senyawa aktif seperti fenol dan flavonoid. 

Senyawa fenol bersifat antioksidan dan anti bakteri. Meskipun 

kandungan fenol pada daun cincau hitam dapat menurunkan 

kadar garam telur asin ketika bereaksi dengan ion garam tetapi 

dapat meningkatkan daya simpan telur asin karena salah satu 

sifat fenol sebagai anti bakteri. Maslukhah dkk. (2016) 

menyatakan bahwa daun cincau hitam mempunyai kandungan 

total fenol yang cukup dominan yaitu 170.33 mg/g. Fenol 

mempunyai sifat asam, mudah dioksidasi, mudah menguap, 

sensitif terhadap cahaya dan oksigen, serta bersifat antibakteri. 

Turunan senyawa fenol banyak terjadi secara alami sebagai 

flavonoid, alkaloid, tanin, dan senyawa fenolat yang lain. 

Gafur, Isa, dan Bialangi (2013) menambahkan bahwa 

flavonoid bersifat antioksidan dan telah digunakan sebagai 

salah satu komponen bahan baku obat-obatan. Senyawa ini 

dapat digunakan sebagai anti mikroba, obat infeksi pada luka, 
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anti jamur, anti virus, anti kanker, dan anti tumor. Selain itu 

flavonoid juga dapat digunakan sebagai anti bakteri, anti 

alergi, sitotoksik, dan anti hipertensi. 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Daun Cincau Hitam terhadap 

Kadar Protein Kuning Telur Asin 

 Hasil pengujian kadar protein dengan metode semi-

mikro Kjeldahl pada telur asin yang ditambahkan daun cincau 

hitam selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan 

hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun cincau hitam memberikan pengaruh 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein kuning 

telur asin, perbedaan diperoleh melalui Uji Jarak Berganda 

Duncan (BNJD) yang disajikan pada Lampiran 6. 

 Tabel 8. Rata-rata hasil pengujian kadar protein (%) 

kuning telur asin 

Perlakuan Kadar Protein 

P0  

P1  

P2  

P3  

P4 

14,42
c
 ± 0,10

 

14,91
d
 ± 0,07 

13,65
b
 ± 0,05 

13,00
a
 ± 0,07 

12,84
a
 ± 0,06 

Keterangan : 
a,b,c,d

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) 

 

 Nilai rata-rata pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

kadar protein mengalami penurunan dengan peningkatan 

penambahan daun cincau hitam. Kadar protein pada perlakuan 

P0 (tanpa penambahan daun cincau hitam) sebesar 14,42%; P1 

(penambahan daun cincau hitam 2%) sebesar 14,91%; P2 
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(penambahan daun cincau hitam 4%) sebesar 13,65%; P3 

(penambahan daun cincau hitam 6%) sebesar 13%; P4 

(penambahan daun cincau hitam 8%) sebesar 12,84%. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi penambahan daun cincau hitam maka 

semakin rendah kadar protein kuning telur asin. Penurunan 

kadar protein pada kuning telur asin dapat disebabkan karena 

denaturasi protein selama pemanasan dan kadar protein pada 

daun cincau hitam yang rendah yaitu sebesar 6 g per 100 g 

daun cincau hitam atau setara dengan 0,06% dari 100 g daun 

cincau hitam. 

Kenaikan kadar protein pada sampel kuning telur 

asin pada perlakuan P0 ke P1 sebesar 0,49%; serta mengalami 

penurunan dari P1 ke P2 sebesar 0,77%; P2 ke P3 sebesar 

0,64%; P3 ke P4 sebesar 0,16%. Penurunan kadar protein 

paling banyak yaitu dari perlakuan P1 ke P2. Penambahan 

daun cincau hitam pada adonan pasta telur asin juga 

menyebabkan penurunan kadar protein pada kuning telur asin. 

Menurut Simanjuntak, Wasito, dan Widyaka (2013) bahwa 

kandungan protein telur asin pada bagian putih sebesar 11%, 

hal ini membuktikan bahwa konsentrasi garam yang berbeda 

berbanding terbalik dengan kandungan protein total pada hasil 

olahan telur asin. 

Proses pengasinan dan konsentrasi garam yang 

digunakan ketika pembuatan pasta adonan telur asin dapat 

menyebabkan penurunan kadar protein telur itik. Hasil 

penelitian Amir dkk. (2012) menyatakan bahwa kandungan 

protein pada telur asin mengalami perubahan setelah 

mengalami proses pengasinan. Perbedaan konsentrasi garam 

yang digunakan dalam proses pengolahan telur asin 

berpengaruh terhadap penurunan kadar protein. Proses 
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koagulasi protein terjadi pada telur yang telah diasinkan, hal 

ini tampak jelas pada struktur kuning telur yang menggumpal 

dan kondisi putih telur yang mengental. Protein yang 

mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologis dan 

berkurang kelarutannya sehingga mudah mengendap. Lama 

waktu pengasinan menjadi salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan turunnya kadar protein pada telur itik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Novia, Melia, dan Ayuza (2011) 

bahwa denaturasi protein merupakan suatu keadaan dimana 

protein mengalami perubahan atau perusakan struktur 

sekunder, tersier dan kuartenernya. Sedangkan faktor yang 

dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein diantaranya 

pemanasan, suasana asam atau basa yang ekstrim, kation 

logam berat dan penambahan garam jenuh.  

Penambahan garam pada telur asin dapat 

menurunkan daya larut protein. Penurunan daya cerna 

dikarenakan terhambatnya penetrasi enzim ke dalam substrat 

protein atau karena tertutupnya sisi protein yang dapat 

diserang enzim karena terjadinya ikatan silang tersebut 

(Oktaviani, Karida, dan Utami, 2012). Penurunan kadar 

protein selain karena konsentrasi garam dan lama waktu 

pengasinan telur itik juga dapat disebabkan oleh proses 

pemanasan ketika telur asin dikukus. Denaturasi protein telur 

asin terjadi selama pemanasan sehingga ketika dilakukan 

pengujian kadar protein mengalami penurunan. Protein telur 

itik yang terdenaturasi selama pemanasan akan mengurangi 

kemampuan telur mengikat air.  

Penambahan daun cincau hitam pada adonan pasta 

garam juga dapat mempengaruhi penurunan kadar protein 

pada kuning telur asin. Daun cincau hitam mengandung 

senyawa aktif tanin. Tanin memiliki kemampuan untuk 
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mengendapkan protein sehingga kadar protein pada telur asin 

semakin berkurang. Menurut Senditya dkk. (2014) beberapa 

komponen aktif cincau hitam yang memiliki nilai fungsional 

diantaranya adalah golongan polifenol, saponin, tanin dan 

flavonoid. Alfian dan Susanti (2012) menambahkan bahwa 

salah satu sifat khas senyawa tanin adalah mempunyai 

kemampuan untuk mengendapkan protein. Semakin tinggi 

persentase penambahan daun cincau hitam maka jumlah tanin 

akan meningkat sehingga kemampuan untuk masuknya tanin 

melalui pori-pori telur semakin tinggi. Banyaknya jumlah 

tanin yang masuk melalui pori-pori telur mengakibatkan 

penurunan protein lebih banyak karena kemampuan tanin 

untuk mengendapkan protein semakin kuat, meskipun daun 

cincau hitam memiliki sifat hidrokoloid tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa tanin tersebut tetap bisa masuk 

menembus pori-pori cangkang telur. 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Daun Cincau Hitam terhadap 

Intensitas Warna (L*, a*, b*) Kuning Telur Asin 

 

 Uji warna pada kuning telur asin menggunakan alat 

Color Reader model Konica Minolta CR- 10. Indikator warna 

yang diamati terdiri dari warna L* yang mengindikasikan 

warna kecerahan atau hitam putih, warna a* yang 

mengindikasikan warna kemerahan atau kehijauan dan warna 

b* mengindikasikan warna kebiruan atau kekuningan. Masing-

masing indikator warna memiliki skor yang berbeda-beda 

kemudian hasil dari skor tersebut akan ditransmisikan sesuai 

indikator warna yang dianalisis. Menurut Dinar, Suyantohadi, 

dan Fallah (2012) model warna L* a* b* terdiri dari tiga 

komponen L* (ligthness) yang dimulai dari nilai 0 (hitam) 
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sampai 100 (putih) dan komponen a* mewakili tingkat warna 

merah-hijau dengan level (+60 merah, -60 hijau) dan 

komponen b* mewakili (biru sampai kuning) merupakan dua 

komponen kromatik dengan kisaran nilai – 120 sampai + 120. 

Komponen warna L* dengan kisaran nilai 0 (hitam) -100 

(putih) bisa digunakan membedakan obyek yang berwarna 

coklat. Komponen warna a* memiliki potensi karena namun 

hanya dapat membedakan warna hijau sampai merah demikian 

juga komponen warna b* dapat digunakan untuk membedakan 

warna obyek dengan warna biru sampai kuning. 

4.3.1. Warna L* (Kecerahan) 

Hasil pengujian warna L* (kecerahan) pada 

kuning telur asin yang ditambahkan daun cincau hitam 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan 

hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun cincau hitam memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap warna L* (kecerahan) 

kuning telur asin, perbedaan diperoleh melalui Uji Jarak 

Berganda Duncan (BNJD) yang disajikan pada Lampiran 

7. 

Tabel 9. Nilai rata-rata pengujian warna L* (kecerahan) 

telur asin yang  ditambahkan daun cincau 

hitam 

Perlakuan Warna L* (Kecerahan) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

53,81
c 
± 0,37 

53,30
bc

 ± 0,94 

52,40
abc

 ± 0,93 

51,52
ab

 ± 0,94 

51,20
a
 ± 0,72 

   Keterangan : 
a,b,c 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama  perbedaan nyata (P<0,05) 



38 
 

 

Nilai rataan warna L* (kecerahan) pada Tabel 9 

menunjukkan bahwa warna L* (kecerahan) mengalami 

penurunan dengan penambahan daun cincau hitam. Nilai 

rataan warna L* (kecerahan) berkisar antara 51,2  - 53,81. 

Warna kecerahan tertinggi pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan daun cincau hitam) sedangkan wana 

kecerahan terendah pada perlakuan P4 (penambahan daun 

cincau hitam 8%). Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai 

rataan warna L* semakin menurun. 

Menurut Fikriansyah, Thohari, dan Rosyidi 

(2014) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

warna L* (kecerahan) adalah jenis telur, lama 

pengukusan dan penambahan bahan lain. Nilai L* 

(kecerahan) menyatakan tingkat gelap terang dengan 

kisaran 0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan 

warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 

menyatakan kecenderungan warna terang atau putih. 

Penambahan daun cincau hitam sangat berpengaruh 

terhadap warna L* (kecerahan) kuning telur.  

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penambahan daun cincau 

hitam maka skor warna L* (kecerahan) pada kuning telur 

asin akan semakin gelap sehingga kecerahan warna 

kuning telur asin akan semakin berkurang. Semakin 

sedikit konsentrasi penambahan daun cincau hitam maka 

skor warna L* akan semakin terang sehingga kecerahan 

warna kuning telur akan semakin terlihat. 

Nilai rata-rata tertinggi warna L* (kecerahan) 

pada perlakuan P0 (kontrol) sebesar 53,81 dikarenakan 

warna kecerahan kuning telur asin yang dihasilkan 
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berasal dari telur tersebut dan tanpa penambahan daun 

cincau hitam. Proses pemeraman telur dengan pasta 

garam juga mempengaruhi tingkat warna kecerahan 

kuning telur setelah selesai proses pemeraman. Proses 

pemeraman yang semakin lama akan menyebabkan 

semakin banyak kadar air pada telur yang berikatan 

dengan ion logam dari garam, sehingga struktur telur 

akan semakin pekat termasuk warna pada kuning telur. 

Menurut Nursiwi, Darmadji dan Kanoni (2013) warna 

dari kuning telur asin adalah orange. Terbentuknya warna 

orange ini disebabkan karena kuning telur kehilangan air 

selama proses perendaman dalam larutan garam. 

Kehilangan air dari telur menyebabkan perubahan warna 

pada kuning telur.  

Nilai rata-rata warna L* (kecerahan) semakin 

menurun dari P0 (kontrol) hingga P4 (8%) karena adanya 

penambahan konsentrasi daun cincau hitam yang semakin 

meningkat. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan terdapat perbedaan dari perlakuan P0 

(kontrol) tanpa penambahan daun cincau hitam dengan 

keempat perlakuan yang ditambahkan daun cincau hitam 

dengan konsentrasi yang berbeda. Hal tersebut karena 

terdapat klorofil pada daun cincau hitam yang 

mempengaruhi warna kuning telur. Faktor lain yang 

mempengaruhi intensitas warna L* (kecerahan) yaitu 

konsentrasi garam, lama pemeraman, lama pengukusan, 

serta penambahan bahan lain pada adonan pasta telur 

asin. Oktaviani, Kariada dan Utami (2012) menambahkan 

bahwa warna kuning telur sebelum diasinkan adalah 

kuning, warna akan berubah menjadi kuning kecokelatan, 
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cokelat tua, orange, atau kuning cerah setelah melalui 

proses pengasinan.  

Daun cincau hitam mengandung senyawa aktif 

seperti flavonoid, klorofil, karotenoid dan saponin. 

Kusharto dkk. (2009) menerangkan bahwa Kandungan 

senyawa bioaktif pada cincau antara lain klorofil, β-

karoten, alkaloid, saponin, tanin, steroid, dan glikosida. 

Klorofil pada daun cincau hitam berfungsi sebagai 

pigmen pembentuk warna daun dan berperan ketika 

proses fotosintesis. Menurut Atmanegara dan Sukojo 

(2014) klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang 

terdapat dalam daun pada tumbuhan, menyerap cahaya 

merah, biru dan ungu, serta merefleksikan cahaya hijau 

yang menyebabkan tumbuhan memperoleh ciri warnanya. 

Warna kuning telur asin yang semakin gelap dapat 

dikarenakan adanya klorofil pada daun cincau hitam. 

Pigmen warna hijau pada klorofil daun cincau hitam 

memiliki kecenderungan mengarah ke warna gelap 

apabila penambahan konsentrasi daun cincau hitam pada 

adonan pasta telur asin semakin bertambah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Putri, Zubaidah dan Sholahudin (2007) 

bahwa klorofil merupakan pigmen hijau sehingga 

memiliki kecenderungan sebagai warna yang terbagi 

dalam warna gelap. 

 

4.3.2. Warna a* (Kemerahan atau kehijauan) 

Hasil pengujian warna a* (kemerahan) pada 

kuning telur asin yang ditambahkan daun cincau hitam 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan 

hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun cincau hitam memberikan pengaruh 
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berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap warna a* 

(kemerahan) kuning telur asin, perbedaan diperoleh 

melalui Uji Jarak Berganda Duncan (BNJD) yang 

disajikan pada Lampiran 8. 

Tabel 10. Nilai rata-rata pengujian warna a* (kemerahan) 

telur asin yang ditambahkan daun cincau 

hitam 

Perlakuan Warna a* (kemerahan) 

P0  

P1  

P2  

P3  

P4 

22,43
b
 ± 0,38 

21,63
ab

 ± 0,33 

20,64
ab

 ± 0,38 

20,60
a
 ± 0,92 

19,58
a
 ± 0,71 

Keterangan : 
a,b

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

  sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

  (P<0,01) 

 

Nilai rataan warna a* (kemerahan) pada Tabel 

10 menunjukkan bahwa warna a* (kemerahan) 

mengalami penurunan dengan penambahan daun cincau 

hitam. Nilai rataan warna a* (kemerahan) berkisar antara 

19,58 – 22,43. Warna kemerahan tertinggi pada perlakuan 

P0 (kontrol) sebesar 22,43 sedangkan wana kecerahan 

terendah pada perlakuan P4 (penambahan daun cincau 

hitam 8%) sebesar 19,58. Tabel 10 menunjukkan bahwa 

nilai rataan warna a* semakin menurun karena adanya 

penambahan daun cincau hitam. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

terhadap intensitas warna a* (kemerahan) menunjukkan 

adanya pengaruh sangat nyata perbedaan antara perlakuan 

P0 (kontrol) dengan perlakuan yang ditambahkan daun 
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cincau hitam yang berbeda konsentrasi. Perbedaan sangat 

nyata akan semakin terlihat dengan berkurangnya 

persentase daun cincau hitam pada adonan pasta telur asin 

namun pengaruhnya pada warna a* (kemerahan) telur 

asin tetap memiliki efektifitas yang sama.  

Nilai rata-rata intensitas warna a* (kemerahan) 

tertinggi pada P0 (kontrol) sebesar 22,43 dikarenakan 

warna kemerahan asli dari kuning telur asin hasil 

pemeraman dengan adonan pasta garam. Warna kuning 

telur dipengaruhi oleh pigmen karotenoid sebagai 

pembentuk zat warna. Karotenoid pada kuning telur 

menghasilkan warna kuning, orange dan merah. Afandi 

dan Gunawan (2008) menambahkan bahwa 

Canthaxanthin dan cryptoxanthin merupakan pigmen 

merah. Tingkat kandungan pigmen dalam kuning telur 

menyebabkan variasi warna yolk mulai dari kuning pucat 

sampai oranye gelap. Tampilan warna yolk tidak hanya 

ditentukan oleh kadar pigmen tetapi juga tekanan 

warnanya (condong ke kuning – keemasan – oranye) 

yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara pigmen 

kuning dan pigmen merah.  

Nilai rata-rata intensitas warna a* (kemerahan) 

menurun karena persentase penambahan daun cincau 

hitam. Semakin tinggi persentase penambahan daun 

cincau hitam pada adonan pasta telur asin maka akan 

menurunkan intensitas warna a* (kemerahan). Penurunan 

intensitas warna a* (kemerahan) dikarenakan pada daun 

cincau hitam terdapat klorofil. Kandungan klorofil pada 

daun cincau relatif tinggi selain itu klorofil pada tanaman 

juga berfungsi sebagai pigmen warna hijau. Pigmen 

warna hijau pada klorofil inilah yang mengakibatkan 
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warna a* (kemerahan) pada kuning telur semakin 

menurun atau mendekati nilai -60. Setiari dan Nurchayati 

(2009) berpendapat bahwa daun cincau memiliki 

kandungan gel yang tinggi, sehingga ketika diekstrak 

sederhana dengan air, maka gel akan larut dalam air 

beserta klorofilnya. Hal yang menarik dari daun cincau 

ini adalah kandungan klorofilnya yang relatif tinggi.  

 

4.3.3. Warna b* (Kekuningan) 

Hasil pengujian warna b* (kekuningan) pada 

kuning telur asin yang ditambahkan daun cincau hitam 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11. Berdasarkan 

hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun cincau hitam memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap warna b* (kekuningan) 

kuning telur asin, perbedaan diperoleh melalui Uji Jarak 

Berganda Duncan (BNJD) yang disajikan pada Lampiran 

9. 

Tabel 11. Nilai rata-rata pengujian warna b* 

(kekuningan) telur asin yang ditambahkan 

daun cincau hitam 

Keterangan : 
a,b

Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05) 

Perlakuan Warna b* (kekuningan) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

31,90
b
 ± 0,45 

31,57
b
 ± 0,63 

30,60
ab

 ± 0,57 

29,93
a
 ± 0,73 

29,80
a
 ± 0,41 
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Nilai rata-rata intensitas warna b* (kekuningan) 

kuning telur asin dengan penambahan daun cincau hitam 

berkisar antara 29,8 8 – 31,9. Nilai rata-rata tertinggi pada 

P0 (0%) sebesar 31,9 dan terendah pada P4 (penambahan 

daun cincau hitam 8%) sebesar 29,8. Nilai rata-rata 

intensitas warna b* (kekuningan) semakin menurun 

karena meningkatnya penambahan daun cincau hitam 

pada adonan pasta garam. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

terhadap intensitas warna b* (kekuningan) menunjukkan 

pengaruh nyata perbedaan antara perlakuan P0 (kontrol) 

dengan perlakuan yang ditambahkan daun cincau hitam 

yang berbeda konsentrasi. Perbedaan nyata terlihat pada 

perlakuan P2 (penambahan daun cincau hitam 4%) 

sebesar 30,6. Hal tersebut menunjukan bahwa perlakuan 

P2 (penambahan daun cincau hitam 4%) paling 

mendekati warna kekuningan dengan penambahan daun 

cincau hitam sebanyak 4%.  Menurut Beardsworth (2006) 

bahwa karotenoid merupakan pembentuk warna kuning 

keemasan dari kuning telur. Canthaxanthin adalah bagian 

dari karotenoid yang membentuk warna orange 

kemerahan. 

Menurut Dinar, Suyantohadi, dan Fallah (2012) 

komponen b* mewakili (biru sampai kuning) merupakan 

dua komponen kromatik dengan kisaran nilai – 120 

sampai + 120. Komponen warna b* dapat digunakan 

untuk membedakan warna obyek dengan warna biru 

sampai kuning. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

bahwa semakin banyak penambahan daun cincau hitam 

maka intensitas warna b* (kekuningan) kuning telur akan 

semakin gelap atau mendekati nilai -120 yang artinya 
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kebiruan. Semakin sedikit penambahan daun cincau hitam 

maka intensitas warna b* (kekuningan) akan semakin 

terang atau mendekati nilai +120 yang artimya 

kekuningan. 

Nilai rata-rata intensitas warna b* (kekuningan) 

tertinggi pada P0 (kontrol) sebesar 31,9 dikarenakan 

warna tersebut adalah warna asli dari kuning telur asin 

yang tidak ditambahkan daun cincau hitam. Kuning telur 

asin hasil pemeraman dengan pasta garam berwarna 

kuning, orange hingga kemerahan karena adanya 

karotenoid sebagai pigmen warna dari kuning telur. 

Menurut Bovšková, Míková and Panovská (2014) bahwa 

pigmen karotenoid berwarna kuning, oranye, dan merah 

larut dalam lemak. Karotenoid dibagi menjadi dua 

kelompok utama beta karoten dan xantofil. Xantofil 

terdiri dari lutein dan zeaxanthin memiliki pengaruh 

terbesar pada warna kuning telur. Beta karoten sebagai 

turunan dari karotenoid hanya berpengaruh dalam jumlah 

yang kecil terhadap warna kuning telur. Karotenoid 

merah paling utama menghasilkan warna oranye 

keemasan. Sehingga intensitas warna b* (kekuningan) 

kuning telur asin bernilai positif yang artinya kekuningan. 

Nilai rata-rata intensitas warna b* (kekuningan) 

semakin menurun dari P1 (penambahan daun cincau 

hitam 2%) hingga P4 (penambahan daun cincau hitam 

8%). Perlakuan P1 (2%) dengan nilai rata-rata 31,57 ke 

P2 (4%) 30,6 terjadi penurunan sebesar 0,97. Perlakuan 

P2 (4%) 30,6 ke P3 (6%) 29,93 terjadi penurunan sebesar 

0,67. Perlakuan P3 (6%) 29,93 ke P4 (8%) 29,8 terjadi 

penurunan sebesar 0,13. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut dapat diketahui bahwa angka penurunan 
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intensitas warna b* (kekuningan) tertinggi dari perlakuan 

P1 (2%) ke P2 (4%) sebesar 0,97 hal ini dikarenakan 

kandungan klorofil pada daun cincau hitam. Klorofil 

merupakan pigmen warna hijau pada daun, meskipun 

daun cincau hitam telah mengalami pengeringan tetapi 

masih mengandung klorofil. Klorofil tersebut yang akan 

mempengaruhi intensitas warna b* (kekuningan) selama 

pemeraman. Menurut Putri, Zubaidah dan Sholahudin 

(2007) klorofil yang berwarna hijau dapat berubah 

menjadi hijau kecoklatan dan mungkin berubah menjadi 

coklat akibat adanya perlakuan – perlakuan selama 

pengolahan seperti perlakuan asam, panas tinggi dan 

browning enzimatis. Sehingga klorofil cenderung 

berwarna gelap dan jika ditambahkan ke adonan pasta 

garam akan membentuk warna lebih pekat pada kuning 

telur asin yang mengakibatkan intensitas warna b* 

(kekuningan) akan semakin menurun dengan 

bertambahnya persentase penambahan daun cincau hitam. 
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