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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. 1. Latar Belakang 

 Telur merupakan sumber protein hewani paling praktis dan merupakan 

jenis makanan yang siap dicerna serta dapat menyediakan porsi yang cukup besar 

dari kebutuhan nutrisi harian untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan 

tubuh. Selain itu, bahan pangan ini bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

umumnya berasal dari unggas yang diternakkan. Jenis yang paling banyak 

dikonsumsi adalah telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. 

 Telur bebek mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan telur 

ayam. Bobot dan ukuran telur bebek rata-rata lebih besar dibandingkan dengan 

telur ayam, karena bau amisnya yang tajam, penggunaan telur bebek dalam 

berbagai makanan tidak seluas telur ayam. Telur bebek seperti halnya produk asal 

ternak pada umumnya mudah mengalami kerusakan. Untuk menjaga agar kualitas 

telur dapat bertahan lebih lama, diperlukan cara-cara untuk dapat memperpanjang 

kualitas telur dengan cara pengawetan.  

 Pengawetan telur utuh bertujuan untuk mempertahankan mutu telur segar. 

Prinsip dalam pengawetan telur segar adalah mencegah penguapan air dan 

terlepasnya gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan 

tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Hal-hal di atas dapat 

dilakukan dengan cara menutup pori-pori kulit telur atau mengatur kelembaban 

dan kecepatan aliran udara dalam ruangan penyimpanan (Soedjoedono, 2002). 
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Salah satu usaha pengawetan telur yaitu dengan cara pengasinan atau 

penggaraman. Telur yang diawetkan dengan cara diasinkan dikenal dengan nama 

telur asin.  

Telur yang biasa diasinkan adalah telur bebek. Telur bebek mempunyai 

pori-pori kulit yang lebih besar, sehingga sangat baik untuk diolah menjadi telur 

asin.  Masyarakat kita telah mengenal pengasinan sebagai salah satu upaya untuk 

mengawetkan telur (memperpanjang masa simpan), membuang rasa amis 

(terutama telur bebek), dan menciptakan rasa yang khas. Berdasarkan proses 

pengolahannya, telur asin dapat dibuat dengan cara merendam dalam larutan 

garam jenuh atau dibalut menggunakan adonan garam yang merupakan campuran 

antara garam, abu gosok, serbuk bata merah. 

Garam dalam proses pengawetan bertujuan untuk menambah daya tahan 

telur. Garam mempunyai sifat higroskopis sehingga dapat menyebabkan  

plasmolisis dan dehidrasi pada sel bakteri, menghambat kerja enzim proteolitik, 

mengurangi daya larut oksigen serta menurunkan daya aktivitas air (Frazier dan 

Westhoff, 1983). 

Pada umumnya metode pembuatan telur asin menggunakan garam natrium 

klorida (NaCl) merupakan jenis garam yang paling sering banyak digunakan oleh 

produsen dan konsumen pangan dewasa ini. Tidak hanya sebagai sumber rasa 

asin, NaCl juga sering digunakan sebagai pengawet, namun pada penelitian ini 

proses pengasinan juga dilakukan dengan menambahkan garam kalium klorida 

(KCl). Kalium merupakan mineral yang sangat penting bagi sistem saraf dan 

kontraksi otot. Secara alami, kalium ditemukan sebagai senyawa dengan unsur 

lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium secara kimiawi memiliki sifat 



3 

 

yang mirip dengan natrium (Bakri, 2008). Kalium akan bekerja sama dengan 

natrium (Na) dalam mengatur keseimbangan muatan elektrolit cairan tubuh. 

Keseimbangan ini dijaga dengan menyesuaikan jumlah asupan Kalium dari 

makanan yang banyak ditemukan pada jeruk, pisang, kentang, alpukat, bayam, 

tomat, daging, susu, dan kacang-kacangan (Astawan, 2006).  

Asupan natrium yang berlebihan, terutama dalam bentuk NaCl, dapat 

menyebabkan gangguan keseimbangan cairan tubuh. Garam yang terdiri dari 

NaCl tidak baik dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi (hipertensi), 

sehingga bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi mengkonsumsi 

makanan yang banyak mengandung NaCl (Astawan, 2006). Dengan demikian, 

konsumsi Natrium  perlu diimbangi dengan Kalium. Rasio konsumsi Natrium dan 

Kalium yang dianjurkan adalah 1 : 1 (Doyle, 2008). 

Penambahan KCl pada proses pengasinan telur bebek diharapkan dapat 

menjaga sifat-sifat garam baik sebagai sumber rasa, pengawet, maupun bahan 

pembantu dalam pembentukan tekstur dan mutu pangan lainnya (Anonymous, 

2009). Oleh karena itu perlu sekali dilakukan penelitian tentang penambahan KCl 

dan lama pemeraman dalam proses pembuatan telur asin bebek. 

I. 2. Rumusan Masalah 

 Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan KCl dan lama pemeraman 

dalam proses pembuatan telur asin terhadap pH, kadar garam, dan tekstur telur 

asin bebek. 
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I. 3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penambahan KCl 

dan lama pemeraman serta interaksi dalam proses pembuatan telur asin bebek. 

I. 4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

tentang penambahan KCl dan lama pemeraman dalam proses pembuatan telur asin 

bebek. 

I. 5. Kerangka Pikir 

 Sejak dikeluarkan dari kloaka, telur mengalami penurunan mutu. Semakin 

lama disimpan, penurunan mutu akan semakin besar, yang akhirnya dapat 

menyebabkan kerusakan atau menjadi busuk. Penurunan mutu disebabkan 

penguapan gas seperti uap air, karbondioksida, amoniak, nitrogen, dan H2S. 

Penguapan tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya pembesaran kantung 

udara, menyebabkan perubahan kimiawi isi telur akibat terlepasnya gas CO2  juga 

dapat mengakibatkan perubahan fisik (Anonymous, 2002). Penurunan mutu ini 

tidak dapat dicegah, hanya dapat diperlambat melalui pengawetan.  

 Pengawetan bertujuan untuk mempertahankan mutu telur segar. Prinsip 

dalam pengawetan telur segar adalah mencegah penguapan air dan terlepasnya 

gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba 

di dalam telur selama mungkin. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menutup pori-pori kulit telur. Penutupan pori-pori kulit telur salah satunya dapat 

dilakukan dengan cara melapisi telur dengan suatu bahan salah satunya dengan 

melapisi telur dengan cara pengasinan menggunakan garam yang dicampur 
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dengan batu bata merah halus, karena pengawetan ini menggunakan garam maka 

telurnya mengalami pengasinan dan disebut telur asin. Telur- telur yang biasa 

diasinkan adalah telur bebek. 

 Metode pembuatan telur asin umumnya menggunakan garam dapur (NaCl), 

namun konsumsi berlebihan terhadap garam NaCl dapat mengakibatkan hipertensi 

(Astawan, 2006). Oleh sebab itu, banyak organisasi kesehatan yang menyarankan 

untuk mengurangi asupan dan garam NaCl secara signifikan. Garam kalium 

klorida (KCl) dapat digunakan sebagai pengganti garam untuk makanan, untuk 

tujuan medis digunakan dalam pengobatan kondisi hipokalemia. Garam kalium 

klorida diharapkan masih dapat menjaga sifat-sifat garam baik sebagai sumber 

rasa, pengawet, maupun bahan pembantu dalam pembentukan tekstur dan mutu 

pangan lainnya (Anonymous, 2009). 

I.6.  Hipotesis 

 Perbedaan konsentrasi KCl dan lama pemeraman yang berbeda akan 

menghasilkan telur asin  yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telur Bebek dan Komposisinya 

Telur merupakan hasil ternak yang mempunyai andil besar dalam 

mengatasi masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena 

telur sarat akan zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat. Zat-zat gizi 

yang ada pada telur sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh (Astawan, 

2003). 

Telur mengandung zat gizi lengkap antara lain protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Telur segar yaitu telur yang baru diletakkan oleh induk ayam 

disarangnya, mempunyai daya simpan yang pendek. Jika dibiarkan dalam udara 

terbuka (suhu ruang) hanya tahan 10 - 14 hari, setelah waktu tersebut telur 

mengalami perubahan-perubahan ke arah kerusakan seperti terjadinya penguapan 

kadar air melalui pori kulit telur yang berakibat berkurangnya berat telur, 

perubahan komposisi kimia dan terjadinya pengenceran isi telur (Syarief dan 

Halid, 1990). Komposisi kimia telur sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya bangsa, strain, makanan, umur, dan musim (Idris dan 

Thohari, 1995). 

Telur memiliki tiga bagian utama antara lain kuning telur (yolk), putih 

telur (albumen) dan kerabang telur. Setiap bagian utama tersebut dipisahkan oleh 

membran (Jacob, Miles, and Mather, 2008). Telur diproduksi di dalam organ 

reproduksi unggas selama 24 hingga 36 jam (Pizzolante, Saldanha, Lagana, 

Kakimoto  and Togashi, 2009). Struktur dari telur dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Telur (Roberts, 2004). 

  

 

 

Gambar 1. Struktur Telur (Roberts, 2004). 

Kerabang telur merupakan bagian terluar dari telur, berfungsi untuk 

menjaga kualitas isi telur. Kerabang yang normal ketebalannya berkisar antara 

0,33 – 0,36 mm dengan berat sekitar 5 g atau kira-kira 11 % dari berat telur. 

Kerabang yang retak atau pecah dapat menurunkan kualitas telur. Begitu pula 

dengan kerabang yang tipis, ada noda atau warnanya tidak sama dengan telur juga 

dapat menurunkan kualitas telur (Yuwanta, 2004). 

Telur yang besar memiliki berat sekitar 60 gram, yang terdiri atas kulit 

luar 11 %, putih telur 58 %, kuning/yolk 31 %. Berdasarkan kandungan bagian 

dalam, persentasenya adalah putih telur 65 % dan kuning telur 35 %. Hasil 

pemecahan komersial berbeda dengan hasil di atas dimana prosentase kuning telur 

cukup tinggi. Hal ini disebabkan sebagian putih telur tinggal bersama kuning telur 

pada saat pemecahan. Secara keseluruhan sebutir telur terdiri dari 65,5 % air. 

Secara terpisah putih telur mengandung 88 % air dan kuning telur mengandung 48 

% air (Anonymous, 2008). Nilai gizi dari sebutir telur dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai gizi sebutir telur 

Zat Makanan Keseluruhan Putih Telur Kuning Telur 

Total (%)  53,5 – 55  35 – 37  17,0 – 18,5 

Air (%)  39,5 – 41,5  30 – 33  8,0 – 9,2 

Bahan Kering (%)  13 – 14,5  3,8 – 4,5  8,7 – 10 

Protein (%)  6,4 – 7,0  3,3 – 4  2,7 – 3,2 

Lemak (%)  6,1 – 6,9 –  6,0 – 6,8 

Lemak Jenuh (%)  2,3 – 2,5 –  2,1 – 2,4 

Lemak Tak Jenuh 

(%) 

 3,5 – 4,0 –  3,3 – 3,8 

Kolesterol (%)  0,24 – 0,27 –  0,24 – 0,27 

Glukosa (%)  0,15 – 0,2  0,12 – 0,16  0,03 – 0,05 

Abu (%)  0,45 – 0,55  0,16 – 0,24  0,2 – 0,3 

Kalori (Kkal)  88 – 95  14 – 18  74 – 80 

Sumber : Sauveur (1988) dalam Yuwanta (2004) 

Menurut Chang, Powrie, and Fennema (1977) kuning telur secara 

keseluruhan terbagi atas bagian kuning dan bagian putih. Bagian putih berada di 

tengah-tengah kuning telur dan hanya 1% dari total. Bagian putih dan kuning telur 

memiliki varietas partikel yang berukuran mikroskopis seperti butiran-butiran 

telur, lipoprotein drop (granula) dan low dencity lipoprotein (LDL). 

Putih telur terdiri dari empat lapisan yang tersusun secara istimewa, yaitu: 

lapisan encer luar, lapisan kental luar, lapisan encer dalam dan lapisan 

khalazaferous. Masing-masing lapisan tersebut mempunyai kandungan air yang 

berbeda-beda (Romanoff and Romanoff, 1963). Bagian terbesar dari telur adalah 

putih telur, yaitu sebesar 56%-61% dari keseluruhan telur. Protein putih telur 

terdiri dari protein serabut dan protein globular (Powrie and Nakai, 1973).  

Jenis protein pada putih telur diantaranya adalah ovalbumin, konalbumin, 

ovomucoit, lizozim, ovoglobulin, ovomucin, flavoprotein, ovoglikoprotein, 

ovomakroglobulin, ovoinhibitor dan avidin (Powrie, 1985).  
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Kuning telur adalah suatu bagian yang penting dari telur. Kuning telur 

terdiri atas membran vitelin, saluran latebra, lapisan kuning telur gelap dan lapisan 

kuning telur terang (Stadelman and Cotterill, 1995). Lemak dalam kuning telur 

berjumlah 33% dari berat kuning telur dan strukturnya sangat kompleks. Lemak 

kuning telur tidak hanya terdiri dari gliserida, tetapi juga fosfolipida, sterol, dan 

serebiosida. Komposisi gizi kuning telur lebih lengkap dibandingkan dengan putih 

telur, kuning telur terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan 

vitamin (Sarwono, 1994). 

 Telur yang biasa digunakan untuk pembuatan telur asin adalah telur bebek. 

Nilai gizi telur bebek secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. 

Perbandingan nilai gizi telur bebek dan telur ayam dapat dilihat dalam Tabel  2. di 

bawah ini. 

Tabel  2. Nilai Gizi Telur Bebek dan Telur Ayam Per 100 Gram Telur 

Jenis Telur Kalori 

(kkal) 

Lemak 

(g) 

Protein 

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Besi 

(mg) 

Vit.A(SI) 

Telur bebek 163 14.3 13.1 56 2.8 1 230 

Telur ayam 189 11.5 12.8 54 2.7 900 
 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan (1972) dalam Suharno 

dan Amri (2003) 

 

Dikemukakan oleh Astawan (2006) selain baunya yang lebih amis, telur 

bebek juga mempunyai pori-pori kulit yang lebih besar, sehingga sangat baik 

untuk diolah menjadi telur asin. Menurut Suharno dan Amri (2003) telur bebek 

yang akan diasinkan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: a) telur 

masih segar dan baru, b) telur harus bersih dari kotoran, c) kulit telur masih utuh 

dan tidak retak dan d) sebelum diasinkan sebaiknya diampelas untuk 
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memudahkan proses pengasinan. Dibanding telur ayam, telur bebek mengandung 

protein, kalori dan lemak lebih tinggi.  

 

2.2.  Perubahan Telur Selama Penyimpanan 

Telur adalah produk ternak yang mudah sekali rusak oleh lingkungan, 

yaitu kelembapan, suhu dan lama penyimpanan. Kerusakan tersebut berupa 

perubahan-perubahan pada telur. Perubahan-perubahan yang dapat diketahui dari 

luar dan perubahan-perubahan dalam isi telur yang hanya dapat diketahui jika 

telur sudah dipecahkan (Romanoff et al., 1963).  

Perubahan berat dan pembesaran rongga udara dapat terjadi karena adanya 

penguapan air dan pelepasan gas. Pelepasan gas tersebut dapat mengakibatkan 

telur jadi berbau menyimpang. Perubahan penampakan kuning telur dapat terjadi 

karena pada suhu maupun kelembapan udara yang tinggi dapat terjadi kondensasi 

air yang berlebihan pada kulit telur sehingga dapat sebagai media pertumbuhan 

kapang dan bakteri (Romanoff et al., 1963). Penyebab menurunnya kesegaran 

telur utuh adalah karena terjadinya pelepasan gas-gas dari dalam isi telur, 

menguapnya air dari dalam telur ke permukaan telur dan masuknya mikroba 

melalui pori kulit telur. Semakin lama telur disimpan indeksnya akan semakin 

menurun (Sirait, 1986). 

 2.3. Pengawetan Telur dengan Penggaraman 

Telur merupakan salah satu produk pangan berasal dari ternak unggas 

yang mudah rusak dan busuk, oleh karena itu perlu penanganan yang cermat sejak 

pemungutan dan pengumpulan telur dari kandang sampai penyimpanan pada 

konsumen (Buckle, Edwards, Fleet, and Wootton, 1987). Salah satu langkah yang 
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dapat dilakukan adalah dengan cara pengawetan. Dengan cara ini, telur dapat 

disimpan lebih lama, dapat meningkatkan selera konsumen, dapat mencegah 

hilangnya air dan CO2 pada telur dan dapat mencegah masuknya bakteri dan 

kapang pada telur. pengawetan telur yang paling mudah dan umum dilakukan oleh 

masyarakat adalah dengan pengasinan atau pembuatan telur asin. Telur-telur yang 

biasa diasinkan adalah telur bebek (Muslim,1992). 

Pengawetan telur dengan penambahan garam ini adalah salah cara 

pengawetan telur utuh yang secara tradisional dilakukan rakyat. Cara ini 

menghasilkan telur asin bercita rasa khas dan umumnya disukai, tetapi 

menyebabkan kerugian yang relatif besar yaitu kehilangan berat. Kerugian ini 

disebabkan oleh difusi air serta pelepasan air dan gas-gas keluar dari telur. 

Penambahan garam pada telur dalam jumlah tertentu dapat menaikkan tekanan 

osmotik yang menyebabkan plasmolisa pada sel mikroba, mengurangi daya 

kelarutan oksigen, menghambat kegiatan enzim proteolitik dan sifat garam yang 

hidroskopik menyebabkan Aw menurun (Sarwono, 1994). 

2.4. Garam KCl 

Kalium klorida senyawa kimia (KCl) adalah garam logam halida terdiri 

dari kalium dan klor. Dalam keadaan murni garam ini tidak berbau. Garam kalium 

klorida yang digunakan sebagai pengganti garam biasa pada diet rendah natrium, 

kalium iodida ditambahkan ke dalam garam biasa untuk memasok iodium dalam 

diet (Anonymous, 2011
b
). 

Kalium dalam bentuk garam sangat larut dalam air. KCl dapat mengatasi 

kekurangan/penurunan kadar kalium dalam darah, dan untuk mencegah terjadinya 

hipokalemia (Anonymous, 2011
a
). Kalium mempunyai rasa yang asin namun juga 
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mempunyai rasa yang sedikit pahit. Kalium dapat ditambahkan dalam pengolahan 

bahan pangan dengan takaran tidak lebih dari 30 % dan KCl memiliki sifat yang 

sama seperti garam NaCl sehingga KCl aman digunakan sebagai pengganti garam 

dapur (Doyle, 2008). 

2.5.  pH 

pH putih telur segar berkisar antara 7,6 - 7,9 sedangkan kuning telur 

mempunyai pH berkisar antara 5,9 - 6,1. Selama dalam penyimpanan, pH putih 

dapat naik menjadi 8,9 bahkan mencapai 10 atau 11, sedangkan kuning telur 

pHnya naik perlahan-lahan menjadi sekitar 6,9 (Idris dkk., 1995). 

Lama penyimpanan berpengaruh pada nilai pH putih telur. Semakin lama 

penyimpanan maka nilai pH putih telur akan semakin meningkat, pada hari 

pertama sebesar 7,6 kemudian meningkat mencapai 9,7. Kenaikan nilai pH 

disebabkan oleh hilangnya CO2 melalui pori-pori kulit telur. Nilai pH putih telur 

tergantung dari keseimbangan antara pemecahan karbondioksida, ion bikarbonat 

dan karbonat tergantung tekanan CO2 oleh pengaruh luar (Winarno dan Koswara, 

2002).  

Kenaikan nilai pH putih telur akan menyebabkan kerusakan fisikokimia 

serabut-serabut ovomucin sehingga kekentalan putih telur akan menurun. Menurut 

Romanoff et al. (1963) penurunan kekentalan putih telur dan elastisitas membran 

vitelin mengakibatkan kuning telur bergeser dari posisinya yaitu pusat telur. 

Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat ini 

sensitif terhadap konsentrasi ion hidrogen tanpa pengaruh garam, protein, 

oksidator, dan reduktor (Atherton and Newlander, 1981). pH meter menggunakan 

electrode gelas berbentuk tabung lurus dan membulat pada bagian bawah seperti 
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bola pada ujungnya yang sensitif terhadap konsentrasi ion hidrogen. Alat ini 

sebelumnya dilakukan kalibrasi dengan larutan standart terlebih dahulu sebelum 

digunakan dengan larutan sampel (Tranggono, 1980). 

2.6. Kadar Garam 

Pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke dalam bahan yang 

diasinkan dengan cara difusi setelah garam mengion menjadi Na
+
 dan Cl

-
. Laju 

difusi tergantung garam dan adonan. Semakin besar isi telur dan kandungan 

garam dalam adonan, maka semakin cepat laju difusi yang terjadi (Winarno dkk., 

2002).  

Prinsip pengujian kadar NaCl pada bahan pangan adalah melarutkan 

semua garam NaCl yang terdapat dalam bahan pangan dan memisahkannya 

dengan lemak yang terdapat dalam bahan pangan tersebut dengan cara 

mengekstraksi sampel bahan pangan dengan aquades panas. Larutan hasil 

ekstraksi ditambah kalium kromat kemudian dititrasi dengan AgNO3 0,1 N yang 

diperlukan untuk merubah warna larutan ekstraksi digunakan untuk menunjukan 

persen NaCl dalam bahan pangan yang di uji (Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi, 

1997). 

2.7.  Tekstur 

 Tekstur  dari suatu bahan pangan dapat diuji dengan beberapa metode, 

antara lain dengan cara penetratring, bitting, mincing, compressing, dan 

stretching. Semua metode tersebut didasarkan pada prinsip fisik yang dilakukan 

dengan memberi gaya perlawanan pada bahan pangan yang diujikan (Howard, 

1987).   
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Bourne (2002) menyatakan bahwa dalam pengujian tekstur yang paling 

banyak adalah menggunakan metode penetrating. Pada metode tersebut, 

pengujian tekstur dilakukan dengan menggunakan penetrometer, dimana alat ini 

juga dapat digunakan dalam bidang aplikasi yang lebih luas yang tujuannya untuk 

menentukan keempukan suatu benda. Metode ini didasarkan pada kemampuan 

dari bahan pangan untuk menahan tekanan.  

Prinsip metode ini adalah menjatuhkan beban dengan berat tertentu dari 

permukaan suatu bahan pangan dalam kurun waktu tertentu selisih posisi beban 

antara sebelum dan sesudah penjatuhan dengan dilakukan konversi merupakan 

nilai tekstur dari bahan pangan tersebut semakin lunak. Pengukuran yang telah 

distandarkan, sehingga memberikan hasil pengukuran yang dapat dipercaya 

(Bourne, 2002). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai Juni 2011. Lokasi penelitian 

di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk pengujian pH dan Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang untuk analisa kadar garam dan tekstur. 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telur bebek dengan umur 

kurang dari 2 hari, dengan bobot kurang lebih 60-70 gram yang diasinkan dengan 

metode kering menggunakan bubuk bata merah dengan campuran garam KCl dan 

garam NaCl dengan perbandingan tertentu. Telur bebek dibeli dari Bapak Arifin 

di Dau Kabupaten Malang. Garam KCl didapatkan di Toko Panadia Sulfat 

Malang. 

3.2.1. Alat dan Bahan 

3.2.1.1. Alat yang Digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ember plastik, timbangan, 

panci, kompor atau alat pemanas, alat pengaduk, egg tray, untuk pengujian pH 

menggunakan pH meter, untuk pengujian kadar garam menggunakan erlenmeyer 

dan buret, dan untuk pengujian tekstur menggunakan tensile strength merek 

Imada 2p – 200N berdiameter 1 cm. 



16 

 

3.2.1.2 Bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan meliputi : telur bebek, air bersih, bubuk batu bata, 

garam KCl, garam NaCl, buffer 4, buffer 7, aquades, K2CrO4 5% dan AgNO3 

0,1N. 

3.3. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan, menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial (4 x 3). Faktor pertama adalah 

konsentrasi penambahan garam KCl dalam pembuatan telur asin yaitu 100% 

garam NaCl (P0), 50% garam NaCl : 50% garam KCl (P1), 25% garam NaCl : 75% 

garam KCl (P2), dan 100% garam KCl (P3). Faktor kedua adalah lama 

pemeraman pada suhu kamar yaitu 7 hari (H1), 11 hari (H2), dan 15 hari 

(H3).Setiap perlakuan  diulang tiga kali. Variabel yang diukur adalah pH, kadar 

garam, dan tekstur. 

3.4.  Prosedur Penelitian 

3.4.1.  Persiapan Bahan untuk Pembuatan Telur Asin 

a. Telur Bebek 

 Telur yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur bebek dengan umur 

kurang dari dua hari.  

b. Garam KCl 

 Garam yang digunakan dalam penelitian ini adalah garam KCl. 

Perbandingan jumlah garam dan bubuk bata merah yang digunakan adalah 2 : 5. 
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c. Bubuk Bata Merah 

 Bubuk bata merah akan diperoleh dengan menghancurkan batu bata merah 

dan mengayaknya, hingga diperoleh bubuk bata merah yang halus. 

d. Air 

 Jumlah air yang dibutuhkan cukup bila adonan sudah dapat menempel 

pada kulit telur. 

3.4.2.  Pembuatan Telur Asin Cara Kering (Warisno, 1997)  

 Metode pengasinan telur yang dilakukan adalah cara kering yaitu meliputi : 

- Bersihkan telur dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi hingga 

kotorannya lepas. 

- Untuk setiap 10 butir telur diperlukan 250 gram bubuk bata merah dan 100 

gram garam. 

- Bahan pembalut dan garam diaduk sampai rata, lalu siram dengan air 

sedikit demi sedikit sampai terbentuk adonan (dapat dikepal). 

- Tempelkan adonan pada telur setebal ± 0,5 cm dan simpan selama 7 – 15 

hari. 

3.4.3. Pemeraman Telur Asin 

 Telur asin yang telah ditiriskan, penirisan bertujuan agar kondisi telur tetap 

kering (tidak lembek) bagian dalamnya sehingga telur akan tetap terasa empuk. 

Disimpan pada suhu kamar dengan meletakkannya pada egg tray plastik. Lama 

Pemeraman telur asin adalah 7, 11, 15 hari. 
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Gambar 2. Diagram Alir Percobaan Telur Asin (Warisno, 1997) 

Telur Bebek 

- Garam NaCl 100% + bubuk bata merah 

- Garam NaCl 50% + Garam KCl 50% + 

bubuk bata merah 

- Garam NaCl 25% + Garam KCl 75% + 

bubuk bata merah 

- Garam KCl 100% + bubuk bata merah 

 

Seleksi 

Pencucian Pembalutan Pasta 

- Pemeraman 7 hari 

- Pemeraman 11 hari 

- Pemeraman 15 hari 

Pembongkaran 

Pencucian 

Perebusan 

Pengujian sampel 

Penirisan 
pH 

Kadar garam 

Tekstur 

Air  
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3.4.4.  Pengujian Produk 

a. Pengujian pH, mengikuti prosedur Artherton dan Newlander (1981), 

dilakukan pada bagian kuning telur dan pada bagian putih telur, prosedur 

seperti tertera pada Lampiran 2. 

b. Pengujian Kadar Garam, dengan  prosedur Kohman (Sudarmadji dkk., 

1996), untuk memperkirakan kadar garam dari NaCl maupun KCl yang 

ada pada telur asin seperti tertera pada Lampiran 3. 

c. Pengujian Tekstur, dilakukan dengan mengukur tingkat kekerasan kuning 

telur dan putih telur asin (Howard, 1987) menggunakan alat Tensile 

Strength model Imada 2p – 200N berdiameter 1 cm dan memiliki gaya 

tekan maksimal 250 kg, seperti pada Lampiran 4. 

3.5.  Analisis Data 

 Data pengukuran pH, kadar garam, dan teksur dianalisis ragam 

menggunakan ANOVA metode Rancangan Acak Lengkap faktorial dan 

pengolahan data dilakukan dengan program excel, selanjutnya jika terdapat 

perbedaan yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan (Vincent, 

1995).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Penambahan Garam Kalium Klorida (KCl) dan Lama Pemeraman 

Terhadap pH Telur Asin 

4.1.1. Kuning Telur Asin 

 Data dan analisis ragam pH telur asin selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 5. Hasil rata-rata akhir dari pH telur asin dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata pH kuning telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 6.567
d
 ± 0.06 6.333

bc
 ± 0.06 6.033

a
 ± 0.06 

50 % : 50% 6.567
d
 ± 0.06 6.433

bcd
 ± 0.06 6.1

a
 ± 0.10 

25 % : 75 % 6.5
cd

 ± 0.10 6.433
bcd

 ± 0.12 6.3
b
 ± 0.10 

100 % KCl 6.267
b
 ± 0.21 6.4

bcd
 ± 0.10 6.333

bc
 ± 0.06 

Keterangan : Superskrip (a, b, c, dan d) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan ada perbedaan yang  nyata (p < 0,05) 

diantara tingkat penambahan KCl dan lama pemeraman 

terhadap pH telur asin 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara 

nyata (P > 0,05) pada nilai pH pada bagian kuning telur asin akibat perlakuan 

penambahan KCl, dan terdapat perbedaan yang nyata (P < 0,05) pada nilai pH 

pada bagian kuning telur asin akibat perlakuan lama pemeraman telur asin. 

Perlakuan penambahan KCl didapatkan rata-rata pH tertinggi yang terdapat pada 

perlakuan P2 (50% NaCl + 50% KCl) dengan nilai 6,411 ± 0,1 dan rata-rata pH 

terendah yaitu pada perlakuan P0 (100% NaCl) dengan nilai 6,311  ± 0,27. Pada 

perlakuan perlakuan lama pemeraman telur asin didapatkan rata-rata pH tertinggi 
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pada perlakuan H1 (lama pemeraman 7 hari) yaitu 6,475  ± 0,14 dan rata-rata pH 

terendah pada perlakuan H3 (lama pemeraman 15 hari) yaitu 6,192  ± 0,15.  

 Hasil analisis ragam juga menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi dari 

penambahan KCl dan lama pemeraman memberikan interaksi secara nyata          

(P < 0,05) pada nilai pH kuning telur asin. Hasil UJBD 5% Pada Tabel 3, 

menunjukkan perlakuan kombinasi antara penambahan KCl dan lama pemeraman 

pada nilai pH telur asin didapatkan rata-rata pH yang terendah adalah 6.033  ± 

0,06 pada perlakuan P0 (penambahan garam NaCl 100%) dengan lama 

pemeraman 15 hari, sedangkan pH tertinggi 6.567  ± 0,06, yaitu pada perlakuan 

P1 (penambahan 50% NaCl + 50% KCl) dengan lama pemeraman 7 hari.  

 Dari data dapat dilihat bahwa campuran garam NaCl dan KCl dapat 

meningkatkan nilai pH pada telur asin, dari pada penambahan NaCl atau KCl, 

namun nilai pH pada perlakuan P3 (100% KCl) tetap lebih tinggi nilainya 

dibandingkan dengan perlakuan P0 (100% NaCl), dan semakin lama pemeraman 

pH telur asin akan semakin rendah.  

Garam KCl dan NaCl termasuk garam yang tersusun dari asam kuat dan 

basa kuat sehingga bersifat netral, reaksi dari garam yang bersifat netral seperti 

yang ditunjukkan sebagai berikut (Syukri, 1999): 

NaCl → Na
+
 + Cl

-
 

Ion Na
+
 berasal dari basa kuat (NaOH), sedangkan Cl

-
 berasal dari asam kuat 

(HCl). 

KCl → K
+
 + Cl

- 

Ion K
+
 berasal dari basa kuat (KOH), sedangkan Cl

-
 berasal dari asam kuat (HCl). 
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Garam KCl dan NaCl termasuk garam yang tersusun dari asam kuat dan 

basa kuat sehingga bersifat netral dan tidak dapat terhidrolisis, garam yang 

tersusun dari asam kuat dan basa kuat ini memiliki kation dan anion garam yang 

tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air (Syukri, 1999). Peningkatan 

nilai pH diduga karena campuran garam KCl dan NaCl yang ditambahkan dalam 

proses pembuatan telur asin akan menjadikan pH telur menjadi lebih basa, karena 

KCl dan NaCl merupakan garam yang sama-sama bersifat netral. 

4.1.2. Putih Telur Asin 

 Hasil rata-rata akhir dari pH telur asin dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata pH putih telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 8.333
abc

 ± 0.31 8.4
abc

 ± 0.10 8.167
a
 ± 0.06 

50 % : 50% 8.6
c
 ± 0.10 8.433

abc
 ± 0.15 8.233

a
 ± 0.06 

25 % : 75 % 8.367
abc

 ± 0.12 8.567
bc

 ± 0.06 8.367
abc

 ± 0.06 

100 % KCl 8.267
a
 ± 0.21 8.433

abc
 ± 0.15 8.3

ab
 ± 0.10 

Keterangan : Superskrip (a, b, dan c) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan ada perbedaan yang  nyata (p < 0,05) diantara 

tingkat penambahan KCl dan lama pemeraman terhadap pH 

telur asin 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara 

nyata (P > 0,05) pada nilai pH putih telur asin akibat perlakuan penambahan KCl, 

dan terdapat perbedaan yang nyata (P < 0,05) pada nilai pH putih telur asin akibat 

perlakuan lama pemeraman telur asin. Perlakuan penambahan KCl didapatkan 

rata-rata pH tertinggi yang terdapat pada perlakuan P3 (100% KCl) dengan nilai 

8,433 ± 0,12 dan rata-rata pH terendah yaitu pada perlakuan P0 (100% NaCl) 

dengan nilai 8,3 ± 0,12. Pada perlakuan perlakuan lama pemeraman telur asin 
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didapatkan rata-rata pH tertinggi pada perlakuan H2 (lama pemeraman 11 hari) 

yaitu 8,458 ± 0,07 dan rata-rata pH terendah pada perlakuan H3 (lama pemeraman 

15 hari) yaitu 8,267 ± 0,09.  

Hasil analisis ragam juga menunjukkan bahwa kombinasi penambahan 

KCl dan lama pemeraman tidak memberikan interaksi secara nyata (P > 0,05) 

pada nilai pH putih telur asin. Perlakuan kombinasi antara penambahan KCl dan 

lama pemeraman pada pH telur asin didapatkan rata-rata pH yang terendah adalah 

8,167 ± 0,06 pada perlakuan P0 (penambahan garam NaCl 100%) dengan lama 

pemeraman 15 hari, sedangkan pH tertinggi 8,6 ± 0,1, yaitu pada perlakuan P1 

(penambahan 50% NaCl + 50% KCl) dengan lama pemeraman 7 hari. Namun pH 

kuning telur dan putih telur yang diamati masih berada dalam batas pH kuning 

dan putih telur normal sehingga telur yang diamati masih layak untuk dikonsumsi. 

Peningkatan pH dapat terjadi akibat penguapan karbon dioksida (CO2) dari 

dalam telur melalui pori-pori kerabang telur. Senyawa-senyawa yang terurai pada 

penguapan CO2 akan menjadi NaOH yang selanjutnya akan terurai kembali 

menjadi ion-ion Na
+
 dan OH

-
 sehingga pH putih telur menjadi naik (bersifat basa). 

Naiknya pH akan menyebabkan serabut protein yang membentuk jala di dalam 

putih telur yaitu ovomucin akan rusak dan pecah-pecah. Akibatnya air dari protein 

telur akan keluar dan putih telur menjadi encer. Stadelman et al. (1977) 

menambahkan, kondisi putih telur yang encer tersebut menyebabkan larutan 

garam mudah masuk ke dalam telur.  
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4.2. Penambahan Garam Kalium Klorida (KCl) dan Lama Pemeraman 

Terhadap Kadar Garam Telur Asin 

 

4.2.1. Kuning Telur  

Data dan analisis ragam kadar garam telur asin selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 6. Hasil rata-rata akhir dari kadar garam telur asin dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata kadar garam kuning telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 0.437
b
 ± 0.01 0.843

f
 ± 0.01 1.883

j
 ± 0.01 

50 % : 50% 1.257
i
 ± 0.01 0.817

e
 ± 0.01 0.987

g
 ± 0.01 

25 % : 75 % 0.59
d
 ± 0.01 1.08

h
 ± 0.01 3.88

k
 ± 0.01 

100 % KCl 0.403
a
 ± 0.01 0.52

c
 ± 0.01 0.45

b
 ± 0.01 

Keterangan : Superskrip (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k) yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan ada perbedaan perlakuan 

yang  sangat nyata (p < 0,01) diantara tingkat penambahan 

KCl dan lama pemeraman 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) pada nilai kadar garam kuning telur asin akibat perlakuan 

penambahan KCl ataupun lama pemeraman telur asin. Pada perlakuan 

penambahan KCl didapatkan rata-rata kadar garam tertinggi adalah yang terdapat 

pada perlakuan P2 (25% NaCl + 75% KCl) dengan nilai 1,85 ± 1,78 dan rata-rata 

kadar garam terendah yaitu pada perlakuan P3 (100% KCl) dengan nilai 0,458 ± 

0,06. Dari data dapat dilihat nilai kadar garam perlakuan P3 (100% KCl) 

mempunyai kadar garam yang paling rendah dibandingkan dengan kadar garam 

NaCl, ataupun campuran dari garam KCl dan NaCl.  

 Pada perlakuan lama pemeraman telur asin didapatkan rata-rata kadar 

garam tertinggi adalah yang terdapat pada pemeraman 15 hari dengan nilai 1,8 ± 

1,56 dan rata-rata kadar garam terendah yaitu pada pemeraman 7 hari dengan nilai 
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0,672 ± 0,4. Sehingga dapat dikatakan semakin lama pemeraman kadar garam 

dalam telur akan semakin tinggi hal ini disebabkan proses masuknya garam ke 

dalam telur memerlukan waktu, semakin lama pemeraman berlangsung, semakin 

lama pula terjadi difusi osmosis antara larutan garam dengan telur. 

Hasil analisis ragam juga menunjukkan bahwa kombinasi penambahan KCl 

dan lama pemeraman memberikan interaksi yang sangat nyata (P < 0,01) pada 

nilai kadar garam telur asin. Pada perlakuan kombinasi antara penambahan KCl 

dan lama pemeraman pada kadar garam telur asin didapatkan rata-rata kadar 

garam yang terendah adalah 0.403 ± 0,01
 
pada kuning telur lama pemeraman 7 

hari pada perlakuan P3 (penambahan garam KCl 100%) sedangkan kadar garam 

tertinggi 3.880 ± 0,01
 
pada kuning telur dengan lama pemeraman 15 yaitu pada 

perlakuan P2 (penambahan 25% NaCl + 75% KCl).  

Pengasinan telur umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman 

dalam larutan garam dan pemeraman oleh adonan campuran garam dengan tanah 

liat, atau abu gosok, atau bubuk bata merah. Prinsip kedua cara tersebut adalah 

dehidrasi osmosis, yaitu proses pengurangan air dari bahan dengan cara 

membenamkan bahan dalam suatu larutan berkonsentrasi tinggi, larutan tersebut 

mempunyai tekanan osmosis tinggi (Saputra, 2003). 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 bahan. Perpindahan massa osmosis dinyatakan sebagai 

kehilangan air (WL, water loss) dan penambahan padatan (SG, solid gain). 

Aplikasi dehidrasi osmosis dalam proses pengasinan, terlihat dengan keluarnya air 
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dari dalam telur bersamaan dengan masuknya larutan garam ke dalam telur (Khin 

Zhou, and Perera, 2005). 

Dari data dilihat semakin lama waktu pemeraman maka kadar garam dalam 

telur semakin tinggi, hal ini diduga semakin lama pemeraman menyebabkan 

konsentrasi larutan garam menurun, tetapi meningkatkan konsentrasi garam dalam 

telur. Garam berdifusi ke dalam telur dalm bentuk ion-ion, sedangkan air keluar 

dari dalam telur disebabkan karena garam memiliki tekanan osmotik yang tinggi 

dan bersifat mengikat air dalam bahan pangan. Menurut Desrosier (1988), 

semakin besar kadar garam maka makin banyak air yang ditarik ion hidrat dan 

makin tinggi konsentrasi garam yang masuk menggantikan air yang keluar dari 

dalam telur. Secara kimiawi Kalium memiliki sifat yang mirip dengan Natrium 

(Bakri, 2008). Garam yang terbentuk dari Mg adalah garam MgCl2 dan KCl, 

tetapi kedua kandungan itu hilang karena proses pemurnian dalam pembuatan 

garam dapur sehingga menyisakan NaCl saja. Garam rendah NaCl biasanya 

mempunyai komposisi terdiri dari campuran NaCl, MgCl2 dan KCl dengan 

perbandingan tertentu (Wulansih, 2008). 

Kuning telur dilindungi oleh membran vitellin yang mempunyai sifat untuk 

menarik ion garam ke dalam kuning telur dan mengeluarkan air ke dalam putih 

telur. Semakin lama umur telur disimpan maka putih telurnya akan semakin encer, 

sehingga akan mempercepat laju difusi garam ke dalam telur (Kastaman, 

Sudaryanto, dan Budi, 2010). 

4.2.2. Putih Telur 

Hasil rata-rata akhir dari kadar garam telur asin dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata kadar garam putih telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 0.433b ± 0.02 2.433
j
 ± 0.02 0.73

e
 ± 0.01 

50 % : 50% 2.783
l
 ± 0.01 2.147

i
 ± 0.01 0.507

c
 ± 0.01 

25 % : 75 % 0.97
f
 ± 0.01 2.577

k
 ± 0.01 2.023

h
 ± 0.02 

100 % KCl 0.623
d
 ± 0.01 1.173

g
 ± 0.01 0.253

a
 ± 0.01 

Keterangan : Superskrip (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l) yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan ada perbedaan perlakuan yang  

sangat nyata (p < 0,01) diantara tingkat penambahan KCl dan 

lama pemeraman 

 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) pada nilai kadar garam putih telur asin akibat perlakuan 

penambahan KCl ataupun lama pemeraman telur asin. Pada perlakuan 

penambahan KCl didapatkan rata-rata kadar garam tertinggi putih telur adalah 

yang terdapat pada perlakuan P2 (25% NaCl + 75% KCl) dengan nilai 1,857  ± 

0,82 dan rata-rata kadar garam terendah putih telur yaitu pada perlakuan P3(100% 

KCl) dengan nilai 0,683 ± 0,46. Pada perlakuan lama pemeraman telur asin 

didapatkan rata-rata kadar garam tertinggi adalah yang terdapat pada pemeraman 

11 hari dengan nilai 2,083 ± 0,63 dan rata-rata kadar garam terendah yaitu pada 

pemeraman 15 hari dengan nilai 0,878 ± 0,79.  

Hasil analisis ragam juga menunjukkan penambahan KCl dan lama 

pemeraman memberikan interaksi yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap kadar 

garam telur asin. Pada perlakuan kombinasi antara penambahan KCl dan lama 

pemeraman pada kadar garam telur asin didapatkan rata-rata kadar garam yang 

terendah putih telur adalah 0.253 ± 0,01
 
pada perlakuan P3 (penambahan garam 

KCl 100%) dengan lama pemeraman 15 hari, dan sedangkan kadar garam 

tertinggi 2.783 ± 0,01 pada putih telur dengan lama pemeraman 7 yaitu pada 

perlakuan P1 (penambahan 50% NaCl + 50% KCl). Dari data dapat dilihat bahwa 
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semakin banyak konsentrasi KCl yang ditambahkan dalam proses pengasinan dan 

semakin lama pemeraman maka nilai dari kadar garam akan semakin rendah, 

dalam penyimpanan 15 hari, terjadi proses penguapan CO2 dan H2O yang 

membuat putih telur menjadi lebih encer. Keadaan putih telur yang encer akan 

mudah dilalui oleh larutan garam sehingga jumlah garam yang ada di putih telur 

lebih banyak. Garam KCl mempunyai kandungan garam yang lebih rendah, ketika 

semua garam KCl masuk ke dalam telur melalui difusi osmosis, kandungan garam 

yang ada dalam telur juga akan lebih rendah mengikuti jumlah KCl yang 

berpindah masuk ke dalam telur.  

Garam KCl adalah garam yang paling berpotensi untuk digunakan dalam 

campuran garam bersama NaCl, dalam rangka mengurangi kandungan 

sodiumnya. Permasalahan KCl adalah kontribusi rasa pahit yang diberikannya. 

Penelitian yang dilakukan Yunifda (2012) menunjukkan rasa dan warna telur asin 

yang terbaik adalah pada perlakuan P1 (50% NaCl : 50% KCl). Hal ini seperti 

yang diungkapkan Bakri (2008), bahwa rasio konsumsi natrium dan kalium yang 

dianjurkan adalah 1:1. Penggunaan garam subtitusi, seperti potasium klorida 

masih bisa diterima konsumen hingga konsentrasi 30% (Anonymous, 2009). 

Campuran antara natrium dan kalium tidak akan menimbulkan masalah gizi atau 

fisiologi karena dalam dosis tertentu KCl tidak beracun dan senyawa tersebut 

diserap tubuh dengan perlahan dan mudah dieksresikan (Frank and Micklesen, 

2009). 

4.3. Penambahan Garam Kalium Klorida (KCl) dan Lama Pemeraman 

Terhadap Tekstur Telur Asin 

 

4.3.1. Kuning Telur 
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Data dan analisis ragam tekstur kuning telur telur asin selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 7. Hasil rata-rata akhir dari tekstur kuning telur asin dan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata tekstur kuning telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 4.067
b
 ± 0.06 5.533

cd
 ± 0.06 5.167

cd
 ± 0.15 

50 % : 50% 2.533
a
 ± 0.12 5.033

c
 ± 0.06 5.233

cd
 ± 0.06 

25 % : 75 % 3.533
b
 ± 0.15 6.767

e
 ± 0.06 6.033

de
 ± 0.06 

100 % KCl 2.4
a
 ± 0.10 5.567

cd
 ± 0.15 7.867

f
 ± 0.06 

Keterangan : Superskrip (a, b, c, d, e, dan f) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan ada perbedaan perlakuan yang  sangat 

nyata (p < 0,01) diantara tingkat penambahan KCl dan lama 

pemeraman 

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) pada nilai tekstur kuning telur asin akibat perlakuan penambahan 

KCl ataupun lama pemeraman telur asin. Perlakuan penambahan KCl secara 

tunggal didapatkan rata-rata tekstur kuning telur tertinggi terdapat pada perlakuan 

P2 (25% NaCl + 75% KCl) dengan nilai 5,444 ± 1,5 dan rata-rata tekstur terendah 

yaitu pada perlakuan P1 (50% NaCl + 50% KCl) dengan nilai 4,267 ± 1,5. Pada 

perlakuan lama pemeraman secara tunggal didapatkan rata-rata tekstur tertinggi 

6,075 ± 1,26 dengan lama pemeraman 15 hari dan rata-rata tekstur terendah 3,133 

± 0,8 dengan lama pemeraman 7 hari.  

Data menunjukkan dimana semakin besar nilai rerata, tekstur akan semakin 

keras, dan semakin kecil nilai rerata tekstur yang dihasilkan semakin empuk. 

Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen 

terhadap suatu produk bahan pangan. Salah satu parameter yang dipakai adalah 

keempukan (Purnomo, 1992).  
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Hasil analisis ragam juga menunjukkan bahwa penambahan KCl dan lama 

pemeraman memberikan interaksi yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap nilai 

tekstur kuning telur asin. Perlakuan kombinasi antara penambahan KCl dan lama 

pemeraman pada tekstur telur asin didapatkan rata-rata tekstur kuning telur yang 

terendah adalah 2,4 ± 0,1 pada perlakuan P3 (100% KCl) dengan lama 

pemeraman 7 hari sedangkan tekstur kuning telur tertinggi 7,867 ± 0,06 pada P3 

(100% KCl) dengan lama pemeraman yang sama 15 hari.  

Penambahan KCl dengan konsentrasi 100% pada waktu pemeraman yang 

semakin lama membuat tekstur menjadi lebih keras hal ini diduga karena 

berkurangnya sifat plastis dan kenyal dari kuning telur akibat semakin banyaknya 

lemak pada kuning telur yang terhidrolisis.  

Telur bebek mengandung lebih banyak lemak yang menyebabkan kuning 

telur itik lebih bersifat plastis dan kenyal. Berkurangnya sifat plastis dan kenyal 

akibat banyaknya lemak yang terhidrolisis. Garam yang masuk ke dalam kuning 

telur menyebabkan protein mengalami denaturasi, kemudian akan terbentuk gel 

(koagulasi). Garam yang masuk ke dalam kuning telur akan melepas ikatan 

lipoprotein yaitu kompleks antara lemak dan protein, sehingga lemak terpisah dari 

protein (Chi and Tseng, 1998). Penambahan KCl diharapkan masih dapat menjaga 

sifat-sifat garam baik sebagai sumber rasa, pengawet, maupun bahan pembantu 

dalam pembentukan tekstur dan mutu pangan lainnya. Penambahan KCl 100% 

pada lama pemeraman 15 hari menghasilkan tekstur yang keras, namun diduga 

dapat meningkatkan tingkat kesukaan konsumen terhadap warna telur asin seperti 

dalam penelitian Yunifda (2012), penambahan KCl dengan konsentrasi 100% dan 

penambahan KCl dan NaCl dengan konsentrasi 50%: 50% pada lama pemeraman 
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11 hari memberikan perbedaan yang nyata. Karakteristik kalium yang memiliki 

warna cerah diduga mempengaruhi kecerahan warna telur terutama kuning telur 

karena pigmen warna kalium merah dan jingga. 

4.3.2. Putih Telur  

Hasil rata-rata akhir dari tekstur kuning telur asin dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 5%  seperti tertera pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata tekstur putih telur asin 

Konsentrasi 

Garam (%) 

Lama Pemeraman (hari) 

7 11 15 

100 % NaCl 4.8
e
 ± 0.10 3.3

d
 ± 0.10 2.433

c
 ± 0.06 

50 % : 50% 2.43
c
 ± 0.15 2.833

cd
 ± 0.12 4.5

e
 ± 0.10 

25 % : 75 % 0.77
a
 ± 0.06 4.2

e
 ± 0.10 3.033

cd
 ± 0.06 

100 % KCl 1.53
b
 ± 0.06 4.33

e
 ± 0.06 7.033

f
 ± 0.06 

Keterangan : Superskrip (a, b, c, d, e, dan f) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan ada perbedaan perlakuan yang  sangat 

nyata (p < 0,01) diantara tingkat penambahan KCl dan lama 

pemeraman 

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) pada nilai kadar garam telur asin akibat perlakuan penambahan 

KCl ataupun lama pemeraman putih telur asin. Pada perlakuan penambahan KCl 

secara tunggal didapatkan rata-rata tekstur tertinggi terdapat pada perlakuan P3 

(100% KCl) dengan nilai 4,3 ± 2,75 dan rata-rata tekstur terendah yaitu pada 

perlakuan P2 (25% NaCl + 75% KCl) dengan nilai 2,667 ± 1,74. Pada perlakuan 

lama pemeraman secara tunggal didapatkan rata-rata tekstur tertinggi 4,25 ± 2,05 

dengan lama pemeraman 15 hari dan rata-rata tekstur terendah 2,383 ± 1,75 

dengan lama pemeraman 7 hari.  

Hasil analisis ragam juga menunjukkan penambahan KCl dan lama 

pemeraman memberikan interaksi yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap tekstur 
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telur asin. Perlakuan kombinasi antara penambahan KCl dan lama pemeraman 

pada tekstur telur asin didapatkan rata-rata tekstur putih telur asin yang terendah 

adalah 0,767 ± 0,06 pada putih telur perlakuan P2 (penambahan 25% NaCl + 75% 

KCl) dengan lama pemeraman 7 hari sedangkan tekstur tertinggi 7,033 ± 0,06 

pada putih telur pada perlakuan P3 (100% KCl) dengan lama pemeraman yang 

sama 15 hari. Dari data menunjukkan dimana semakin besar nilai rerata 

menunjukkan tekstur yang semakin keras dan semakin kecil nilai rerata 

menunjukkan tekstur semakin empuk hal ini diduga garam dan air yang masuk ke 

dalam putih telur akan memengaruhi kekenyalan dari putih telur. Peningkatan 

konsentrasi garam telur berarti terjadi penurunan gaya penggerak laju difusi air 

dari telur menuju larutan garam, sehingga nilai kehilangan air pun terus menurun. 

Selama proses pengasinan akan terjadi perubahan kenampakan (visual) pada putih 

dan kuning telur. Hal ini dikarenakan penambahan garam menyebabkan 

denaturasi protein yang ditunjukkan dengan putih dan kuning telur lebih padat 

(terjadi penjendalan) (Hidayati dan Mardiyono, 2009). 

Garam KCl dan NaCl mempunyai sifat yang mirip karena termasuk dalam 

golongan alkali. Waktu yang diperlukan untuk pembentukan gel dengan adanya 

alkali dipengaruhi oleh kekuatan alkali, laju penetrasi alkali ke dalam putih telur, 

rasio volume antara alkali dan telur, serta temperatur (Stadelman et al., 1995). 

Terbentuknya gel pada putih telur akibat dari denaturasi protein putih telur, yang 

komponen penyusunnya adalah ovalbumin. Penyebab denaturasi salah satunya 

dapat terjadi karena perubahan pH (Gossett, Rizvi, and Baker, 1984). Fardiaz, 

Andarwulan, dan Palupi, (1992) menambahkan, sifat fungsional protein 

merupakan sifat-sifat yang menentukan perilaku protein dalam makanan selama 
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pengolahan, penyiapan, dan penyajian yang mempengaruhi mutu makanan dan 

penerimaannya oleh konsumen.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penambahan KCl dengan berbagai konsentrasi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P > 0,05) pada nilai pH, namun memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P < 0,01) pada nilai kadar garam dan tekstur. Lama 

pemeraman memberikan perbedaan yang nyata (P < 0,05) pada nilai pH, kadar 

garam dan tekstur. Kombinasi penambahan KCl dengan berbagai konsentrasi dan 

lama pemeraman pada telur asin memberikan interaksi yang nyata (P < 0,05) 

terhadap pH, dan memberikan interaksi yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap 

kadar garam dan tekstur telur asin.  

Semakin tinggi tingkat penambahan Kalium Klorida (KCl) dan semakin 

lama pemeraman pada proses pembuatan telur asin bebek, pH akan semakin 

menurun, kadar garam menjadi lebih rendah dan tekstur menjadi lebih keras. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk melihat tingkat penerimaan konsumen terhadap telur asin yang 

diasinkan pada lama pemeraman yang berbeda dengan konsentrasi garam yang 

berbeda, kemudian uji organoleptik perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya 

khususnya pada uji kadar garam dan tekstur.  
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