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ABSTRACT 

 
This research was conducted to determine the 

effect of salted egg extract of turmeric (Curcuma 
domestica Val.) and storage period on fat content, 
microorganisms, and organoleptic. This research use 
method completely randomized factorial design with two 
factors, namely the treatment of concentration: P0 
(without the addition of turmeric extract), P1 (the 
addition of turmeric extract 25%), P2 (addition of 
turmeric extract 50%), P3 (addition of turmeric extract 
75% ) and storage period: H0 (Day 0), H7 (Day 7), H14 
(Day 14) by using 4 replications. The parameters 
analyzed were fat content, microorganisms, and 
organoleptic value (egg white color, egg yolk color, 
aroma, texture and flavor). The results showed that the 
effect of the addition of salted egg with turmeric extract 
highly significant effect on fat content, microorganisms, 
and organoleptic (egg white, egg yolk color, aroma, 
texture, flavor). Different storage period were not 
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significanly effect on the fat content and organoleptic 
(egg white, egg yolk color, aroma, texture, flavor) but 
significantly different effect (P>0,05) on the 
microorganisms. Interaction treatment concentration and 
duration of storage gave highly significant effect 
(P<0,01) on microorganisms, but no real different in fat 
content and organoleptic (egg white color, egg yolk 
color, aroma, texture, flavor). Treatment concentrations 
of 25% and storage period to 14 days is the best 
treatment on the effect of the addition of salted egg 
extract turmeric (Curcuma domestica Val.) and storage 
period. 
 
Keywords: Treatment of concentration, turmeric extract, 
retention, salted eggs 
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PENGARUH PENAMBAHAN SARI KUNYIT 
(Curcuma domestica Val.) DAN LAMA SIMPAN 
TELUR ASIN TERHADAP KADAR LEMAK,  

MIKROORGANISME DAN ORGANOLEPTIK 
 

Raisa Fatmarani, Imam Thohari, dan Djalal Rosyidi 

 
RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai 
dengan Mei 2014 di Laboratorium Mikrobiologi dan 
Fisiko Kimia Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. Organoleptik dilakukan di Gedung 4 Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh telur asin dengan penambahan sari kunyit 
(Curcuma domestica Val.) dan lama penyimpanan 
terhadap kadar lemak, mikroorganisme, dan organoleptik 
(warna putih telur, warna kuning telur, aroma, tekstur, 
dan rasa). 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 
pengaruh telur asin yang ditambahkan sari kunyit dengan 
konsentrasi berbeda dan lama penyimpanan yang berbeda 
pula. Menggunakan 4 perlakuan yaitu: (P0) tanpa 
penambahan sari kunyit, (P1) penambahan 25% sari 
kunyit, (P2) penambahan 50% sari kunyit, dan (P3) 
penambahan 75% sari kunyit. Lama penyimpanan telur 
asin adalah hari ke 0, hari ke 7, dan hari ke 14. Metode 
penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 4 
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perlakuan konsentrasi, 3 lama penyimpanan, 4 ulangan, 
dan 5 panelis. Data yang diperoleh dianalisa dengan 
menggunakan analisa ragam dan dilanjutkan dengan Uji 
Beda Nyata Jujur (UBNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh telur asin 
dengan penambahan sari kunyit dan lama simpan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kadar lemak, sedangkan perlakuan lama simpan 
tidak berpengaruh nyata. Perlakuan konsentrasi dan lama 
simpan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap total 
mikroorganisme, dan perlakuan lama simpan tidak 
berpengaruh nyata terhadap organoleptik (warna putih, 
warna kuning, aroma, tekstur, rasa), namun perlakuan 
konsentrasi sari kunyit berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01). Perlakuan terbaik pengaruh telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama penyimpanan pada 
P1H14 (Penambahan 25% dan lama penyimpanan hari ke 
14) sebesar 0,87. 

Kesimpulan penelitian ini adalah nilai rata-rata 
pengaruh telur asin dengan penambahan sari kunyit dan 
lama penyimpanan dapat menurunkan kadar lemak. 
Perlakuan konsentrasi dan lama penyimpanan terhadap 
mikroorganisme dapat menurunkan total bakteri dan 
dapat memperpanjang daya simpan. Pengaruh telur asin 
dengan penambahan sari kunyit dan lama penyimpanan 
tidak berpengaruh terhadap organoleptik (warna putih 
telur, warna kuning telur, aroma, tekstur, rasa). Perlakuan 
terbaik pada pengaruh telur asin dengan penambahan sari 
kunyit dan lama penyimpanan adalah perlakuan dengan 
penambahan 25% sari kunyit dan lama penyimpanan hari 
ke 14.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telur adalah satu sumber protein hewani yang 
memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi 
tinggi. Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya 
relatif murah. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, 
bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, 
dan lain sebagainya. Telur terdiri dari 13% protein, 12% 
lemak, serta vitamin, dan mineral. Nilai tertinggi telur 
terdapat pada bagian kuning telur. Kuning telur 
mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta 
mineral seperti: besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin 
B kompleks. Sebagian protein dan semua lemak terdapat 
pada kuning telur. Adapun putih telur yang jumlahnya 
sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 
jenis protein dan sedikit karbohidrat (Fanani, 2011). 
Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik 
kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat 
serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Usaha 
pengawetan sangat penting untuk mempertahankan 
kualitas telur.  

Telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan 
lebih dari 2 minggu di ruang terbuka. Kerusakan tersebut 
meliputi kerusakan yang tampak dari luar dan kerusakan 
yang baru dapat diketahui setelah telur pecah (Wulandari, 
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2004). Kerusakan pertama berupa kerusakan alami 
(pecah, retak). Kerusakan lain adalah akibat udara dalam 
isi telur keluar sehingga derajat keasaman naik. Sebab 
lain adalah karena keluarnya uap air dari dalam telur 
yang membuat berat telur turun serta putih telur encer 
sehingga kesegaran telur merosot. Kerusakan telur dapat 
pula disebabkan oleh masuknya mikroba ke dalam telur, 
yang terjadi ketika telur masih berada dalam tubuh 
induknya. Kerusakan telur terutama disebabkan oleh 
kotoran yang menempel pada kulit telur. Cara mengatasi 
dengan pencucian telur sebenarnya hanya akan 
mempercepat kerusakan. Jadi pada umumnya telur yang 
kotor akan lebih awet daripada yang telah dicuci. 
Penurunan mutu telur sangat dipengaruhi oleh suhu 
penyimpanan dan kelembaban ruang penyimpanan 
(Haris, 2008).  

Yuniati dan Almasyhuri (2012) mengatakan bahwa 
kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski 
tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain  
seperti telur ayam, karena telur itik memiliki nilai gizi 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur  ayam, dan 
memiliki cangkang yang lebih kuat sehingga dalam 
proses pengasinan mengurangi terjadinya retak atau 
pecah. Keuntungan telur yang diasinkan yaitu dapat 
disimpan lebih lama, rasa amis telur akan berkurang, dan 
kandungan gizi pun meningkat.  

Bentuk olahan telur itik yang sampai saat ini adalah 
telur asin. Telur asin merupakan telur yang diawetkan 
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dengan cara diasinkan. Tujuan utama dari proses 
pengasinan telur ini selain membuang rasa amis dan 
menciptakan rasa yang khas adalah untuk 
memperpanjang masa simpan telur (Wahyuni dan 
Astawan, 1989). Garam yang merupakan faktor utama 
dalam proses pengasinan telur berfungsi sebagai bahan 
pengawet yang akan mencegah pembusukan telur, 
sehingga akan meningkatkan daya simpannya. Semakin 
tinggi kadar garam yang diberikan dalam proses 
pengasinan telur maka akan semakin meningkatkan daya 
simpannya. Namun di sisi lain, telur akan menjadi tidak 
disukai oleh konsumen karena rasanya yang terlalu asin 
(Soekarto, 1998). 

Telur  merupakan  medium  pertumbuhan  yang  
baik  bagi  mikroorganisme karena mengandung  
senyawa-senyawa  yang dapat menjadi  sumber nutrien  
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme 
dapat menyebabkan kerusakan pada  telur  sehingga  
menjadi  busuk,  serta  menghasilkan  racun  yang  dapat 
menyebabkan  terjadinya keracunan makanan. Adanya 
mikroorganisme,  terutama jumlah  dan  macamnya  
dapat  memberikan  keterangan  yang  mencerminkan 
kualitas  suatu  bahan  makanan  bila  ditinjau  dari  segi  
mikrobiologisnya (Pelczar, Raid, dan Chan,  1988). 
Panjangnya  mata  rantai  tata  niaga  dan  proses  
penyimpanan  yang  kurang memadai  dapat  
menyebabkan  telur  mengalami  kerusakan  walaupun  
sudah diawetkan  dengan  cara  pengasinan. Untuk  itu  
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diperlukan  gabungan  dari metode pengawetan  yang  
lain,  yang  dapat mempertahankan  kualitas  telur  asin  
sehingga dapat  memperpanjang  masa  simpannya.  
Metode  pengawetan  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  
penggunaan  senyawa antimikrobia/antibakteri  yang  
berfungsi  sebagai  bahan  pengawet.  Selama  ini 
sebagian  besar  bahan  pengawet  berasal  dari  bahan  
kimia  sintetik.  Berdasarkan penelitian  bahan-bahan  
tersebut  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi 
kesehatan, maka  sebagai  alternatif  pemecahannya  
dapat  digunakan  bahan-bahan pengawet alami yang 
lebih aman untuk dikonsumsi (Ardiansyah, 2005). 

Kunyit secara alami mengandung zat-zat 
antibakteri seperti kurkumin dan minyak atsiri yang 
merupakan senyawa turunan fenol. Senyawa fenol dapat 
masuk ke sitoplasma sel bakteri dan merusak sistem kerja 
sel serta berakibat lisisnya sel, sehingga dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri. Jumlah kurkumin 
yang aman dikonsumsi manusia adalah 100 mg/hari 
(Rusli, 2009). Penambahan kunyit dalam bahan makanan 
dapat mempertahankan kesegaran dan nilai gizinya, 
meningkatkan palatabilitas dan untuk memperpanjang 
masa simpan (Ali, Marrif, Noureldayen, Bakheit, dan 
Blunden, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 
suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan 
sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dengan lama 
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penyimpanan yang berbeda terhadap kadar lemak, 
mikroorganisme dan organoleptik telur asin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: 
a. Bagaimana pengaruh telur asin yang ditambahkan 

sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan lama 
simpan terhadap kadar lemak, mikroorganisme dan 
orgnoleptik (warna putih telur, warna kuning telur, 
aroma, tekstur, dan rasa). 

b. Berapa persen penambahan sari kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan lama simpan terhadap perlakuan 
terbaik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh telur asin yang 
ditambahkan sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan 
lama simpan serta perlakuan terbaik terhadap kadar 
lemak, mikroorganisme, dan organoleptik (warna putih 
telur, warna kuning telur, aroma, tekstur, dan rasa).  
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi, inovasi, masukan, dan pertimbangan 
lebih lanjut dalam penambahan sari kunyit dengan 
konsentrasi yang berbeda dan lama simpan pembuatan 
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telur asin, dan juga sebagai sarana pembangunan ilmu 
pengetahuan dan sumber informasi penelitian untuk 
semua pihak yang terkait. 
 

1.5 Kerangka Pikir 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani 
yang memilik rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi 
tinggi. Selain itu telur 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. Nilai tertinggi telur 
terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur 
mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta 
mineral seperti : besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin 
B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak 
terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur yang 
jumlahnya sekitar 60 % dari seluruh bulatan telur 
mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat 
(Fanani, 2011).  

Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, 
baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat 
serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur 
(Anriani, Ketut, dan Rudyanto, 2012). Usaha pengawetan 
sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur. 
Adapun pengawetan yang digunakan, misalnya dengan 
cara pengasinan. Untuk itu diperlukan gabungan dari 
metode pengawetan lain yang dapat mempertahankan 
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kualitas telur asin, sehingga dapat memperpanjang masa 
simpan dan mempertahankan kualitas organoleptiknya. 
Salah satu metode pengawetan yang dapat digunakan 
adalah dengan penambahan pengawet dari bahan-bahan 
alami seperti sari kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 
terbukti dapat menghambat atau membunuh mikroba 
(Ardiansyah, 2005). Diharapkan dengan penambahan sari 
kunyit pada saat pembuatan telur asin dapat menghambat 
atau bahkan membunuh mikroba, menurunkan kadar 
lemak dan memperbaiki kualitas organoleptik pada telur 
yang dihasilkan nantinya. Perlu dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh telur asin dengan penambahan sari 
kunyit (Curcuma domestica Val.). 
 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan sari 
kunyit (Curcuma domestica Val.) pada pembuatan telur 
asin dengan lama simpan berbeda dapat menurunkan 
kadar lemak, menurunkan total mikroorganisme, 
memperbaiki kualitas organoleptik (warna putih, warna 
kuning, aroma, tekstur, dan rasa) dan menambah daya 
simpan telur asin pada suhu ruang.  
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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Asin 

Telur asin merupakan salah satu produk hasil 
olahan telur yang telah mengalami proses pengawetan 
agar mempunyai masa simpan yang lebih lama dan telah 
memiliki rasa yaitu rasa asin. Telur asin merupakan telur 
yang diawetkan dengan cara diasinkan dengan garam 
(NaCl). Pengasinan telur merupakan salah satu upaya 
untuk mengawetkan telur segar, mengurangi bau amis 
serta menciptakan rasa yang khas 
(Nurhidayat,Sumarmono, dan Wasito, 2013). Pengasinan 
telur merupakan suatu upaya untuk pengawetan telur 
yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan 
merendam telur di dalam larutan garam ataupun dengan 
membungkus telur dalam adonan garam dan batu bata. 
Telur asin tersebut bersifat stabil, aroma dan rasa 
telurnya terasa nyata, penampakan putih dan kuning 
telurnya baik (Wikananstri dan Nurrahman, 2013). 

Menurut Kaewmanee et al. (2011), telur asin 
adalah telur olahan berkalsium tinggi yang mengandung 
hampir semua unsur gizi dan mineral sehingga baik 
dikonsumsi oleh bayi hingga lansia. Telur asin 
mengandung hampir semua unsur gizi dan mineral yang 
lengkap, kandungan kalsium meningkat 2,5 kali setelah 
pengasinan. Telur asin sangat dianjurkan untuk 
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dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh 
kembang, ibu hamil dan menyusui, orang yang sedang 
sakit atau dalam proses penyembuhan, serta lanjut usia. 

Tabel 1. Komposisi telur itik dengan telur itik asin. 

Komposisi Telur Itik 
Telur Itik 

Asin 
Kalori (Kal) 189 195 
Protein (g) 13,1 13,6 
Lemak (g) 14,3 13,6 
Hidrat arang (g) 0,8 1,4 
Kalsium (mg) 56 120 
Fosfor (mg) 175 157 
Besi (mg) 2,8 1,8 
Vitamin A (S.I) 1230 841 
Vitamin B1 (mg) 0,18 0,28 
Air (g) 70,8 66,5 
Sumber: Anonimus (2004). 

Apendi,Widayaka, dan Sumarmono (2013) 
mengatakan bahwa kandungan telur asin adalah kalsium 
meningkat dan bagian kuning telur mengandung hampir 
semua vitamin (kecuali vitamin C) serta sumber mineral 
seperti besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, 
magnesium, mangan, kalium, natrium, seng, klorida, dan 
sulfur serta vitamin D alami. Kandungan mineral yang 
lengkap pada telur tidak sama dengan bahan pangan 
tunggal lainnya, kecuali susu. Keunggulan dari 
pengasinan telur yaitu dapat memperpanjang masa 
simpan, menambah cita rasa, meningkatkan nilai 
ekonomis, meningkatkan selera konsumen, mencegah 
keluarnya CO2 yang mengakibatkan berat telur menurun, 
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serta mencegah masuknya bakteri dan kapang pada telur 
(Umi, Kafri, dan Aji, 2012). 

Khozin, Sujono, Khasanah, dan Safitri (2003) 
menyatakan bahwa ada beberapa keunggulan telur asin 
yaitu: 1) Telur yang diasinkan bersifat stabil, dapat 
disimpan tanpa mengalami proses perusakan selama ± 3 
minggu. 2) Dengan pengasinan rasa amis telur akan 
berkurang, tidak berbau busuk, dan rasanya enak. 
Menurut Kastawan, Sudaryanto, dan Nopianto (2012), 
penilaian terhadap mutu telur asin dapat dilakukan 
dengan menggunakan parameter berikut: 

1. Telur asin stabil sifatnya, artinya dapat disimpan 
lama tanpa mengalami kerusakan. Semakin 
banyak garam yang digunakan dan semakin lama 
waktu pengasinan, telur akan semakin awet dan 
asin. Setiap orang mempunyai selera yang 
berbeda mengenai rasa asin ini. Karena itu, 
penggaraman garam dan waktu pengasinan 
sebaiknya dibatasi, sampai taraf yang enak 
dinikmati oleh lidah konsumen. 

2. Aroma dan rasanya enak. Telur asin yang baik 
akan bebas dari rasa amis, pahit, bau amoniak, 
bau busuk, serta rasa dan bau lainnya yang tidak 
diharapkan. 

3. Telur asin yang baik hanya mengandung minyak 
di bagian pinggirnya saja. 

4. Apabila campuran adonan garam yang digunakan 
tidak sempurna, yang dihasilkan adalah putih 
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telur yang berwarna kebiruan. Bila kedalam 
adonan ditambahkan sedikit kapur, putih telur 
akan berwarna kekuningan. 

5. Letak kuning telur yang dikehendaki adalah di 
tengah-tengah. Apabila bergeser, kemungkinan 
penyebabnya adalah telur segar yang digunakan 
sudah rusak atau peletakan telur dalam tempayan 
tidak tepat. Sebaiknya telur diletakkan dengan 
bagian tumpulnya menghadap ke atas. 
 
Fanani (2011) menyatakan bahwa proses 

pembuatan telur asin ada beberapa cara. Namun 
kebanyakan orang lebih memilih dengan cara direndam 
atau dibalut dalam adonan garam dicampur dengan 
serbuk bata merah, tanah liat, abu gosok. Selain itu juga 
ada yang merendamnya dengan cairan teh bercampur 
dengan adonan garam. Dalam hal ini kesemua cara 
tersebut bertujuan sama yaitu membuat telur itik menjadi 
telur yang berasa asin. Tetapi ada juga yang mencoba 
membuat telur asin dengan ditambahkan rasa jahe, rasa 
jeruk, bahkan rasa cabai kedalam larutan garamnya, 
sehingga rasa telur tersebut tidak hanya asin, melainkan 
berpadu dengan rasa lain yang telah ditambahkan 
kedalam adonan garam tersebut. 

 
2.2 Karakteristik dan Manfaat Tanaman Kunyit 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) termasuk salah 
satu tanaman rempah dan obat, habitat asli tanaman ini 
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meliputi wilayah Asia khususnya Asia Tenggara. 
Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah 
Indo-Malaysia, Indonesia, Australia bahkan Afrika. 
Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa 
Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah 
ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau 
untuk menjaga kesehatan dan kecantikan (Ardiansyah, 
2005).  

 

Gambar 1. Tanaman Kunyit (Curcuma domestica Val.) 
(Anonimus, 2013) 

 

Beberapa penelitian secara in vitro dan in vivo 
menunjukkan, kunyit mempunyai aktivitas sebagai 
antiinflamasi (anti peradangan), aktivitas terhadap peptic 
ulcer, antitoksin, antihiperlipidemia, dan aktivitas 
antikanker (Soemiati dan Elya, 2002). Kandungan utama 
kurkumin dan minyak atsiri, berfungsi untuk pengobatan 
hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, anti 
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mikroba (broad spectrum), anti kolesterol, anti HIV, 
antitumor (menginduksi apostosis), menghambat 
perkembangan sel tumor payudara (hormone dependent 
and independent), menghambat ploriferasi sel tumor pada 
usus besar (dose-dependent), anti invasi, anti rheumatoid 
arthritis (rematik), mempunyai prospek yang cerah pada 
sektor industri hilir dalam berbagai bentuk (ekstrak, 
minyak, pati, makanan/minuman, kosmetika, produk 
farmasi dan IKOT/IOT). Diabetes melitus, tifus, usus 
buntu, disentri, sakit keputihan, haid tidak lancar, perut 
mulas saat haid, memperlancar ASI, amandel, berak 
lendir, morbili, cangkrang (waterproken) (Parvathy, 
Negi, dan Srinivas, 2009). 

 
2.2.1 Komposisi Nutrien dan Senyawa Aktif Tanaman 

Kunyit 

Zat warna curcuminoid suatu senyawa 
Diarylheptanoide 3-4% terdiri dari Curcumin, 
Dihydrocurcumin, Desmethoxy curcumin dan 
Bisdesmethoxy curcumin. Minyak atsiri 2-5% terdiri dari 
seskuiterpen dan turunan Phenylpropane yang meliputi 
Turmeron, ar-Turmeron, a- dan b-Turmeron, Curlon, 
Curcumol, Atlanton, Turmerol, b-Bis-abolen, b-
Sesquiphellandren, Zingiberen, ar-Curcumene, Humulen, 
A-rabinosa, Fruktosa, Glukosa, Pati, Tanin dan Damar 
4,7 serta mineral yaitu Mg, Mn, Fe, Cu, Ca, Na, K, Pb, 
Zn, Co, Al dan Bi (Pratikno, 2010). 
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Rimpang muda kulitnya kuning muda dan 
berdaging kuning, setelah tua kulit rimpang menjadi 
jingga kecoklatan dan dagingnya jingga terang agak 
kuning. Rimpang kunyit mengandung bahan-bahan 
seperti minyak atsiri, phelkandere, sabinene, cineol, 
zingeberence, turmeron, champene, camphor, 
sesquiterpene, caprilic acid, methoxinnamic acid, 
thelomethycarbinol, curcumene, dan zat pewarna yang 
mengandung alkaloidcurcumin (Hartono dkk., 2005). 
Curcumin adalah zat warna kuning yang dikandung oleh 
kunyit, rata-rata 10,29%, memiliki aktifitas biologis 
berspektrum luas antara lain antihepototoksik, 
antibakteri, dan antioksidan. Rimpang kunyit terutama 
digunakan untuk keperluan dapur (bumbu, zat warna 
makanan), kosmetika maupun dalam pengobatan 
tradisional (Parvathy, Negi, dan Srinivas, 2009). 
 

2.3 Kadar Lemak 

Lemak merupakan bagian dari lipid yang 
mengandung asam lemak jenuh bersifat padat. Lemak 
merupakan senyawa organik yang terdapat di alam serta 
tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik 
nonpolar, misalnya dietil eter (C2H5OC2H5), kloroform 
(CHCl3), benzena, hexana dan hidrokarbon lainnya. 
Lemak dapat larut dalam pelarut tersebut karena lemak 
 mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut (Apendi 
dkk., 2013). 
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Metode kadar lemak yang terdapat di bahan pangan 
dapat dilakukan dengan mengekstraksi lemak. Namun 
mengekstrak lemak secara murni sangat sulit dilakukan, 
sebab pada waktu mengekstraksi lemak akan terekstraksi 
pula zat-zat yang larut dalam lemak seperti sterol, 
phospholipid, asam lemak bebas, pigmen karotenoid, 
khlorofil, dan lain-lain (Fanani, 2011). Pelarut yang 
digunakan harus bebas dari air (pelarut anhydrous) agar 
bahan-bahan yang larut dalam air tidak terekstrak dan 
terhitung sebagai lemak dan keaktifan pelarut tersebut 
menjadi berkurang (Kastawan dkk., 2012). 

Sifat-sifat dari lemak dapat diidentifikasi dengan 
beberapa metode terdapat dua metode untuk 
mengekstraksi lemak yaitu metode ekstraksi kering dan 
metode ekstraksi basah. Metode kering pada ekstraksi 
lemak mempunyai prinsip bahwa mengeluarkan lemak 
dan zat yang terlarut dalam lemak tersebut dari sampel 
yang telah kering benar dengan menggunakan pelarut 
anhydrous. Keuntungan dari metode kering ini, penelitian 
menjadi amat sederhana, bersifat universal dan 
mempunyai ketepatan yang baik. Kelemahannya metode 
ini membutuhkan waktu yang cukup lama, pelarut yang 
digunakan mudah terbakar dan adanya zat lain yang ikut 
terekstrak sebagai lemak (Widyantoro dkk., 2013). Pada 
penelitian penetapan kadar lemak digunakan metode 
ekstraksi kering yaitu metode Soxhlet. 

Metode Soxhlet termasuk jenis ekstraksi 
menggunakan pelarut semikontinu. Ekstraksi dengan 
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pelarut semikontinu memenuhi ruang ekstraksi selama 5 
sampai dengan 10 menit dan secara menyeluruh 
memenuhi sampel kemudian kembali ke tabung 
pendidihan. Kandungan lemak diukur melalui berat yang 
hilang dari contoh atau berat lemak yang dipindahkan. 
Metode ini menggunakan efek perendaman dan tidak 
menyebabkan penyaluran. Walaupun begitu, metode ini 
memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode 
kontinu (Fanani, 2011). 

Prinsip Soxhlet ialah ekstraksi menggunakan 
pelarut yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi 
ekstraksi kontiyu dengan jumlah pelarut konstan dengan 
adanya pendingin balik. Soxhlet terdiri dari pengaduk 
atau granul anti-bumping, still pot (wadah penyuling, 
bypass sidearm, thimble selulosa, extraction liquid, 
syphon arm inlet, syphon arm outlet, expansion adapter, 
condenser (pendingin), cooling water in, dan cooling 
water out (Suryatno dkk., 2012). 

 

2.4 Mikroorganisme  

Menurut  Buckle  et  al.  (1987),  mutu  
mikrobiologis  dari  suatu  produk makanan ditentukan 
oleh  jumlah dan  jenis mikroorganisme yang  terdapat 
dalam bahan pangan. Mutu mikrobiologis  ini akan 
menentukan ketahanan  lama simpan dari  produksi  
tersebut  ditinjau  dari  kerusakan  oleh  mikroorganisme, 
dan keamanan produk dari mikroorganisme ditentukan 
oleh  jumlah spesies patogenik yang  terdapat.  Jadi  
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kemampuan  untuk  mengukur  secara  tepat  jumlah 
mikroorganisme yang umum  terdapat dalam bahan 
pangan dan  jumlah organisme spesifik  yang  berada  
dalam  produk  pangan merupakan  dasar  yang  penting  
bagi mikrobiologi pangan. Hal tersebut meliputi dua 
pertimbangan utama yaitu: 
1.  Pengambilan contoh yang tepat dari produk yang akan 

diujikan.  
2. Enumerasi atau penghitungan mikroorganisme yang 

terdapat dalam contoh   
Sebagian  besar  bahan  pangan  sudah  

terkontaminasi mikroba  sejak  awal proses  produksi.  
Penetrasi  mikroba  dapat  terjadi  pada  saat  penanganan  
bahan baku,  pengolahan,  penyimpanan  dan  
pendistribusian.  Penetrasi  mikroba  pada bahan  pangan  
yang  dikemas  dapat  terjadi  karena  integritas  
pengemasan  yang kurang baik, yaitu melewati celah 
pada ruang bangunan pengemas yang mungkin terjadi  
akibat  perekatan  yang  kurang  sempurna  pada  saat  
penutupan  ruang bangunan pengemas, juga dapat terjadi 
karena mikroba yang  terkandung di udara masuk melalui 
bahan pengemas yang memiliki permeabilitas uap air dan 
gas yang cukup tinggi pada saat  terjadi pertukaran uap 
air dan gas. Mikroba tersebut dapat terus  berkembang  
biak,  sehingga  jumlahnya  akan  meningkat  selama  
bahan melalui masa penyimpanan (Forsythe dan Hayes, 
1998). 



18 

 

Kondisi yang  sesuai, mikroba  akan  terus  
berkembang biak,  sehingga jumlah  akan  terus 
meningkat  dari waktu  ke waktu.  Peningkatan  tersebut  
dapat dipengaruhi oleh 1) Faktor intrinsik seperti 
ketersediaan sumber energi, pH, aktivitas air,  kandungan  
air,  dan  kondisi  subtrat 2) Faktor  ekstrinsik  seperti  
suhu  dan kosentrasi oksigen. Tingginya persediaan O2 
dan sumber energi khususnya protein akan 
meminimalisasi  terjadinya  seleksi mikroba dalam 
perebutan kebutuhan hidup, sehingga  
perkembanganbiakan  dapat  berlangsung  dengan  cepat.  
Peningkatan jumlah mikroba akan berlangsung  terus 
menerus dan akan berhenti  sampai pada saat fase 
perkembangbiakannya memasuki fase stasioner dimana  
jumlah mikroba yang mati seimbang dengan jumlah 
mikroba yang baru terbentuk (Nickklin, Cook, Paget,  
dan  Killington  1999).  Peningkatan  jumlah  mikroba  
aerob  selama  masa penyimpanan  pada  bahan  pangan  
yang  dikemas  sangat  dipengaruhi  oleh permeabilitas 
gas pada bahan pengemasnya,  tersedianya O2 yang 
masuk melalui pori-pori  pada  bahan  pengemas  
merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendukung 
perkembangbiakan,  hal  ini  disebabkan  karena  mikroba  
aerob  dalam perkembangbiakannya  sangat  tergantung  
pada  ketersediaan  O2  untuk  proses respirasi selnya 
(Tortora, Berbell dan Christine, 2002). 

Cara  mikroba  berkembang  biak  dengan  
menggandakan  diri  akan menghasilkan  dua  mikroba  
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yang  sama  bentuk,  ukuran,  dan  sifatnya.  Cara 
perkembangbiakan  tersebut  dinamakan  pembelahan  
atau  penggandaan  sel.  Pada kondisi perkembangbiakan 
optimal,  sel mikroba dapat menggandakan diri hanya 
dalam  waktu  20  menit,  dimana  sekitar  14  menit  
digunakan  untuk  replikasi kromosom  dan  sintesa  
makromolekul  penyusun  sel,  dan  6  menit  selanjutnya 
digunakan  untuk menyelesaikan pembelahan  sel. Dalam 
waktu penggandaan  sel tersebut, dari  satu  sel mikroba  
akan mencapai  jumlah  satu  juta  sel dalam waktu 6,6 
jam (Tortora et al., 2002). 

Marriot  (1995)  menyatakan  bahwa  
perkembangbiakan  mikroba  pada bahan pangan 
berlangsung dalam beberapa fase yang terjadi karena 
pengaruh dari kondisi bahan pangan  tersebut. Fase  
tersebut pada umumnya  terdiri dari lima periode yaitu: 
1. Periode  adaptasi  (Lag  Phase)  yaitu  dimana  

mikroba  berusaha menyesuaikan  dengan  bahan  
pangan,  dan  akan  terdapat  mikroba  yang tidak  
sesuai  hingga  tidak  dapat  bertahan,  mikroba  yang  
bertahan  akan melalui periode selanjutnya.  

2. Periode pertumbuhan  (Logarithmic Growth Phase) 
yaitu dimana mikroba berkembang biak dengan 
sangat pesat secara eksponensial karena kondisi 
substrat  sesuai  untuk  perkembangbiakan  bagi  
mikroba  yang  telah  lolos seleksi pada fase pertama. 

3. Periode  stasioner  (Stationary  Growth  Phase)  
yaitu  perkembangan melambat  dan  pertumbuhan  
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jumlah  mikroba  akan  terhenti  karena  angka 
kematian dan perkembangbiakan seimbang, hal ini 
terjadi karena pembatas dari  faktor  lingkungan  atau  
bahan  pangan  yang  tidak  mampu  lagi 
menyediakan  kebutuhan  yang  cukup  bagi  
perkembangbiakan  mikroba, juga  terjadi  karena  
pengaruh  hasil  samping  metabolisme  mikroba  
dan terjadi kompetisi tempat oleh mikroba.  

4. Periode  kematian  (Decline  Death  Phase)  yaitu  
dimana  angka  kematian mikroba  melampaui  
angka  perkembangbiakannya,  hal  ini  terjadi  
karena habisnya makanan.  

5. Reduced  Death  Phase  yaitu  sel  mikroba  telah  
mati  dan  mikroba terdegradasi,  setelah  fase  ini  
berakhir,  mikroba  lain  dapat  melanjutkan 
dekomposisi dan kembali pada fase pertama. 
 
Setelah masa  inkubasi maka  jumlah koloni yang  

terdapat dapat dihitung. Tahap  ini  penting  karena  
pertumbuhan  yang meningkat  akan membuat  semakin 
sulit untuk dihitung. Penghitungan jumlah koloni 
disarankan berkisar antara  25-250  koloni.  Penggunaan  
alat  colony  counter  akan  sangat  menbantu dalam  
proses  penghitungan  jumlah  mikroba.  Biasanya  
jumlah  mikroba  yang terhitung  secara  keseluruhan  
disebut  Total  Plate  Count  (TPC  digunakan  untuk 
mengetahui  jumlah mikroorganisme). Pengukuran  TPC  
tidak  diperlukan media tertentu untuk bakteri tertentu, 
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namun dapat digunakan media NA (Nutrient Agar)  yang 
merupakan media  bagi  pertumbuhan mikroorganisme  
secara umum. Ini  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  
pertumbuhan mikroba  di  dalam  atau  di  luar produk  
daging,  pada  udara  dan  air,  dan  pada  peralatan  serta  
fasilitas  (Aberle, Foerrest, Gerrard, Mills, Hendrik, 
Judge dan Merkel, 2001). 
 

2.5 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah penilaian secara sensori 
yang dilakukan dengan menggunakan indera pengecap, 
perasa pada waktu bahan pangan disajikan. Penilaian 
menggunakan indera pengecap dan perasa dipakai untuk 
mengukur mutu bahan pangan dalam rangka 
pengendalian mutu pengembangan produk yang baru 
(Susrini, 1991). Organoleptik dari suatu bahan pangan 
akan mempengaruhi diterima atau ditolak bahan pangan 
tersebut oleh masyarakat sebelum menilai kandungan 
gizi dari bahan pangan (Winarno, 2004). 

Syarat-syarat yang harus ada dalam uji 
organoleptik adalah adanya contoh (sampel), adanya 
panelis, dan pernyataan respon yang jujur. Dalam 
penilaian bahan pangan sifat yang menentukan diterima 
atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya (Lukito 
dkk., 2012). Penilaian indrawi ini ada enam tahap yaitu 
pertama menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan 
klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan 
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yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat 
indrawi produk tersebut (Soekarto, 1998). 

Uji organoleptik harus dilakukan dengan cermat 
karena memiliki kelebihan dan kelemahan. Uji 
organoleptik memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu 
produk karena berhubungan langsung dengan selera 
konsumen. Selain itu, metode ini cukup mudah dan cepat 
untuk dilakukan, hasil pengukuran dan pengamatannya 
juga cepat diperoleh. Dengan demikian, uji organoleptik 
dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan 
produksi atau pemasarannya. Uji organoleptik juga 
memiliki kelemahan dan keterbatasan akibat beberapa 
sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan. Manusia 
merupakan panelis yang terkadang dapat dipengaruhi 
oleh kondisi fisik dan mental, sehingga panelis dapat 
menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. Selain itu 
dapat terjadi pula salah komunikasi antara pembuat 
produk dan panelis (Wikanastri dan Nurrahman, 2013). 

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak 
stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama 
penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur 
atau viskositas dapat pula mengubah cita rasa (Winarno, 
2004). Menurut Kartika (1992), rasa yang diterima 
panelis berkaitan dengan penglihatan, pembauan, dan 
perabaan. Pemberian bumbu-bumbu umumnya bertujuan 
untuk memberikan rasa tertentu pada suatu produk 
dengan proses. 
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Metode dalam pengujian mutu organoleptik bahan 
pangan dapat digunakan untuk membedakan kualitas 
bahan pangan tentang bau, rasa, tekstur secara langsung 
dan pengujian mutu (Larmond, 1997). Menurut Soekarto 
(1998), ada 4 parameter utama yang perlu dinilai, yaitu : 
warna, bau, rasa, dan tekstur. Kriteria dan mutu sensoris 
telur asin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria mutu sensoris telur asin 

Jenis uji Satuan Persyaratan 
Keadaan :   

a. Bau - Normal 
b. Warna - Normal 
c. Kenampakan - Normal 

Garam b/b % Minimal 2,0 
Cemaran mikroba   

a. Salmonella Koloni/25 
gram 

Negatif 

b. Stapylococcus aurous Koloni/gr Negatif 
Sumber: Anonimus (1996) 

2.5.1 Warna 

 Ada tiga penyebab warna suatu bahan pangan 
yaitu pigmen yang secara alami terdapat pada bahan 
pangan, reaksi karamelisasi, reaksi maillard, oksidasi dan 
penambahan zat pewarna alami atau buatan (Winarno, 
2004). Warna yang terdapat pada bahan pangan dapat 
memberikan petunjuk mengenai perubahan dalam 
makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan.  
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2.5.2 Aroma 

 Bau/aroma makanan dapat menentukan kelezatan 
bahan pangan dan tingkat keinginan seseorang untuk 
memakannya. Bau makanan baru dapat dikenali bila 
berbenturan uap yang diterima oleh sistem saraf pembau 
(Winarno, 2004). Aroma yang diterima oleh hidung dan 
otak lebih banyak merupakan campuran atau ramuan dari 
empat bau utama yaitu harum, asam, tengik, dan hangus 
(Meyer, 1971). 
 

2.5.3 Tekstur 

 Tekstur suatu bahan pangan dipengaruhi oleh 
bentuk dan susunan strukturnya, dan hal ini sangat 
tergantung pada penanganan dan pengolahan bahan 
pangan tersebut. Tekstur dari bahan pangan dapat 
dievaluasi dengan uji mekanik (menggunakan instrumen) 
atau dengan analisis secara penginderaan (Caric, 1992). 
 Tekstur telur merupakan salah satu penentu 
kualitas telur. Kesan keempukan secara keseluruhan 
meliputi tiga aspek yaitu kemudahan awal penetrasi gigi 
ke dalam telur, mudahnya telur dikunyah menjadi 
potongan-potongan yang lebih kecil, dan jumlah residu 
yang tertinggal setelah pengunyahan (Bratzler, 1971). 
Keempukan telur dapat ditentukan dengan dua metode 
yaitu organoleptik dan fisik. Metode organoleptik dapat 
dilakukan dengan cara uji panel cita rasa yaitu melalui 
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sentuhan atau rabaan dengan tangan dan bagian-bagian 
mulut. 
 

2.5.4 Rasa 

 Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh 
kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada papilla yaitu 
bagian noda merah jingga pada lidah. Rasa mempunyai 4 
cecapan utama yaitu asin, asam, manis, dan pahit 
(Winarno, 2004). Rasa pada produk telur asin dapat 
dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi selama proses 
pengolahan pangan misalnya reaksi pencoklatan serta 
kandungan kurkumin (Sumarta, 2007). Rasa suatu bahan 
pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan 
apabila telah mendapatkan perlakuan atau pengolahan 
maka rasanya akan dipengaruhi oleh bahan yang 
ditambahkan selama pengolahan (Damayanti, 2002). 
 

2.6 Lama Penyimpanan 

Lama penyimpanan bahan pangan merupakan 
jangka waktu dimana bahan pangan  tersebut  dianggap  
tetap  aman  dan  layak  untuk  dikonsumsi,  dapat 
digunakan  oleh  konsumen  seperti  kebutuhannya  dan  
kemasan  dapat mempertahankan keadaan bahan pangan 
yang dikemasnya. Jangka waktu tersebut ditentukan  oleh  
produsen  pembuat  bahan  pangan  dan  dimulai  setelah  
bahan pangan  selesai  diproduksi,  dimana  selama  
jangka  waktu  tersebut  terdapat keyakinan oleh 
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produsen dan konsumen tentang keamanan dan kualitas 
dari bahan pangan  yang  dihasilkan.  Lama  
penyimpanan  ditentukan  berdasarkan  salah  satu atau  
beberapa  faktor  kualitas  dari  bahan  pangan  yang  
dianggap  paling  penting yang  akan  berubah  selama  
lama  penyimpanan  sampai  mencapai  batas  terakhir  
yang masih dapat dianggap baik (Wikanastri dan 
Nurrahman, 2013).  

Dalam menentukan lama penyimpanan dari 
sebagian besar bahan pangan, jumlah mikroba 
merupakan faktor yang utama untuk menjadi dasar 
pertimbangan, karena jumlah mikroba akan 
mempengaruhi keamanan dari bahan pangan tersebut 
untuk dikonsumsi, dimana keamanan merupakan  faktor 
yang paling penting dari kelayakan  konsumsi  
dibandingkan  beberapa  faktor  lainnya  seperti  
penampakan dan nilai nutrisi (Komariah, Arief dan 
Wiguna, 2004). 
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BAB III. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 
2014 di Laboratorium Mikrobiologi dan Fisiko Kimia 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
Organoleptik dilakukan di Gedung 4 Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini adalah pengaruh telur asin 
yang ditambahkan sari kunyit pada lama penyimpanan 
yang berbeda. Menggunakan 4 perlakuan yaitu: P0 
(kontrol), P1 (penambahan sari kunyit 25%), P2 
(penambahan sari kunyit 50%), dan P3 (penambahan sari 
kunyit 75%).   
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Baskom, timba, panci, kompor, pisau, timbangan digital, 
juicer, sendok, soxhlet, kertas saring, labu lemak, oven, 
waterbath, desikator, erlenmeyer, autoklaf, pipet ukur, 
tabung reaksi, rak tabung reaksi, bunsen, penangas air, 
lemari pengeram, alat penghitung koloni (Colony 
Counter), alat penghomogen (Vortex),beakerglass, cawan 
petri, tissue, pisau, sendok, dan panelis. 
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3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Kunyit (Curcuma domestica Val.) dan garam yang 
diperoleh dari Pasar Besar Malang, telur itik (Anas 
platyrynchos) sebanyak 336 butir yang diperoleh dari 
Peternakan Itik Mojosari Mojokerto, hexane, Buffered 
Peptone Water (BPW), Potatoes Dextrose Agar (PDA), 
alkohol 80% dan aquades yang diperoleh dari toko 
Makmur Sejati Malang. Sampel yang digunakan dalam 
pengujian mikroorganisme hanya putih telur sedangkan 
pengujian kadar lemak menggunakan kuning telur, dan 
organoleptik menggunakan putih dan kuning telur.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
metode percobaan laboratorium. Rancangan penelitian 
yang dilakukan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
pola faktorial 4x3, dengan tiga faktor perlakuan yaitu 
pertama meliputi 4 perlakuan konsentrasi. Pengamatan 
dilakukan 3 perlakuan lama penyimpanan yaitu hari ke 0, 
hari ke 7 dan hari ke 14 dan menggunakan ulangan 
sebanyak 4 kali. Penelitian ini menggunakan 
penambahan sari kunyit (Curcuma domestica Val.) 
adalah: 

P0 : Tanpa sari kunyit (kontrol) 
P1 : sari kunyit 25% 
P2 : sari kunyit 50% 
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P3 : sari kunyit 75% 
Pengamatan dilakukan pada lama penyimpanan telur asin 
matang selama: 

H0  : hari ke-0 
H7  : hari ke-7 
H14  : hari ke-14 
 

Adapun kombinasi perlakuan yaitu: 

Konsentrasi 
Lama 

simpan 
Ulangan 

1 2 3 4 

P0 
H0 P0H0U1 P0H0U2 P0H0U3 P0H0U4 

H7 P0H7U1 P0H7U2 P0H7U3 P0H7U4 

H14 P0H14U1 P0H14U2 P0H14U3 P0H14U4 

P1 
H0 P1H0U1 P1H0U2 P1H0U3 P1H0U4 

H7 P1H7U1 P1H7U2 P1H7U3 P1H7U4 

H14 P1H14U1 P1H14U2 P1H14U3 P1H14U4 

P2 
H0 P2H0U1 P2H0U2 P2H0U3 P2H0U4 

H7 P2H7U1 P2H7U2 P2H7U3 P2H7U4 

H14 P2H14U1 P2H14U2 P2H14U3 P2H14U4 

P3 
H0 P3H0U1 P3H0U2 P3H0U3 P3H0U4 

H7 P3H7U1 P3H7U2 P3H7U3 P3H7U4 

H14 P3H14U1 P3H14U2 P3H14U3 P3H14U4 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati pada penelitian adalah 
kadar lemak, mikroorganisme, dan organoleptik (warna 
putih, warna kuning, aroma, tekstur, dan rasa). Analisa 
telur asin dengan penambahan sari kunyit meliputi: 
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a. Pengujian kadar lemak dengan metode Soxhlet, 
prosedur pengujian tertera pada Lampiran 4. 

b. Pengujian mikroorganisme dengan metode 
pengenceran, prosedur pengujian tertera pada 
Lampiran 5. 

c. Pengujian organoleptik (warna putih) telur asin 
pada panelis, analisa data pengujian tertera pada 
Lampiran 14. 

d. Pengujian organoleptik (warna kuning) telur asin 
pada panelis, analisa data pengujian tertera pada 
Lampiran 15. 

e. Pengujian organoleptik (aroma) telur asin pada 
panelis, analisa data pengujian tertera pada 
Lampiran 16. 

f. Pengujian organoleptik (tekstur) telur asin pada 
panelis, analisa data pengujian tertera pada 
Lampiran 17. 

g. Pengujian organoleptik (rasa) telur asin pada 
panelis, analisa data pengujian tertera pada 
Lampiran 18. 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang dianalisis adalah kadar lemak, 
mikroorganisme dan organoleptik (warna putih, warna 
kuning, aroma, tekstur, dan rasa) telur asin. Data tersebut 
dianalisis ragam dan apabila ada perbedaan yang nyata 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (UBNJ). Khusus 
untuk uji mikroorganisme data yang diperoleh ditabulasi 
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dan ditransformasikan ke bentuk logaritma (satuan log 
cfu/ml) sebelum dianalisa dalam bentuk analisis sidik 
ragam (ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur (UBNJ) 
(Yitnosumarto, 1991). Model skematis RAL adalah: 

Yij = µ + i + βj + εij 
Keterangan:   

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 
    ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 
i = Pengaruh pada ulangan ke-j 
βj = Pengaruh pada perlakuan ke-i 
εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ke-j 

 

3.6 Batasan Istilah 

Sari kunyit :  Sari yang di dapatkan dari 
proses ekstraksi kunyit 
dengan menggunakan 
alat pengekstraktor yaitu 
Juicer. 

Uji kadar lemak : Pengujian untuk 
mengetahui kadar lemak 
dalam suatu olahan 
dengan menggunakan 
alat Soxhlet. 

Uji mikroorganisme :   Jumlah total bakteri yang 
terdapat pada olahan 
telur asin dengan 
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menggunakan metode 
penghitungan dengan 
alat colony counter. 

Uji Organoleptik :  Cara pengujian dengan 
menggunakan indera 
manusia sebagai alat 
utama untuk pengukuran 
daya penerimaan 
terhadap produk. Penguji 
produk disebut sebagai 
panelis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit dan Lama 
Simpan Terhadap Kadar Lemak 

  Hasil analisis ragam (Lampiran 12) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar lemak. 
Rata-rata nilai kadar lemak telur asin yang ditambah sari 
kunyit dan  lama simpan ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata nilai kadar lemak (%) pada 
lama simpan telur asin dengan 
penambahan sari kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata  
H0 H7 H14 

P0 42,71±1,54 45,39±0,94 44,82±1,22 44,31±1,41d 
P1 34,89±1,38 35,85±1,30 34,22±2,15 34,99±0,82c 
P2 25,11±2,09 28,01±1,57 25,38±1,00 26,17±1,60b 
P3 12,17±0,37 13,06±1,33 12,63±0,28 12,62±0,45a 

Rata-rata  28,72±13,17 30,58±13,67 29,26±13,64  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P≤0,01). 

 

 Nilai rata-rata kadar lemak pada konsentrasi yang 
berbeda diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 
12,62-44,31%. Perlakuan konsentrasi terendah diperoleh 
dari P3 yaitu perlakuan dengan penambahan kunyit 
sebanyak 75% sebesar 12,62%, sedangkan konsentrasi 
kadar lemak dengan nilai tertinggi di peroleh P0 yaitu 
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perlakuan tanpa penambahan sari kunyit sebesar 44,31%. 
Nilai rata-rata kadar lemak dengan lama simpan yang 
berbeda berkisar 28,72-30,58%. Perlakuan lama simpan 
terendah diperoleh dari H0 yaitu lama simpan pada hari 
ke 0 sebesar 28,72%, sedangkan lama simpan dengan 
nilai tertinggi diperoleh H7 yaitu lama simpan pada hari 
ke 7 sebesar 30,58%. 
 Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar 
lemak. Nilai rata-rata kadar lemak berkisar 12,17-
45,39%. Nilai rata-rata terendah diperoleh P3H0 yaitu 
perlakuan dengan penambahan sari kunyit sebesar 75% 
dan lama simpan hari ke 0 sebesar 12,17%. Nilai rata-rata 
tertinggi diperoleh P0H7 yaitu perlakuan tanpa 
penambahan sari kunyit dan lama simpan hari ke 7 
sebesar 45,39%. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi sari kunyit, semakin 
berkurang kadar lemak telur asin. Menurut Norman 
(2008), kunyit mengandung antikolesterol sehingga telur 
asin yang ditambahkan kunyit dapat berkurang kadar 
lemaknya.  

Peningkatan kadar lemak hanya disebabkan 
adanya proses pengasinan yaitu penambahan garam 
sehingga kadar lemak pada telur asin meningkat. Proses 
pengasinan menurut Lai, Chi dan Ko (1997), dapat 
menyebabkan kenaikan kadar lemak dengan mekanisme 
bahwa selama pengasinan Low Density lipoprotein 
(LDL) yang merupakan mayoritas lemak dalam kuning 
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telur bereaksi dengan garam. Proses ini mengakibatkan 
struktur LDL menjadi rusak kemudian lemak yang 
dikandungnya menjadi bebas dan muncul ke permukaan. 
Oleh sebab itu, kadar lemak yang diperoleh pada telur 
itik asin lebih tinggi dibandingkan dengan kadar lemak 
telur itik segar.  Menurut Winarno dan Tim Lentera 
(2004), senyawa aktif kunyit yaitu minyak atsiri dan 
kurkumin dapat mengeliminasi lemak.  
 Penyimpanan telur asin yang baik dilakukan pada 
suhu 12-150C dan kelembaban udara 70-80% (Zulaekah 
dan Widiyaningsih, 2005). Menurut  Harry  (1962), 
keuntungan  dari  proses  pengasinan  telur  adalah telur 
mempunyai masa  simpan  yang  lebih  lama,  rasanya  
enak  dan  nilai  gizinya tetap  terjamin.  Ditinjau dari  
segi  ekonomis,  pengasinan  telur  dapat  meningkatkan  
nilai jual.  
 
4.2 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit dan Lama 

Simpan Terhadap  Total Mikroorganisme 
 

Hasil analisis ragam (Lampiran 13) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit dan 
lama simpan berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap 
total mikroorganisme. Rata-rata nilai total 
mikroorganisme dari perlakuan telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan 
pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata total mikroorganisme (log 
CFU/ml) telur asin pada penambahan 
sari kunyit dan lama simpan 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata  
H0 H7 H14 

P0 6,13±0,06c 7,15±0,05g 7,06±0,02g 6,78±0,56d 
P1 6,09±0,07c 7,08±0,04g 6,76±0,06defg 6,64±0,51c 
P2 5,54±0,20b 6,91±0,02fg 6,16±0,06c 6,20±0,69b 
P3 1,25±2,50a 6,78±0,06efg 5,91±0,10bc 4,65±2,97a 

Rata-rata  4,75±2,35a 6,98±0,17c 6,47±0,53b  

Keterangan: Superskrip yang berbeda 
(a,b,bc,c,d,defg,efg,fg,g) menunjukkan 
perbedaan  pengaruh yang sangat nyata 
(P≤0,01).  

 

 Nilai rata-rata total mikroorganisme pada 
konsentrasi yang berbeda berkisar log 4,65-6,78 CFU/ml. 
Perlakuan konsentrasi total mikroorganisme terendah 
diperoleh P3 yaitu penambahan sari kunyit sebesar 75% 
senilai log 4,65 CFU/ml, sedangkan perlakuan 
konsentrasi tertinggi diperoleh P0 yaitu tanpa 
penambahan sari kunyit sebesar log 6,78 CFU/ml. Nilai 
rata-rata perlakuan lama simpan berkisar log 4,75-6,98 
CFU/ml. Nilai rata-rata perlakuan lama simpan terendah 
diperoleh H0 yaitu lama simpan hari ke 0 sebesar log 
4,75 CFU/ml, sedangkan perlakuan lama simpan 
tertinggi diperoleh H7 yaitu lama simpan hari ke 7 
sebesar log 6,98 CFU/ml. 

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap total 
mikroorganisme. Nilai rata-rata mikroorganisme yang 
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diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara Log 1,25-
7,15 CFU/ml. Total mikroorganisme terendah diperoleh 
dari P3H0 yaitu perlakuan lama simpan selama hari ke 0 
dengan penambahan kunyit sebanyak 75% sebesar Log 
1,25 CFU/ml, sedangkan total mikroorganisme dengan 
nilai tertinggi diperoleh P0H7 yaitu perlakuan lama 
simpan selama hari ke 7 tanpa penambahan sari kunyit 
sebesar Log 7,15 CFU/ml. Penurunan bakteri dari 
perlakuan konsentrasi dipengaruhi oleh penambahan sari 
kunyit, semakin tinggi konsentrasi sari kunyit maka 
semakin rendah total bakteri pada telur asin itik (Yuniati, 
2011). Kunyit merupakan salah satu obat tradisional yang 
mengandung kurkuminoid, pada kunyit mampu 
membunuh bakteri. Kurkuminoid merupakan senyawa 
fenolik, oleh sebab itu diduga mempunyai mekanisme 
yang sama dengan senyawa fenol lainnya dalam 
fungsinya sebagai antibakteri (Parvathy, Negi dan 
Srinivas, 2009). Kurkuminoid efektif membunuh  bakteri 
E. coli, kurkuminoid juga mampu membunuh 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus dan Listeria 
monocytogenes (Norajit, Laohakunjit dan 
Kerdchoechuen, 2007). Senyawa fenol dapat masuk ke 
dalam sitoplasma sel bakteri dan merusak sistem kerja sel 
dan berakibat lisisnya sel bakteri. Pengujian secara  in 
vitro, kandungan fenol pada kunyit mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri (Kasihani, 2000).   

Widyantoro dkk. (2013) menyatakan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba akan 
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semakin cepat sel mikroorganisme terbunuh atau 
terhambat pertumbuhannya. Pertumbuhan 
mikroorganisme dipengaruh oleh faktor biotik dan 
abiotik. Faktor lingkungan biotik berhubungan dengan 
keberadaan organisme lain di dalam lingkungan hidup 
mikroorganisme yang bersangkutan. Faktor abiotik 
meliputi susunan dan jumlah senyawa  yang dibutuhkan 
di dalam lingkungan fisik, suhu, kelembaban, cahaya, 
baik yang berasal dari lingkungan maupun yang 
dihasilkan sendiri (Puspitasari, Nuhriawangsa dan 
Swastike, 2013).   

Wibawanti dkk.(2010) menyatakan bahwa 
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. 
Pada proses pembuatan telur, waktu penyimpanan dapat 
mempengaruhi perkembangbiakan bakteri. Waktu 
penyimpanan berhubungan dengan fase pertumbuhan 
bakteri, sehingga telur asin perlu dianalisis selama 
rentang waktu penyimpanan untuk mengetahui 
pertumbuhan bakteri. Berkurangnya kadar air 
menyebabkan telur menjadi lebih awet. Garam dapur 
akan masuk ke dalam telur dengan cara merembes 
melalui pori-pori kulit, menuju ke bagian putih dan 
akhirnya ke kuning telur. Garam dapur mula-mula akan 
diubah menjadi ion natrium (Na+) dan ion chlor (Cl-). Ion 
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chlor inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan 
pengawet, dengan menghambat pertumbuhan bakteri 
pada telur (Wahyuni dan Astawan, 1989).  
 
4.3 Pengaruh Penambahan Sari Kunyit dan Lama 

Simpan Terhadap Organoleptik 
 
 Pengujian organoleptik dilakukan berdasarkan 
parameter yang ditunjukkan Lampiran 6-10 pada telur 
asin dengan penambahan sari kunyit dan lama simpan 
yang berbeda. Hasil pengujian organoleptik pada telur 
asin yang telah ditambah sari kunyit dengan variasi 
konsentrasi dan lama simpan yang berbeda dapat dilihat 
sebagai berikut:  
 
4.3.1 Warna Putih Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 14) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap warna putih. 
Rata-rata nilai warna putih dari perlakuan telur asin 
dengan penambahan sari kunyit dan lama simpan 
ditunjukkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai warna putih pada lama 
simpan telur asin dengan penambahan 
sari kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata  
H0 H7 H14 

P0 5,00±0,01 5,00±0,01 5,00±0,01 5,00±0,01d 
P1 4,40±0,50 4,50±0,51 4,70±0,47 4,53±0,15b 
P2 3,80±0,52 4,20±0,52 3,90±0,45 3,97±0,21a 
P3 4,50±0,51 4,60±0,50 4,70±0,47 4,60±0,10c 

Rata-rata  4,43±0,49 4,58±0,33 4,58±0,47  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  yang sangat nyata 
(P≤0,01). 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
perlakuan konsentrasi warna putih berkisar 3,97-5,00. 
Nilai rata-rata terendah diperoleh P2 yaitu penambahan 
sari kunyit sebesar 50% sebesar 3,97, sedangkan rata-rata 
tertinggi diperoleh P0 yaitu tanpa penambahan sari kunyit 
sebesar 5,00. Nilai rata-rata perlakuan lama simpan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) pada warna putih, 
mempunyai nilai berkisar 4,43-4,58. Nilai rata-rata 
terendah diperoleh H0 yaitu lama simpan hari ke 0 
sebesar 4,43, sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh H7 
dan H14 yaitu lama simpan hari ke 7 dan ke 14 sebesar 
4,58.  

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan warna putih telur menunjukkan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap warna putih. Nilai 
rata-rata warna putih berkisar 3,80-5,00. Nilai rata-rata 
terendah diperoleh P2H0 yaitu penambahan sari kunyit 
50% dan lama simpan hari ke 0 sebesar 3,80, sedangkan 
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nilai rata-rata tertinggi diperoleh P0H0;P0H7;P0H14 yaitu 
tanpa penambahan sari kunyit dan lama simpan hari ke 0, 
hari ke 7, dan hari ke 14 sebesar 5,00.  

Warna putih berubah dimungkinkan karena warna 
larutan cenderung akan mengikuti warna putih telur. 
Penetrasi larutan garam dengan penambahan sari kunyit 
tidak akan terlihat berbeda terutama setelah telur 
dilakukan proses pengukusan sehingga panelis memberi 
penilaian netral pada keseluruhan sampel (Yuniati dan 
Almasyhuri, 2012). Zulaekah dan Widiyaningsih (2005), 
menyatakan bahwa kurkuminoid yang terdapat pada sari 
kunyit masuk melalui pori-pori telur yang menghasilkan 
rasa dan warna yang khas dari cairan sari kunyit, 
sehingga telur yang direndam dalam larutan ini akan 
bewarna kecoklatan.  
 
4.3.2 Warna kuning Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 15) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap warna 
kuning. Rata-rata nilai warna kuning dari perlakuan telur 
asin dengan penambahan sari kunyit dan lama simpan 
ditunjukkan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata nilai warna kuning pada lama 
simpan telur asin dengan penambahan 
sari kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 1,70±0,47 1,75±0,44 1,70±0,47 1,70±0,01a 
P1 4,20±0,41 4,30±0,47 4,30±0,47 4,27±0,06c 
P2 4,45±0,51 4,50±0,51 4,50±0,51 4,47±0,06d 
P3 2,55±0,51 2,55±0,51 2,55±0,51 2,50±0,01b 

Rata-rata  3,20±1,31 3,25±1,37 3,25±1,37  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P≤0,01). 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
perlakuan konsentrasi warna kuning berkisar 1,70-4,47. 
Nilai rata-rata terendah diperoleh P0 yaitu tanpa 
penambahan sari kunyit sebesar 1,70, sedangkan rata-rata 
tertinggi diperoleh P2 yaitu penambahan sari kunyit 
sebesar 50% sebesar 4,47. Nilai rata-rata perlakuan lama 
simpan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) pada warna 
kuning, mempunyai nilai berkisar 3,20-3,25. Nilai rata-
rata terendah diperoleh H0 yaitu lama simpan hari ke 0 
sebesar 3,20, sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh H7 

dan H14 yaitu lama simpan hari ke 7 dan ke 14 sebesar 
3,25.  

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan warna kuning telur menunjukkan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap warna kuning. Nilai 
rata-rata warna kuning berkisar 1,70-4,50. Nilai rata-rata 
terendah diperoleh P0H0;P0H7;P0H14 yaitu tanpa 
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penambahan sari kunyit  dan lama simpan hari ke 0, ke 7, 
dan ke 14 sebesar 1,70, sedangkan nilai rata-rata tertinggi 
diperoleh P2H7;P2H14 yaitu penambahan sari kunyit 
sebesar 50%  dan lama simpan hari ke 7 dan hari ke 14 
sebesar 4,50.  

Warna kuning menunjukkan 
bahwa perlakuan dengan penambahan sari kunyit pada 
larutan garam berpengaruh sangat nyata (P≤0,01). 
Menurut Kastawan dkk. (2012), telur asin yang 
berkualitas baik mempunyai warna kuning telur 
kemerahan. Semakin tinggi konsentrasi garam maka 
semakin tinggi tekanan osmotiknya sehingga akan 
mempercepat laju penetrasi garam ke kuning telur 
(Apendik dkk., 2013). Sari kunyit mempengaruhi warna 
dari kuning telur dengan cara menyelubungi larutan 
garam sehingga proses difusi terganggu. Semakin 
tinggi konsentrasi sari kunyit maka semakin banyak gel 
yang terbentuk sehingga larutan garam yang 
terperangkap akan semakin banyak dan kuning telur yang 
dihasilkan akan semakin pucat (Suliyani, 2007).  

Dehidrasi selama pengasinan meningkatkan 
keluarnya minyak, sedangkan besarnya minyak yang 
keluar seiring dengan pembentukan butiran-butiran 
berpasir pada kuning telur. Warna kuning telur sebelum 
diasin adalah kuning, warna akan berubah menjadi 
kuning kecokelatan, cokelat tua, orange, atau kuning 
cerah setelah melalui proses pengasinan. Perubahan 
warna kuning tersebut berhubungan dengan hilangnya air 
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dan sejumlah lemak yang menjadi bebas dari kuning telur 
(Lai et al., 1999). 

 
4.3.3 Aroma Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 16) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap aroma. Rata-
rata nilai aroma dari perlakuan telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan 
pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Rata-rata nilai aroma pada lama simpan 
telur asin dengan penambahan sari 
kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 1,50±0,51 1,55±0,51 1,40±0,50 1,47±0,06a 
P1 4,75±0,44 4,70±0,47 4,40±0,50 4,60±0,17d 
P2 4,65±0,49 4,35±0,49 4,55±0,51 4,47±0,15c 
P3 4,35±0,49 4,30±0,66 4,40±0,68 4,33±0,06b 

Rata-rata  3,78±1,53 3,70±1,48 3,68±1,52  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P≤0,01).  

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

perlakuan konsentrasi aroma berkisar 1,47-4,60. Nilai 
rata-rata terendah diperoleh P0 yaitu tanpa penambahan 
sari kunyit sebesar 1,47, sedangkan rata-rata tertinggi 
diperoleh P1 yaitu penambahan sari kunyit sebesar 25% 
sebesar 4,47. Nilai rata-rata perlakuan lama simpan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) mempunyai nilai berkisar 
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3,68-3,78. Nilai rata-rata terendah diperoleh H14 yaitu 
lama simpan hari ke 14 sebesar 3,68, sedangkan rata-rata 
tertinggi diperoleh H0 yaitu lama simpan hari ke 0 
sebesar 3,78.  

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan aroma telur menunjukkan tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap aroma. Nilai rata-rata aroma 
berkisar 1,40-4,70. Nilai rata-rata terendah diperoleh 
P0H14 yaitu tanpa penambahan sari kunyit  dan lama 
simpan hari ke 14 sebesar 1,40, sedangkan nilai rata-rata 
tertinggi diperoleh P1H0;P1H7 yaitu penambahan sari 
kunyit sebesar 25%  dan lama simpan hari ke 0 dan hari 
ke 7 sebesar 4,70.  

Berdasarkan pada penilaian panelis, aroma 
terhadap telur asin dengan penambahan sari kunyit tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata. Panelis memberikan 
penilaian yang hampir sama yaitu netral terhadap semua 
sampel. Tidak adanya perbedaan pengaruh ini 
kemungkinan karena tingkat kesukaan panelis terhadap 
aroma telur asin berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan 
dengan rata-rata nilai yang dihasilkan antar perlakuan 
konsentrasi mempunyai nilai yang tidak terpaut jauh 
dengan  perlakuan konsentrasi lain, akan  tetapi  nilai 
rata-rata yang terendah pada telur asin adalah tanpa 
penambahan sari kunyit (P0) sehingga panelis kurang 
atau bahkan tidak menyukai aroma telur dengan 
perlakuan ini. 
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Perlakuan telur asin dengan penambahan sari 
kunyit pada aroma diharapkan mampu menutupi aroma 
amis khas dari telur itik. Panelis memberikan penilaian 
suka terhadap aroma dari telur asin yang ditambah sari 
kunyit. Menurut Winarno (1997), aroma makanan 
banyak menentukan kelezatan bahan makanan. Aroma 
atau bau makanan banyak sangkut pautnya dengan alat 
panca indra hidung dan tidak tergantung pada 
penglihatan.  

Komponen pengasinan yang bersenyawa dengan 
telur asin itik hampir sama sehingga tidak bisa dibedakan 
oleh panelis secara signifikan. Ditambahkan oleh 
Sugitha, Ibrahim, Aritonang, Syahir dan Melia (2004), 
pengukusan dapat juga merangsang terjadinya brawning- 
reaction yang menimbulkan aroma enak dan menarik.  
 
4.3.4 Tekstur Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 17) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap tekstur. 
Rata-rata nilai tekstur dari perlakuan telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan 
pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata nilai tekstur pada lama simpan 
telur asin dengan penambahan sari kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 4,35±0,49 4,50±0,51 4,65±0,49 4,50±0,15d 
P1 4,35±0,49 4,50±0,51 4,55±0,51 4,47±0,10c 
P2 3,70±0,47 3,70±0,47 3,70±0,47 3,70±0,01b 
P3 3,35±0,49 3,40±0,50 3,30±0,47 3,35±0,05a 

Rata-rata  3,94± 0,50 4,03± 0,56 4,05± 0,66  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P≤0,01).  

 
Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

perlakuan konsentrasi tekstur berkisar 3,35-4,50. Nilai 
rata-rata terendah diperoleh P3 yaitu penambahan sari 
kunyit sebesar 75% sebesar 3,35, sedangkan rata-rata 
tertinggi diperoleh P0 yaitu tanpa penambahan sari kunyit 
sebesar 4,50. Nilai rata-rata perlakuan lama simpan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) mempunyai nilai berkisar 
3,94-4,05. Nilai rata-rata terendah diperoleh H0 yaitu 
lama simpan hari ke 0 sebesar 3,94, sedangkan rata-rata 
tertinggi diperoleh H14 yaitu lama simpan hari ke 14 
sebesar 4,05.  

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan tekstur telur menunjukkan tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap tekstur. Nilai rata-rata tekstur 
berkisar 3,30-4,60. Nilai rata-rata terendah diperoleh 
P3H14 yaitu penambahan sari kunyit sebesar 75% dan 
lama simpan hari ke 14 sebesar 3,30, sedangkan nilai 
rata-rata tertinggi diperoleh P0H14 yaitu tanpa 
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penambahan sari kunyit dan lama simpan hari ke 14 
sebesar 4,60.  

Tekstur pada suatu produk pangan merupakan 
salah satu faktor penentu terhadap penilaian konsumen. 
Tekstur makanan dapat dievaluasi dengan beberapa cara, 
yaitu uji mekanik yang diukur dengan menggunakan 
mesin dan analisis secara penginderaan. Analisis secara 
penginderaan menggunakan alat indera manusia sebagai 
alat analisis (Umi dkk., 2012). 

Lama penyimpanan yang berbeda tidak 
memberikan pengaruh terhadap tekstur telur asin itik 
yang dihasilkan, hal  tersebut diduga karena  penurunan 
kadar air telur asin relatif sama, sehingga tekstur putih 
telur asin yang dihasilkan cenderung sama. Pernyataan 
ini serupa dengan pernyataan Budiman dkk. (2012) 
bahwa putih telur yang kenyal dipengaruhi oleh kadar air. 
Kastawan dkk. (2012) menyatakan bahwa tekstur telur 
asin dipengaruhi oleh  kadar air, dimana berkurangnya 
kadar air menimbulkan tekstur telur asin semakin keras. 
Selain karena kadar air yang relatif sama, alasan lain 
yang menyebabkan lama penyimpanan tidak 
menyebabkan pengaruh nyata terhadap tekstur telur asin 
itik yaitu karena kadar protein terkoagulasi pada suhu 
dan waktu pemasakan yang sama, sehingga 
menghasilkan tekstur yang sama.  
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4.3.5 Rasa Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 18) menunjukkan 
bahwa telur asin dengan penambahan sari kunyit 
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap rasa. Rata-
rata nilai rasa dari perlakuan telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan ditunjukkan 
pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata nilai rasa pada lama simpan 
telur asin dengan penambahan sari  
kunyit 

Konsentrasi 
Lama Simpan 

Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 4,20±0,41 4,45±0,51 4,40±0,50 4,35±0,13c 
P1 4,85±0,37 4,60±0,50 4,80±0,41 4,75±0,13d 
P2 2,80±0,41 2,70±0,47 2,85±0,37 2,78±0,08b 
P3 2,35±0,49 2,45±0,51 2,25±0,44 2,35±0,10a 

Rata-rata  3,55±1,17 3,55±1,13 3,58±1,22  

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a,b,c,d) 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P≤0,01). 

 
Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

perlakuan konsentrasi rasa berkisar 2,35-4,75. Nilai rata-
rata terendah diperoleh P3 yaitu penambahan sari kunyit 
sebesar 75% sebesar 2,35, sedangkan rata-rata tertinggi 
diperoleh P1 yaitu penambahan sari kunyit sebesar 25% 
sebesar 4,75. Nilai rata-rata perlakuan lama simpan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) mempunyai nilai berkisar 
3,55-3,58. Nilai rata-rata terendah diperoleh H0 dan H7 
yaitu lama simpan hari ke 0 dan ke 7 sebesar 3,55, 
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sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh H14 yaitu lama 
simpan hari ke 14 sebesar 3,58.  

Interaksi antara penambahan sari kunyit dan lama 
simpan rasa telur menunjukkan tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap rasa. Nilai rata-rata rasa berkisar 2,25-
4,85. Nilai rata-rata terendah diperoleh P3H14 yaitu 
penambahan sari kunyit sebesar 75% dan lama simpan 
hari ke 14 sebesar 2,25, sedangkan nilai rata-rata 
tertinggi diperoleh P1H0 yaitu penambahan sari kunyit 
sebesar 25% dan lama simpan hari ke 0 sebesar 4,85. 

Telur asin tanpa penambahan sari kunyit 
menimbulkan rasa yang khas yaitu asin atau bahkan 
sangat asin. Rasa asin telur asin yang dihasilkan sangat 
bergantung pada lama simpan. Konsumen yang 
menyukai telur asin sebagai teman dari nasi, maka lama 
simpan selama 15 hari cukup maksimal. Penyimpanan 
tersebut asinnya kental, kuning telurnya pun kuning tua 
dan berminyak, dan untuk sekedar sebagai camilan maka 
disimpan maksimal 10 hari sudah cukup (Robinson, 
1998). Selama proses pengasinan sejumlah komponen 
masuk ke dalam telur sehingga memberikan cita rasa 
khas dan disukai oleh panelis. Kurangnya penilaian rasa 
panelis terhadap telur asin dengan penambahan kunyit 
dikarenakan rasa khas kunyit tidak mendominasi. Adanya 
kandungan lemak dari produk telur asin yang ditambah 
sari kunyit sebesar 25% ikut menyumbangkan rasa gurih 
yang enak. Menurut Brannon (1997), penambahan lemak 
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dalam adonan akan memberikan cita rasa gurih dan 
produk yang dihasilkan terasa lebih enak. 

 
4.4 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik pengaruh telur asin itik dengan 
penambahan sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan 
lama simpan ditinjau dari kadar lemak, mikroorganisme, 
dan organoleptik (warna putih telur, warna kuning telur, 
aroma, tekstur, rasa). Kadar lemak telur itik yang tinggi 
dan total mikroorganisme telur yang tinggi merupakan 
salah satu permasalahan yang sering timbul. Pembuatan 
telur asin sehingga perlu upaya untuk mencapai kondisi 
kadar lemak yang rendah dan total mikroorganisme yang 
rendah dan daya simpannya lebih lama dengan 
menambahkan sari kunyit sehingga didapatkan kualitas 
kadar lemak dan total mikroorganisme yang baik. 
Perlakuan terbaik pada penelitian diperoleh pada P1H14 
yaitu perlakuan penambahan sari kunyit sebesar 25% dan  
lama simpan hari ke 14. Penambahan sari kunyit sebesar 
25% dengan lama simpan hari ke 14 sebesar 0,87.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan dapat 
disimpulkan adalah: 
1. Telur asin yang ditambahkan sari kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dengan konsentrasi bervariasi 
dapat menurunkan kadar lemak, namun tidak 
berpengaruh terhadap lama simpan yang berbeda. 
Variasi konsentrasi sari kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan lama simpan berpengaruh 
terhadap mikroorganisme telur asin dan dapat 
memperpanjang daya simpannya serta tidak 
berpengaruh terhadap organoleptik (warna putih 
telur, warna kuning telur, aroma, tekstur, dan rasa) 
telur asin. 

2. Perlakuan terbaik pada proses pembuatan telur asin 
dengan penambahan sari kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan lama simpan adalah 
penambahan sari kunyit 25% dan lama simpan 14 
hari.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian telur asin dengan 
penambahan sari kunyit dan lama simpan disarankan 
adalah: 
1. Perlu penelitian lebih lanjut pembuatan telur asin 

dengan penambahan jenis sari kunyit yang berbeda. 
2.  Perlu penelitian yang berhubungan dengan profil 

asam lemak dan total kapang. 
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Lampiran 1. Pembuatan Larutan Garam Jenuh 

(Suryatno dkk, 2012) 

1. Siapkan air didalam panci dengan api kecil. 

2. Masukkan garam halus sedikit demi sedikit, sambil 

diaduk. 

3. Aduklah perlahan larutan sampai garam yang ada 

didasar panci tidak bisa hancur/larut, maka air garam 

tersebut dinamakan larutan garam jenuh. 
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Lampiran 2. Pembuatan Sari Kunyit 

1. Cucilah kunyit dengan air yang mengalir sampai 

bersih. 

2. Haluskan kunyit dengan memarut secara manual atau 

menggunakan mesin. 

3. Kunyit yang telah diparut kemudian diperas. 

4. Disaring kembali kunyit hingga diperoleh sari kunyit. 

5. Sari kunyit siap untuk dicampurkan dengan larutan 

garam jenuh. 
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Lampiran 3. Pembuatan Telur Asin Dengan 

Penambahan Sari Kunyit 

1. Larutkan/masukkan garam kedalam air terus 

menerus sambil diaduk sampai garam yang ada 

didasar panci tidak bisa hancur/larut, maka air garam 

tersebut dinamakan larutan garam jenuh. Kemudian 

air asin (larutan jenuh) kita ambil, sedangkan garam 

yang tidak larut disimpan saja. 

2. Ambil dan campurkan sari kunyit dengan larutan 

garam jenuh. 

3. Untuk 1 butir telur itik perlu dilarutkan garam dan 

air dengan perbandingan : 

• Garam dalam perlakuan 0% sebanyak 80 ml. 

• Garam dalam perlakuan 25% sebanyak 60 

ml. 

• Garam dalam perlakuan 50% sebanyak 40 

ml. 

• Garam dalam perlakuan 75% sebanyak 20 

ml. 

• Sari kunyit dalam perlakuan 25% sebanyak 

20 ml. 
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• Sari kunyit dalam perlakuan 50% sebanyak 

40 ml. 

• Sari kunyit dalam perlakuan 75% sebanyak 

60 ml. 

4. Cuci/bersihkan telur menggunakan sikat atau spon 

penggosok dan sebelumnya telur tersebut telah 

direndam dalam air beberapa saat. 

5. Pastikan telur yang telah dicuci, benar-benar bersih. 

6. Telur yang sudah bersih masukkan dalam wadah 

kemudian tuangkan larutan air garam jenuh dan sari 

kunyit yang sudah dipersiapkan. 

7. Lama proses pengasinan telur 10 hari. 

8. Untuk mendapatkan telur asin yang baik, kukus telur 

asin dengan api kecil. 

9. Telur yang sudah matang/masih panas, segera 

diangkat, dianginkan diatas tampah supaya air segera 

tuntas. 

 

 

 

 

 



69 

 

Lampiran 4. Prosedur Uji Kadar Lemak  

1. Timbang 5 gr sampel yang sudah dihaluskan atau 

berupa bubuk, kemudian masukkan kedalam 

selongsong kertas saring yang sudah dialasi dengan 

kapas. 

2. Sumbat juga ujung selongsong kertas saring dengan 

kapas lalu ikat menggunakan benang, sisakan ujung 

benang kira-kira 15 cm sebagai tali sisa. 

3. Keringkan sampel tersebut kedalam oven dengan 

suhu 80OC selama 1 jam. 

4. Selama proses pengeringan sampel, masukkan 

juga labu lemak dalam oven kira-kira 15 menit lalu 

dinginkan dalam desikator. 

5. Setelah 1 jam, ambil sampel dari oven kemudian 

masukkan kedalam soxhlet yang sudah dipasang di 

penyangga. 

6. Hubungkan ujung bawah soxhlet dengan labu lemak 

yang sudah diketahui bobotnya (berat labu kosong 

(W2)). 

7. Tuangkan petroleum eter secukupnya dan alirkan 

lewat ujung pendingin soxhlet. 
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8. Panaskan diatas pemanas listrik pada skala 5 selama 

kurang lebih 4 - 4,5 jam. 

9. Setelah 4 – 4,5 jam, ambil labu lemak menggunakan 

penjepit dan keringkan dalam oven pada suhu diatas 

100OC kira-kira 24 jam. 

10. Ambil labu lemak dari oven dengan penjepit, dan 

dinginkan dalam desikator dan timbang bobot labu 

lemak dengan lemaknya. 

11. Untuk mengetahui persentase lemak dalam sampel, 

lakukan perhitungan: 

 Persen lemak    = W1 – W2  x 100% 
                                  W 

 

W            : bobot sampel (gram) 

W1          : bobot labu lemak dan lemak (gram) 

W2          : bobot labu lemak kosong (gram) 
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Lampiran 5. Prosedur Uji Mikroorganisme  

Prosedur Pengujian mikroorganisme adalah: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menyemprot meja kerja dan tangan dengan alkohol 

80% 

3. Membungkus cawan petri, tabung reaksi, pipet ukur 

dengan kertas buram, (tabung reaksi masing – masing 

diisi 9 ml Buffered Peptone Water (BPW) dan lubang 

tabung reaksi ditutup dengan kapas). 

4. Membuat media Potatoes Dextrose Agar ( PDA ). 

5. Mensterilisasi semua alat yang telah dibungkus kertas 

buram pada autoclave selama 15 menit pada suhu 

121˚C. 

6. Mendinginkan alat dan bahan yang telah disterilisasi. 

7. Melakukan pengenceran, sampel dimasukan ke dalam 

tabung reaksi yang berisi 9 mL BPW yang telah steril 

(101) dilakukan secara aseptis, mengocok 25 kali 

dengan vortex. 

8. Melakukan pengenceran berikutnya yaitu memipet 1 

mL dari tabung reaksi 101 dimasukan ke tabung reaksi 

pengenceran 102, memvortex dan memipet 1 mL lagi 

di masukan ke cawan petri dilakukan secara aseptis. 
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9. Melakukan pengenceran berikutnya hingga 

pengenceran 105 

10. Cawan petri yang telah terisi digoyang-goyangkan. 

11. Menuangkan media ke masing-masing cawan, tunggu 

hingga media padat lalu balikkan posisi cawan. 

12. Memasukan cawan petri ke dalam incubator dengan 

posisi terbalik pada suhu 35±1˚C selama 24-48 jam. 

13. Mencatat pertumbuhan koloni pada masing-masing 

cawan yang mengandung 25-250 koloni dan melihat 

bentuknya dengan colony counter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Lampiran 11. Prosedur Perhitungan Penentuan 

Perlakuan Terbaik (Susrini, 2003) 

1. Dicari data penelitian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diujikan pada pengaruh 

lama simpan telur asin dengan penambahan sari 

kunyit (Curcuma domestica), menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut ini: 

Produk  : Telur asin 

Nama responden : ....................................... 

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

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-

masing variabel di bawah ini berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel tersebut, mulai dari yang 

kurang penting sampai yang sangat penting dengan 

nilai 1-7. Atas partisipasinya terima kasih. 

Variabel Nilai 
Kadar lemak ......................................... 
Mikroorganisme  ......................................... 
Warna putih telur ......................................... 
Warna kuning telur ......................................... 
Aroma ......................................... 
Tekstur ......................................... 
Rasa ......................................... 
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2. Variabel diurutkan sesuai prioritas terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 

kontribusi antara 0 sampai 1. 

Bobot Variabel (BV) =   
���������

	���������	������		� 

4. Ditentukan bobot normal (BN) dari variabel yaitu 

bobot variabel dibagi bobot total. 

Bobot Normal (BN) = 


�
��	����	�����		�����
��
	�����	
�
��	�����
��  

5. Ditentukan nilai efektivitas (Ne) dengan rumus : 

Ne  = 
�����	���������������	��������
	�����	���
���������	��������  

Untuk bobot variabel dengan nilai rata-rata semakin 

besar semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai 

nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin 

baik maka rata-rata terendah sebagai nilai terbaik 

dan rata-rata tertinggi sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil (Nhl), yaitu bobot normal (BN) 

dikalikan dengan nilai efektivitas (Ne). 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai 

hasil tertinggi. 
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Lampiran 12. Analisis Data Uji Kadar Lemak Telur Asin 
(%) 

Perlakuan Ulangan 
Total Jumlah rata-

rata Konsentrasi 
Lama 

simpan 1 2 3 4 

P0 
H0 43,79 41,12 44,24 41,68 170,83   42,71 
H7 46,05 44,11 46,13 45,26 181,55   45,39 
H14 45,26 43,03 45,17 45,80 179,26   44,82 

Jumlah 135,10 128,26 135,54 132,74   531,64  

P1 
H0 35,09 33,39 36,67 34,42 139,57   34,89 
H7 35,40 34,39 37,48 36,12 143,39   35,85 
H14 33,41 33,74 37,33 32,40 136,88   34,22 

Jumlah 103,90 101,52 111,48 102,94   419,84  

P2 
H0 25,79 27,74 23,15 23,74 100,42   25,11 
H7 26,92 28,76 29,85 26,51 112,04   28,01 
H14 24,80 26,71 25,56 24,44 101,51   25,38 

Jumlah 77,51 83,21 78,56 74,69   313,97  

P3 
H0 11,70 12,24 12,61 12,13 48,68   12,17 
H7 13,93 13,65 11,07 13,58 52,23   13,06 
H14 12,70 12,97 12,55 12,29 50,51   12,63 

Jumlah 38,33 38,86 36,23 38,00   151,42 
 Total 354,84 351,85 361,81 348,37 1416,87 1416,87  

 
 

Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
Hari ke 0 Hari ke 7 Hari ke 14 

P0 170,83 181,55 179,26 531,64 177,21 
P1 139,57 143,39 136,88 419,84 139,95 
P2 100,42 112,04 101,51 313,97 104,66 
P3 48,68 52,23 50,51 151,42 50,47 

Total 459,50 489,21 468,16 1416,87   
Rata-rata 114,88 122,30 117,04     
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Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r  

																																																	� 		 )	1416,870
&

3	2	4	2	4  

																																																�		41823,35 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )43,79& 8	41,12& 8	…8 12,29&0 6 41823,34    
																													� 	6656,10 

JK=�������� 										� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r 6 	FK				 

																																� 	 )170,830
& 8	)181,550& 8⋯8 )50,510&	

4 		
6 	41823,34 

                       				� 6587,77 

 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r 6 	FK		 

								� 	 )531,640
& 8 )419,840& 8 )313,970& 8 )151,420&

3x4 6 	41823,34 

                =  6544,31 
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JK@���	����� �					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r 6 	FK								 

																													� 	 )459,500
& 8 )489,210& 8 )468,160&

4	x	4 6 	41823,35 

																											� 29,18	 
 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																					� 6587,77 6 	6544,31 6 	29,18	 
                           																				� 14,27 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	�����	 6	JKA������� 
																												� 	6656,10 6 6544,31 6 	29,18 6 14,27 

                         � 68,33 

Tabel Analisis ragam (ANOVA) 

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 6587,77 598,89 219,10**  2,16 2,99 

Konsentrasi 3 6544,31 2181,44 798,08**  2,99 4,68 

Lama simpan 2 29,18 14,59 5,34TN 3,39 5,57 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 14,27 2,38 0,87TN 2,49 3,63 

Galat 25 68,33 2,73       

Total 47           
Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 

perlakuan konsentrasi memberikan 
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perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai kadar lemak 
telur asin (P<0,01) 

TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 
interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai kadar lemak 
telur asin (P<0,05) 

 
Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : BNJ (11; 25; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 25 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 

BNJ =  DEFGHIHJJKL  

          = DM,NOPKP  

 = 0,41 
 

Tabel Nilai Kritis  

 
2 3 4 

JND 2,92 3,07 3,16 
JNT 1,21 1,27 1,31 
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Perlakuan Konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P3 50,47     a 
P2 104,66        b 
P1 139,95           c 
P0 177,21             d 
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Lampiran 13. Analisis Data Uji Mikroorganisme 
Telur Asin (Log CFU/ml) 

Perlakuan Ulangan 
Total Jumlah 

rata-
rata Konse

ntrasi 
Lama 

simpan 
1 2 3 4 

P0 
H0 6,079 6,204 6,146 6,079 24,508 

 
6,13 

H7 7,111 7,227 7,121 7,146 28,605 
 

7,15 
H14 7,033 7,061 7,053 7,083 28,23 

 
7,06 

Jumlah 20,22 20,49 20,32 20,31  81,34 20,34 

P1 
H0 6,176 6,079 6,000 6,114 24,369 

 
6,09 

H7 7,140 7,061 7,049 7,086 28,336 
 

7,08 
H14 6,748 6,826 6,681 6,792 27,047 

 
6,76 

Jumlah 20,06 19,97 19,73 19,99 
 

79,75 19,94 

P2 
H0 5,301 5,602 5,477 5,778 22,158 

 
5,54 

H7 6,929 6,914 6,892 6,909 27,644 
 

6,91 
H14 6,079 6,176 6,230 6,146 24,631 

 
6,16 

Jumlah 18,31 18,69 18,60 18,83  74,43 18,61 

P3 
H0 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 

 
1,25 

H7 6,708 6,857 6,763 6,778 27,106 
 

6,78 
H14 5,950 5,778 6,000 5,903 23,631 

 
5,91 

Jumlah 12,66 12,64 17,76 12,68  55,74 13,93 
Total 71,25 71,79 76,41 71,81  291,27   

 
 

Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 24,51 28,61 28,23 81,34 27,11 

P1 24,37 28,34 27,05 79,75 26,58 

P2 22,16 27,64 24,63 74,43 24,81 

P3 5,00 27,11 23,63 55,74 18,58 
Total 76,04 111,69 103,54 291,27   

Rata-rata 19,01 27,92 25,88     
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Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r  

																																																	� 		 )	291,270
&

3	2	4	2	4  

																																																�		1767,40 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )6,079& 8	6,204& 8	…8 5,903&0 6 1767,40  

																													� 	132,61 

 

JK=�������� 										� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r 6 	FK				 

																																			� 	 )24,510
& 8	)28,610& 8⋯8 )23,630&	

4 6 	1767,40 

                       			� 113,64 

 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r 6 	FK		 

																																					� 	 )81,340
& 8 )79,750& 8 )74,430& 8 )55,740&

3x4 6 	1767,40 

																														� 34,59 
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JK@���	����� 					� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r 6 	FK								 

																													� 	 )76,040
& 8 )111,690& 8 )103,540&

4	x	4 6 	1767,4 

                            =  43,63 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																																			� 113,64 6 	34,59 6 	43,63	 
                           																																		� 35,41 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 
																												� 	132,61 6 34,59 6 	43,63 6 35,41 

                         � 18,98 

Tabel analisis ragam (ANOVA) 

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 113,64 10,33 13,61** 2,16 2,99 

Konsentrasi 3 34,59 11,53 15,19** 2,99 4,68 

Lama simpan 2 43,63 21,82 28,74** 3,39 5,57 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 35,41 5,90 7,78** 2,49 3,63 

Galat 25 18,98 0,76       

Total 47           
Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 

perlakuan konsentrasi, perlakuan 
lama simpan dan interaksi 
konsentrasi dengan lama simpan 
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memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
mikroorganisme telur asin (P<0,01) 

 

Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : BNJ (11; 25; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 25 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 
 

BNJ =  DEFGHIHJQKL  

          = DR,STUBV   

 = 0,75 
 
Tabel Nilai Kritis Lama simpan 

 
2 3 4 

BNJ 2,92 3,07 3,16 
BNT 2,20 2,32 2,38 

 

Perlakuan Lama Simpan 
Lama simpan Rataan Notasi 

Hari ke 0 19,01 a 
Hari ke 14 25,88    b 
Hari ke 7 27,92      c 
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BNJ =  DEFGHIHJQKL  

          = DR,STVBV   

 = 0,22 
 

Tabel Nilai Kritis  
2 3 4 

JND 2,92 3,07 3,16 
JNT 0,64 0,67 0,69 

 
Perlakuan Konsentrasi 

Konsentrasi Rataan Notasi 
P3 18,58     a 
P2 24,81        b 
P1 26,58           c 
P0 27,11             d 

 

BNJ =  DEFGHIHJJKQKL  

          = D R,ST
VBUBV  

 = 0,13 
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Tabel Nilai Kritis 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

JND 2,92 3,07 3,16 3,23 3,27 3,31 3,35 3,37 3,39 3,42 

JNT 0,37 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 

 

Perlakuan konsentrasi x lama simpan 
Konsentrasi x Lama simpan Rataan Notasi 

P3H0 1,25 a 
P2H0 5,54   b 
P3H14 5,91   bc 
P1H0 6,09     c 
P0H0 6,13     c 
P2H14 6,16     c 
P1H14 6,76     defg 
P3H7 6,78       efg 
P2H7 6,91         fg 
P0H14 7,06           g 
P1H7 7,08                       g 
P0H7 7,15           g 
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Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan Putih 
Telur Asin 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-
rata H0 H7 H14 

P0 100,00 100,00 100,00 300,00 100,00 

P1 88,00 90,00 94,00 272,00 90,67 

P2 76,00 84,00 78,00 238,00 79,33 

P3 91,00 92,00 94,00 277,00 92,33 

Total 355,00 366,00 366,00 1087,00   

Rata-rata 88,75 91,50 91,50     
 
 

Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r	x	p  

																																																	� 		 )	10870&
3	2	4	2	4	2	5 

																																																�		4923,20 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )5& 8	5& 8	…8 5&0 6 4923,20  

																													� 	77,80 
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JK=�������� 										� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r	x	p 6 	FK				 

																																						� 	 )1000
& 8	)1000& 8⋯8 )940&	

4	x	5 6 	4923,20 

                       		� 35,65 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r	x	p 6 	FK		 

																																				� 	 )3000
& 8 )2720& 8 )2380& 8 )2770&

3	x	4	x	5 6 	4923,20 

																														� 32,75 

JK@���	����� 			� 					∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r	x	p 6 	FK								 

																													� 	 )3550
& 8 )3660& 8 )3660&
4	x	4	x	5 6 	4923,20

� 1,01 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																	� 35,65 6 	32,75 6 	1,01	 
                           																� 1,89 
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JK=����� 													� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	b 6 	FK								 

																														� 	 )570
& 8 )250& 8… . . 8)540&

4	x	3 6 	4923,20 

																														� 6,21 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 6	JK������ 

																						� 	77,80 6 32,75 6 	1,01 6 1,89 6 6,21 

                    � 35,94 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 
  

SK db JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 35,65 3,24 19,21** 1,75 2,18 
Konsentrasi 3 32,75 10,92 64,69** 2,60 3,78 
Lama simpan 2 1,01 0,50 2,99TN 3,00 4,61 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 1,89 0,32 1,87TN 2,10 2,80 
Panelis 4 6,21 1,55 9,21** 2,37 3,32 
Galat 213 35,94 0,17       

Total 239           
Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 

perlakuan konsentrasi dan panelis 
memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
warna putih telur asin (P<0,01) 

TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 
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interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai warna putih 
telur asin (P<0,05) 

 

Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : JND (11; 213; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 213 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 
 

SE =  DEFGHIHJJKL  

          = DR,$SVBV   

 = 0,10 
 

Tabel Nilai Kritis  

 
2 3 4 

JND 3,64 3,80 3,90 
JNT 0,37 0,39 0,40 
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Perlakuan konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P2 79,33 a 
P1 90,67   b 
P3 92,33      c 
P0 100,00       d 
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Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan 
Kuning Telur 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 34,00 35,00 34,00 103,00 34,33 

P1 84,00 86,00 86,00 256,00 85,33 

P2 89,00 90,00 90,00 269,00 89,67 

P3 51,00 51,00 51,00 153,00 51,00 

Total 258,00 262,00 261,00 781,00   

Rata-rata 64,50 65,50 65,25     

 

Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r	x	p  

																																																	� 		 )	7810&
3	2	4	2	4	2	5 

																																																�		2541,50 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )2& 8	2& 8	…8 3&0 6 2541,50  

																													� 	377,50 
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JK=�������� 						� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r	x	p 6 	FK				 

																													� 	 )340
& 8	)350& 8⋯8 )510&	

4	x	5 6 	2541,50 

                       � 323,95 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r	x	p 6 	FK		 

																																				� 	 )1030
& 8 )2560& 8 )2690& 8 )1530&

3	x	4	x	5 6 	2541,50 

																														� 323,75 

JK@���	����� 			� 					∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r	x	p 6 	FK								 

																														� 	 )2580
& 8 )2620& 8 )2610&
4	x	4	x	5 6 	2541,50 

																														� 0,11 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																� 323,95 6 	323,75 6 	0,11	 
                           															� 0,09 
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JK=����� 											� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	b 6 	FK								 

																											� 	 )430
& 8 )390& 8… . . 8)390&

4	x	3 6 	2541,50 

                       =  6,41 

JKC���� 																			� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 6	 JK������ 

																							� 	377,50 6 323,75 6 	0,11 6 0,09 6 6,41 

                    � 47,14 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA)   

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 323,95 29,45 133,07** 1,75 2,18 
Konsentrasi 3 323,75 107,92 487,64** 2,60 3,78 
Lama simpan 2 0,11 0,05 0,24TN 3,00 4,61 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 0,09 0,02 0,07TN 2,10 2,80 
Panelis 4 6,41 1,60 7,24** 2,37 3,32 
Galat 213 47,14 0,22       
Total 239           

Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 
perlakuan konsentrasi dan panelis 
memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
warna putih telur asin (P<0,01) 

TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 
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interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai warna putih 
telur asin (P<0,05) 

 
Uji Beda Nyata Jujur (UJBD)  
Keterangan : BNJ (11; 213; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 213 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 
 

SE =  DEFGHIHJJKL  

          = DR,&&VBV   

 = 0,12 
 

Tabel Nilai Kritis  

 
2 3 4 

JND 3,64 3,80 3,90 
JNT 0,43 0,45 0,46 
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Perlakuan Konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P0 34,33 a  
P3 51,00    b 
P1 85,33       c 
P2 89,67          d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
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Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan 
Aroma Telur Asin 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 30,00 31,00 28,00 89,00 29,67 

P1 95,00 94,00 88,00 277,00 92,33 

P2 93,00 87,00 91,00 271,00 90,33 

P3 87,00 86,00 88,00 261,00 87,00 

Total 305,00 298,00 295,00 898,00   

Rata-rata 76,25 74,50 73,75     
 

Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r	x	p  

																																																	� 		 )	8980&
3	2	4	2	4	2	5 

																																																�		3360,02 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )2& 8	2& 8	…8 5&0 6 3360,02  

																													� 	475,98 
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JK=�������� 						� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r	x	p 6 	FK				 

																													� 	 )300
& 8	)310& 8⋯8 )880&	

4	x	5 6 	3360,02 

                       � 412,88 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r	x	p 6 	FK		 

																																				� 	 )890
& 8 )2770& 8 )2710& 8 )2610&

3	x	4	x	5 6 	3360,02 

																														� 410,18 

JK@���	����� 			� 					∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r	x	p 6 	FK								 

																														� 	 )3050
& 8 )2980& 8 )2950&
4	x	4	x	5 6 	3360,02 

																														� 0,66 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																� 412,88 6 	410,18 6 	0,66	 
                           															� 2,04 
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JK=����� 												� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	b 6 	FK								 

																													� 	 )VT0YZ)V[0YZ…..Z)V[0YV	B	U 6 	3360,02  

                       =  7,98 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 6	JK������ 

																						� 	475,98 6 410,18 6 	0,66 6 2,04 6 7,98 

                    � 55,12 

 
Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

  

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 
Perlakuan 11 412,88 37,53 145,05** 1,75 2,18 
Konsentrasi 3 410,18 136,73 528,39** 2,60 3,78 
Lama simpan 2 0,66 0,33 1,27TN 3,00 4,61 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 2,04 0,34 1,32TN 2,10 2,80 
Panelis 4 7,98 2,00 7,71** 2,37 3,32 
Galat 213 55,12 0,26       
Total 239           

Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 
perlakuan konsentrasi dan panelis 
memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
warna putih telur asin (P<0,01) 
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TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 
interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai warna putih 
telur asin (P<0,05) 

 
Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : BNJ (11; 213; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 213 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 
 

SE =  DEFGHIHJJKL  

          = DR,&TVBV   

 = 0,13 

 

Tabel Nilai Kritis  

 
2 3 4 

JND 3,64 3,80 3,90 
JNT 0,46 0,48 0,50 

 
 
 



108 

 

Perlakuan Konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P0 29,67  a 
P3 87,00    b 
P2 90,33      c 
P1 92,33        d 
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Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan 
Tekstur Telur Asin 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 87,00 90,00 93,00 270,00 90,00 

P1 87,00 90,00 91,00 268,00 89,33 

P2 74,00 74,00 74,00 222,00 74,00 

P3 67,00 68,00 66,00 201,00 67,00 

Total 315,00 322,00 324,00 961,00   

Rata-rata 78,75 80,50 81,00     
 
 

Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r	x	p  

																																																	� 		 )	9610&
3	2	4	2	4	2	5 

																																																�		3848 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )5& 8	4& 8	…8 4&0 6 3848  

																													� 	115 
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JK=�������� 							� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r	x	p 6 	FK				 

																													� 	 )870
& 8	)900& 8⋯8 )660&	

4	x	5 6 	3848 

                       � 60,25 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r	x	p 6 	FK		 

																																				� 	 )2700
& 8 )2680& 8 )2220& 8 )2010&

3	x	4	x	5 6 	3848 

																														� 58,81 

JK@���	����� 						� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r	x	p 6 	FK								 

																								� 	 )3150
& 8 )3220& 8 )3240&
4	x	4	x	5 6 	3848 

                         =  0,56 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																� 60,25 6 	58,81 6 	0,56	 
                           															� 0,88 
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JK=����� 											� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	b 6 	FK								 

																			� 	 )470
& 8 )460& 8… . . 8)480&

4	x	3 6 	3848 

                      =  6,08 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 6	JK������ 

																						� 	115 6 58,81 6 	0,56 6 0,88 6 6,08 

                    � 48,67 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA)   

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 60,25 5,48 23,97** 1,75 2,18 

Konsentrasi 3 58,81 19,60 85,79** 2,60 3,78 

Lama simpan 2 0,56 0,28 1,22TN 3,00 4,61 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 0,88 0,15 0,64TN 2,10 2,80 

Panelis 4 6,08 1,52 6,65** 2,37 3,32 

Galat 213 48,67 0,23       

Total 239           
Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 

perlakuan konsentrasi dan panelis 
memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
warna putih telur asin (P<0,01) 

TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 



113 

 

interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai warna putih 
telur asin (P<0,05) 

 
Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : BNJ (11; 213; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 213 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 
 

BNJ =  DEFGHIHJJKL  

          = DR,&UVBV   

 = 0,12 
 
 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1%  

 
2 3 4 

JND 3,64 3,80 3,90 
JNT 0,44 0,45 0,47 
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Perlakuan Konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P3 67,00  a 
P2 74,00    b 
P1 89,33      c 
P0 90,00        d 
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Tabel Dua Arah Konsentrasi dan Lama simpan Rasa 
Telur Asin 

Konsentrasi 
Lama simpan 

Total Rata-rata 
H0 H7 H14 

P0 84,00 89,00 88,00 261,00 87,00 

P1 97,00 92,00 96,00 285,00 95,00 

P2 56,00 54,00 57,00 167,00 55,67 

P3 47,00 49,00 45,00 141,00 47,00 

Total 284,00 284,00 286,00 854,00   

Rata-rata 71,00 71,00 71,50     
 

Faktor	Koreksi																			 � 	 �∑ ∑ ∑ Y���"�#$
�#$��#$ %&
a	x	b	x	r	x	p  

																																																	� 		 )	8540&
3	2	4	2	4	2	5 

																																																�		3038,82 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK4���� 															� 		555Y���&
"

�#$




�#$

�

�#$
		6 FK																								 

																													� )5& 8	4& 8	…8 2&0 6 3038,82  

																													� 	295,18 
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JK=�������� 							� 		∑ ∑ �∑ Y���&��#$ %
	�#$��#$
	r	x	p 6 	FK				 

																													� 	 )840
& 8	)890& 8⋯8 )450&	

4	x	5 6 	3038,82 

                       � 248,48 

JK?�������� 					� 		∑ �∑ ∑ Y���&��#$
�#$ %��#$
b	x	r	x	p 6 	FK		 

																																				� 	 )2610
& 8 )2850& 8 )1670& 8 )1410&

3	x	4	x	5 6 	3038,82 

																													� 246,45 

JK@���	����� 						� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	r	x	p 6 	FK								 

																														� 	 )2840
& 8 )2840& 8 )2860&
4	x	4	x	5 6 	3038,82

� 0,03 

JKA�������)?��������	B	@���	�����0 � JK=�������� 6 JK?�������� 6 JK@���	����� 

                          																� 248,48 6 	246,45 6 	0,03	 
                           															� 2,00 
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JK=����� 												� 					 ∑ �∑ ∑ Y���&��#$��#$ %
�#$
a	x	b 6 	FK								 

																													� 	 )460
& 8 )440& 8… . . 8)420&

4	x	3 6 	3038,82 

                       =  5,02 

JKC���� 																	� 	 JK����� 6 JK?�������� 6	JK@���	����� 6	JKA������� 6	JK������ 

																						� 	295,18 6 246,45 6 	0,03 6 2,00 6 5,02 

                   � 41,68 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA)   

SK db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 11 248,48 22,59 115,43** 1,75 2,18 

Konsentrasi 3 246,45 82,15 419,78** 2,60 3,78 

Lama simpan 2 0,03 0,02 0,09TN 3,00 4,61 
Konsentrasi x 
lama simpan 6 2,00 0,33 1,70TN 2,10 2,80 

Panelis 4 5,02 1,25 6,41** 2,37 3,32 

Galat 213 41,68 0,20       

Total 239           
Kesimpulan : ** :  F hitung > F tabel 1% sehingga 

perlakuan konsentrasi dan panelis 
memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai 
warna putih telur asin (P<0,01) 

TN :  F hitung � F tabel 5% sehingga 
perlakuan lama simpan dan 
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interaksi lama simpan dengan 
konsentrasi tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap nilai warna putih 
telur asin (P<0,05) 

 
Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ)  
Keterangan : BNJ (11; 213; 0,01) 
  
 11 = Jumlah perlakuan-1 
 213 = db error 
 0,01 = taraf beda sangat nyata 

 

BNJ =  DEFGHIHJJKL  

          = DR,&UVBV   

 = 0,11 
 
 

Tabel Nilai Kritis  

 
2 3 4 

JND 3,64 3,80 3,90 
JNT 0,40 0,42 0,43 
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Perlakuan Konsentrasi 
Konsentrasi Rataan Notasi 

P3 47,00 a  
P2 55,67    b 
P0 87,00       c 
P1 95,00          d 
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Lampiran 19. Perhitungan Penentuan Perlakuan 
Terbaik Pengaruh Telur Asin 
Dengan Penambahan Sari Kunyit 
dan Lama Penyimpanan 

Responden Kadar 
Lemak TPC 

Organoleptik 
Putih Kuning Aroma Tekstur Rasa 

1 6 7 1 2 3 5 4 
2 7 6 1 3 5 4 2 
3 4 5 1 6 7 3 2 
4 6 7 1 3 5 4 2 
5 6 7 2 3 4 5 1 

Jumlah 29 32 6 17 24 21 11 
Rata-rata 5,8 6,4 1,2 3,4 4,8 4,2 2,2 
Ranking II I VII V III IV VI 
 

Perlakuan 
Variabel 

Kadar 
Lemak MO 

Organoleptik 
Putih Kuning Aroma Tekstur Rasa 

P0H0 42,71 6,13 5 1,7** 1,5 4,4 4,2 
P0H7 45,39* 7,15* 5* 1,7 1,6 4,5 4,5 
P0H14 44,82 7,06 5 1,7 1,4** 4,7* 4,4 
P1H0 34,89 6,09 4,4 4,2 4,8* 4,4 4,8* 
P1H7 35,85 7,08 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 
P1H14 34,22 6,76 4,7 4,3 4,4 4,6 4,8 
P2H0 25,11 5,54 3,8** 4,4 4,7 3,7 2,8 
P2H7 28,01 6,91 4,2 4,5* 4,4 3,7 2,7 
P2H14 25,38 6,16 3,9 4,5 4,6 3,7 2,8 
P3H0 12,17** 1,25** 4,6 2,6 4,4 3,4 2,3 
P3H7 13,06 6,78 4,6 2,6 4,3 3,4 2,4 
P3H14 12,63 5,91 4,7 2,6 4,4 3,3** 2,3** 

Keterangan : *  =  Nilai rata-rata terbaik 
         **  =  Nilai rata-rata terjelek 
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Keterangan : 

 Bobot Variabel (BV) =   
���������

	���������	������		� 
 

 Bobot Normal (BN) = 

�
��	����	�����		�����
��

	�����	
�
��	�����
��  

 

 Ne   = 
�����	���������������	��������
	�����	���
���������	��������  

 
 Nhl   =  BN x Ne 
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Lampiran 6. Form Uji Organoleptik Warna Putih Telur  Asin  
 

Hari   : 
Nama Penguji  : 
Pengujian   :  
Produk yang diuji : Telur Asin  
 

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan rasa dari contoh sampel Telur Asin berikut dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa anda seorang 

saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

326 514 414 121 926 714 214 221 191 242 185 992 113 286 165 199 

Putih netral                 

Putih agak kekuningan                 

Putih kekuningan                 

Putih agak kecoklatan                 

Putih kecoklatan                 

*Keterangan: 5 = Putih netral 
4 = Putih agak kekuningan 
3 = Putih kekuningan 
2 = Putih agak kecoklatan 
1 = Putih kecoklatan 
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Lampiran 7. Form Uji Organoleptik Warna Kuning Telu r Asin  
 
Hari   : 
Nama Penguji  : 
Pengujian   :  
Produk yang diuji : Telur Asin  
 

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan rasa dari contoh sampel Telur Asin berikut dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa anda seorang 

saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

326 514 414 121 926 714 214 221 191 242 185 992 113 286 165 199 

Orange                 

Kuning agak kecoklatan                 

Kuning kecoklatan                 

Kuning keorangean                 

Kuning netral                 

*Keterangan: 5 = Orange 

4 = Kuning agak kecoklatan 

3 = Kuning kecoklatan 

2 = Kuning keorangean 

1 = Kuning netral 
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Lampiran 8. Form Uji Organoleptik Aroma Telur Asin  
 
Hari   : 
Nama Penguji  : 
Pengujian   :  
Produk yang diuji : Telur Asin  
 

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan rasa dari contoh sampel Telur Asin berikut dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa anda seorang 

saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

326 514 414 121 926 714 214 221 191 242 185 992 113 286 165 199 

Sangat amis                 

Amis                 

Netral                 

Aroma kunyit kurang 
mendominasi 

                

Aroma kunyit 
mendominasi 

                

*Keterangan: 1 = Sangat amis 
   2 = Amis 
   3 = Netral 
   4 = Aroma kunyit kurang mendominasi 
   5 = Aroma kunyit mendominasi 
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Lampiran 9. Form Uji Organoleptik Tekstur Telur Asi n  
 
Hari   : 
Nama Penguji  : 
Pengujian   :  
Produk yang diuji : Telur Asin  
 

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan rasa dari contoh sampel Telur Asin berikut dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa anda seorang 

saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

326 514 414 121 926 714 214 221 191 242 185 992 113 286 165 199 

Kenyal                 

Sangat kenyal                 

Cukup kenyal                 

Kurang kenyal                 

Menyimpang                 

*Keterangan: 5 = Kenyal 
4 = Sangat kenyal 
3 = Cukup kenyal 
2 = Kurang kenyal 
1 = Menyimpang 
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Lampiran 10. Form Uji Organoleptik Rasa Telur Asin  
 
Hari   : 
Nama Penguji  : 
Pengujian   :  
Produk yang diuji : Telur Asin  
 

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan rasa dari contoh sampel Telur Asin berikut dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa anda seorang 

saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

326 514 414 121 926 714 214 221 191 242 185 992 113 286 165 199 

Asin                 

Sangat asin                 

Cukup asin                 

Kurang asin                 

Tidak asin                 

*Keterangan:  5 = Asin 
4 = Sangat asin 
3 = Cukup asin 
2 = Kurang asin 
1 = Tidak asin 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


