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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis ragam cured egg yolk dengan perbedaan 

lama waktu penggaraman memberikan perbedaan pengaruh 

yang  nyata (P<0,05) terhadap warna kuning, dan memberikan 

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

pH dan kadar garam seperti tersaji dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai rataan pH, kadar garam dan warna kuningcured 

egg yolk dengan perbedaan lama penggaraman 

 

Perlakuan 

Rata-rata 

pH Kadar Garam 

(%) 

Warna Kuning 

P1  

 

5,96
a
± 0,42 5,39

a
 ± 0,63 14,25

x
 ± 0,96 

P2  

 

6,02
ab

± 0,39 7,04
b 
± 0,22 13,00

y
 ± 0,00 

P3  

 

6,04
b
± 0,24 9,02

c
± 0,74 12,75

y
 ± 0,50 

P4  

 

6,06
b
± 0,28 10,40

d
 ± 0,68 12,75

y
 ± 0,95 

Keterangan:  
x,y 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh 

yangnyata (P<0,05)* 
a,b,c,d 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01)** 
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4.1 Pengaruh Lama Penggaraman terhadap Nilai pH 

Cured Egg Yolk 

Hasil analisis pH cured egg yolk dapat dilihat pada 

Tabel 5. dan analisis data selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 6. Hasil menunjukkan bahwa pH terendah terdapat 

pada P1 sebesar 5,96 dan pH tertinggi terdapat pada P4 

sebesar 6,06. Semakin lama waktu penggaraman maka pH 

cured egg yolk akan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pH 

kuning telur yaitu 5,9-6,0 dan berinteraksi dengan pH yang 

dimiliki garam yang bersifat basa yaitu pH 7, sehingga garam 

yang masuk kedalam kuning telur dapat mempengaruhi pH 

yang rendah pada kuning telur tersebut. Selain itu juga pada 

proses pembuatan cured egg yolk hanya digunakan bagian 

kuning telur tanpa menggunakan bagian putih telur dan 

cangkang yang menyebabkan menguapnya karbondioksida 

yang ada didalam telur sehingga terjadilah kenaikan pH. 

Winarti dan Triyantini (2005) menjelaskan bahwa pH kuning 

telur berkisar 5,9-6,0 dan akan mengalami kenaikan sampai 

menjadi 9 disebabkan karena karbondioksida menguap keluar. 

Penyebab kenaikan pH ini dijelaskan oleh Lukman (2008) 

bahwa hilangnya CO2 dan H2O karena proses penguapan yang 

cepat sedangkan perubahan bagian internal telur masih 

berjalan lambat selama proses pengasinan yang menyebabkan 

pH telur asin lebih tinggi dibandingkan dengan telur segar. 

Garam yang masuk kedalam kuning telur dapat 

menyebabkan koagulasi atau penggumpalan yang 

menyebabkan kuning telur mengeras. Semakin banyak garam 

yang masuk kedalam kuning telur akan menyebabkan 

konsentrasi garam semakin meningkat dan pH yang ada 

didalam garam semakin tinggi sehingga meningkatkan nilai 

pH kuning telur. Koswara (2009) mengatakan koagulasi 
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merupakan perubahan struktur protein telur yang 

mengakibatkan peningkatan kekentalan atau dapat disebut 

perubahan dari cairan menjadi lebih padat sehingga terjadi 

peningkatan pH. Selain itu dijelaskan juga bahwa tekstur 

berhubungan dengan perubahan pH. Terjadinya perbedaan 

nilai pH pada antar perlakuan disebabkan karena adanya 

pengaruh lama penggaraman dan menyebabkan tekstur cured 

egg yolk semakin keras. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Surainiwati, Suada dan Rudyanto (2013) yang menyatakan 

bahwa denaturasi lipoprotein yang terdapat dalam kuning telur 

mengakibatkan telur menjadi keras. Denaturasi protein selama 

proses pengasinan akan mengakibatkan terjadinya perubahan 

pH dan juga nilai pH telur akan meningkat bila telur semakin 

lama disimpan. 

 

4.2 Pengaruh Lama Penggaraman terhadap Kadar Garam 

Cured Egg Yolk 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

lama penggaraman dengan lama waktu yang berbeda 

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

kadar garam cured egg yolk. Hasil analisa statistik 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Rata- rata hasil kadar 

garam cured egg yolk dengan perlakuan lama waktu 

penggaramanyang berbeda yaitu 5,39%-10,40%. Kadar garam 

cured egg yolk tertinggi berasal dari P4 yakni dengan 

perlakuan lama penggaraman selama 96 jam. 

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa kadar garam 

cured egg yolk semakin meningkat seiring bertambahnya lama 

waktu penggaraman. Proses penggaraman yang dilakukan 

pada kuning telur tanpa menggunakan cangkang, sehingga 

memudahkan penetrasi garam yang masuk ke dalam kuning 
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telur tanpa adanya pori-pori cangkang yang dapat 

menghambat. Masuknya garam dalam kuning telur selama 

proses penggaraman karena proses difusi. Winarno dan 

Koswara (2002) menjelaskan bahwa difusi merupakan 

peristiwa bergeraknya partikel dari konsentrasi tinggi menuju 

rendah dan melewati membran semi permiable, sehingga 

tercapai keseimbangan antara konsentrasi kedua zat tersebut. 

Lukito dkk. (2012) menyatakan bahwa waktu pengasinan yang 

lebih lama menyebabkan penetrasi NaCl semakin besar dan 

semakin cepat masuk kedalam telur. Kastaman, Sudaryanto 

dan Nopianto (2005) menambahkan bahwa penetrasi atau 

masuknya ion Na
+
dan Cl

-
 ke dalam telur asin dipengaruhi 

ukuran kristal garam, konsentrasi garam yang digunakan dan 

lamanya waktu kontak/penggaraman dengan bahan, juga besar 

dan jumlah pori pori telur serta tingkat kemurnian NaCl yang 

digunakan pada pembuatan telur asin. 

Kadar garam yang terendah pada lama penggaraman 

24 jam dengan nilai rataan sebesar 5,39%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kadar garam tersebut masih tergolong 

normal mendekati persentase kadar garam didalam telur asin, 

seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian dari Rukmiasih 

(2015) telur asin yang direndam larutan garam berkonsentrasi 

tinggi (25%) menghasilkan kadar garam dengan persentase 

yaitu sebesar 3,96%-4,56%. Kondisi tersebut sangat 

menguntungkan bagi pengkonsumsi cured egg yolk, karena 

jika kadar garam cured egg yolk cukup tinggi dan dikonsumsi 

secara berlebihan maka akan menyebabkan dampak buruk 

bagi kesehatan tubuh seperti tekanan darah dan menimbulkan 

hipertensi. Kadar garam tertinggi terdapat pada lama 

penggaraman 96 jam yaitu 10,40% yang masih layak 

dikosumsi. Hal ini didukung dengan pendapat dari Rinto dkk, 
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(2009) yang menyatakan bahwa hasil analisis kadar NaCl 

semua sampel masih berada dibawah ambang batas yang telah 

ditetapkan yaitu maksimum 20%, hal ini menunjukkan bahwa 

semua sampel baik untuk dikonsumsi. 

 Proses pembuatan cured egg yolk digunakan metode 

perendaman kering dan tanpa cangkang telur. Sehingga 

adonan garam (NaCl) dapat langsung masuk kedalam kuning 

telur dan menurunkan kadar air serta meningkatkan kadar 

garam didalamnya. Penyebab tingginya kadar garam ini 

dijelaskan oleh Lukman (2008) yang menyebutkan bahwa 

metode kering diperoleh kadar garam yang lebih tinggi 

dibanding metode basah. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi 

garam yang ada dalam metode kering yang cukup tinggi. 

Wulandari (2004) yang menyatakan bahwa kadar garam telur 

asin dipengaruhi secara sangat nyata oleh metode perendaman. 

 

4.3 Pengaruh Lama Penggaraman terhadap Warna Cured 

Egg Yolk 

Pengukuran warna cured egg yolk dilakukan dengan 

metode penggunaan alat Egg Yolk Color Fan, dengan cara 

membandingkan warna kuning cured egg yolk dengan warna 

yang terdapat pada alat Egg Yolk Color Fan yang memiliki 

standar nilai 1-15 dari kuning pucat sampai kuning pekat. 

Pengukuran warna pada bahan bukan cairan atau padatan 

dapat diukur dengan membandingkan terhadap suatu warna 

standar yang dinyatakan dalam angka-angka (Winarno, 2002). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 

penggaraman dengan lama waktu yang berbeda memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap warna kuning cured 

egg yolk. Hasil analisa statistik selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 8. Rata- rata hasil warna kuning Cured Egg Yolk 
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dengan perlakuan perbedaan lama waktu penggaraman yaitu 

12,75-14,25. Warna kuning cured egg yolk tertinggi berasal 

dari P1 yakni dengan perlakuan lama penggaraman selama 24 

jam.  

Tabel 5. diatas menunjukkan bahwa warna kuning 

cured egg yolk  pada P1 dengan penggaraman selama 24 jam 

memiliki perbedaan warna yang jelas berbeda dengan 

perlakuan yang lainnya. Pengukuran warna cured egg yolk 

dilakukan dengan metode penggunaan alat egg  yolk color fan, 

dengan cara membandingkan warna kuning telur asin dengan 

warna yang terdapat pada alat egg yolk color fan yang 

memiliki standar nilai 1 – 15 dari kuning pucat sampai kuning 

pekat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Suhardi (2013) yang 

menyatakan bahwa pengukuran kuning telur menggunakan 

alat yolk color fan. Cara kerjanya yaitu dengan mencocokkan 

warna-warna yang terdapat pada warna yolk color fan dengan 

warna kuning telur yang ada. Warna cured egg yolk yang 

dihasilkan menunjukkan semua warna pada kuning telur 

adalah sangat kuning. Standar warna kuning ke oranye telur 

dengan skor berada pada No. 13 hingga No. 15. Hal ini 

diperkuat dengan penjelasan Kurtini (2011) bahwa penilaian 

kuning telur dapat dilakukan secara visual dengan 

membandingkan warna kuning telur menggunakan alat yolk 

color fan yang memiliki standar warna yaitu 1-15 dari warna 

pucat sampai warna pekat atau oranye tua. 

Kuning telur segar memiliki warna kuning sampai 

kuning kemerahan karena terdapat zat warna kuning atau 

karoten yang terkandung didalamnya dan juga dapat 

disebabkan ransum yang dikonsumsi oleh unggas. Selain itu 

semakin lama waktu penggaraman menyebabkan garam yang 

masuk semakin banyak dan kadar air berkurang. Garam 
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tersebut mendegradasi pigmen dan menyebabkan warna 

kuning yang semula pekat menjadi warna kuning sedikit 

menurun menjadi kuning pucat. Nursiwi dkk (2013)  

menjelaskan bahwa warna dari kuning telur segar adalah 

oranye dengan skala 10 pada yolk color fan. Menurut Astriana, 

Widiyanirum dan Susanti, (2013) warna kuning sangat 

dipengaruhi oleh zat warna alami yang dimiliki oleh kuning 

telur yaitubeta karoten. Pigmen karoten tersebut akan 

merefleksikan warna kuning, oranye atau merah. 

Terbentuknya warna oranye ini disebabkan karena kuning 

telur kehilangan air selama proses perendaman dalam larutan 

garam. Kehilangan air dari telur menyebabkan perubahan 

warna pada kuning telur. Konsentrasi garam menyebabkan 

kadar air telur menurun sehingga adanya perubahan warna 

pada kuning telur. Sesuai dengan pernyataan Oktaviani dkk 

(2012) bahwa warna kuning telur sebelum mengalami proses 

pengasinan adalah kuning biasa seperti kuning telur pada 

umumnya. Warna akan berubah menjadi kuning kecoklatan, 

cokelat tua, oranye atau kuning cerah setelah melalui proses 

pengasinan. 

Warna kuning telur pada penggaraman 24 jam 

menunjukkan warna kuning yang pekat hingga berwarna 

oranye dan mengkilap akibat minyak yang terdapat pada 

bagian luar cured egg yolk, sedangkan untuk warna kuning 

pada lama penggaraman 96 jam cenderung menunjukkan 

warna kuning yang cerah. Kuning telur merupakan suatu 

emulsi lemak dalam air dengan kandungan bahan kering 

sekitar 50% yang terdiri dari 2/3 lemak dan 1/3 protein 

(Oktaviani dkk, 2012). Nursiwi dkk. (2013) menjelaskan 

bahwa kenampakan pada kuning telur asin berminyak dengan 

warna yang sangat oranye berhubungan dengan hilangnya air 
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dari kuning telur dan digantikannya oleh garam. Butir-butir 

garam dalam kuning telur berikatan dengan lipoprotein 

sehingga ikatan lipoprotein rusak dan lemak keluar. 

4.4 Pengaruh Lama Waktu Penggaraman terhadap Mutu 

Organoleptik Cured Egg Yolk 

Penelitian uji mutu organoleptik (warna, rasa dan 

tekstur) digunakan penilaian skala hedonik di mana para 

panelis diminta untuk memberikan penilaian terhadap produk 

cured egg yolk. Hasil analisa statistik penelitian cured egg yolk 

dengan perbedaan lama waktu penggaraman menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap rasa, warna dan tekstur. Hasil dari uji organoleptik 

cured egg yolk disajikan dalam Tabel 6. sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Nilai rataan skor mutu organoleptik (rasa, warna dan 

tekstur) cured egg yolk dengan perbedaan lama 

penggaraman 

Perlakuan 
Rata-rata 

Rasa Warna Tekstur 

P1 (24 jam) 4,65
b
 ± 0,49 4,15

b
 ± 0,87 4,70

b
 ± 0,47 

P2 (48 jam) 4,20
ab

 ± 0,83 3,45
a
 ± 0,69 3,95

ab
 ± 0,76 

P3 (72 jam) 3,90
a
 ± 0,85 3,20

a
 ± 0,52 3,80

a
 ± 0,95 

P4 (96 jam) 3,60
a
 ± 0,68 3,10

a
 ± 0,55 3,60

a
 ± 0,99 

Keterangan: 
a,b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01)** 
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4.4.1 Rasa Cured Egg Yolk 

Rasa merupakan salah satu faktor penting dalam 

produk pangan. Rasa cured egg yolk umumnya terasa asin, 

sesuai dengan tingkat lama waktu penggaraman pada saat 

pembuatan. Pada penelitian ini penentuan skor kesukaan skala 

hedonik dengan skala 5 sampai 1, dengan kriteria : (5) sangat 

menyukai, (4) menyukai, (3) agak menyukai, (2) kurang 

menyukai dan (1) tidak menyukai. Berdasarkan analisis 

statistik penelitian cured egg yolk dengan perbedaan lama 

waktu penggaraman menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata terhadap uji organoleptik rasa cured egg yolk seperti 

pada Tabel 6. dan hasil analisis selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 9. Rata-rata nilai uji organoleptik rasa dengan 

perbedaan lama waktu penggaraman berkisar antara 3,60 

(menyukai) sampai 4,65 (sangat menyukai). Skor rata-rata 

tertinggi didapatkan pada P1, perlakuan dengan lama waktu 

penggaraman 24 jam yakni 4,65 (sangat menyukai) dan skor 

rata-rata terendah pada P4, perlakuan dengan lama waktu 

penggaraman 96 jam sebesar 3,60 (menyukai).  

Penelitian diatas menunjukkan bahwa panelis lebih 

menyukai cita rasa cured egg yolk pada perlakuan P1 dengan 

lama penggaraman 24 jam sehingga menyebabkan skor 

menjadi tinggi. Semakin lama waktu penggaraman maka 

semakin rendah rataan skor kesukaan yang didapatkan pada 

cured egg yolk  karena rasa asin yang semakin meningkat. 

Rasa asin telur dipengaruhi oleh banyaknya garam NaCl yang 

masuk kedalam kuning telur setelah garam tersebut mengion 

menjadi Na
+
 dan Cl

-
. Terdapat pengaruh nyata pada 

penggunaaan garam pada penggaraman telur ayam menjadi 

cured egg yolk. Hal ini sejalan dengan Lesmayati (2014) yang 

yang menjelaskan adonan garam (NaCl) akan menghasilkan 
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telur asin yang lebih bagus mutunya, warna lebih menarik 

serta memiliki cita rasa yang lebih enak.  

Rasa cured egg yolk  juga tergantung pada lama waktu 

penggaraman dan konsentrasi garam yang masuk kedalam 

kuning telur, semakin lama diperam cured egg yolk akan 

memiliki rasa yang semakin asin karenakadar garam semakin 

tinggi sedangkan kadar air yang semakin rendah. Menurut 

Kastaman (2004) perbedaan rasa telur asin terjadi karena 

dipengaruhi oleh kadar air dan kadar garam telur asin. Rasa 

asin pada telur asin tergantung pada kadar garam yang 

diberikan, semakin tinggi kadar garam maka semakin asin rasa 

yang ditimbulkan. Sultoni (2004) menambahkan bahwa 

karakteristik tingkat keasinan telur asin sangat dipengaruhi 

oleh kadar air dan kadar garam dari telur sehingga nantinya 

dapat berpengaruh terhadap tingkat kesukaan. Selain itu ada 

faktor lain diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat 

penilaian panelis terhadap cured egg yolk. 

 

4.4.2 Warna Cured Egg Yolk 

Menurut Yazzaka dan Susanto, (2015) warna 

merupakan salah satu parameter penting yang dapat 

mempengaruhi kenampakan dari suatu produk pangan. Pada 

penelitian ini penentuan skor warna skala hedonik 

menggunakan skala 5 sampai 1, dengan kriteria: (5) oranye, 

(4) sangat kuning, (3) kuning, (2) kuning pucat dan (1) tidak 

kuning.Berdasarkan analisis statistik penelitian cured egg yolk 

dengan perbedaan lama waktu penggaraman menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap uji 

organoleptik warna Cured egg  yolk seperti pada Tabel 6. dan 

hasil analisis selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Skor 

rata-rata warna dengan perbedaan lama waktu penggaraman 
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berkisar antara 3,10 (kuning) sampai 4,15 (sangat kuning). 

Skor rata-rata uji warna organoleptik tertinggi didapatkan pada 

P1, perlakuan dengan lama waktu penggaraman 24 jam yakni 

dan skor rata-rata terendah pada P4, perlakuan dengan lama 

waktu penggaraman 96 jam. 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa panelis lebih 

menyukai penampilan warna pada P1 dengan penggaraman 24 

jam yang memiliki warna sangat kuning/oranye dibandingkan 

perlakuan yang lain. Selain disebabkan karena kadar garam 

dan kadar air yang berubah didalam kuning telur, warna 

kuning tersebut disebabkan oleh zat alami yang ada pada 

kuning telur yaitu beta karoten. Hal ini didukung oleh 

penjelasan dari Muchtadi dkk, (2013) yang menyatakan bahwa 

salah satu sifat fungsional telur yaitu pemberi warna yang 

hanya dimiliki oleh bagian kuning telur yaitu pigmen kuning 

telur dari xanthophyll, lutein, beta karoten dan kriptoxantin. 

Sifat ini tidak banyak dimanfaatkan, hanya digunakan dalam 

produk seperti baked, ice cream, custard dan saus. 

Selain untuk selera, warna dalam suatu produk 

khususnya produk makanan memegang peranan penting dalam 

daya terima konsumen. Apabila suatu produk memiliki warna 

yang menarik dapat meningkatkan selera konsumen untuk 

mencoba makanan tersebut. Setyaningsih (2008) menyatakan 

bahwa warna menjadi atribut kualitas yang paling penting, 

walaupun suatu produk pangan bernilai gizi tinggi, rasa enak 

dan tekstur baik, namun apabila warna yang ditampilkan 

kurang menarik akan menyebabkan produk pangan kurang 

diminati oleh konsumen. Amrullah (2003) menambahkan 

bahwa warna kuning telur yang pucat kurang diminati oleh 

konsumen karena menyebabkan kenampakannya kurang 

menarik. Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai 



12 

 

cured egg yolk dengan warna sangat kuning/kuning 

memerahan pada lama penggaraman 24 jam menyebabkan 

skor menjadi tinggi. Pengujian dengan indra penglihat masih 

sangat menentukan dalam pengujian sensoris warna pada 

produk pangan (Putri, 2011). 

 

4.4.3 Tekstur Cured Egg Yolk 

Tekstur pada uji organoleptik merupakan salah satu 

parameter yang menentukan kesukaan konsumen terhadap 

suatu produk pangan. Pada penelitian ini penentuan skor 

tekstur skala hedonik dengan skala 5 sampai 1, dengan 

kriteria: (5) sangat empuk, (4) empuk, (3) kurang empuk, (2) 

keras dan (1) sangat keras. Berdasarkan analisis statistik 

penelitian cured egg yolk dengan perbedaan lama waktu 

penggaraman menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap uji organoleptik tekstur cured egg yolk 

seperti pada Tabel 6. dan hasil analisis selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 9. Skor rata-rata tekstur dengan perbedaan 

lama waktu penggaraman berkisar antara 3,60 (empuk) sampai 

4,70 (sangat empuk). Skor rata-rata tekstur tertinggi 

didapatkan pada P1, perlakuan dengan lama waktu 

penggaraman selama 24 jam yakni 4,70 (sangat empuk) dan 

skor rata-rata terendah pada P4, perlakuan dengan lama waktu 

penggaraman selama 96 jam sebesar 3,60 (empuk). 

Panelis lebih menyukai tekstur cured egg yolk pada P1 

dengan lama penggaraman 24 jam yang memiliki tekstur yang 

sangat empuk/kenyal. Penggaraman kuning telur dengan 

adonan garam menyebabkan kuning telur menggumpal. 

Semakin lama penggaraman menghasilkan tekstur yang lebih 

keras dan masir, dikarenakan semakin banyak garam yang 

masuk pada kuning telur menyebabkan menurunnya kadar air 
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serta menyebabkan rusaknya ikatan lipoprotein dan keluarnya 

minyak. Kastaman dkk. (2005) yang menyatakan bahwa 

tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar air. Semakin 

berkurangnya kadar air menyebabkan tekstur telur asin 

semakin keras. Ganasen and Bejakul, (2010) menambahkan 

bahwa penambahan garam pada suspensi protein 

menimbulkan penyatuan protein, yang menghasilkan 

pembentukan jaringan pada kuning telur. Pembentukan 

jaringan ini berasal dari garam yang masuk ke kuning telur 

yang menyebabkan dehidrasi air dan denaturasi protein dari 

dalam telur sehingga kuning telur mengeras. Garam yang 

masuk ke dalam kuning telur akan melepas ikatan lipoprotein, 

sehingga lemaknya terpisah dari protein. Lemak yang terpisah 

dari protein pada granul akan menyebabkan protein-protein 

tersebut saling menyatu, sehingga menimbulkan pengerasan 

kuning telur dan muncul tekstur masir pada telur asin (Chi dan 

Tseng, 1998). Cured egg yolk juga mengalami proses 

pemanasan melalui oven sehingga adanya perubahan struktur 

komponen kuning telur dan tekstur telur menjadi kenyal. 

Menurut Budiman, Hintono dan Kusrahayu, (2012) 

kekenyalan kuning telur dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kadar protein, pemanasan, kekuatan ion, dan 

adanya interaksi dengan komponen lain.  

Hasil dari penilaian semua panelis diolah dan 

disajikan dalam bentuk spider web seperti pada Gambar 3. 

untuk membandingkan intensitas masing-masing atribut 

sensori cured egg yolk. Spider web juga dapat 

mengidentifikasi profil sampel yang menyimpang atau 

berbeda secara nyata dan membandingkan profil atribut satu 

dengan profil atribut lainnya. (Kemp, Hollowood, and Hord, 

2009). 
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Gambar 3. Grafik Spider Mutu Organoleptik 

 

 Gambar 3. Menjelaskan bahwa semakin luar garis 

yang ditunjukkan pada grafik maka semakin besar skor yang 

didapat oleh setiap atribut. P1 dengan perlakuan lama 

penggaraman 24 jam menunjukkan garis terluar dari grafik 

sehingga P1 memiliki skor mutu organoleptik tertinggi. Grafik 

diatas juga menunjukkan keterkaitan antar masing-masing 

atribut rasa, tekstur dan warna. Semakin pekat warna kuning, 

semakin empuk tekstur cured egg yolk maka meningkatkan 

rasa yang disukai oleh panelis. 
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4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik penelitian ini dilakukan 

secara deskriptif, dimana lama waktu pemeraman yang 

berbeda memberikan dampak positif terhadap kualitas cured 

egg yolk. Hasil penelitian organoleptik (rasa, warna dan 

tekstur) menunjukkan bahwa untuk ketiga parameter 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Nilai 

rataan untuk parameter rasa 3,60 - 4,65 dengan kriteria 

menyukai sampai sangat menyukai .Parameter warna dengan 

rataan 3,10 – 4,15 dengan kriteria kuning sampai sangat 

kuning serta untuk parameter tekstur dengan rataan 3,60 – 4,70 

dengan kriteria empuk sampai sangat empuk. Perlakuan 

terbaik diperoleh pada P1 perlakuan dengan lama pemeraman 

24 jam. Pada perlakuan tersebut didapatkan skor tertinggi 

untuk penilaian panelis dikarenakan rasa asin yang enak, 

memiliki warna sangat kuning dan tekstur cured egg yolk yang 

empuk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting 

dalam penerapan mutu. Thalib (2011) menjelaskan bahwa 

pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, 

kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Dalam 

penilaian bahan pangan sifat yang menentukan diterima atau 

tidak suatu produk adalah sifat indrawinya/ fisik tanpa melihat 

kandungan gizi terlebih dahulu. Selain itu pengujian 

organoleptik (uji panel) berperan penting dalam 

pengembangan produk dengan meminimalkan resiko dalam 

pengambilan keputusan. 

Pengujian warna kuning oleh egg yolk color fan 

memiliki rataan nilai tertinggi pada P1 sebesar 14,75 karena 

memiliki warna kuning kemerahan (oranye). Hal ini 

disebabkan warna dalam produk makanan dapat 

mempengaruhi selera dan daya terima konsumen. Apabila 
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suatu produk memiliki warna yang menarik dapat 

meningkatkan selera konsumen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai pH terbaik diperoleh pada P1 dengan rataan 5,96 

(penggaraman selama 24 jam). Hal tersebut dikarenakan P1 

memiliki pH terendah dan dengan pH yang rendah akan 

menyebabkan cured egg yolk menjadi lebih awet. Semakin 

lama waktu penggaraman dapat meningkatkan nilai pH, tetapi 

perubahan nilai pH pada cured egg yolk selama penggaraman 

tidak terlalu tinggi.  

Analisis ragam pada uji kadar garam menunjukkan 

bahwa perbedaan lama waktu penggaraman memberikan 

pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Kadar garam 

yang terbaik yaitu P1 dengan nilai rataan sebesar 5,39% 

(perlakuan lama penggaraman 24 jam). Hal ini menunjukkan 

bahwa kadar garam tersebut masih tergolong normal 

mendekati persentase kadar garam didalam telur asin, seperti 

yang disebutkan dalam hasil penelitian dari Rukmiasih (2015) 

telur asin yang direndam larutan garam berkonsentrasi tinggi 

(25%) menghasilkan kadar garam dengan persentase yaitu 

sebesar 3.96-4.56%. Kondisi tersebut sangat menguntungkan 

bagi pengkonsumsi cured egg yolk, karena jika kadar garam 

cured egg yolk cukup tinggi dan dikonsumsi secara berlebihan 

maka akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh 

seperti tekanan darah dan menimbulkan hipertensi. 

 

 

 

 

 

 

 


