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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Daun Teh Hijau 

Terhadap Nilai pH Kuning Telur Pindang 

Data dan hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan pemberian daun teh hijau dengan 

konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang 

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

pindang. Nilai rataan pH kuning telur dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai rataan pH kuning telur pindang dengan 

penambahan daun teh hijau 

Perlakuan pH 

P1 7,10 ± 0,26 

P2 7,09 ± 0,14 

P3 6,96 ± 0,15 

P4 6,94 ± 0,17 

 

Nilai rata-rata pH telur pindang dengan 

penambahan ekstrak daun teh hijau tertinggi pada 

perlakuan penambahan  10% sebesar (7,10) dan terendah 

pada perlakuan 40% sebesar (6,94). Semakin tinggi 

penambahan ekstrak daun teh hijau, semakin rendah nilai 

pH pada telur pindang. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa nilai pH terjadi penurunan, hal tersebut terjadi 

dikarenakan adanya pemberian ekstrak daun teh hijau 
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dengan persentase yang berbeda yang mengakibatkan 

penguapan gas CO2 dan H2O yang terhambat hal ini 

dikarenakan kandungan tanin pada ekstrak daun teh hijau 

juga berperan positif sebagai penyamak kulit telur karena 

bakteri tidak dapat menembus atau masuk ke dalam telur. 

Menurut Lestari dkk. (2013), senyawa tanin dapat 

menutupi pori-pori yang terdapat pada kerabang telur 

sehingga dapat menghambat terjadinya penguapan air 

dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga 

pH tidak berubah. Perubahan pH pada saat proses 

pengasinan tidak terlalu tinggi (Lukman, 2008).  

Proses pembuatan telur asin menggunakan metode 

basah maupun kering dapat menunjukkan perubahan nilai 

pH kuning yang relatif lambat, namun ada pula yang 

tidak menunjukkan adanya perbedaan. Lukman (2008) 

menyatakan bahwa nilai pH kuning telur lebih rendah 

dibandingkan dengan pH putih telur, dikarenakan 

berkaitan dengan proses pelepasan CO2 yang berjalan 

lambat serta adanya bagian putih telur yang membatasi 

penguapan CO2. Penurunan nilai pH juga dipengaruhi 

oleh pH ekstrak daun teh hijau yang mendekati asam. 

Susmiati dkk. (2014) menjelaskan bahwa rataan nilai pH 

kuning telur asin adalah 6,25-6,42. Telur yang diasinkan 

akan mengalami kenaikan pH, namun penambahan sari 

lengkuas merah mampu menurunkan nilai pH.  

Menurut Lestari dkk. (2013) perubahan nilai pH 

yang terjadi disebabkan oleh hilangnya CO2 dan aktifitas 

enzim proteolitik yang merusak vitellin membran. Rata-
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rata nilai pH pada kuning telur asin berkisar antara 5,97-

6,15. Fahmi (2016) menambahkan bahwa dalam 

penelitian daun kemangi diperoleh nilai pH tertinggi 

dengan konsentrasi sebanyak 0% sebesar 7,34 sedangkan 

nilai pH terendah dengan konsentrasi sebanyak 20% 

sebesar 7,11, karena adanya kandungan tanin pada daun 

kemangi dan daun teh hijau yang sama-sama 

mengandung tanin apabila ditambahkan dalam bahan 

pangan tersebut dapat menghambat proses oksidasi. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Daun Teh Hijau 

Terhadap Tekstur Telur Pindang 

Data dan hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan daun teh hijau dengan konsentrasi berbeda 

menunjukkan perbedaan yang memberikan berpengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap nilai fisik tekstur telur 

pindang. Nilai rataan tekstur kuning telur dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Nilai rataan tekstur pada telur pindang dengan 

penambahan daun teh hijau 

Perlakuan Tekstur (N) 

P1 6,35 ± 0,57 

P2 6,18 ± 0,49 

P3 5,88 ± 0,76 

P4 5,36 ± 0,65 
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Nilai rata-rata tekstur telur pindang dengan 

penambahan ekstrak daun teh hijau tertinggi pada 

perlakuan penambahan 10% sebesar (6,35N) dan 

terendah pada perlakuan 40% sebesar (5,36N). Hasil 

analisis ragam selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

Hasil penelitian diatas didapatkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun teh hijau yang diberikan, maka 

semakin menurun tekstur yang dihasilkan semakin lunak 

pada telur pindang. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

menurut Winarno dan Koswara (2002) bahwa nilai 

semakin tinggi menunjukkan tekstur semakin kenyal dan 

nilai semakin rendah menunjukkan tekstur yang lunak. 

Menurut Hidayati dkk., (2009) tekstur telur yang padat 

terjadi karena tingginya garam yang menyebabkan 

denaturasi protein yang mengakibatkan kekenyalan dan 

dapat menyebabkan koagulasi sehingga terjadi 

penggumpalan. Menurut Khasnabis, Chandan dan 

Arindam (2015) menyatakan tanin adalah suatu senyawa 

polifenol yang berasal dari tumbuhan yang dapat 

mengendapkan protein. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Daun Teh Hijau 

Terhadap Organoleptik pada Telur Pindang 

Pengujian organoleptik dilakukan berdasarkan 

parameter yang ditunjukkan pada Lampiran pada telur 

pindang dengan tambahan daun teh hijau. Hasil 

pengujian organoleptik pada telur pindang yang telah 
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ditambah daun teh hijau dengan variasi konsentrasi 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Nilai rata-rata organoleptik telur pindang 

dengan konsentrasi ekstrak daun teh hijau 

yang berbeda. 

Perlakuan Rasa Warna Aroma 

P1 4,52 ± 0,50
a 

4,48 ± 0,58
a 

4,08 ± 0,75 

P2 4,32 ± 0,62
ab 

4,24 ± 0,52
a 

3,96 ± 0,73 

P3 3,72 ± 0,85
b 

4,12 ± 0,43
ab 

3,92 ± 0,49 

P4 3,52 ± 1,08
a 

3,92 ± 0,57
b 

3,8 ± 0,50 

Keterangan : 
a,b

 superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama, menunjukkan adanya perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Grafik spider menunjukkan bahwa bentuk segitiga 

yang semakin besar mengarah keluar, maka nilai semakin 

tinggi, sedangkan bentuk segitiga yang semakin kecil 

menunjukkan bahwa nilai semakin rendah. Grafik spider 

nilai rataan skor organoleptik rasa, warna dan aroma pada 

telur pindang dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Spider Nilai Rataan Rasa, Warna dan 

Aroma pada telur pindang dengan 

penambahan ekstrak daun teh hijau. 

 

4.3.1 Rasa Telur Pindang 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan ekstrak daun teh hijau dengan konsentrasi 

yang berbeda menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai organoleptik rasa pada telur 

pindang. Hasil analisis ragam selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 6. Rata-rata nilai organolpetik rasa  penelitian 

dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan Tabel 4 diatas didapat bahwa nilai 

organoleptik terendah terdapat pada P4 dengan 
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penambahan ekstrak daun teh hijau 40% yaitu (3,80) dan 

tertinggi pada P1 dengan penambahan ekstrak daun teh 

hijau sebesar 10% yaitu (5,65). Telur dengan 

penambahan 10% ekstrak daun teh hijau menimbulkan 

sedikit rasa yang khas telur sedangkan telur dengan 

penambahan ekstrak daun teh hijau sebanyak 40% 

menimbulkan rasa yang khas akan daun teh yang terserap 

oleh telur pindang tersebut, karena diakibatkannya terlalu 

banyak kadar daun teh sehingga mengalami rasa pahitnya 

pada telur pindang. Selama proses perebusan sejumlah 

komponen masuk kedalam telur sehingga memberikan 

cita rasa khas yang agak disukai panelis. Kurangnya 

penilaian panelis terhadap rasa telur pindang dikarenakan 

adanya tambahan daun teh hijau memberikan inovasi rasa 

yang berbeda dari telur olahan biasanya. Rasa pada telur 

asin dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi 

selama proses pengolahan pangan misalnya reaksi 

pencoklatan serta kandungan kurkumin (Novia dkk., 

2017). Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan 

pangan itu sendiri dan apabila telah mendapatkan 

perlakuan atau pengolahan maka rasanya akan 

dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama 

pengolahan (Damayanti, 2002). 

 

4.3.2 Warna Telur Pindang  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan daun teh hijau dengan konsentrasi berbeda 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap nilai organoleptik warna pada telur pindang. 

Hasil analisis ragam selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 7. Rata-rata nilai organoleptik (warna) 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Nilai organoleptik terendah terdapat pada P4 

(3,92) dan tertinggi pada P1 (4,48). Interaksi antara 

penambahan daun teh hijau dengan konsentrasi yang 

berbeda pada warna telur pindang menunjukkan 

perbedaan yang meningkat dikarenakan terserapnya 

warna saat perebusan efektif pada perlakuan P4. Warna 

telur pindang berubah kemungkinan karena semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak daun teh hijau larutan 

perendaman karena semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

daun teh hijau larutan perendaman semakin panas 

sehingga warna teh hitam masuk melalui pori-pori telur 

yang menghasilkan warna yang khas yaitu warna 

kehitaman. Para penelis memberikan penilaian yang 

berbeda menurut penglihatannya pada keseluruhan 

sampel. Penambahan daun teh hijau pada telur pindang 

akan menurunkan nilai sehingga di dapatkan warna telur 

yang mendekati coklat (Sidiq, 2014). Warna merupakan 

petunjuk adanya perlakuan kimia dalam suatu bahan 

pangan yang telah mengalami pemanasan akan terlihat 

nyata dalam perubahan warna. Menurut intensitas warna 

telur pindang sangat berkaitan dengan semakin tinggi 

konsentrasi daun teh hijau yang di tambahkan saat 

pembuatan telur pindang dan mengakibatkan warna 

kuning telur semakin menurun. 
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4.3.3 Aroma Telur Pindang 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan daun teh hijau dengan konsentrasi yang 

berbeda menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap nilai organoleptik aroma pada telur 

pindang. Hasil analisis ragam selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 8, sedangkan rataan nilai organoleptik aroma 

penelitian dilihat pada Tabel 4. 

Nilai organoleptik tertinggi terdapat pada P1 

dengan penambahan ekstrak daun teh hijau 10% yaitu  

(4,08) dan terendah P4 dengan penambahan ekstrak daun 

teh hijau 40% yaitu (3,80). Berdasarkan penilaian panelis 

aroma terhadap telur pindang dengan konsentrasi ekstrak 

daun teh hijau yang berbeda menunjukkan perbedaan 

aroma yang khas pada kadar daun teh yang terserap 

kedalam telur pindang tersebut. Panelis memberikan 

penilaian yang berbeda terhadap semua sampel. Adanya 

perbedaan pengaruh ini kemungkinan karena tingkat 

kesukaan panelis terhadap sampel aroma telur pindang 

berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

yang dihasilkan antar perlakuan konsentrasi mempunyai 

nilai yang cukup terpaut jauh dengan konsentrasi lain, 

akan tetapi nilai rata-rata yang terendah pada telur 

pindang konsentrasi terendah yaitu 40% sehingga panelis 

kurang atau bahkan tidak menyukai aroma telur dengan 

perlakuan ini. Perlakuan telur pindang dengan 

konsentrasi daun teh hijau yang berbeda memberikan 

penilaian suka terhadap aroma dari telur pindang dengan 
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konsentrasi yang berbeda. Menurut (Winarno, 2002) 

aroma makanan banyak menentukan kelezatan bahan 

makanan. Aroma atau bau makanan beerkaitan dengan 

alat indera hidung dan tidak tergantung pada penglihatan 

(mata). Komponen pengasinan yang bersenyawa dengan 

telur asin itik hampir sama sehingga tidak bisa dibedakan 

oleh panelis secara signifikan. Ditambahkan oleh Sughita 

dkk. (2004) pengukusan dapat juga merangsang 

terjadinya browning-reaction yang menimbulkan aroma 

enak dan menarik. 

 

4.4 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ini ditentukan sebagai pembuatan 

telur pindang dengan penambahan ekstrak daun teh hijau 

meningkatkan kualitas fisik dan mutu organoleptik telur 

pindang yang ditinjau dari pH, tekstur, rasa, warna dan 

aroma. Penambahan konsentrasi ekstrak daun teh hijau 

terhadap telur pindang ini memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar pH, untuk tekstur 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05), serta 

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

terhadap rasa dan warna, untuk aroma tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05). Pada penelitian ini 

diperoleh hasil terbaik pada P1 yaitu dengan penambahan 

daun teh hijau sebesar 10%. 


