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ABSTRACT 

 

 

The Effect of KCl and NaCl on Process of Salting Duck Eggs on Salted, Texture 

andOrganoleptic Quality 

 

The research had been conducted from May 2011 to July 2011 in the Laboratory of 

Quality Testing and Food Safety, Department of Agricultural Products Technology Faculty of 

Agricultural Technology, Malang , University of Brawijaya. 

The purpose of the research is to determine the affection of the use of KCl instead of 

NaCl in the salting process on salinity, texture and organoleptic quality of duck egg and to 

know the concentration of that, which can be accepted by consumer. 

The experimental design used was Completely Randomized Design (CRD), which 

consisted of 4 treatments and 4 repetitions. The treatments were P0 = duck egg + 100% NaCl 

(control), P1 = duck egg + 50% NaCl and 50% KCl, P2 = duck egg + 25% NaCl and 75% 

KCl, P3 = duck egg + 100% KCl. The observed variables were salinity, texture and the 

organoleptic quality of salted egg with treatment for 10 days. 

The result of this research indicates that the use of KCl instead of NaCl in salting 

process was significantly different on organoleptic quality, salinity and texture of salted egg 

(P <0.01). The level of KCl has a positive correlation with the panelists favorite color, smell and 

texture, but the most preferred salty flavour is the salted egg with 50% KCl and 50% NaCl. The higher 

concentration of KCl given, the smaller value for salt concentration and texture. Based on the index 

test effectiveness of the treatment, 25% NaCl and 75% KCl is the best treatment. Based on the 

research, it is advisable not to use 100% KCl, as it would make the egg tastes lightly bitter. 

And it still needs further research related to microbiological quality, moisture content and 

kemasiran of salted egg with the use of KCl instead of NaCl. 

 

Tags: KCl, NaCl, salted, texture, organoleptic quality 
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RINGKASAN 

Penggunaan KCl Sebagai Pengganti NaCl dalam Proses Pengasinan Telur 

Bebek Terhadap Kadar Garam, Tekstur dan Mutu Organoleptik 

 

  Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2011 sampai dengan bulan juli 

2011. Lokasi penelitian adalah di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

KCl sebagai pengganti NaCl dalam proses pengasinan terhadap kadar garam, 

tekstur dan mutu organoleptik telur asin. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan 

yatu P0 = telur bebek + 100% garam NaCl (kontrol), P1 = telur bebek + 50% 

garam NaCl dan 50% garam KCl, P2 = telur bebek + 25% garam NaCl dan 75% 

garam KCl, P3 = telur bebek + 100% garam KCl. Variabel yang diamati adalah 

kadar garam, tekstur dan mutu organoleptik telur asin dengan pemeraman selama 

10 hari. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan KCl sebagai 

pengganti NaCl dalam proses pengasinan berpengaruh sangat nyata terhadap mutu 

organoleptik, kadar garam dan tekstur (P<0,01). Semakin tinggi garam KCl 

diberikan semakin tinggi nilai kesukaan panelis pada warna, aroma dan tekstur, 

namun rasa asin yang paling disukai panelis adalah telur asin dengan penggunaan 

dengan 50% garam KCl dan 50 % garam NaCl, sedangkan semakin tinggi 

konsentrasi garam KCl diberikan semakin kecil nilai konsentrasi garam dan 

tekstur. Berdasarkan uji index efektifitas perlakuan pemberian 25%NaCl dan 75% 

KCl adalah perlakuan terbaik. Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan tidak 

menggunakan 100% KCl, karena akan dihasilkan rasa telur asin yang sedikit pahit 

dan perlu penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kualitas mikrobiologis, 

kadar air dan kemasiran dari telur asin dengan penggunaan KCl sebagai pengganti 

NaCl.   

. 

 

 

 
Kata kunci : KCl, NaCl, kadar garam, tekstur, mutu organoleptik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang 

lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur juga merupakan bahan pangan 

yang mudah diperoleh dan harganya murah. Telur dapat dimanfaatkan sebagai 

lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat dan lain sebagainya. 

Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta vitamin dan mineral (Suprapti, 

2002).  

  Telur mempunyai kelemahan yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme 

yang menginfeksi telur melalui cangkang. Telur akan mengalami kerusakan 

setelah disimpan lebih dari 2 minggu di ruang terbuka. Kerusakan telur 

disebabkan karena kerusakan alami (pecah, retak), udara dalam isi telur keluar 

sehingga derajat keasaman naik, keluarnya uap air dari dalam telur yang membuat 

berat telur turun serta putih telur encer sehingga kesegaran telur merosot, 

masuknya mikroorganisme ke dalam terjadi ketika telur masih berada dalam 

tubuh induknya. Kerusakan telur terutama disebabkan oleh kotoran yang 

menempel pada kulit telur. Penurunan mutu telur sangat dipengaruhi oleh suhu 

penyimpanan dan kelembaban ruang penyimpanan. Oleh sebab itu usaha 

pengawetan sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur (Wulandari, 

2004). 

Pengawetan telur dapat dilakukan dengan beberapa metode (Idris,1995). 

Salah satu metode pengawetan telur adalah pengasinan. Jenis telur yang biasa 



2 

 

diasinkan adalah telur bebek. Telur bebek mempunyai karakteristik yang khas dan 

mempunyai nilai gizi yang tinggi. Telur bebek memiliki cangkang yang kuat dan 

tebal serta kandungan proteinnya tinggi. Kandungan lemaknya lebih tinggi dari 

telur ayam (Astawan, 2009).  

Penggunaan garam dalam proses pengawetan bertujuan untuk menambah 

daya tahan telur. Pengawetan telur dengan menambahkan garam mengakibatkan 

pengurangan berat telur karena dalam proses pengasinan tersebut terjadi peristiwa 

difusi air serta pelepasan air dan gas dari telur. Penambahan garam pada telur juga 

menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisis pada sel 

mikroorganisme, mengurangi daya kelarutan oksigen, menghambat kerja enzim 

proteolitik dan sifat garam yang hidroskopis menyebabkan aktifitas air menurun 

(Zulaekah dan Endang, 2005). 

 Pengasinan telur biasanya menggunakan garam dapur (NaCl), namun pada 

penelitian ini pengasinan dilakukan dengan menggunakan garam Kalium Klorida 

(KCl). Kalium merupakan ion utama dalam cairan intraseluler, cara kerja kalium 

berbanding terbalik dari Na. konsumsi kalium yang banyak akan meningkatkan 

konsentrasinya didalam cairan intraseluler, sehingga cenderung menarik cairan 

dari bagian ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah. Pada populasi asupan 

tinggi kalium tekanan darah dan prevalensi hipertensi lebih rendah dibanding 

dengan populasi yang mengkonsumsi rendah kalium. Menurut ahli gizi, garam 

yang terdiri dari NaCl tidak baik dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi 

(hipertensi ). Oleh sebab itu, bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk 

mengurangi konsumsi makanan yg banyak mengandung NaCl (Bakri, 2008). 
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kebutuhan mineral Kalium (K) dalam tubuh manusia (Astawan, 2006
a
). 

Harapannya jika pengasinan telur bebek ini menggunakan garam KCl maka dapat 

dijadikan salah satu sumber mineral K bagi tubuh manusia (Adrogue dan Madias, 

2007). 

   

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan KCl sebagai pengganti NaCl dalam 

proses pengasinan telur bebek terhadap kadar garam, tekstur dan mutu 

organoleptik serta mengetahui konsentrasi yang dapat diterima oleh masyarakat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan KCl dalam proses pengasinan telur 

bebek terhadap kadar garam,  tekstur, mutu organoleptik dan penerimaan 

konsumen. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Bahan informasi bagi masyarakat, praktisi dan industri pangan tentang 

pengaruh pemanfaatan KCl sebagai pengganti NaCl dalam proses pengasinan 

terhadap kadar garam, tekstur dan mutu organoleptik telur bebek. 

2. Peningkatan keanekaragaman pengolahan telur bebek. 
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1.5. Kerangka Pikir 

  Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki gizi tinggi, 

mudah diperoleh dan harganya murah (Suprapti, 2002). Telur memiliki 

kelemahan yaitu mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan 

akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur (Wulandari, 2004). Oleh 

karena itu telur perlu diawetkan untuk meningkatkan kualitasnya. 

  Telur dapat diawetkan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu 

dengan metode pengasinan. Menurut Kastaman, Sudaryanto dan Budi (2004), 

proses pengasinan telur mengakibatkan terjadinya proses osmosis yaitu keluarnya 

air dari dalam telur bersamaan dengan masuknya larutan garam dalam telur.  

  Pembuatan telur asin biasanya menggunakan garam dapur NaCl pada 

pengasinan telur bebek. Menurut ahli gizi, garam yang terdiri dari NaCl tidak baik 

dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi (hipertensi ). Oleh sebab itu, bagi 

penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yg banyak 

mengandung NaCl. Hal ini tentunya dapat mengurangi selera makan para 

penderita hipertensi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa makanan tanpa garam 

terasa hambar dan kurang sedap. Untuk mengatasi hal tersebut para penderita 

hipertensi yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi garam dapur biasa dianjurkan 

menggunakan garam rendah Natrium (salt low sodium),  yang biasanya 

mempunyai komposisi yg terdiri dari campuran NaCl dan KCl dengan 

perbandingan tertentu, sehingga para penderita hipertensi juga bisa menikmati 

makanan rasa asin. Kalium merupakan ion utama dalam cairan intraseluler, cara 

kerja kalium berbanding terbalik dari Na. konsumsi kalium yang banyak akan 

meningkatkan konsentrasinya didalam cairan intraseluler, sehingga cenderung 
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menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah. Pada 

populasi asupan tinggi kalium tekanan darah dan prevalensi hipertensi lebih 

rendah dibanding dengan populasi yang mengkonsumsi rendah kalium (Bakri, 

2008). 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan garam KCl sebagai pengganti 

NaCl . Seperti halnya NaCl, KCl sebagai garam yang terbentuk dari unsur Kalium 

(K) merupakan pengawet bahan makanan dan memberikan cita rasa asin pada 

pengasinan telur. KCl dirasa merupakan salah satu pilihan alternatif pengganti 

NaCl untuk mengasinkan telur asin (Sari, 2008). 

  Kualitas telur asin dapat dibedakan berdasarkan mutu organoleptiknya, 

yang meliputi tekstur, warna, aroma dan rasa. Tekstur telur asin dipengaruhi oleh 

sifat higroskopis garam, sedangkan warna, aroma dan rasa telur asin dipengaruhi 

oleh respon konsumen. Penambahan garam pada proses pengasinan telur akan 

mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap telur asin yang dihasilkan. Telur asin 

yang baik memiliki warna kuning telur yang cerah, aroma yang khas dan tidak 

amis, rasa asin dan gurih serta memiliki tekstur yang padat (Kastaman, 2004).  

  Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh penggunaan KCl 

dalam proses pengasinan telur bebek terhadap kualitas kimia (kadar garam), 

kualitas fisik (tekstur), mutu organoleptik dan penerimaan konsumen. 

 

1.6. Hipotesis  

Penggunaan KCl dalam proses pengasinan telur bebek dapat 

mempengaruhi kadar garam, tekstur, mutu organoleptik dan penerimaan 

konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur dan Peranannya 

 Telur merupakan bahan makanan yang hampir sempurna dan mudah 

dicerna serta dimanfaatkan oleh tubuh. Telur mempunyai nilai gizi tinggi dan 

kandungan nutrisi yang lengkap yaitu protein 13,3%, lemak 11,6%, air 72,5% dan 

beberapa mineral serta vitamin (Idris, 1995). 

 Peranan telur sebagai sumber elemen-elemen makanan yang esensial utuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh manusia (Sari, 2008). Menurut Wulansih, 

(2008), telur sangat baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang sedang 

tumbuh memerlukan protein dalam jumlah banyak dan untuk orang sakit guna 

mempercepat proses kesembuhannya. Telur juga dapat dimanfaatkan sebagai 

obat, masakan, kosmetik dan produk olahan  telur. 

 

2.2 Struktur Telur dan Komposisi Kimianya 

 Menurut Rina ( 2004), struktur telur meliputi cangkang telur, putih telur, 

dan kuning telur: 

1. Cangkang Telur 

Cangkang merupakan bagian terluar telur yang berfungsi sebagai 

pelindung isi telur, kulit telur yang normal memilki ketebalan berkisar 0,33-0,36 

mm dengan berat kira-kira 11% dari berat telur (Kaharuddin dan Kususiyah, 

2006). Kulit telur terdiri dari bagian yang sangat kuat dan kaku. Kulit serupa ini 

berfungsi sebagai penghalang atau penjaga isi telur dari serangan bibit yang 
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berasal dari luar. Kulit telur memiliki empat bagian utama yang berurutan dari 

luar ke dalam yaitu kutikula, lapisan spons, pori-pori dan lapisan mammilaris 

(Idris, 1995). 

2. Putih Telur 

Putih telur terdapat diantara kulit telur dan kuning telur. Putih telur 

mengandung sekitar 60% dari seluruh berat telur (Hidayati dan Murdiyono, 2009). 

Albumen mengandung banyak protein antara lain ovomucin, ovalbumin, 

canalbumin, ovoglobulin dan ovomucoid. Putih telur meliputi 59% dari berat telur 

yang memiliki empat lapisan dari luar ke dalam yaitu : outher thin layer (bagian 

tipis dan berupa cairan), outher thick layer (bagian putih telur yang sangat kental), 

inner thin layer (bagian dalam putih telur yang tipis) dan inner thick layer (bagian 

albumin dalam yang kental) (Maryati, Jusmawati dan Mila, 2008). 

3. Kuning Telur 

Proporsi kuning telur adalah 30% dari berat telur. Bagian ini terdiri dari 

empat bagian utama yaitu yolk material, latebra, germinal disc dan vetelin 

membrane (Idris, 1995). 

Kuning telur memiliki komposisi kimia terdiri dari air (44,8%), protein 

(17,7%), lemak (33%), karbohidrat (1,0%), mineral dan vitamin (1%). Protein 

pada kuning telur terdiri dari 2 macam, yaitu : ovovitellin dan ovolitenin dengan 

perbandingan 4 : 1 (Kastaman dkk., 2004). 
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Komposisi kimia telur menurut (Astawan, 2009) adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Kandungan gizi per 100 gram telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek 

Zat gizi Telur puyuh Telur ayam Telur bebek 

Energi (kkal)  158  143  185 

Protein (g)   13,05  12,58  12,81 

Total lemak (g)  11,09  9,94  13,77 

Karbohidrat (g)  0,41  0,77  1,45 

Kalsium/Ca (mg)  64  53  64 

Bes/Fe (mg)  3,65  1,83  3,85 

Magnesium/Mg (mg)  13  12  17 

Fosfor/P (mg)  226  191  220 

Kalium/K (mg)  132  134  222 

Natrium/Na (mg)  141  140  146 

Seng/Zn (mg)  1,47  1,11  1,41 

Tembaga/Cu (mg)  0,062  0,102  0,062 

Mangan/Mn (mg)  0,038  0,038  0,038 

Selenium/Se (mkg)  32,0  31,7  36,4 

Thiamin (mg)  0,069  0,069  0,156 

Riboflavin (mg)  0,478  0,478  0,404 

Niasin (mg)  0,070  0,070  0,200 

Asam Panthothenat (mg)  1,438  1,438  1,862 

Vitamin B6 (mg)  0,143  0,143  0,250 

Kolin (mg)  263,4  251,1  263,4 

Vitamin B12 (mkg)  1,58  1,29  5,40 

Vitamin A (IU)  543  487  674 

Vitamin E (mg)  1,08  0,97  1,34 

Vitamin K (mkg)  0,3  0,3  0,4 

Kolesterol (mg)  844  423  884 

Lutein+zeaksantin 

(mkg) 

 369  331  459 

 

2.3 Telur Bebek  

 Telur mengandung protein yang tinggi, telur juga merupakan sumber zat 

besi, beberapa mineral dan vitamin, sehingga telur merupakan bahan pangan 

hewani yang dapat dikonsumsi oleh manusia segala umur (Martha, 2001). Telur 

yang umum dikonsumsi masyarakat antara lain telur bebek, telur ayam dan telur 

puyuh (Wulansih, 2008). 
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Berdasarkan Tabel 1 tiap 100 gram telur bebek memiliki kandungan lemak 

yang paling tinggi diantara telur ayam dan telur puyuh, begitu juga dengan 

proteinnya. Namun tingkat kesukaan masyarakat terhadap telur bebek masih 

rendah dibandingkan dengan telur ayam. Hal tersebut karena telur bebek memiliki 

bau yang lebih amis. Jika telur bebek diberi perlakuan seperti pengasinan, maka 

tingkat kesukaan masyarakat akan meningkat. Telur bebek yang diasinkan 

menjadi tidak amis dan lebih awet serta tidak mengurangi kandungan gizinya dan 

harganya pun masih dapat dijangau masyarakat. 

 

2.4 Pengolahan Telur dengan Penggaraman 

Prinsip pengawetan telur adalah untuk menambah masa simpan telur 

dengan mencegah masuknya bakteri pembusuk ke dalam telur dan Mencegah 

keluarnya air dari dalam telur (Deputi Menegristek, 2000
a
) . 

Beberapa proses pengawetan telur utuh yang diawetkan bersama kulitnya 

antara lain  proses pendinginan, proses pembungkusan kering, proses pelapisan 

dengan minyak dan  proses pencelupan dalam berbagai cairan  (Deputi 

Menegristek, 2000
b
). Telur asin adalah telur utuh yang diawetkan dengan adonan 

yang dibubuhi garam. Ada 3 cara pembuatan telur asin yaitu (Suprapti, 2002) : 

1) Telur asin dengan adonan garam berbentuk padat atau kering. 

2) Telur asin dengan adonan garam ditambah ekstrak daun teh. 

3) Telur asin dengan adonan garam, dan kemudian direndam dalam ekstrak atau 

cairan teh. 

Pada dasarnya terdapat 2 cara pengasinan telur yaitu secara kering dan 

basah. Cara kering merupakan cara paling banyak digunakan oleh masyarakat, 
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sementara cara basah masih sedikit penerapannya. Metode basah sangat 

menguntungkan dilihat dari segi efisiensi bahan yang digunakan dan kepraktisan 

pelaksanaannya (Idris, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan pembuatan telur asin dengan cara kering (Deputi Menegristek, 

2000
a
). 

 

Tabel 2. Perbandingan kandungan telur segar dan telur asin 

Jenis Telur Kalori 

(kal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Air  

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Fosfor 

(mg) 

Telur Ayam 162 12,8 11,5 74 54 180 

Telur Bebek 189 13,1 14,3 70,8 56 175 

Telur Bebek Asin 195 13,5 13,6 66,5 120 157 
(Deputi Menegristek, 2000

b
) 

  

 

 

 

 

 

 

 Telur 
 

 
Dipilih, dicuci, dikeringkan 
 
 
    
 
        Diaduk 
 
 
 
   Dibungkus dengan pasta 
     
   Disimpan dalam kuali tanah   Dibersihkan 
 
   Dibersihkan dari abu gosok         Direndam dalam larutan daun teh 
 
    Direbus     Direbus 
 
 
 
 

Abu gosok/bubuk bata merah Garam 

Air 

Adonan pengasin 

Adonan pasta 

Telur Asin Telur Asin 
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Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat telur asin dengan metode 

basah terdiri dari : 

1. Air 

Air yang digunakan merupakan air bersih dan layak untuk diminum 

menurut standar kesehatan yaitu air tidak berwarna, tidak berasa (asin, anyir, 

basa), tidak berbau, bersih (kekeruhannya kurang dari 1 mg/l air), tidak 

mengandung zat-zat kimia yang beracun (Denfer, 2005). 

2. Garam Dapur  

Garam sebagai pengawet telah banyak diaplikasikan secara meluas oleh 

masyarakat (Denfer, 2005). Hal ini menurut (Wulansih, 2008) adalah karena 

sifatnya yang selektif terhadap mikroorganisme pencemar tertentu yaitu 

mikroorganisme pembusuk. Mikroorganisme pembentuk spora adalah yang paling 

mudah terpengaruh waktu dengan kadar garam yang rendah sekalipun sampai 6%. 

Penggunaan garam dapur dapat menunda proses autolisis dan membunuh bakteri 

karena ion clorida yang ada pada garam dapur (NaCl) memiliki daya toksositas 

yang tinggi terhadap mikroorganisme (Idris, 1995). Penggunaan garam secara 

organoleptik akan memberikan cita rasa dan tekstur yang kompak dan padat sebab 

sifatnya yang hogroskopik yaitu mampu menarik air pada waktu perebusan. 

Garam dapur yang digunakan dalam pembuatan telur asin dimaksudkan 

untuk memberikan rasa asin pada putih dan kuning telur, karena garam dapat 

meningkatkan cita rasa pangan selain dapat menekan pertumbuhan 

mikroorganisme. Wulansih (2008) menambahkan bahwa penggunaan garam 

dapur dengan konsentrasi 25% dalam larutan umumnya dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan. 
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2.5 Garam Kalium Klorida (KCl)  

Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 

lambang K dan nomor atom 19. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih 

keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Secara alami, Kalium ditemukan 

sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium 

teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air, 

dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan Natrium (Bakri, 2008). 

Kalium merupakan mineral yang sangat penting bagi sistem saraf dan 

kontraksi otot. Kalium juga dimanfaatkan oleh sistem saraf otonom (SSO), yang 

merupakan pengendali detak jantung, fungsi otak, dan proses fisiologi penting 

lainnya. Potasium ditemukan di hampir seluruh tubuh dalam bentuk elektrolit dan 

banyak terdapat pada saluran pencernaan. Sebagian besar Kalium tersebut berada 

di dalam sel, sebagian lagi terdapat di luar sel. Mineral ini akan berpindah secara 

teratur dari dan keluar sel, tergantung kebutuhan tubuh (Bakri, 2008 ). 

Kalium biasanya bekerja sama dengan sodium atau Natrium (Na) dalam 

mengatur keseimbangan muatan elektrolit cairan tubuh. Keseimbangan ini dijaga 

dengan menyesuaikan jumlah asupan Kalium dari makanan dan jumlah Kalium 

yang dibuang. Kalium banyak ditemukan pada jeruk, pisang, kentang, alpukat, 

bayam, tomat, daging, susu dan kacang-kacangan. Orang sakit yang kurang 

konsumsi makanan melalui mulut, tentunya asupan Kalium akan berkurang pula 

(Astawan, 2009).  

Kalium merupakan ion utama di dalam cairan intraseluler. Cara kerja 

Kalium adalah kebalikan dari Natrium. Konsumsi Kalium yang banyak akan 

meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan intraseluler, sehingga cenderung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabel_periodik
http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atom
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkali_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Natrium
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menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah (Bakri, 

2008). Dengan demikian, konsumsi Natrium perlu diimbangi dengan Kalium. 

Rasio konsumsi Natrium dan Kalium yang dianjurkan adalah 1:1. Sumber Kalium 

yang baik adalah buah-buahan, seperti pisang, jeruk, dan lain-lain. Secara alami, 

banyak bahan pangan yang memiliki kandungan Kalium dengan rasio lebih tinggi 

dibandingkan dengan Natrium. Rasio tersebut kemudian menjadi terbalik akibat 

proses pengolahan yang banyak menambahkan garam ke dalamnya (Adrogue dan 

Masdias, 2008). 

Sebagai contoh, rasio Kalium terhadap Natrium pada tomat segar adalah 

100:1, menjadi 10:6 pada tomat kaleng dan 1:28 pada saus tomat. Contoh lain 

adalah rasio Kalium terhadap Natrium pada kentang bakar 100:1, menjadi 10:9 

pada keripik dan 1:1,7 salad kentang (Adrogue dan Masdias, 2008).  

Dalam keadaan normal, organ ginjal berperan menyesuaikan antara asupan 

dan jumlah Kalium yang dibuang tubuh. Sebagian besar Kalium dibuang melalui 

urin, walaupun ada juga yang keluar bersama tinja. Kadar Kalium dalam darah 

orang normal 3,5-5 mEq/liter. Bila kurang dari itu dibilang kekurangan Kalium 

atau dikenal dengan istilah hipokalemia (Astawan, 2009).  

Menurut ahli gizi, garam yang terdiri dari NaCl tidak baik dikonsumsi oleh 

penderita tekanan darah tinggi (hipertensi). Oleh sebab itu, bagi penderita 

hipertensi dianjurkan untuk mengurangi mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung NaCl. Hal ini tentunya dapat mengurangi selera makan para 

penderita hipertensi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa makanan tanpa garam 

terasa hambar dan kurang sedap. Cara mengatasi hal tersebut para penderita 

hipertensi dianjurkan menggunakan garam rendah NaCl yang biasanya 
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mempunyai komposisi terdiri dari campuran NaCl, MgCl2, dan KCl dengan 

perbandingan tertentu. Dengan demikian para penderita hipertensi juga bisa 

menikmati makanan rasa asin yang ditimbulkan oleh garam MgCl2 dan KCl dari 

abu pelepah kelapa (Wulansih, 2008). 

Pada hipokalemia berat, Kalium bisa diberikan secara intravena. Hal ini 

harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya di rumah sakit, untuk menghindari 

kenaikan kadar Kalium yang terlalu tinggi. Konsentrasi Kalium dalam darah 

orang dengan hipokalemia berat ini mesti diperiksa ulang secara periodik. Bila 

kondisi membaik, jenis pengobatan dapat diubah (Adrogue dan Masdias, 2008). 

 

2.6 Kualitas Telur Asin 

 Kualitas telur asin dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kadar garam, 

tekstur dan mutu organoleptik. 

 

2.6.1 Kadar garam 

Kadar garam adalah besarnya kandungan garam klorida yang ada pada 

bahan makanan tersebut. Penambahan garam selain bertujuan untuk cita rasa juga 

berperan sebagai pengawet yang mampu menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme (BPOM, 2003). Menurut Suprapti (2002), perlakuan pengasinan 

dengan menggunakan garam dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme. Hal 

ini dikarenakan pengikatan air diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhan 

dan aktivitasnya oleh garam yang terionisasi, setiap ion akan menarik molekul- 

molekul air di sekitarnya. Proses ini disebut hidrasi ion. Makin besar kadar garam, 

makin banyak pula air yang tertarik oleh ion-ion. Bila perbedaan tekanan osmotik 
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sangat tinggi, cairan dalam sel mikroorganisme akan tertarik keluar sehingga 

mikroorganisme akan mengering dan mati (plasmolisis). 

 

2.6.2 Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan 

konsumen terhadap suatu produk bahan pangan. Salah satu yang di pakai adalah 

keempukan ( winarno, 1997). Prinsip uji tekstur adalah penekanan terhadap 

sampel bahan pangan kemudian nilai yang paling tinggi akan didapatkan oleh 

bahan pangan yang teksturnya lebih keras (Fang, Mei-Hu, Yang Fang dan Xin-

Wu, 2010). 

Penggaraman pada telur menyebabkan perubahan visual dan fisik pada 

putih dan kuning telur dikarenakan  protein terdenaturasi, dan protein akan 

terbentuk gel, menggumpal dan terjadi penjendalan ( winarno, 1997).  Pada proses 

pengasinan kuning telur dilindungi oleh membran vitellin yang mempunyai sifat 

menarik ion garam dalam kuning telur dan mengeluarkan air menuju putih telur. 

Garam dan air yang masuk ke dalam kuning telur akan mempengaruhi keempukan 

dari kuning telur dan pengerasan kuning telur terjadi karena adanya dehidrasi air 

dari kuning telur selama proses pengasinan (Indriani, 2008). 

 

2.6.3 Organoleptik  

Uji organoleptik adalah suatu pengujian sifat bahan pangan yang 

dilakukan menggunakan indera pengecap, perasa, pembau dan penglihatan 

(Winarno, 1997). Uji organoleptik  bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan 
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kualitas dan membedakan produk-produk yang lebih bisa diterima oleh 

konsumen. 

Pengujian terhadap suatu produk dibedakan menjadi dua yaitu pengujian 

yang berorientasikan pada produk dan pengujian yanng berorientasi pada 

konsumen memakai panelis (Wulansih, 2008), dimana penilaian tersebut 

merupakan faktor penting diterima tidaknya suatu bahan pangan oleh konsumen. 

Menurut Kastaman dkk. (2004) mutu organoleptik yang diujikan dalam penelitian 

antara lain tekstur bahan pangan, aroma, rasa dan warna.  

 

2.7 Pengaruh Penggunaan KCl terhadap Kualitas Telur Asin 

 Garam pada umumnya berfungsi sebagai pengawet bahan pangan karena 

dapat mengurangi kelarutan oksigen sehingga bakteri yang membutuhkan oksigen 

untuk hidupnya menjadi terhambat perkembangannya. Garam juga menghambat 

kerja enzim proteolitik yaitu enzim yang mengurai protein sehingga protein dalam 

telur tetap terjaga kualitasnya. Pada proses pengasinan telur, fungsi garam juga 

menyerap air sehingga telur asin yang dihasilkan lebih awet (Winarti, 2004). 

 Seperti halnya NaCl, KCl sebagai garam yang terbentuk dari unsur Kalium 

(K) merupakan pengawet bahan pangan dan digunakan dalam proses pengasinan 

telur untuk menambah daya simpan telur asin. Pengasinan telur bebek oleh garam 

KCl melalui proses yang sama dengan NaCl yaitu proses osmosis. Menurut 

Kastaman (2004) dehidrasi osmosis (osmotic dehydration) merupakan proses 

perpindahan massa secara simultan (countercurrent flows) antara keluarnya air 

dari bahan dan zat terlarut berpindah dari larutan ke dalam. Perpindahan massa 

osmosis dinyatakan sebagai kehilangan air (WL, water loss) dan penambahan 
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padatan, (SG, solid gain). Aplikasi dehidrasi osmosis dalam proses pengasinan, 

terlihat dengan keluarnya air dari dalam telur bersamaan dengan masuknya larutan 

garam ke dalam telur.  

 

2.8 Pengaruh Penggunaan KCl terhadap Mutu Organoleptik Telur Asin 

 Pembuatan telur asin dapat dilakukan tanpa menggunakan garam dapur 

yang biasa dilakukan yaitu garam dapur NaCl. Penelitian yanng dilakukan oleh 

Sari (2008) menggunakan abu pelepah kelapa untuk mengasinkan telur bebek 

sebagai pengganti garam dapur. Ternyata abu pelepah kelapa mengandung unsur 

Magnesium (Mg) dan Kalium (K). Kedua unsur tersebut dapat membuat telur 

bebek menjadi asin sehingga meski tanpa garam dapur, telur yang direndam atau 

dilapisi dengan abu pelepah kelapa dapat berasa asin. 

 Secara kimia garam yang terbentuk dari Mg adalah garam MgCl2 dan K 

adalah garam KCl. Sebenarnya dalam air laut yang biasa dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar pembuatan garam dapur juga mengandung MgCl2 dan KCl. Tetapi 

kedua kandungan itu hilang karena proses pemurnian dalam pembuatan garam 

dapur sehingga menyisakan NaCl saja (Wulansih, 2008). Oleh karena itu garam 

KCl dapat juga digunakan untuk pengasinan telur. Sebagai penambah cita rasa 

tidak hanya garam dapur NaCl saja yang menambah cita rasa asin tetapi tentu saja 

garam KCl juga menambah cita rasa asin pada telur bebek. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Winarti (2004) bahwa garam merupakan pencipta rasa yang khas pada 

bahan pangan. 
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2011-Juli 2011. Lokasi penelitian 

adalah di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam peneltian ini adalah telur asin dengan telur 

bebek yang didapatkan dari peternak yang bernama Bapak Arifin di Kabupaten Dau 

Malang sebanyak 160 butir. Telur bebek yang digunakan rata-rata memiliki bobot 

sebesar 60-70 gram, dengan umur telur kurang dari 2 hari yang diasinkan dengan 

metode kering menggunakan garam NaCl dan KCl yang didapatkan di toko bahan 

kimia Panadia Sulfat, Kota Malang.  

 

3.3 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kompor atau alat 

pemanas, alat pengaduk, stoples atau alat penyimpan telur, ember plastik, timbangan, 

Erlenmeyer, pipet, tensile strength dan egg tray.  

Bahan yang digunakan meliputi batu bata, telur bebek, air bersih, dan garam 

aram KCl dan NaCl, aquadest, kalium khromat 5%, dan AgNO3 0,1%. 
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3.4 Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan. Rancangan percobaan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 4 ulangan. 

Perbandingan yang diberikan adalah 2 kg garam dan 5 kg batu bata. Perlakuan 

yang diberikan dalam penelitian ini tertera dalam Tabel 3 berikut ini (Warisno, 1997): 

Tabel 3. Perlakuan yang Diberikan dalam Penelitian 

No. Perlakuan Komposisi Perbandingan Garam dan 

Batu Bata 

1. P0 (kontrol) Telur bebek + 100% garam 

NaCl 

400 gram NaCl dan 1 kg 

batu bata 

2. P1 Telur bebek + 50% garam 

NaCl dan 50% garam KCl 

200 gram NaCl + 200 

gram KCl dan 1 kg batu 

bata 

3. P2 Telur bebek + 25% garam 

NaCl dan 75% garam KCl 

100 gram NaCl + 300 

gram KCl dan 1 kg batu 

bata 

4. P3 Telur bebek + 100% garam 

KCl 

400 gram KCl dan 1 kg 

batu bata 

 

Tahap-tahap penelitian terdiri dari pembuatan telur, pengujian kadar garam, 

pengujian tekstur dan pengujian organoleptik. Alur penelitian tertera pada gambar 

diagram dibawah ini. 
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Gambar 2. Diagram alir penelitian 

Telur  Bebek 

Dipilih, dicuci, dan dikeringkan 

digosok dengan ampelas 

Digosok  

Diaduk menjadi adonan 

pasta 

Dibungkus pasta 

Disimpan selama 10 hari 

Dibersihkan dari pasta 

direbus 

Telur  asin  

rebus 

Dianalisa: 

1. Uji kadar garam 

2. Uji tekstur 

3. Uji organoleptik 

Batu bata, Air dan Garam 

- 100% garam NaCl 

- 50% garam NaCl dan 50% garam 

KCl 

- 25% garam NaCl dan 75% garam 

KCl 

- 100% garam KCl 
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Uji Kadar Garam 

  Pengujian Kadar Garam, menurut  prosedur Kohman (Sudarmadji, 1996), 

seperti tertera pada Lampiran 2. 

 

 3.5.2 Uji Tekstur  

  Pengujian Tekstur dengan menggunakan alat Tensile Strength, seperti pada 

Lampiran 3. 

 

3.5.3 Mutu organoleptik  

Mutu organoleptik adalah suatu kualitas sifat bahan pangan yang dilakukan 

menggunakan indera pengecap, perasa, pembau dan penglihatan. Jadi mutu 

organoleptik telur asin yang diuji dalam penelitian ini antara lain adalah tekstur, 

aroma, rasa dan warna telur asin. Format pengujian mutu organoleptik disajikan pada 

Lampiran 5 (Watts, Ylimaki, Jeffery, and Elias, 1989).  

Uji organoleptik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kesukaan 

(hedonik) dengan menggunakan 35 orang panelis. Uji organoleptik meliputi: (a) 

Tingkat Kesukaan Rasa Telur Asin. (b) Tingkat Kesukaan Warna Telur Asin. (c) 

Tingkat Kesukaan Aroma Telur Asin. (d) Tingkat Kesukaan Tekstur Telur Asin. 

Skala yang digunakan terdiri dari 5 skala kesukaan, yaitu; 1 (tidak suka), 2 (agak 

tidak suka), 3 (biasa), 4 (agak suka), 5 (suka). Tahap-tahap pelaksanaannya adalah :  

1. Menyiapkan piring-piring yang telah diberi label sebagai kode sampel sesuai 

dengan perlakuan dan ulangannya.  
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2. Lalu sampel telur asin diletakkan pada piring tersebut dan disajikan dengan letak 

secara acak di atas meja-meja pada bilik pengujian.  

3. Kepada panelis diberikan format isian, kemudian dipersilakan memasuki bilik 

pengujian untuk memberikan penilaian kesukaannya terhadap masing-masing 

sampel yang telah disajikan.  

4. Hasil penilaian kemudian diuji signifikansinya dengan uji Duncan.  

 

3.6 Analisis Data 

 

 Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan Analisis Ragam 

dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila perlakuan berpengaruh nyata 

terhadap variabel yang diamati maka analisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan. Model matematis untuk RAL adalah (Sastrosupadi, 2000) : 

Yij = µ + Ʈi + βj + εij 

Keterangan : 

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ : nilai tengah umum 

Ʈi : pengaruh pada ulangan ke-j 

βj : pengaruh pada perlakuan ke-i 

εij : galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ke-j 

 Tabel 5 berikut ini menggambarkan teknis rancangan penelitian yaitu pola 

perlakuan dan ulangan sesuai dengan pola RAL. 
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3.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan Iindeks 

Efektifitas dengan metode De Garmo, Sullivan dan Canada dalam Susrini (2005) 

seperti yang terlampir pada lampiran 5. 

Tabel 4. Gambaran Teknis Rancangan Penelitian 

P/U P0 P1 P2 P3 

U1 P0U1 P1U1 P2U1 P3U2 

U2 P0U2 P1U2 P2U2 P3U2 

U3 P0U3 P1U3 P2U3 P3U3 

U4 POU4 P1U4 P2U4 P3U4 

Keterangan : 

P = Perlakuan  

U = Ulangan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1 Hasil Uji Kadar Garam, Tekstur, dan Mutu Organoleptik  Penggunaan 

KCl terhadap Telur Asin 

 Hasil analis ragam menunjukkan perbedaan pengaruh penggunaan KCl  

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar garam, tekstur, dan mutu organoleptik. 

Disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil uji organoleptik, kadar garam dan tekstur telur asin 

Karakteristik Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Kadar garam (%) 2,44
d
±0,008 2,01

c
±0,039 1,78

b
±0,011 1,51

a
±0,014 

Tekstur bagian putih 

(objektif) (N) 

4,1
d
±0,08 3,5

c
±0,125 2,83

b
±0,095 2,5

a
±0,095 

Tekstur bagian kuning 

(objektif) (N) 

4,8
d
±0,08 4,1

c
±0,08 3,5

b
±0,12 3,4

a
±0,13

 

Warna 2,90
b
±0,16 2,40

a
±0,06 3,06

b
±0,36 3,23

c
±0,17 

Aroma 2,16
a
±0,04 2,91

b
±0,19 3,01

b
±0,20 3,21

c
±0,22 

Rasa 2,95
c
±0,13 3,02

c
±0,43 2,71

b
±0,23 1,89

a
±0,12 

Tekstur 1,94
a
±0,08 2,62

b
±0,17 2,91

b
±0,32 2,94

b
±0,50 

Superskrip (a, b, c, d) yang berbeda pada baris  yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) diantara penambahan KCl 

 

4.2 Pengaruh Penggunaan KCl terhadap Kadar Garam Telur Asin 

Hasil analis ragam Tabel 5 diatas  menunjukkan perbedaan pengaruh 

penggunaan KCl  yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar garam. Pada Tabel 

5. tersebut menunjukkan bahwa  semakin tinggi konsentrasi KCl yang 

ditambahkan maka semakin kecil angka konsentrasi garam yang di dapatkan. 

Kadar garam tertinggi didapat dari perlakuan P0 yaitu  2,44
d
±0,008  dan  kadar 

garam terendah didapatkan dari perlakuan P3 yaitu 1,51
a
±0,014. Hal ini 

disebabkan karena massa atom relatif Na lebih kecil dari pada massa atom relatif 
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K sehingga semakin besar persentasi  garam KCl yang diberikan maka semakin 

kecil angka konsentrasi garamnya. Proses penetrasi garam masuk ke dalam telur 

berjalan secara difusi setelah garam mengion, dan ion- ion tersebut masuk ke 

dalam telur karena didorong oleh adanya tekanan osmotik dari larutan garam 

(Indriani, 2008). 

Uji kadar garam dilakukan dengan prinsip memisahkan garam dengan 

lemak yang ada dalam bahan pangan. Pemisahan dilakukan dengan melakukan 

ekstraksi terhadap sampel bahan pangan yang akan diuji tersebut. Kemudian 

dilakukan titrasi untuk bisa mengetahui kadar garam dalam bahan pangan tersebut 

(Sarwono, 1995). Konsentrasi garam dalam telur asin akan meningkat seiring 

dengan penurunan laju difusi air dari telur menuju larutan garam dan difusi akan 

terus berlangsung hingga mencapai kesetimbangan (Kastaman dkk., 2004). 

 

4.3 Pengaruh Penggunaan KCl terhadap Tekstur Telur Asin 

4.3.1 Putih Telur 

 Tekstur telur asin selain dapat diuji secara organoleptik juga dapat diuji 

dengan menggunakan alat yang disebut texture analyzer. Hasil uji tekstur pada 

putih telur yang disajikan pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa putih telur 

asin pada perlakuan kontrol memiliki nilai tekstur yang paling tinggi yaitu 

4,1
d
±0,08 sedangkan P3 menunjukkan nilai tekstur yang paling rendah 2,5

 

a
±0,095. Semakin tinggi nilai tekstur maka akan semakin rendah nilai 

keempukannya. Hal ini karena prinsip uji tekstur adalah penekanan terhadap 

sampel bahan pangan kemudian nilai yang paling tinggi akan didapatkan oleh 

bahan pangan yang teksturnya lebih keras (Fang, Mei-Hu, Yang Fang dan Xin-
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Wu, 2010). Proses penggaraman pada telur menyebabkan perubahan visual dan 

fisik pada putih telur dikarenakan  protein terdenaturasi, dan protein akan 

terbentuk gel, menggumpal dan terjadi penjendalan ( Winarno, 1997).  

Semakin besar kadar garam pada putih telur semakin besar protein yang 

terdenaturasi sehingga tekstur semakin padat. Urutan keempukan tekstur putih 

telur dari keempukan tertinggi hingga terendah adalah P3, P2, P1, dan P0 yaitu 

2,5
a
±0,095, 2,83

b
±0,095, 3,5

c
±0,125 dan 4,1

d
±0,08. Tekstur putih telur asin hasil 

perlakuan P3 dengan 100% KCl memiliki keempukan yang labih tinggi dibanding 

P0 (kontrol).  

Kecepatan difusi ion- ion garam  pada putih telur akan menyebabkan 

keluarnya air dari putih telur, seiring dengan masuknya larutan garam kedalam 

telur. Garam dan air yg masuk ke dalam putih telur akan mempengaruhi 

keempukan dari putih telur (Indriani, 2008). 

 

4.3.2  Kuning Telur 

Tekstur kuning telur juga diuji dengan menggunakan alat yang disebut 

texture analyzer. Hasil uji tekstur pada kuning telur pada Tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa kuning telur asin pada perlakuan kontrol memiliki nilai 

tekstur yang paling tinggi yaitu 4,8
d
±0,08 sedangkan P3 menunjukkan nilai 

tekstur yang paling rendah 3,4
 a
±0,13. Urutan keempukan tekstur kuning telur dari 

keempukan tertinggi hingga terendah adalah P3, P2, P1, dan P0 yaitu 3,4
a
±0,13, 

2,9
b
±0,095, 3,5

c
±0,125, 4,1

c
±0,08 dan 4,8

d
±0,08. Jadi tekstur kuning telur asin 

hasil perlakuan P3 dengan 100% KCl memiliki keempukan yang lebih tinggi 

dibanding P0 (kontrol).  
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Semakin tinggi nilai tekstur maka akan semakin rendah nilai 

keempukannya. Pada proses pengasinan kuning telur dilindungi oleh membran 

vitellin yang mempunyai sifat menarik ion garam dalam kuning telur dan 

mengeluarkan air menuju putih telur. Garam dan air yang masuk ke dalam kuning 

telur akan mempengaruhi keempukan dari kuning telur dan pengerasan kuning 

telur terjadi karena adanya dehidrasi air dari kuning telur selama proses 

pengasinan (Indriani, 2008). 

 

4.4 Pengaruh Penggunaan KCl terhadap Mutu Organoleptik Telur Asin 

 

4.4.1 Warna 

Hasil analisis ragam menunjukan ada perbedaan yang nyata (P<0,01) 

diantara penambahan KCl. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) menyatakan ada 

perbedaan yang nyata pada P1 dan P3 yaitu 2,40
a
±0,06 dan 3,23

c
±0,17, sedangkan 

P0 dan P2 memiliki nilai yang cenderung sama yaitu 2,90
b
±0,16 dan 3,06

b
±0,06.  

Warna telur asin bagian putih maupun kuning telur dipengaruhi oleh faktor 

internal yang berasal dari ternak dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor 

internal meliputi  bangsa dan faktor  genetik ternak sedangkan faktor eksternal 

dapat berupa jenis pakan yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap warna 

putih dan kuning telur, maupun faktor lain berupa perlakuan yang diberikan 

kepada telur sehingga berpengaruh juga terhadap warna telur. Warna merupakan 

salah satu faktor yang mampu mempengaruhi konsumen terhadap tingkat 

kesukaannya terhadap telur asin. Semakin menarik warna kuning telur asin maka 

konsumen memiliki tingkat kesukaan yang lebih tinggi dibanding telur dengan 

warna kuningnya kurang menarik. Proses pengasinan telur bebek dengan KCl, 
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diharapkan tidak mengurangi tingkat kesukaan konsumen terhadap warna telur 

asin yang dihasilkan.  

Penambahan KCl memberikan pengaruh terhadap warna karena unsur 

Kalium memiliki warna yang cerah yaitu merah dan jingga (Frank dan Mickelsen, 

2009). Selain itu, unsur Natrium juga digunakan untuk mengikat bahan-bahan dan 

meningkatkan warna (Adrogue dan Madias, 2007). Jadi campuran antara unsur 

Natrium dan Kalium diduga mampu menguatkan warna telur menjadi lebih cerah.  

Warna yang paling disukai konsumen adalah telur yang diberi 100% KCl. 

Karakteristik Kalium yang memiliki warna cerah diduga mempengaruhi 

kecerahan warna telur terutama kuning telur karena pigmen warna Kalium merah 

dan jingga. Berdasarkan hasil penelitian Prihantari, Agus dan Tri (2010) yang 

menggunakan abu pelepah kelapa dalam pembuatan telur asin, warna kuning telur 

akan semakin tua karena dipengaruhi kepekatan kadar garam MgCl2 dan KCl 

yang terkandung dalam abu pelepah kelapa. Semakin lama proses pemeraman 

maka semakin banyak air yang ditarik oleh ion hidrat, sehingga menjadi semakin 

pekat termasuk zat warna yang ada di dalam bahan tersebut. Penggunaan KCl 

dalam pengasinan telur asin dengan proporsi 100% KCl diduga dapat 

meningkatkan tingkat kesukaan konsumen terhadap warna telur asin.  

 

4.4.2 Aroma 

 Berdasarkan data dari Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata 

organoleptik aroma telur asin yang terbaik adalah P3 yaitu 3,21
b
±0,22 dengan 

penggunaan 100% garam KCl. Telur bebek memiliki aroma asli yang lebih amis 

dari pada telur ayam  dan dengan aroma tersebut tingkat kesukaan konsumen 
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adalah lebih menyukai telur ayam dibandingkan dengan telur bebek. Padahal 

seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya pada Tabel 2, kandungan 

nutrisi telur bebek lebih tinggi dari pada telur ayam. Jadi dalam rangka 

meningkatkan minat masyarakat terhadap telur bebek, proses pengasinan menjadi 

salah satu solusinya, terutama untuk mengurangi aroma amis telur.  

Aroma telur asin yang diasinkan menggunakan garam KCl 100% memiliki 

aroma yang lebih menarik dan tidak terlalu amis dibanding perlakuan yang lain. 

Aroma amis sebenarnya salah satunya dipengaruhi oleh telur bebek itu sendiri. 

Jika kadar air dalam telur semakin sedikit maka kepekatan telur semakin tinggi 

dan aroma amis akan lebih kuat. 

 Baik garam KCl maupun NaCl, sebenarnya tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap pengurangan aroma amis telur bebek. Aroma telur asin yang 

diberi perlakuan 100% KCl dinilai tidak amis oleh panelis. Hal tersebut bisa saja 

terjadi karena perbedaan pendapat disebabkan tiap orang memiliki perbedaan 

penciuman meskipun mereka dapat membedakan aroma namun setiap orang 

mempunyai kesukaan yang berlainan. 

 Aroma amis sebenarnya timbul karena zat yang bersifat volatil (mudah 

menguap) dan sedikit larut dalam air dan lemak. Secara umum semua telur asin 

pada seluruh perlakuan memiliki aroma yang hampir sama. Aroma amis tersebut 

bukan aroma amis yang menandakan bahwa telur asin mengalami kerusakan, 

tetapi hanya aroma khas telur jadi tidak membahayakan untuk dikonsumsi.  
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4.4.3 Rasa 

 Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas, nilai organoleptik rasa telur asin 

yang terbaik adalah P1 dengan penggunaan 50% garam NaCl dan 50% garam KCl 

dengan nilai 3,02
c
±0,43. Sedangkan penggunaan garam KCl 75% dan 100% 

menyebabkan rasa telur asin sedikit pahit sehingga tidak disukai panelis. Rasa 

dapat dikatakan merupakan hal yang terpenting sebagai parameter mutu 

organoleptik yang lain. Warna dan aroma pada penambahan 100% KCl 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain. Perbedaan tingkat kesukaan rasa telur asin terjadi karena karakteristik rasa 

telur asin yang sangat dipengaruhi oleh kadar garam dan kadar air telur asin 

(Kastaman dkk., 2004). Perlakuan menggunakan KCl dengan proporsi tinggi 

dapat memberikan rasa pahit pada telur asin. Menurut Yunis (1992), KCl memang 

memiliki rasa yang pahit getir (bitter) sehingga proporsi penggunaannya perlu 

diperhatikan.  

Kalium adalah unsur mineral penting dalam tubuh manusia dan KCl 

merupakan senyawa yang umum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

kalium. Garam KCl tersebut juga dapat digunakan sebagai pengganti garam dapur 

sebagai bahan tambahan untuk makanan, namun karena rasa pahit dan tawar, 

biasanya penggunaannya dicampur dengan garam biasa (NaCl), untuk tujuan 

untuk meningkatkan rasa. Menurut Adrogue dan madias (2007), campuran 

natrium dan kalium merupakan pengganti untuk garam biasa sebagai salah satu 

terapi dalam pengobatan hipertensi dan kondisi lain yang mengharuskan adanya 

batasan konsumsi natrium. 
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Asupan kalium dalam tubuh manusia dibuktikan mampu mencegah 

hipertensi dengan catatan adanya pengurangan asupan natrium (Macgregor, 

2009). Campuran natrium dan kalium merupakan pengganti untuk garam biasa 

sebagai salah satu terapi dalam pengobatan hipertensi dan kondisi lain yang 

mengharuskan adanya batasan konsumsi natrium.  

Menurut Macgregor (2009), campuran tersebut memiliki rasa asin yang 

sama dengan garam dapur biasa. NaCl dalam rasio tertentu mampu menutupi rasa 

pahit yang disebabkan oleh Kalium. Campuran antara Natrium dan Kalium 

tersebut tidak akan menimbulkan masalah gizi atau fisiologi karena dalam dosis 

tertentu KCl tidak beracun dan senyawa tersebut diserap tubuh dengan perlahan 

dan mudah diekskresikan (Frank dan Micklesen, 2009). 

Hasil dari uji organoleptik rasa telur asin tersebut berbanding terbalik 

dengan hasil uji warna dan aroma telur asin secara organoleptik yang 

menunjukkan bahwa penggunaan 100% KCl menghasilkan produk yang paling 

disukai oleh konsumen. Rasa telur yang diasinkan menggunakan 100% garam 

KCl pahit. Sehingga perlakuan P3 tidak bisa diterima oleh konsumen karena 

rasanya yang pahit walaupun warna dan aromanya menarik. 

 

4.4.4 Tekstur 

 Berdasarkan hasil analisis ragam uji organoleptik tekstur telur asin pada 

Lampiran 5. perlakuan kontrol (P0) memiliki notasi yang paling berbeda diantara 

perlakuan lain. P1, P2 dan P3 secara statistik tidak berbeda secara nyata satu sama 

lain namun nilainya cenderung meningkat dan P3 memiliki penilaian panelis 

paling tinggi yaitu 2,94
b
±0,50 pada Tabel 5. di atas. Nilai tersebut menunjukkan 
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bahwa panelis cenderung menyukai tekstur produk telur asin yang diberi 100% 

KCl. Tekstur telur asin bermacam-macam dan dipengaruhi oleh beberapa hal 

terutama kadar air telur tersebut. Konsumen akan menyukai telur asin dengan 

tekstur yang empuk, baik pada bagian putih dan kuningnya. Namun biasanya telur 

asin yang diproduksi memiliki tekstur yang lunak dan mengandung kadar air 

tinggi dan biasanya masa simpan relatif pendek.  

Tekstur merupakan kenampakan luar suatu produk yang dapat dilihat 

langsung oleh panelis, yang menentukan penilaian terhadap produk tersebut 

(Maryati, 2008). Menurut Prihantari dkk. (2010) faktor yang mempengaruhi 

tekstur telur asin adalah lama perendaman, semakin lama waktu pemeraman maka 

semakin lunak tekstur telur asin yang dihasilkan. Namun, seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, perlakuan dengan 100% KCl tidak dapat diterima 

konsumen dengan mempertimbangkan rasanya yang tidak disukai karena KCl 

memberikan rasa pahit pada telur.  

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik telur asin  dilakukan dengan membandingkan 

nilai perlakuan pada setiap variabel. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan 

metode pembobotan pada setiap variabel yang dilakukan oleh panelis ditunjukkan 

di Lampiran 5 d . Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik didapatkan 

total nilai hasil (Nh) yang tertinggi yaitu pada perlakuan P2 penggunaan  25% 

NaCl dan 75% KCl merupakan perlakuan terbaik untuk mendapatkan produk telur 

asin dengan perlakuan penggunaan KCl. Pada P2 (25%NaCl dan 75% KCl) telur 

asin yang dihasilkan mempunyai rasa, aroma, warna, tekstur kuning telur, dan 
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tekstur putih telur yang normal, dapat diterima panelis dan sesuia dengan SNI, 

namun  kadar garam yang dihasilkan telur asin perlakuan P2 yaitu 1,78% masih 

dibawah standart SNI yaitu 2%.  

Perlakuan terjelek adalah perlakuan P0 (pemberian 100% NaCl), terbukti 

dari nilai hasil uji tekstur  pada putih dan kuning telur yang paling tinggi yang 

menunjukkan bahwa tekstur pada perlakuan P0 paling padat yang sesuai dengan 

hasil tekstur pada uji organoleptik yang paling rendah yang berati kurang disukai 

panelis. Aroma pada perlakuan P0 juga mempunyai nilai yang terendah yang 

menunjukkan juga bahwa perlakuan P0 adalah kurang disukai panelis hal ini juga 

membuktikan bahwa P0 adalah perlakuan yg terjelek. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

 Penggunaan garam NaCl dan KCl dalam proses pengasinan telur, 

menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata terhadap kadar garam, tekstur dan 

mutu organoleptik. Berdasarkan hasil analisis ragam, penggunaan garam KCl 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada warna, aroma, rasa dan 

tekstur secara organoleptik, kadar garam dan tekstur. Semakin tinggi garam KCl 

diberikan semakin tinggi nilai kesukaan panelis pada warna, aroma dan tekstur, 

namun rasa asin yang paling disukai panelis adalah telur asin dengan penggunaan 

dengan 50% garam KCl dan 50 % garam NaCl, sedangkan semakin tinggi 

konsentrasi garam KCl diberikan semakin kecil nilai konsentrasi garam dan 

tekstur. Berdasarkan uji index efektifitas perlakuan pemberian 25%NaCl dan 75% 

KCl adalah perlakuan terbaik. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan tidak menggunakan 100% 

KCl, karena akan dihasilkan rasa telur asin yang sedikit pahit dan perlu penelitian 

lebih lanjut tentang kualitas mikrobiologis, kadar air dan kemasiran telur asin 

dengan penggunaan KCl sebagai pengganti NaCl.   
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Lampiran 1. Pengukuran kadar garam dengan metode kohman(Sudarmadji, 

1996) 
Pengukuran kadar garam adalah sebagai berikut : 

- dihaluskan putih dan kuning telur hingga tercampur rata kemudian diambil 

sampelnya sebanyak 5 gram dn dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

- Diekstraksi sampel dengan 10- 20 ml aquades (75ºC) dan ditunggu beberapa 

menit hingga garam  larut dan terpisah dari lemak. Elstraksi diulang 10 kali 

- Ditampung hasil ekstraksi dalam wadah dicampur dengan hati-hati dan 

ditambah dengan 3 ml K2CrO4 5% dan dititrasi dengan AgNO3 0,1N perlahan-

lahan hingga berwarna merah bata. 

- Dihitung kadar garam dengan rumus V x N x 58,46 x 100% 

           G x 1000 

Keterangan    :   V  = volume AgNO3 yang digunakan dalam titrasi 

                  N = normalitas AgNO3 
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Lampiran 2. Pengujian tekstur menggunakan tensile strength (Howard, 1987) 

Cara pengukuran tekstur daging dengan tensile strength adalah sebagai berikut :  

1. Mesin tensile strength dihidupkan kurang lebih 15 menit untuk 

pemanasan. (sambil setting aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan 

dianalisa memakai tekanan atau tarikan). 

2. Komputer dihidupkan dan masuk ke program software untuk mesin tensile 

strength. (Filenya ZP Recorder) 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan computer terhubung, maka pada 

layar akan tampil program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kab supaya antara alat tensile 

strength dan monitor komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu 

pengujian. 

5. Letakkan sampel dengan tebal 1cm dibawah aksesoris penekan atau 

menjepit sampel dengan aksesoris penarik. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga komputer secara 

otomatis akan mencatat GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan 

atau tekanan terhadap sampel. 

7. Tombol [▼] ditekan untuk penekanan (Comporession) atau tombol [▲] 

untuk tarikan (Tension), yang ada pada alat tensile strength. 

8. Setelah pengujian selesai tekan tombol [■] untuk berhenti dan menyimpan 

data. 

9. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau langsung diprint. 

10. Setelah selesai pengukuran matikan komputer dan alat tensile strength. 

11. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 
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Lampiran 3. Pengujian mutu organoleptik (Watts, Ylimaki, Jeffery, and      

Elias, 1989). 

 

Lembar Kuisioner Uji Organoleptik  

 

UJI ORGANOLEPTIK 

 

Nama  :............................................ 

Tanggal :............................................ 

Produk  : Telus Asin  

 

 Ujilah warna, bau, rasa, dan tekstur beberapa contoh telur asin yang 

tersedia serta tulislah sejauh mana anda menyukai dengan memberi nilai pada 

tempat yang tersedia di bawah ini.  Perlu anda ingat hanya anda seorang yang 

dapat menyatakan mana telur asin yang anda sukai. 

 Suatu pernyataan dari anda pribadi akan sangat membantu kami. 

Kode sampel Warna Bau Rasa Tekstur 

P0U1     

P1U1     

P2U1     

P3U1     

P0U2     

P1U2     

........     

P3U4     

 

Keterangan Nilai: 

 Sangat menyukai  : 5 

 menyukai   : 4 

 biasa    : 3 

 Agak tidak menyukai  : 2 

 Tidak menyukai  : 1 
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Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Susrini, 

2005)  

 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang 

diuji pada telur asin dengan perlakuan penambahan KCl yang berbeda, 

menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara 0 

sampai 1. 

Produk   :Telur asin 

Nama Responden : ………………… 

Tanggal  : ………………… 

 

Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di 

bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari 

yang kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-7.   

Atas partisipasinya terima kasih. 

 

Variabel Nilai 

Warna  

Bau  

Rasa  

Tekstur  

Kadar garam  

Tekstur putih telur  

Tekstur kuning telur  
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4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot variable yang dibagi bobot 

total.  

5. Dicari nilai efektif (Ne) dari masing-masing perlakuan terhadap variabel yang 

diteliti, dengan menggunakan rumus: 

Ne =  

Untuk variabel dengan nilai rerata semakin baik maka rerata terendah sebagai 

nilai perlakuan terjelek dan rerata tertinggi sebagai nilai perlakuan terbaik. 

Sebaliknya untuk variabel dengan nilai rerata terendah menunjukkan 

perlakuan terbaik dari rerata tertinggi sebagai nilai perlakuan terbaik. 

5. Dihitung nilai hasil masing-masing perlakuan (Nh) yang diperoleh dari 

perkalian antara bobot normal masing-masing dengan efektivitasnya. 

6.  Nh semua variabel untuk masing-masing perkalian dijumlahkan. 

7.  Dipilih perlakuan terbaik yaitu dengan memiliki jumlah Nh tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 

Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 
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Lampiran 5. Analisis Statistik 

a. Uji kadar garam 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata 

Sd 

1 2 3 4 

P0 2,45 2,44 2,43 2,44 9,76 2,44 0,008 

P1 2,04 2,025 2,015 1,95 8,03 2,01 0,039 

P2 1,785 1,78 1,775 1,76 7,1 1,78 0,011 

P3 1,515 1,495 1,51 1,53 6,05 1,51 0,014 

Jumlah 7,79 7,74 7,73 7,68 30,94 

 

 

 

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
        

 

  
 

 
=

 
59,83 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (2,45
 2 

+ 2,44
2
 + 2,43

2
 + 2,44

2
 + …… + 1,53

2
) – 59,83 

= 1,86365 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (9,76
2
 + 8,03

2
 + 7,1

2
 +6,05

2
)/4 – 59,83 

 = 1,85775 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 1,86365 – 1,85775 

 = 0,006 
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Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 1,85775 0,61925 1238,5 3,49 5,95 

Galat 12 0,006 0,0005       

Total 15 1.86365 

 

      

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

. 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
      

 
 

 = 0,006 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P3 1,51±0,014 a 

2. P2 1,78±0,011 b 

3. P1   2,01±0,039 c 

4. P3 2,44±0,008 d 

 

Kesimpulan  : Setiap perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar garam telur asin. 

 

  

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,018 0,019 0,020 
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b. Uji Tekstur 

-  Putih Telur 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata 

Sd 

1 2 3 4 

P0 4 4,1 4,1 4,2 16,4 4,1 0,08 

P1 3,5 3,7 3,4 3,5 14,1 3,5 0,125 

P2 2,9 2,9 2,7 2,8 11,3 2,83 0,095 

P3 2,6 2,5 2,6 2,4 10,1 2,5 0,095 

Jumlah 13 13,2 12,8 12,9 51,9 

 

 

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
       

 

  
 

 
=

 
168,35 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (4
2 

+ 4,1
2
 + 4,1

2
 + 4,2

 2
 + …… + 2,4

 2
) – 168.35 

= 6,14 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (16,4
2
 +14,1

2
 + 11,3

2
 +10,1

2
)/4 – 168,35 

 = 6,0175 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 6,14– 6,0175 

 = 0,1225 



46 

 

Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 6,0175 2,006 200,6 3,49 5,95 

Galat 12 0,1225 0.010       

Total 15 6,0175         

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
     

 
 

 = 0,025 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P3 2,5±0,095 a 

2. P2 2,9±0,095 b 

3. P1 3,5±0,125 c 

4. P0 4,1±0,081 d 

 

Kesimpulan  : Setiap perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tekstur putih telur asin. 

 

 

 

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,076 0,081 0,083 
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- Kuning telur 

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata 

Sd 

1 2 3 4 

P0 4,9 4,7 4,8 4,8 19,2 4,8 0,08 

P1 4 4,1 4,1 4,2 16,4 4,1 0,08 

P2 3,5 3,7 3,4 3,5 14,1 3,5 0,12 

P3 3,4 3,3 3,5 3,4 13,6 3.4 0,13 

Jumlah 15,8 15,8 15,8 15,9 63,3 

 

 

 

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
       

 

  
 

 
=

 
250,43 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (4,9
2 

+ 4,7
2
 + 4,8

2
 + 4,8

 2
 + …… + 3,4

 2
) – 250,43 

= 5,02 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (19,2
2
 + 16,4

2
 + 14,1

2
 +13,6

2
)/4 – 250,43 

 = 4,9125 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 5,02– 4,9125 

 = 0,1075 
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Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 4,9125 1,6375 181,94 3,49 5,95 

Galat 12 0,1075 0.009       

Total 15 5,02         

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
     

 
 

 = 0,0237 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P3 3,4±0,13 a 

2. P2 3,5±0,12 b 

3. P1 4,1±0,08 c 

4. P0 4,8±0,08 d 

 

Kesimpulan  : Setiap perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tekstur kuning telur asin. 

 

 

 

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,0725 0,0765 0,0787 
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c. Uji Organoleptik 

-Warna 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
1 2 3 4 

P0 2,80 2,83 3,14 2,81 11,58 2,90 0,16 

P1 2,46 2,43 2,31 2,40 9,60 2,40 0,06 

P2 3,37 3,14 2,54 3,20 12,25 3,06 0,36 

P3 3,40 3,29 3,00 3,25 12,94 3,23 0,17 

Total 13,03 13,69 14,00 11,66 46,37 13,24   

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
        

  
  

 
=

 
134,386 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (2,80
2 

+ 2,83
2
 + 3,14

2
 + 2,46

2
 + …… + 3,25

2
) – 137,91 

= 2,126 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (11,58
2
 + 9,60

2
 + 12,26

2
 +13,54

2
)/4 – 137,91 

 = 1,554 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 2,126 – 1,554 

 = 0,57 
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Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 1,554 0,518 11,02 3,49 5,95 

Galat 12 0,57 0,047       

Total 15 2,126         

 

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
      

 
 

 = 0,054 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P1 2,40±0,06 a 

2. P0 2,90±0,16 b 

3. P2 3,06±0,36 b 

4. P3 3,23±0,17 c 

 

Kesimpulan  : Perlakuan P3 memberikan pengaruh yang paling nyata terhadap 

warna telur asin secara organoleptik. 

  

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,165 0,174 0,179 
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- Aroma 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
1 2 3 4 

P0 2,11 2,14 2,20 2,18 8,63 2,16 0,04 

P1 3,00 3,17 2,80 2,75 11,72 2,91 0,19 

P2 3,29 3,26 2,86 3,15 12,56 3,01 0,20 

P3 3,43 3,31 2,91 3,20 12,85 3,21 0,22 

Total 11,83 11,88 10,77 11,28 45,43     

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
        

 

  
 

 
=

 
128,99 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (2,11
2 

+ 2,14
2
 + 2,20

2
 + 3,00

2
 + …… + 2,91

2
) – 128,99 

= 5,068 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (8,63
2
 + 11,72

2
 + 12,56

2
 +12,85

2
)/4 – 128,99 

 = 4,688 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 5,068 – 4,668 

 = 0,38 
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Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman 

 
db JK KT F. Hit 

F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 4,69 1,56 52 3,49 5,95 

Galat 12 0,38 0,03       

Total 16 5,068         

 

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
     

 
 

 = 0,043 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P0 2,16±0,04 a 

2. P1 2,91±0,19 b 

3. P2 3,01±0,20 b 

4. P3 3,21±0,22 c 

 

Kesimpulan  : Perlakuan P3 memberikan pengaruh yang paling nyata terhadap 

aroma telur asin secara organoleptik. 

  

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,131 0,139 0,143 
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- Rasa 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
1 2 3 4 

P0 3,03 3,09 2,80 2,90 11,81 2,95 0,13 

P1 3,09 3,60 2,63 2,75 12,07 3,02 0,43 

P2 2,49 2,63 3,03 2,70 10,84 2,71 0,23 

P3 2,03 1,74 1,86 1,95 7,58 1,89 0,12 

Total 10,64 11,06 13,31 10,30 42,30 

 

  

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
        

 

  
 

 
=

 
118,83 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (3,03
2 

+ 3,09
2
 + 2,80

2
 + 3,09

2
 + …… + 1,86

2
) – 118,83 

= 4,02 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (11,81
2
 + 12,06

2
 + 10,84

2
 +7,58

2
)/4 – 118,83 

 = 3,20 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 4,02 – 3,20 

 = 0,82 

 

 



54 

 

Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 3,20 1,07 10,41 3,49 5,95 

Galat 12 0,82 0,10       

Total 15 4,02         

 

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
    

 
 

 = 0,079 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P3 1,89±0,12 a 

2. P2 2,71±0,23 b 

3. P0 2,95±0,13 b 

4. P1 3,02±0,43 b 

 

Kesimpulan  : Perlakuan P3 memberikan pengaruh yang paling nyata terhadap 

rasa telur asin dibanding dengan perlakuan yang lain. 

  

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,241 0,255 0,262 
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- Tekstur 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
1 2 3 4 

P0 2,00 1,97 1,83 1,95 7,75 1,94 0,07 

P1 2,74 2,37 2,71 2,65 10,48 2,62 0,17 

P2 3,23 3,11 2,54 2,75 11,64 2,91 0,32 

P3 3,14 3,54 2,40 2,68 11,77 2,94 0,50 

Total 11,11 11,00 9,49 10,03 41,63 

 

  

 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
        

 

  
 

 
=

 
108,32 

 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (2,00
2 

+ 1,97
2
 + 1,83

2
 + 2,74

2
 + …… + 2,40

2
) – 108,32 

= 3,78 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

 = (5,80
2
 + 7,83

2
 + 8,89

2
 +9,09

2
)/3 – 108,32 

 = 2,61 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 3,78 - 2,61 

 = 1,17 
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Tabel Sumber Keragaman 

Sumber Keragaman db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 2,6 0,87 8,85 3,49 5,95 

Galat 12 1,17 0,10       

Total 15 3,77         

Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata. Hal 

tersebut karena F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 

Uji Duncan 

SY =  
   

 
 

 = √
    

 
 

 = 0,27 

 

 

 

 

Penotasian 

No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P0 1,94±0,07 a 

2. P1 2,62±0,17 b 

3. P2 2,91±0,32 b 

4. P3 2,94±0,50 b 

 

Kesimpulan  : Perlakuan P0 memberikan pengaruh yang paling nyata terhadap 

tekstur telur asin dibanding dengan perlakuan yang lain. 

  

 2 3 4 

JND 1 % 3,06 3,23 3,32 

JNT 1 % 0,585 0,618 0,635 
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d. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Data Nilai Perlakuan Terbaik 

Panelis 

Variabel 

Kadar 

garam 

Tekstur 

(PT) 

Tekstur 

(KT) 
Warna Aroma Rasa Tekstur 

1 1 5 6 4 3 2 7 

2 1 3 4 6 7 5 2 

3 6 4 5 1 2 7 3 

4 1 3 4 7 6 5 2 

5 1 3 4 7 6 5 2 

6 5 3 4 1 7 6 2 

7 1 4 3 5 6 7 2 

8 1 4 3 6 5 7 2 

9 1 3 4 5 6 7 2 

10 1 3 4 6 5 7 2 

11 7 5 4 2 1 6 3 

12 4 2 3 5 6 7 1 

13 1 5 4 7 2 6 3 

14 1 3 4 5 6 7 2 

15 1 4 3 6 7 5 2 

16 1 3 4 6 7 5 2 

17 1 6 7 4 3 2 5 

18 1 3 4 7 6 5 2 

19 1 4 3 7 6 5 2 

20 5 4 3 1 7 6 2 

21 1 3 4 5 6 7 2 

22 1 4 3 6 5 7 2 

23 1 3 4 5 6 7 2 

24 1 4 3 6 5 7 2 

25 7 4 5 2 1 6 3 

26 4 2 3 5 6 7 1 

27 1 4 5 7 2 4 3 

28 1 3 4 5 6 7 2 

29 1 4 3 6 5 7 2 

30 1 3 4 6 7 5 2 

31 1 6 7 4 3 2 5 

32 1 3 4 7 6 5 2 

33 1 4 3 7 6 5 2 

34 5 3 4 1 7 6 2 

35 1 3 4 5 6 7 2 

Total 70 127 140 175 181 201 84 

Rata2 2 3,629 4 5 5,171 5,8 2,371 

Rangking VII V IV III II I VI 

B.V 0,345 0,626 0,67 0,862 0,891 1 0,409 

B.N 0,072 0,13 0,14 0,179 0,186 0,208 0,085 
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Nilai  Rataan Masing- masing Variabel  dari seluruh Perlakuan 

 

Perlakuan 
Kadar 

garam 

Tekstur 

(PT) 

Tekstur 

(KT) 
Warna Aroma Rasa Tekstur 

P0 2,44
** 

4,1* 4,8* 2,90 2,16* 2,95 1,94* 

P1 2,01 3,5 4,1 2,40* 2,91 3,02** 2,62 

P2 1,78 2,83 3,5 3,06 3,01 2,71 2,91 

P3 1,51* 2,5** 3,4** 3,23** 3,21** 1,89* 2,94** 

  

Keterangan : 
** 

Nilai Terbaik 

  * Nilai Terjelek 
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- Perhitungan Perlakuan Terbaik 

 

Variabel B.V B.N 
P0 P1 P2* P3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Rasa 1 0,208 0,938 0,195 1 0,208 0,726 0,151 0 0 

Aroma 0,891 0,186 0 0 0,714 0,133 0,809 0,150 1 0,186 

Warna 0,862 0,179 0,602 0,108 0 0 0,795 0,142 1 0,179 

Tekstur 

(KT) 
0,670 0,140 0 0 0,5 0,07 0,928 0,130 1 0,140 

Tekstur 

(PT) 
0,626 130 0 0 0,375 0,049 0,794 0,103 1 0,130 

Tekstur 0,409 0,085 0 0 0,68 0,058 0,97 0,082 1 0,085 

Kadar 

Garam 
0,345 0,072 1 0,072 0,538 0,039 0,290 0,021 0 0 

Total 

 

    0,375   0,507   0,779   0,72 

           Keterangan : (*) P2 (25% NaCl + 75% KCl) adalah perlakuan terbaik 

 


