
 29  

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Sari Kunyit (Curcuma 

Domestica Val.) dengan Lama Penyimpanan Telur 

Asin terhadap Nilai Tekstur (gram force/gf) 

Tekstur produk pangan merupakan parameter mutu 

yang penting bagi konsumen. Tekstur bukan digunakan 

sebagai indikator keamanan pangan, melainkan sebagai 

indikator kualitas produk (Lawless and Heymann, 1998). Nilai 

tekstur telur asin diuji dengan menggunakan alat Texture 

Analyzer Model: Imada ZP-200 N. Alat tensile strenght yang 

memperlihatkan angka 9,73 g menunjukkan bahwa nilai gaya 

sebesar 9,73 g force yang dihasilkan ketika probe menekan 

sampel diinterpretasikan sebagai permukaan sampel. 

Data rata-rata hasil pengujian nilai tekstur telur asin 

pada perlakuan lama simpan, masing-masing perlakuan 

disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan nilai tekstur pada perlakuan lama 

penyimpanan telur asin. 

Lama simpan Rataan ± SD 

H0   (hari ke-0) 8,54 ± 0,52
b
 

H7   (hari ke-7) 9,54 ± 1,60
c
 

H14 (hari ke-14) 6,38 ± 0,31
a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai tekstur telur asin. 

 

Hasil analisis ragam pada perlakuan lama penyimpanan 

terhadap telur asin memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai tekstur telur asin. Waktu lama 

penyimpanan dua minggu (H14) mempunyai rata-rata nilai 
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tekstur paling rendah yaitu sebesar 6,38±0,31 dibandingkan 

dengan perlakuan hari ke nol (H0) dan satu minggu (H7) yang 

mempunyai rata-rata nilai tekstur sebesar 8,54±0,52 dan 

9,54±1,60. Tabel 6. menunjukkan bahwa pengaruh lama 

simpan telur asin memperlihatkan adanya penurunan kualitas 

tekstur telur asin yang menjadi agak lembek. Floros and 

Gnanasekharan (1993) menyatakan bahwa umur simpan 

adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam 

kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkatan 

degradasi mutu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penurunan mutu produk pangan atau kerusakan 

pada pangan yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, 

mikroorganisme, kompresi atau bantingan, dan toksik. 

Menurut Kastaman, Sudaryanto, dan Nopianto (2004), tekstur 

telur asin dipengaruhi oleh kadar air. Dengan berkurangnya 

kadar air menimbulkan tekstur telur asin semakin keras. 

Adanya air dalam bahan makanan sering menyebabkan bahan 

tersebut mudah rusak karena air merupakan media yang baik 

bagi berkembangnya mikroorganisme. 

Data rata-rata hasil pengujian nilai tekstur telur asin 

pada perlakuan penambahan sari kunyit, masing-masing 

perlakuan disajikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan nilai tekstur pada perlakuan penambahan sari 

kunyit terhadap telur asin. 

Konsentrasi Sari Kunyit Rataan ± SD 

P0 (Sari Kunyit 0 %) 8,70 ± 1,00
a
 

P1 (Sari Kunyit 25 %) 8,61 ± 0,83
a
 

P2 (Sari Kunyit 50 %) 8,18 ± 0,56
a
 

P3 (Sari Kunyit 75 %) 7,13 ± 0,61
a
 

Keterangan:  Superskrip yang sama tidak menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang  nyata (P>0,05) terhadap nilai tekstur telur asin. 
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Hasil analisis ragam perlakuan penambahan sari kunyit 

terhadap telur asin tidak memberikan perbedaan nyata 

(P>0,05) terhadap nilai tekstur telur asin. Rata-rata nilai 

tekstur telur asin pada perlakuan penambahan sari kunyit 0 % 

(P0) yaitu sebesar 8,70±1,00, perlakuan penambahan sari 

kunyit 25 % (P1) yaitu sebesar 8,61±0,83, perlakuan 

penambahan sari kunyit 50 % (P2) sebesar 8,18±0,56, dan 

perlakuan penambahan sari kunyit 75 % (P3) sebesar 

7,13±0,61. Rata-rata nilai tekstur telur asin dengan perlakuan 

P2, dan P3 cenderung lebih rendah dibandingkan P0 dan P1. 

Berdasarkan tabel di atas penambahan sari kunyit dengan 

konsentrasi yang berbeda mengalami penurunan nilai tekstur 

telur asin akan tetapi penurunannya tidak signifikan sehingga 

produk telur asin tersebut dengan penambahan sari kunyit 

masih dinilai berkualitas baik. 

Data rata-rata hasil pengujian nilai tekstur telur asin 

pada perlakuan lama penyimpanan dengan penambahan sari 

kunyit, masing-masing perlakuan disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan nilai tekstur pada perlakuan lama 

penyimpanan telur asin dengan penambahan sari 

kunyit 

Lama 

Simpan 

Konsentrasi Sari Kunyit (%) Rata-Rata 

± SD P0 ± SD P1 ± SD P2 ± SD P3 ± SD 

H0 9,73 ± 1,10c 9,23 ± 0,79b 8,98 ± 0,38b 8,30 ± 0,26ab 8,54 ± 0,52 

H7 9,65 ± 1,50c 10,05 ± 1,32c 9,35 ± 0,87bc 9,13 ± 0,87b 9,54 ± 1,60 

H14 6,73 ± 0,40a 6,55 ± 0,37a 6,20 ± 0,42a 6,05 ± 0,70a 6,38 ± 0,31 

Rata-Rata 8,70 ± 1,00 8,61 ± 0,83 8,18 ± 0,56 7,13 ± 0,61 
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Keterangan:  H0 (hari ke-0), H7 (hari ke-7), H14 (hari ke-14) P0 (sari kunyit 

0 %), P1 (sari kunyit 25 %), P2 (sari kunyit 50 %), P3 (sari 

kunyit 75 %). 

Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai tekstur telur asin. 

 
Hasil analisis ragam interaksi pada perlakuan lama 

penyimpanan telur asin dengan penambahan sari kunyit yang 

berbeda tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>0,05) 

terhadap nilai tekstur telur asin. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan sari kunyit tersebut tidak berpengaruh nyata 

terhadap lama simpan telur asin, tetapi lama simpan telur yang 

berbeda memberikan pengaruh sangat nyata terhadap nilai 

tekstur telur asin. 

Interaksi pada perlakuan kombinasi memiliki rata-rata 

nilai tekstur sebesar 6,05±0,70-10,05±1,32. Perlakuan 

penambahan sari kunyit 75 % dengan lama penyimpanan dua 

minggu (H14P3) memiliki rata-rata nilai tekstur paling rendah 

dan perlakuan penambahan sari kunyit 25 % dengan lama 

penyimpanan satu minggu (H7P1) memiliki rata-rata nilai 

tekstur paling tinggi. Berdasarkan nilai rata-rata di atas 

menunjukkan adanya penurunan nilai tekstur pada perlakuan 

kombinasi antara penambahan sari kunyit dan lama simpan 

telur asin. Perlakuan H14P3 (6,05±0,70 gf) mengalami 

penurunan nilai tekstur, penurunan nilai tekstur telur asin 

diduga karena kadar air yang terlalu tinggi akibat penambahan 

prosentase sari kunyit 75 % dan takaran garam 25 % serta 

waktu simpan yang semakin lama mempengaruhi nilai tekstur 

telur asin, artinya lama penyimpanan dan penambahan sari 

kunyit konsentrasi tinggi mempengaruhi proses pembuatan 

telur asin. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin 
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lama penyimpanan dan semakin tinggi tingkat konsentrasi sari 

kunyit dapat mengurangi kualitas tekstur telur asin. 

Kandungan NaCl dalam telur asin juga mempengaruhi 

kadar air dalam telur asin tersebut. Astawan (2009) 

menyatakan bahwa NaCl berfungsi sebagai pencipta rasa yang 

khas, sekaligus sebagai bahan pengawet. Hal ini dikarenakan 

garam dapat mengurangi kelarutan oksigen, sehingga bakteri 

yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya menjadi 

terhambat. Fungsi garam yang lain adalah untuk menyerap air 

sehingga telur yang dihasilkan akan menjadi lebih awet.  

 

4.2. Pengaruh Penambahan Sari Kunyit (Curcuma 

Domestica Val.) dengan Lama Penyimpanan Telur 

Asin terhadap Kadar Asam Lemak Bebas (%) 

Data rata-rata hasil pengujian kadar FFA telur asin pada 

perlakuan lama simpan, masing-masing perlakuan disajikan 

dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Rataan kadar FFA (%) pada perlakuan lama 

penyimpanan telur asin. 

Lama simpan Rataan ± SD 

H0   (hari ke-0) 0,94 ± 0,10
b
 

H7   (hari ke-7) 1,05 ± 0,06
c
 

H14 (hari ke-14) 0,79 ± 0,06
a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar FFA (%) telur asin. 

 

Hasil analisis ragam pada perlakuan lama penyimpanan 

terhadap telur asin memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar FFA telur asin. Waktu lama 

penyimpanan dua minggu (H14) mempunyai rata-rata kadar 

FFA paling rendah yaitu sebesar 0,79±0,06 dibandingkan 
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dengan perlakuan nol hari (H0) dan satu minggu (H7) yang 

mempunyai rata-rata kadar FFA sebesar 0,94±0,10 dan 

1,05±0,06. Tabel 9. menunjukkan bahwa pengaruh lama 

simpan telur asin mengalami penurunan kadar asam lemak 

bebas di dalam telur asin. 

Data rata-rata hasil pengujian kadar FFA telur asin pada 

perlakuan penambahan sari kunyit, masing-masing perlakuan 

disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10. Rataan kadar FFA (%) pada perlakuan penam-

bahan sari kunyit terhadap telur asin. 

Konsentrasi Sari Kunyit Rataan ± SD 

P0 (Sari Kunyit 0 %) 1,15±0,08
c
 

P1 (Sari Kunyit 25 %) 1,02±0,09
a
 

P2 (Sari Kunyit 50 %) 0,96±0,10
b
 

P3 (Sari Kunyit 75 %) 0,58±0,03
bc

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar FFA (%) telur asin. 

 

Hasil analisis ragam perlakuan penambahan sari kunyit 

terhadap telur asin memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar FFA telur asin. Rata-rata kadar FFA 

telur asin pada perlakuan penambahan sari kunyit 0 % (P0) 

yaitu sebesar 1,15±0,08, perlakuan penambahan sari kunyit   

25 % (P1) yaitu sebesar 1,02±0,09, perlakuan penambahan sari 

kunyit 50 % (P2) sebesar 0,96±0,10, dan perlakuan penam-

bahan sari kunyit 75 % (P3) sebesar 0,58±0,03. Rata-rata 

kadar FFA telur asin dengan perlakuan P2 dan P3 cenderung 

lebih rendah dibandingkan P0 dan P1. Pengaruh konsentrasi 

sari kunyit pada pembuatan telur asin terhadap tingkat FFA, 

diduga karena larutan sari kunyit yang mengandung fenol dan 

antioksidan. Hal ini disebabkan karena gugusan aldehid dan 
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keton bereaksi dengan lemak agar tidak terjadi hidrolisis pada 

lemak yang menyebabkan telur asin bau tengik, kerusakan 

lemak inilah yang dinyatakan tingkatannya dalam kadar asam 

lemak bebas atau FFA. 

Data rata-rata hasil pengujian kadar FFA telur asin pada 

perlakuan lama penyimpanan dengan penambahan sari kunyit 

pada masing-masing perlakuan disajikan dalam Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan kadar FFA (%) pada perlakuan lama 

penyimpanan telur asin dengan penambahan sari 

kunyit. 

Lama 

Simpan 

Konsentrasi Sari Kunyit (%) Rata-Rata 

± SD P0 ± SD P1 ± SD P2 ± SD P3 ± SD 

H0  0,98 ± 0,13g 0,96 ± 0,06f 1,39 ± 0,18j 0,43 ± 0,03a 0,94 ± 0,10 

H7 1,44 ± 0,07k 1,17 ± 0,07i 0,84 ± 0,08d 0,73 ± 0,03c 1,05 ± 0,06 

H14 1,03 ± 0,03h 0,92 ± 0,14e 0,64 ± 0,03bc 0,59 ± 0,04b 0,79 ± 0,06 

Rata-Rata 1,15 ± 0,08 1,02 ± 0,09 0,96 ± 0,10 0,58 ± 0,03 
 

Keterangan:  H0 (hari ke-0), H7 (hari ke-7), H14 (hari ke-14) P0 (sari kunyit 

0 %), P1 (sari kunyit 25 %), P2 (sari kunyit 50 %), P3 (sari 

kunyit 75 %). 

Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar FFA (%) telur asin. 

 

Hasil analisis ragam interaksi antara lama penyimpanan 

telur asin dengan penambahan sari kunyit yang berbeda 

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

FFA telur asin. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9. Interaksi pada perlakuan kombinasi memiliki 

rata-rata kadar FFA sebesar 0,43±0,03-1,44±0,07. Perlakuan 

penambahan sari kunyit 75 % dengan lama penyimpanan nol 

hari (H0P3) memiliki rata-rata kadar FFA paling rendah, dan 

perlakuan penambahan sari kunyit 0 % dengan lama 
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penyimpanan satu minggu (H7P0) memiliki rata-rata kadar 

FFA paling tinggi.  

Berdasarkan nilai rata-rata di atas menunjukkan adanya 

penurunan kadar FFA pada perlakuan lama simpan dan 

penambahan sari kunyit terhadap telur asin. Kadar FFA telur 

asin pada penyimpanan hari ke 0 yang ditambahkan sari kunyit 

konsentrasi 75 % (H0P3) menghasilkan kadar FFA telur asin 

paling rendah (0,43±0,03
 
%). Artinya perlakuan lama simpan 

dan penambahan sari kunyit dapat mempengaruhi proses 

pembuatan telur asin. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

semakin pendek lama simpan dan semakin tinggi konsentrasi 

sari kunyit terhadap telur asin, maka semakin berkurang pula 

kadar FFA telur asin. Hasil analisis secara keseluruhan 

memperlihatkan kadar FFA lebih tinggi dari standar yang 

ditetapkan SNI 0003-002 yaitu maksimal 0,3 %. 

Menurut Apendi, Widayaka dan Sumarmono (2013), 

kadar asam lemak bebas dipengaruhi oleh air yang masuk 

dalam lemak sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang 

menyebabkan kerusakan lemak. Kadar asam lemak bebas yang 

kecil menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti sedikit. 

Jika telur asin memiliki kadar asam lemak bebas kecil maka 

telur tersebut masa simpannya akan lebih panjang. Menurut 

Gunawan, Triatmo, dan Rahayu (2003), asam lemak bebas 

atau FFA menunjukkan sejumlah asam lemak bebas yang 

dikandung oleh minyak yang rusak terutama karena peristiwa 

oksidasi dan hidrolisis. 
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4.3. Pengaruh Penambahan Sari Kunyit (Curcuma 

Domestica Val.) dengan Lama Penyimpanan Telur 

Asin terhadap Tingkat Warna L, a, dan b 

4.3.1.Warna L (Kecerahan) 

Data rata-rata hasil pengujian intensitas warna L telur 

asin pada perlakuan lama simpan, masing-masing perlakuan 

disajikan dalam Tabel 12. 

Tabel 12. Rataan nilai warna L (kecerahan) pada perlakuan 

lama penyimpanan telur asin. 

Lama simpan Rataan ± SD 

H0   (hari ke-0) 57,68 ± 1,31
a
 

H7   (hari ke-7) 57,87 ± 2,21
a
 

H14 (hari ke-14) 57,97 ± 2,16
a
 

Keterangan:  Superskrip yang sama tidak menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap nilai warna L  telur asin. 

 

Hasil analisis ragam pada perlakuan lama penyimpanan 

terhadap telur asin tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap nilai warna L telur asin. Waktu lama 

penyimpanan dua minggu (H14) mempunyai rata-rata nilai 

warna L paling tinggi yaitu sebesar 57,97±2,16 dibandingkan 

dengan perlakuan nol hari (H0) dan satu minggu (H7) yang 

mempunyai rata-rata nilai warna L sebesar 57,68±1,31 dan 

57,87±2,21. 

Data rata-rata hasil pengujian intensitas warna L telur 

asin pada perlakuan penambahan sari kunyit, masing-masing 

perlakuan disajikan dalam Tabel 13.  
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Tabel 13. Rataan nilai warna L (kecerahan) pada perlakuan 

penambahan sari kunyit terhadap telur asin. 

Konsentrasi Sari Kunyit Rataan ± SD 

P0 (Sari Kunyit 0 %) 55,43 ± 1,26
a
 

P1 (Sari Kunyit 25 %) 55,93 ± 1,80
b
 

P2 (Sari Kunyit 50 %) 58,26 ± 3,70
bc

 

P3 (Sari Kunyit 75 %) 61,75 ± 0,82
c
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang  sangat nyata (P>0,05) terhadap nilai warna L telur asin. 

 

Rata-rata nilai warna L telur asin pada perlakuan 

penambahan sari kunyit 0 % (P0) yaitu sebesar 55,43±1,26, 

perlakuan penambahan sari kunyit 25 % (P1) yaitu sebesar 

55,93±1,80, perlakuan penambahan sari kunyit 50 % (P2) 

sebesar 58,26±3,70, dan perlakuan penambahan sari kunyit   

75 % (P3) sebesar 61,75±0,82. Rata-rata nilai warna L telur 

asin pada perlakuan P0 dan P1 cenderung lebih rendah 

dibandingkan P2 dan P3. Peningkatan warna L berbanding 

lurus dengan peningkatan konsentrasi sari kunyit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sari kunyit 

terhadap telur asin maka kuning telur asin semakin terang 

(nilai warna L semakin tinggi). 

Data rata-rata hasil pengujian nilai warna L telur asin 

pada perlakuan lama penyimpanan dengan penambahan sari 

kunyit pada masing-masing perlakuan disajikan dalam     

Tabel 14. 
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Tabel 14.  Rataan nilai warna L (kecerahan) pada perlakuan 

lama penyimpanan telur asin dengan penambahan 

sari kunyit. 

Lama 

Simpan 

Konsentrasi Sari Kunyit (%) Rata-Rata 

± SD P0 ± SD P1 ± SD P2 ± SD P3 ± SD 

H0 55,10 ± 0,77a 54,90 ± 2,06a 58,98 ± 1,18b 61,75 ± 1,24c 57,68 ± 1,31 

H7 54,55 ± 1,90a 56,48 ± 0,60a 58,95 ± 5,78a 61,50 ± 0,55bc 57,87 ± 2,21 

H14 56,63 ± 1,10a 56,40 ± 2,73a 56,85 ± 4,13a 62,00 ± 0,68c 57,97 ± 2,16 

Rata – Rata 55,43 ± 1,26 55,93 ± 1,80 58,26 ± 3,70 61,75 ± 0,82  

Keterangan:  H0 (hari ke-0), H7 (hari ke-7), H14 (hari ke-14) P0 (sari kunyit 

0 %), P1 (sari kunyit 25 %), P2 (sari kunyit 50 %), P3 (sari 

kunyit 75 %). 

Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap intensitas warna L telur 

asin 

 
Nilai intensitas warna telur asin diuji dengan 

menggunakan alat Color Reader Model  : Konica Minolta CR-

10. Interaksi pada perlakuan kombinasi memiliki rata-rata nilai 

warna L sebesar 54,55±1,90-62,00±0,68. Perlakuan penam-

bahan sari kunyit 75 % dengan lama penyimpanan dua minggu 

(H14P3) memiliki rata-rata nilai warna L paling tinggi dan 

perlakuan penambahan sari kunyit 25 % dengan lama 

penyimpanan satu minggu (H7P0) memiliki rata-rata nilai 

warna L paling rendah. 

Hasil analisis ragam interaksi antara lama penyimpanan 

dengan penambahan sari kunyit tidak menunjukan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna L kuning telur 

asin. Akan tetapi analisis ragam perlakuan penambahan sari 

kunyit dengan konsentrasi yang bervariasi menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna L telur 

asin. Artinya penambahan sari kunyit dengan konsentrasi 

tinggi, memberikan nilai positif terhadap intensitas warna L 
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telur asin. Intensitas kecerahan warna L pada kuning telur asin 

semakin meningkat berdasarkan sistem pewarnaan CIE Lab. 

Intensitas warna L kuning telur asin dipengaruhi sangat nyata 

oleh konsentrasi sari kunyit namun tidak terdapat interaksi 

antara konsentrasi sari kunyit dengan lama penyimpanan telur 

asin. 

Tidak adanya pengaruh interaksi antara waktu lama 

penyimpanan dan konsentrasi sari kunyit menunjukkan bahwa 

kecepatan perubahan warna tidak dipengaruhi oleh konsentrasi 

sari kunyit. Menurut Febrina, Gozali, dan Rusdiana (2007), 

warna merupakan faktor kualitas yang berpengaruh dan sangat 

utama bagi makanan. Bersama-sama dengan aroma, rasa, dan 

tekstur warna memegang peranan penting dalam penerimaan 

makanan). 

Nilai L menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 

0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam 

atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderu-

ngan warna terang atau putih (Pomeranz and Meloans, 1994). 

Kecerahan merupakan spektrum warna dasar, penambahan 

warna lain pada suatu obyek akan menurunkan nilai 

kecerahan. Selain adanya reaksi tersebut tingkat kecerahan 

juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan telur, jenis 

telur, dan sari tambahan. 

 
4.3.2.Warna a (Kemerahan) 

Data rata-rata hasil pengujian nilai warna a telur asin 

pada perlakuan lama penyimpanan dengan penambahan sari 

kunyit pada masing-masing perlakuan disajikan dalam     

Tabel 15.  
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Tabel 15. Rataan nilai warna a (kemerahan) pada perlakuan 

lama penyimpanan telur asin dengan penambahan 

sari kunyit 

Lama 

Simpan 

Konsentrasi Sari Kunyit (%) Rata – Rata 

± SD P0 ± SD P1 ± SD P2 ± SD P3 ± SD 

H0 17,58 ± 1,00 18,58 ± 0,84 15,93 ± 1,59 15,33 ± 0,99 16,85 ± 1,11 

H7 18,95 ± 0,66 17,17 ± 1,78 17,55 ± 0,26 17,83 ± 1,83 16,80 ± 1,13 

H14 17,13 ± 0,79 17,20 ± 0,68 17,50 ± 1,78 16,75 ± 1,53 17,14 ± 1,20 

Rata – Rata 17,88 ± 0,82 16,22 ± 1,10 16,99 ± 1,21 16,63 ± 1,45  

Keterangan:  H0 (hari ke-0), H7 (hari ke-7), H14 (hari ke-14) P0 (sari kunyit 

0 %), P1 (sari kunyit 25 %), P2 (sari kunyit 50 %), P3 (sari 

kunyit 75 %). 

Baris dan kolom yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna a telur 

asin. 

 

Hasil analisis ragam interaksi antara lama penyimpanan 

dengan penambahan sari kunyit tidak menunjukan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna a kuning telur 

asin. Pomeranz and Meloans (1994) menyatakan axis a 

menunjukkan intensitas warna merah (+) atau hijau (-). Hasil 

pengamatan derajat kemerahan (a) dari pigmen kuning telur 

asin berkisar antara 15,33±0,99-18,95±0,66. Hasil analisis 

sidik ragam, menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan 

penambahan sari kunyit tidak memberikan perbedaan nyata 

terhadap intensitas warna a kuning telur asin (P>0.05). 

Meningkatnya intensitas warna a pada kuning telur asin 

berkaitan dengan semakin besar kelarutan kurkumin dan NaCl. 

Menurut Hadiwiyoto (1983), NaCl dalam pengasinan telur 

yang mana apabila telur ditambahkan NaCl maka akan 

membentuk pecahan-pecahan yang terdiri atas rangkaian yang 

dipadati oleh elektron-elektron partikel NaCl yang bergabung 

sehingga tekstur kuning telur berubah. Perubahan tersebut 
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disebabkan oleh terbentuknya ikatan antar ion-ion dari NaCl 

yang bereaksi dengan lipoprotein dari kuning telur. Semakin 

rendah penambahan sari kunyit mampu menurunkan intensitas 

warna a (kemerahan) pada kuning telur asin. Harbelubun, 

Kesulija, dan Rahawarin (2005) menjelaskan bahwa pewarna 

alami bisa diperoleh dengan cara ekstraksi dari tanaman dan 

bagian-bagian tanaman tersebut seperti daun, akar, batang, 

bunga, kulit, biji, getah, dan buah. Menurunnya intensitas 

warna a kuning telur asin sangat berkaitan dengan semakin 

tinggi konsentrasi sari kunyit yang terkandung dalam telur asin 

dan mengakibatkan warna kuning telur asin menjadi lebih 

terang.  

 

4.3.3.Warna b (Kekuningan) 

Data rata-rata hasil pengujian nilai warna b telur asin 

pada perlakuan lama penyimpanan dengan penambahan sari 

kunyit pada masing-masing perlakuan dapat dilihat dalam 

Tabel 16. 

Tabel 16. Rataan nilai warna b (kekuningan) pada perlakuan 

lama penyimpanan telur asin dengan penambahan 

sari kunyit 

Lama 

Simpan 

Konsentrasi Sari Kunyit (%) Rata - Rata 

± SD P0 ± SD P1 ± SD P2 ± SD P3 ± SD 

H0 27,10 ± 1,58 27,75 ± 1,56 26,00 ± 0,98 27,05 ± 1,20 26,98 ± 1,33 

H7 29,95 ± 1,69 29,80 ± 1,71 29,43 ± 3,53 27,23 ± 1,02 29,10 ± 1,99 

H14 27,03 ± 1,59 29,03 ± 4,27 31,48 ± 3,81 27,53 ± 1,56 28,76 ± 2,81 

Rata – Rata 28,03 ± 1,62 28,86 ± 2,51 28,97 ± 2,77 27,27 ± 1,26  
Keterangan:  H0 (hari ke-0), H7 (hari ke-7), H14 (hari ke-14) P0 (sari kunyit 

0 %), P1 (sari kunyit 25 %), P2 (sari kunyit 50 %), P3 (sari 

kunyit 75 %). Baris dan kolom yang berbeda tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap intensitas warna b telur asin. 
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Hasil analisis ragam interaksi antara lama penyimpanan 

dengan penambahan sari kunyit tidak menunjukan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna b kuning telur 

asin. Pomeranz and Meloans (1994) menyatakan axis b 

menunjukkan intensitas warna kuning (+) atau biru (-). Hasil 

pengamatan derajat kekuningan (b) dari kuning telur asin 

berkisar antara 26,00±0,98-31,48±3,81. 

Menurut Hutching (1999), nilai warna b merupakan 

derajat kromatis yang menunjukkan warna kebiruan atau 

kekuningan. Nilai warna b negatif menunjukkan derajat 

kebiruan. Nilai b positif menunjukkan derajat kekuningan. 

Menurut Kiswanto (2005), kurkuminoid merupakan unsur non 

zat gizi yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu senyawa 

khas dari kurkumin (flavor) yang berwarna kuning dan bersifat 

aromatik, terdiri dari campuran kurkumin, desmetoksikurku-

min, dan bidesmetoksikurku-min sehingga apabila digunakan 

dalam makanan atau minuman dapat berfungsi sebagai 

pewarna makanan atau minuman yaitu memberikan warna 

kuning, aroma, bau, serta memberi rasa khas pada makanan. 

Meningkatnya intensitas warna b kuning telur asin sangat 

berkaitan dengan semakin tinggi konsentrasi sari kunyit yang 

terkandung dalam telur asin dan mengakibatkan warna kuning 

telur asin menjadi lebih terang. 

 

4.4. Perlakuan Terbaik 

Data perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 13. Penentuan perlakuan terbaik 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

penggunaan variabel. Pada penelitian ini perlakuan terbaik 

dihitung dengan cara membandingkan masing-masing 
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perlakuan dengan menggunakan indeks efektifitas (Susrini, 

2003). Data perlakuan terbaik terhadap nilai hasil tiga variabel 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

dalam Tabel 17. 

Tabel 17. Data perlakuan terbaik pada masing-masing 

perlakuan. 

Perlakuan Nilai Hasil  

H0P0 0,44 

H0P1 0,50 

H0P2 0,32 

H0P3 0,52 

H7P0 0,55 

H7P1 0,55 

H7P2 0,65 

H7P3 0,66 

H14P0 0,30 

H14P1 0,39 

H14P2 0,54 

H14P3 0,49 

 
Penentuan perlakuan terbaik dilakukan pada pengaruh 

penambahan sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan lama 

simpan pengasinan telur asin dengan menggunakan metode 

indeks efektifitas deGarmo et all. Parameter yang diukur pada 

penelitian ini yaitu tekstur, asam lemak bebas atau FFA, dan 

intensitas warna (L, a, b). Berdasarkan Tabel 17. diketahui H7 

(lama penyimpanan ke tujuh) dan P3 (penambahan sari kunyit 

75 %) merupakan perlakuan terbaik, karena memiliki nilai 

hasil tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya yaitu 
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0,66. Nilai tekstur 9,13 ± 0,87 (gf) tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu rendah. Belum terdapat standar yang tepat untuk 

nilai terbaik pada nilai tekstur, tetapi berdasarkan literatur 

diketahui bahwa semakin rendah nilai tekstur maka produk 

tersebut dikatakan jelek. Nilai kadar asam lemak bebas 0,73 ± 

0,03 (%). Di dalam literatur disebutkan bahwa suatu produk 

apabila memiliki kadar asam lemak bebas di bawah 1,2 % bisa 

dikatakan produk tersebut baik dan masih aman untuk 

dikonsumsi. Intensitas warna L (kecerahan) 61,50 ± 0,55, 

warna a (kemerahan) 17,83 ± 1,83, dan warna b (kekuningan) 

27,23 ± 1,02. Pada intensitas warna belum disebutkan dalam 

literatur perlakuan terbaik mengenai warna kuning telur.  
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