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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Rata-rata Kadar Garam dan Kadar Air Telur Asin 

dengan Penambahan Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar garam dan kadar air pada telur asin. Nilai rata-rata kadar 

garam dan kadar air pada telur asin dengan penambahan daun 

kelor dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut : 

Tabel 4. Nilai Rata-rata Kadar Garam dan Kadar Air pada 

Telur Asin dengan Penambahan Daun Kelor 

Perlakuan Variabel Penelitian 

Kadar Garam (%) Kadar Air Putih Telur 

(%) 

P0 2,87
c
  ± 0,06 83,53

d
 ± 0,21 

P1 2,68
bc

 ± 0,13 82,67
c
 ± 0,17 

P3 2,50
b
  ± 0,10 81,41

b
 ± 0,13 

P4 2,11
a
   ± 0,15 80,80

a
 ± 0,11 

Keterangan : 
a, b, c, d

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan        perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Daun Kelor (Moringa oleifera) 

terhadap Kadar Garam pada Telur Asin 

Nilai rata-rata kadar garam pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor berkisar antara 2,11-2,87% dapat 

dilihat pada Tabel 4. sedangkan data analisis ragam dan UJBD 

kadar garam selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Nilai kadar garam tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan 

tanpa penambahan daun kelor sebesar 2,87%. Nilai kadar 

garam terendah berasal dari P3 sebesar 2,11% dengan 

perlakuan penambahan daun kelor sebanyak 15%. Penurunan 

kadar garam pada peningkatan jumlah daun kelor diduga 
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dipengaruhi oleh kandungan  flavonoid dan tanin dalam daun 

kelor yang dapat menghambat proses masuknya garam ke 

dalam telur. Terutama flavonoid yang dapat mengabsorbsi 

cairan elektrolit seperti natrium sehingga nilai kadar garam 

semakin menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Putra dkk. 

(2016) yang menyatakan bahwa flavonoid dapat meningkatkan 

urinasi dan pengeluaran elektrolit yang mana berfungsi 

layaknya kalium yaitu mengabsorbsi cairan ion-ion elektrolit 

seperti natrium yang ada didalam intraseluler.  

Tanin didalam daun kelor dapat berperan sebagai 

penyamak pada telur. Tanin akan bereaksi dengan protein 

membentuk gumpalan sehingga menyebabkan garam kesulitan 

untuk masuk. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadhani 

(2017) menyatakan bahwa penurunan kadar garam 

dipengaruhi oleh kandungan tanin dan flavonoid yang dapat 

menghambat proses masuknya garam ke dalam telur sehingga 

nilai kadar garam semakin menurun. Senyawa flavonoid dan 

tanin yang mampu menyamak kulit telur dan menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen melalui beberapa mekanisme 

yaitu menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri, 

menghambat kerja enzim, dan membentuk gumpalan. Menurut 

Hajrawati dkk. (2012) menyatakan bahwa tanin sebagai 

larutan penyamak pada pengawetan telur dapat menutup pori-

pori cangkang pada telur dengan membentuk gumpalan 

dengan protein sehingga garam akan terhambat masuk ke 

dalam telur. Selain itu penyebab turunnya kandungan garam 

disebabkan karena adanya daun kelor yang masuk ke dalam 

telur sehingga mengurangi jumlah garam yang masuk. 

 Penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan kadar 

garam yang berbeda. Semakin tinggi penambahan daun kelor 

maka akan semakin rendah kadar garam pada telur asin. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Daun Kelor (Moringa oleifera) 

terhadap Kadar Air pada Telur Asin 

Nilai rata-rata kadar air pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor berkisar antara 80,80-83,53% dapat 

dilihat pada Tabel 4. sedangkan data analisis ragam dan UJBD 

kadar air telur asin selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

5. Nilai kadar air tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan 

tanpa penambahan daun kelor sebesar 83,53%. Nilai kadar air 

terendah berasal dari P3 sebesar 80,80% dengan perlakuan 

penambahan daun kelor sebanyak 15%. Semakin tinggi 

penambahan daun kelor maka semakin rendah kadar air pada 

telur asin. Penambahan daun kelor dapat menurunkan kadar 

air, hal ini disebabkan karena kandungan tanin yang ada dalam 

daun kelor yang bersifat antibakteri. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Widowati dkk. (2014) yang menyatakan bahwa 

didalam daun kelor terdapat kandungan beberapa senyawa 

antibakteri seperti tanin, saponin, dan triterpenoid yang 

memiliki mekanisme kerja dengan cara  merusak membran sel 

bakteri sehingga bakteri akan mati.  

Tanin merupakan senyawa didalam daun kelor yang dapat 

menurunkan kadar air disebabkan karena bersifat antibakteri 

yang menyebabkan berkurangnya aktivitas dari mikroba. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Novia dkk. (2011) yang 

menyatakan bahwa tanin adalah polimer fenolik yang 

mempunyai sifat antimikroba dan bersifat racun terhadap 

khamir, bakteri, dan kapang. Setiap aktifitas mikroba akan 

menggunakan zat gizi dan komponen lainnya dari produk 

akhir yang dihasilkan untuk pertumbuhan sehingga aktifitas 

mikroba tersebut menyebabkan terjadinya pelepasan produk 

sampingan berupa air. Selain itu penyebab turunnya kadar air 

dikarenakan protein didalam daun kelor dapat mengikat air. 

Kandungan protein didalam daun kelor cukup tinggi yaitu 

sebesar 22,7%. Hal ini sesuai dengan pendapat Trisnawati dan 

Nisa. (2015) yang menyatakan adanya berbagai gugus 

fungsional (NH2, NH, OH, CO) yang terdapat dalam struktur 
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protein dapat menyebabkan protein mampu mengikat molekul 

air melalui ikatan hidrogen.  

Penurunan kadar air juga disebabkan karena sifat garam 

yang dapat menyerap air. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Herman dan Joetra (2015) yang menyatakan bahwa garam 

mempunyai sifat karakteristik hidroskopis yang berarti mudah 

menyerap air, tingkat kepadatan sebesar 0,8-0,9 dan titik lebur 

pada tingkat suhu 801
o
C. Hasil penelitian Agustina dkk. 

(2015) menyatakan bahwa garam akan diubah menjadi ion 

natrium (Na
+
) dan ion chlor (Cl

-
). Larutan garam (NaCl) akan 

masuk ke dalam telur dengan cara menembus ke pori-pori 

kulit, menuju ke bagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. 

Ion chlor (Cl
-
) akan menyerap air (H2O) sehingga kadar air 

turun. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Aristyan dkk. 

(2014) yang menyatakan bahwa garam bersifat humektan 

karena sifatnya mudah larut dan dapat menyerap air sehingga 

membuat kadar air menurun.  

Penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan kadar air 

yang berbeda. Semakin tinggi penambahan daun kelor maka 

akan semakin rendah kadar air pada telur asin. 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Daun Kelor (Moringa oleifera) 

terhadap Warna L*a*b* pada Kuning Telur Asin 

Pengujian warna kuning telur dengan penambahan daun 

kelor menggunakan alat Color Reader dengan menggunakan 

simbol L* (kecerahan), a* (kemerahan), dan b* (kekuningan). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Granato and Masson (2010) 

yang menyatakan bahwa parameter a* mengambil nilai positif 

untuk warna kemerahan dan nilai negatif untuk warna 

kehijauan. Nilai b* mengambil nilai positif untuk warna 

kekuningan dan nilai negatif untuk warna kebiruan. L* adalah 

perkiraan kecerahan, nilai positif berarti berwarna cerah dan 

nilai negatif berarti berwarna gelap dengan kisaran nilai 0-100. 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

warna L*a*b* pada telur asin. Nilai rata-rata warna L*a*b* 

pada kuning telur asin dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai 

berikut : 

Tabel 5. Nilai Rata-rata Warna L*a*b* pada Kuning Telur 

Asin dengan Penambahan Daun Kelor 

Perlakuan Variabel Pengamatan 

L* a* b* 

P0 59,40
d
 ± 0,91 23,27

d
 ± 0,20 35,43

d
 ± 0,34 

P1 58,05
c
 ± 0,39 22,39

c
 ± 0,37 34,44

c
 ± 0,24 

P2 55,46
b
 ± 0,42 21,38

b
 ± 0,15 33,68

b
 ± 0,13 

P3 52,63
a
 ± 0,40 19,95

a
 ± 0,42 32,64

a
 ± 0,30 

Keterangan : 
a, b, c, d

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan   perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

4.4.1 Warna L* (kecerahan) 

Nilai rata-rata warna L* pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor berkisar antara 52,63-59,40 dapat 

dilihat pada Tabel 5. sedangkan data analisis ragam dan UJBD 

warna L* selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai 

warna L* tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kelor sebesar 59,40. Nilai warna L* 

terendah berasal dari P3 sebesar 52,63 dengan perlakuan 

penambahan daun kelor sebanyak 15%. Penurunan warna L* 

pada penambahan jumlah daun kelor, diduga dipengaruhi oleh 

tanin dalam daun kelor yang berwarna kecoklatan setelah 

dihaluskan karena terjadi kontak langsung dengan udara 

sehingga membuat warna daun kelor menjadi gelap dan 

berpengaruh terhadap warna L* pada kuning telur asin yang 

juga menjadi lebih gelap. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Lestary (2015) yang menyatakan bahwa sifat fisik tanin 

diantaranya adalah tanin berwarna putih kekuning-kuningan 
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sampai cokelat terang tergantung dari sumber tanin tersebut. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Ramadhani (2017) 

menyatakan bahwa penurunan warna L* diduga dipengaruhi 

oleh tanin yang berwarna kecoklatan sehingga membuat warna 

menjadi lebih gelap.  

Tanin didalam daun kelor juga terdapat minyak atsiri 

yang berwarna gelap yang mempengaruhi kuning telur asin 

sehingga menjadi lebih gelap. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Susmiati (2015) yang menyatakan bahwa selain tanin yang 

mempengaruhi warna kuning pada telur asin yaitu minyak 

atsiri yang memiliki warna hijau kegelapan. Warna yang 

semakin gelap juga diakibatkan karena adanya kandungan 

klorofil yang cukup tinggi pada daun kelor. Klorofil 

merupakan pigmen warna hijau yang menyebabkan warna 

kuning menjadi lebih gelap. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hastuti (2015) yang menyatakan bahwa warna hijau 

disebabkan karena kelor mengandung klorofil dengan 

konsentrasi yang tinggi yaitu 6890 mg/kg bahan kering.  

Penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan warna L* 

pada kuning telur asin yang berbeda. Semakin tinggi 

penambahan daun kelor maka akan semakin gelap warna L* 

pada kuning telur asin. 

4.4.2 Warna a* (kemerahan) 

Nilai rata-rata warna a* pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor berkisar antara 19,95-23,27 dapat 

dilihat pada tabel 5. sedangkan data analisis ragam dan UJBD 

warna a* selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Nilai 

warna a* tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kelor sebesar 23,27. Nilai warna a* 

terendah berasal dari P3 sebesar 19,95 dengan perlakuan 

penambahan daun kelor sebanyak 15%. Penurunan warna a* 

pada penambahan jumlah daun kelor, diduga dipengaruhi oleh 

minyak atsiri yang berwarna gelap dan daun kelor jika 

dihaluskan akan berubah menjadi gelap sehingga kuning telur 
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akan mendekati warna kuning kehijauan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ramadhani (2017) yang menyatakan kuning telur 

menjadi lebih gelap karena dipengaruhi minyak atsiri yang 

berwarna gelap dan daun jika dihaluskan akan berubah jadi 

gelap sehingga menghasilkan warna kuning yang lebih gelap 

kehijauan. Hasil penelitian terdahulu Susmiati (2015) 

menyatakan bahwa semakin banyak kandungan minyak atsiri 

yang ditambahkan pada telur asin dapat menurunkan nilai 

warna a* karena kandungan minyak atsiri yang berwarna 

gelap kehijauan. 

Warna a* cenderung ke arah kehijauan dikarenakan 

adanya kandungan klorofil dalam daun kelor. Klorofil 

merupakan zat warna alami yaitu warna hijau pada daun 

sehingga warna kuning telur menjadi lebih ke arah kehijauan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Talreja (2011) yang 

menyatakan bahwa klorofil adalah kelas utama yang paling 

penting senyawa karena mereka adalah satu-satunya zat yang 

menangkap sinar matahari dan membuatnya tersedia untuk 

sistem tanam budidaya pada fotosintesis dan mengandung 

pigmen warna hijau. Total kadar klorofil ditemukan 

maksimum pada daun yaitu 12,68 mg/g. 

Penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan warna a* 

kuning telur asin yang berbeda. Semakin tinggi penambahan 

daun kelor maka akan menurunkan warna a* kuning telur asin 

sehingga warna cenderung kuning kehijauan. 

4.4.3 Warna b* (kekuningan) 

Nilai rata-rata warna b* pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor berkisar antara 32,64-35,43 dapat 

dilihat pada tabel 5. sedangkan data analisis ragam dan UJBD 

warna b* selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. Nilai 

warna b* tertinggi berasal dari P0 dengan perlakuan tanpa 

penambahan daun kelor sebesar 35,43. Nilai warna b* 

terendah berasal dari P3 sebesar 32,64 dengan perlakuan 

penambahan daun kelor sebanyak 15%. Penurunan warna b* 
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pada penambahan jumlah daun kelor diduga dipengaruhi oleh 

minyak atsiri yang berwarna gelap dan pada saat daun kelor 

dihaluskan akan berubah warna menjadi gelap. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Ramadhani (2017) yang menyatakan bahwa 

dengan penambahan bahan yang mengandung minyak atsiri 

maka akan menurunkan nilai b* pada telur asin hal ini 

dipengaruhi oleh minyak atsiri yang berwarna gelap. 

Warna kuning tua pada kuning telur asin juga dipengaruhi 

karena kehilangan air saat proses pengasinan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Oktaviani dkk. (2012) yang menyatakan 

bahwa warna kuning telur sebelum diasinkan adalah kuning. 

Setelah melalui proses pengasinan warna akan berubah 

menjadi kuning kecokelatan, cokelat tua, orange atau kuning 

cerah. Perubahan warna kuning tersebut berhubungan dengan 

hilangnya air dan sejumlah lemak yang menjadi bebas dari 

kuning telur. Kadar air mempengaruhi persentase pigmen, 

sedangkan lemak bebas mempengaruhi keluarnya pigmen. 

Warna b* juga dipengaruhi karena adanya kandungan 

klorofil dalam daun yang berwarna hijau sehingga 

menurunkan nilai warna b*. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Aryanti dkk. (2016) yang menyatakan bahwa klorofil adalah 

pigmen berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas 

bersama-sama dengan karoten dan xantofil pada semua 

makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Sravanthi and Rao (2014) yang 

menyatakan klorofil adalah senyawa yang paling tak 

terpisahkan dan satu-satunya zat yang menangkap sinar 

matahari dan membuatnya tersedia untuk sistem tanam. Daun 

kelor memiliki warna hijau yang sangat gelap karena memiliki 

kadar klorofil yang tinggi. 

Penambahan daun kelor dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan warna b* 

pada telur asin juga berbeda. Semakin tinggi penambahan 

daun kelor maka akan menurunkan nilai warna b* pada kuning 

telur asin. 
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4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik penelitian ini dilakukan 

secara deskriptif dengan cara membandingkan hasil penelitian 

dengan penelitian sebelumnya. Perlakuan yang dilakukan yaitu 

pengaruh perbedaan jumlah penambahan daun kelor (Moringa 

oleifera) terhadap kadar garam, kadar air, dan warna L*a*b* 

pada telur asin. 

Kadar garam pada telur asin dengan penambahan daun 

kelor memberikan perbedaan yang sangat nyata. Perlakuan 

terbaik ada pada P3 dimana memiliki kadar garam terendah 

yakni 2,11±0,15. Penurunan kadar garam diduga karena 

adanya kandungan flavonoid dan tanin pada daun kelor yang 

menutup pori-pori cangkang sehingga menghambat masuknya 

garam ke dalam telur asin dan berkurangnya jumlah garam 

karena digantikan oleh daun kelor.  

Kadar air pada telur asin dengan penambahan daun kelor 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Perlakuan 

terbaik ada pada P3 dimana memiliki kadar air terendah yakni 

sebesar 80,80±0,11. Penurunan kadar air diduga karena tanin 

bersifat antimikroba sehingga bakteri mati dan tidak ada hasil 

akhir berupa air. Selain itu dikarenakan protein didalam daun 

kelor dapat menyerap air. Faktor lain yang menyebabkan 

penurunan kadar air yaitu garam bersifat higroskopis yang 

artinya dapat menyerap air. 

Nilai warna L* (kekuningan) pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). Perlakuan terbaik yaitu P3 dengan 

penambahan daun kelor sebesar 15% menghasilkan nilai 

warna L* (kekuningan) sebesar 52,63±0,40 memberikan 

warna yang lebih gelap dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya hal ini diakibatkan karena kandungan tanin yang ada 

dalam daun kelor berwarna gelap akibat kontak dengan udara 

sehingga mengakibatkan warna kuning menjadi lebih gelap 

selain itu kandungan klorofil yang berwarna hijau menjadikan 

warna kuning telur juga menjadi lebih gelap.  
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Nilai warna a* (kemerahan) pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). Nilai warna a* terbaik yaitu pada P3 sebesar 

19,95±0,42. Penurunan warna a* dikarenakan penambahan 

daun kelor yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri 

yang berwarna gelap dan daun kelor jika dihaluskan akan 

berubah menjadi gelap sehingga warna a* pada kuning telur 

akan mendekati warna kuning kehijauan. Selain itu kandungan 

klorofil yang merupakan pigmen warna hijau juga 

menyebabkan warna a* menjadi lebih kehijauan.  

Nilai warna b* (kekuningan) pada telur asin dengan 

penambahan daun kelor memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). Nilai warna b* (kekuningan) terbaik yaitu 

pada P3 sebesar 32,64±0,30. Penurunan warna b* dikarenakan 

adanya minyak atsiri dalam kandungan daun kelor yang saat 

dihaluskan dan berinteraksi dengan udara akan berubah 

menjadi gelap. Selain itu kandungan klorofil juga 

menyebabkan warna menjadi ke arah kebiruan. 

Kesimpulan perlakuan terbaik dalam penelitian yaitu P3 

dengan penambahan 15% daun kelor memiliki nilai kadar 

garam sebesar 2,11±0,15, kadar air sebesar 80,80±0,11, warna 

L* sebesar 52,63±0,40, warna a* sebesar 19,95±0,42, dan 

warna b* sebesar 32,64±0,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


