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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian Uji Kualitas Telur Asin 

 Hasil pengamatan nilai pH dan kadar garam masing-

masing dapat dilihatpadalampiran 3dan 4.Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwapenggunaanjahe merah yang berbeda 

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

nilai pH baik kuning telur maupun putih telur dan kadar 

garam. Adapun rata-rata tiap variabel sepertipada Tabel 3. 

 

Tabel 3.Rata-rata nilai pH putih dan kuning serta kadar garam 

telur asin dengan perlakuan 

Perlakuan 
 pH Putih 

 Telur 

pH 

KuningTelur 

Kadar  

GaramTelur(%) 

P0 6,26 ± 0,13 6,31 ±0,10 4,37±0,55 

P1 7,62 ± 0,82 6,99 ±0,73 3,27 ±0,88 

P2 7,17 ± 0,91 7,19 ±0,79 4,13±0,89 

P3 7,47± 0,69 6,42±0,10 3,59 ±0,41 

Keterangan: Hasil yang terdapat dalam kolom tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

4.2. Nilai pH Putih Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada nilai pH putih 

telur pada telur asin tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05).Nilai rata-rata perlakuan tertinggi pada perlakuan  P1 

sebesar 7,62 ± 0,82. Perlakuan terbaik diperoleh pada 

perlakuan P17,62 ± 0,82, karena memiliki kadar garam yang 

paling rendah dan dengan pH yang rendah akan dapat 

membuat telur asin menjadi lebih awet. Oktaviani, Kariada 
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dan Utami  (2012) menyatakan bahwa kenaikan pH putih telur 

dapat menyebabkan kerusakan fisikokimia serabut ovumicin 

sehingga kekentalan putih telur menurun. Penurunan 

kekentalan putih telur ini mempengaruhi pergeseran kuning 

telur telur dari posisinya.Hal ini diduga komponen pengawet 

yang terdapat pada jahe yaitu zingeron dan shogaol berperan 

aktif pada putih telur untuk menekan kerusakan pada albumen 

dengan menekan perombakan bikarbonat sehingga kehilangan 

CO2 dapat diminimalisir dimana penguapan CO2 merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatan 

pH.peningkatan pH disebabkan hilangnya gas CO2 saat proses 

penguapan melalui membran dan pori-pori kerabang. 

Meningkatnya pH telur terjadi karena penguraian senyawa 

NaHCO3 menjadi NaOH dan CO2. NaOH yang dibentuk akan 

diurai menjadi Na
+ 

dan OH sedangkan CO2 yang dibentuk 

akan menguap, sehingga meningkatkan pH albumen (Budiarti 

dan Rukmiasih, 2007). 

Penurunan pH disebabkan karena pemberian proporsi 

adonan jahe merah yang berbeda yang mengakibatkan 

penguapan gas C02 dan H2O terhambat. Margono dkk., (2000) 

menyatakan bahwa pada telur, zat tanin juga dapat menutupi 

pori-pori pada cangkang telur. Semakin banyak penambahan 

sari lengkuas pada telur asin nilai pH menurun(Susmiati, dkk., 

2011), sehingga dapat mencegah keluarnya/penguapan CO2 

pada telur asin. Menurut Lukman (2008), perubahan pH pada 

proses pengasinan tidak terlalu tinggi. Proses pembuatan telur 

asin menggunakan metode basah maupun kering dapat 

menunjukkan perubahan nilai pH kuning yang relatif lebih 

lambat, namun ada pula yang tidak menunjukkan adanya 

perbedaan. 
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4.3. Nilai pH Kuning Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam ternyata pH kuning 

telur pada telur asin tidak berbeda nyata.Nilai rata-rata 

perlakuan tertinggi pada perlakuan P2 sebesar 7,19±0,79 

dengan penggunaan jahe merah  sebanyak 300 gram. 

Selanjutnya P1 sebesar 6,99±0,73 dengan penggunaan parutan 

jahe merah sebanyak 100 gram, P3 sebesar 6,42±0,01 dengan 

penggunaan adonan jahe merah sebanyak 500 gram, P0 sebesar 

6,31±0,10sebagai kontrol dan pH kuning terendah.Penggunaan 

jahe merah yang semakin banyak dalam adonan pembuatan 

telur asin, nilai pH kuning telur terus menurun. Menurut 

Lukman (2008) kenaikan pH disebabkan karena adanya proses 

penguapan CO2 dan H2O yang berjalan cepat dalam proses 

pengasinan. Cepat tidaknya perubahan nilai pH dipengaruhi 

oleh proses penguapan CO2 dan H2O yang berjalan lebih cepat 

dibandingkan dengan telur yang belum diasinkan dikarenakan 

terjadi perombakan dan perubahan bagian internal telur masih 

berjalan relatif lambat selama proses pengasinan. Penggunaan 

jahe merah dalam pembuatan telur asin membuat kulit telur 

semakin menebal dan pori-porinya semakin mengecil, 

sehingga CO2 dan H2O yang ada pada dalam telur tidak dapat 

keluar pada saat proses pemeraman. 

Perlakuan penggunaan jahe merah yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar pH kuning 

telur asin, walaupun pH mengalami penurunan maupun 

kenaikan. Penurunan nilai pH pada kuning telur dikarenakan 

adanya penggunaan jahe merah. Perlakuan yang terbaik ada 

pada P27,19±0,79.Karena memiliki pH yang rendah sehingga 

telur asin bisa semakin awet.jahe merah itu sendiri bersifat 

asam. Winarti dan Triyantini, (2005) menyatakan bahwa telur 

segar memiliki pHputih telur segar 7,6-7,9 dan kuning telur 
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mempunyai pH 6,0 yang baru ditelurkan, selama penyimpanan 

pH kuning telur meningkat sampai nilai maksimal 6,9 

tergantung dari temperature dan  lama penyimpanan. 

Penambahan jahe merah  pada pembuatan telur asin dapat 

menekan peningkatan pH walaupun tidak terlalu tinggi. 

Menurut Zulfikar (2008) perubahan pH pada proses 

pengasinan tidak terlalu tinggi, proses pembuatan telur asin 

menggunakan metode basah dapat menunjukkan perubahan 

nilai pH kuning telur yang relatif lebih lambat. 

4.4. Kadar Garam Telur Asin 

Berdasarkan hasil analisis ragam ternyata kadar garam 

pada telur asin tidak berbeda nyata. Kadar garam putih telur 

tertinggi ada pada P0 sebesar 4,37% dengan tidak 

menggunakan jahe merah. Selanjutnya P1 sebesar 3,27% 

dengan penggunaan jahe merah100 gram, P2 sebesar 4,13% 

dengan penggunaan Parutan jahe300 gram, P3 sebesar 3,59% 

dengan penggunaan jahe merah 500 gram dan kadar garam 

terendah ada pada P1 sebesar 3,27% dengan jumlah 

penggunaan  jahe merah100 gram. 

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 

hasil rata-rata kadar garam telur asin jahe merah dengan 

perlakuan yang berbeda mengalami penurunan maupun 

kenaikan akan tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar garam telur asin.Pemberian garam pada setiap 

perlakuan dan ulangan diberikan dalam jumlah yang sama, 

sehingga menyebabkan tidak adanya perbedaan yang nyata 

pada setiap perlakuannya. Perlakuan P0 memiliki kadar garam 

paling tinggi, hal ini dikarenakan pada P0 tidak ada Jahe merah 

yang ditambahkan pada adonan pembuatan telur asin. Hasil 

kadar garam tidak berbeda nyata disebabkan oleh letak kuning 
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telur berada lebih dalam dari putih telur. Peresapan larutan 

garam untuk menembus ke bagian kuning telur lebih sulit, 

sehingga dalam menghasilkan rasa asin lebih cepat dan mudah 

adalah melalui putih telur. Penambahan jahe merah yang 

semakin banyak pada penelitian ini menyebabkan kadar garam 

semakin menurun. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

penetrasi garam antara lain temperatur, struktur mikroskopis 

sel bahan pangan, lama kontak dengan bahan dan konsentrasi 

garam (Wulandari, 2002). 

Kadar garam telur asin menurut SNI (1996) minimal 2% 

sedangkan pada penelitian ini kadar garam pada perlakuan P1 

kandungan garam 3, 27±0,88%. Wulandari (2004) 

menambahkan bahwa kadar garam telur asin dipengaruhi 

secara sangat nyata oleh metode perendaman akan tetapi tidak 

dipengaruhi secara nyata oleh lama penyimpanan. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa nilai kadar garam lebih tinggi 

dibandingkan nilai kadar garam pada SNI telur asin yaitu 2%. 

Pada telur asin dengan penambahan jahe merah yang berbeda 

memiliki nilai yang bervariasi namun berdasarkan SNI telur 

asin nilai kadar garam P1 merupakan yang paling sesuai jika 

dibandingkan dengan perlakuan dengan konsentrasi lainnya. 

Hasil analisis kandungan kadar garam pada telur asin lebih 

besar dari SNI disebabkan karena perbedaan metode yang 

dipakai dalam pembuatan telur asin. Hal tersebut juga 

didukung pernyataan Lukito dkk., (2012) yaitu kandungan 

kadar garam yang dilakukan dengan metode perendaman 

basah mempunyai kandungan kadar garam lebih tinggi dari 

metode kering. Hal tersebut disebabkan karena waktu 

pengasinan lebih lama dibandingkan dengan metode kering 

sehingga penetrasi NaCl semakin besar dansemakin cepat 

masuk kedalam telur.  



22 

 

  


