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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were determined the 

best of turmeric juice on salt content, protein content, water 

moisture, and vitamin C content of salted egg. The materials 

of this research were duck’s egg, water, salt, and essence of 

turmeric. The method of this research was experiment using 

Complete Randomized Design (CRD) with four treatments 

and for replications. The turmeric juice research  were divided 

into P0 (0%), P1 (25%), P2 (50%), and P3 (75%). The variables 

were salt content (%), protein content (%), water moisture 

(%), and vitamin C content (%). Data were analyzed using 

Analysis of Variance (ANOVA) and the analysis would be 

continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) if it was 

found significant effect among treatmeants. The resultshowed 

that the turmeric juice gave highly significant different effect 

(P<0,01) on salt content and vitamin C content; but did not 

give significanty different effect ( P>0,05) on protein content 

and water content. Based on the results, it can be concluded 

that the consentrate of turmeric juice 75% in salted egg was 

the best treatment wich was indicated 1,26% of salt content, 
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11,74% of protein content, 82,1% of water moisture on egg 

white, 39,08% on yolk, and 0,56 % of the vitamin C content.  

 

Keywords : turmeric juice, salted egg   

 

 

 



vi 

 

PENGARUH KONSENTRASI SARI KUNYIT (Curcuma 

domestica Val) TERHADAP KUALITAS TELUR ASIN 

DITINJAU DARI, KADAR GARAM, KADAR PROTEIN, 

KADAR AIR DAN KANDUNGAN VITAMIN C 

 

Arin Maya Rosita, Imam Thohari, and Djalal Rosyidi
  

 

RINGKASAN 

 

 Telur asin merupakan salah satu pengawetan telur. 

Telur yang biasanya digunakan dalam pembuatan telur asin 

yaitu telur itik. Prinsip pembuatan telur asin adalah terjadinya 

proses ionisasi garam NaCl dalam adonan yang kemudian 

berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori kerabang. Saat ini 

telur asin kurang disukai oleh konsumen karena kurangnya 

inovasi dalam pembuatan telur asin. Dengan adanya 

penambahan sari kunyit mampu memberikan inovasi yang 

diharapkan dapat diterima oleh konsumen serta menambah 

nilai jual telur asin. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang pada bulan April–Mei 2014. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perlakuan terbaik dari penambahan 

konsentrasi sari kunyit pada telur asin ditinjau dari kadar 

garam, kadar protein, kadar air, dan kadar vitamin C.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telur asin yang dibuat dari telur itik, garam, air untuk 

pembuatan larutan garam, dan sari kunyit. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu 

P0 (0%), P1 (25%), P2 (50%), dan P3 (75%) dari volume 

larutan garam jenuh yang digunakan untuk penggaraman. 

Variabel yang diamati adalah kadar garam, kadar protein, 
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kadar air, dan kadar vitamin C. Data yang diperoleh, 

selanjutnya diolah dengan menggunakan program Microsoft 

Excel, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan Analisis Ragam (ANOVA). Apabila terdapat 

perbedaan diantara perlakuan, maka akan dilanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi sari kunyit yang berbeda pada telur asin 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar garam dan kadar vitamin C, tetapi tidak 

terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P >0,05) terhadap 

kadar protein dan kadar air pada putih telur dan kuning telur. 

Nilai kadar garam yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

1,26+0,19-2,32+0,50%, semakin tinggi konsentrasi sari kunyit 

yang ditambahkan, semakin rendah kadar garam yang 

dihasilkan. Rata-rata kadar protein yang dihasilkan pada 

penelitian ini adalah 9,88+0,96-11,74+1,37%, semakin tinggi 

konsentrasi sari kunyit yang ditambahkan, semakin tinggi 

kadar protein yang dihasilkan. Rata-rata kadar air pada putih 

telur asin dalam penelitian ini adalah 78,54+2,43-

82,21+4,20%, semakin tinggi konsentrasi sari kunyit yang 

ditambahkan, semakin sedikit kadar air yang dihasilkan, tetapi 

pada penelitian ini kadar air yang dihasilkan oleh P0 lebih 

sedikit daripada telur asin yang diberi perlakuan penambahan 

konsentrasi sari kunyit. Rata-rata kadar air pada kuning telur 

asin dalam penelitian ini adalah 36,57+4,30-40,36+2,28 %. 

Pemberian konsentrasi sari kunyit pada telur asin memberikan 

hasil yang sama pada kadar air kuning telur asin. Adapun 

perbedaan tidak terlalu signifikan. Rata-rata kadar vitamin C 

pada telur asin dalam penelitian ini adalah 0,307+0,012–

0,565+0,079%. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan 

konsentrasi sari kunyit yang paling sesuai adalah 75%, dengan 

nilai kadar garam 1,26%, kadar protein 11,74%, kadar air pada 
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putih telur asin 82,10%, kadar air pada kuning telur asin 

39,08%, dan kadar vitamin C 0,56%. Penambahan sari kunyit 

pada telur asin diketahui dapat meningkatkan kadar vitamin C, 

tetapi menurunkan kadar garam, serta tidak berpengaruh 

terhadap kadar protein, kadar air pada putih telur dan kuning 

telur asin. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode 

tekanan untuk mengurangi kadar garam yang hilang selama 

proses pengasinan dengan sari kunyit, serta perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan jenis kunyit dalam pembuatan 

telur asin terhadap kualitas gizi telur asin. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Telur merupakan salah satu bahan makanan sumber 

protein hewani yang memiliki rasa lezat bernilai tinggi dan 

banyak mengandung zat gizi antara lain protein 13%, lemak 

12%, vitamin dan mineral (Margono, Detty dan Sri, 2003). 

Telur juga mudah diperoleh dan memiliki harga yang relatif 

murah. Saat ini sudah banyak hasil pemanfaatan telur dan 

bentuk-bentuk olahan telur yang tersebar di masyarakat 

(Suardana dan Swacita, 2008). Konsumsi telur asin dari tahun 

ke tahun per kapita umumnya tidak mengalami perubahan 

yaitu sekitar 2 butir per orang per tahun. Pada tahun 1996 

konsumsi telur asin per kapita sebesar 1,98 butir dan menurun 

menjadi 0,99 butir pada tahun 1999, dan 1,92 butir pada tahun 

2002  (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Permasalahan dalam pemasaran telur yaitu, telur 

memiliki karakteristik mudah rusak baik karena kerusakan 

alami ataupun kimia seperti kerusakan mikroorganisme 

melalui pori-pori telur. Usaha pengawetan telur perlu 

dilakukan untuk mempertahankan kualitas telur dari kerusakan 

telur. Cara pengawetan telur yang dapat dilakukan salah 

satunya yaitu dengan cara pengasinan. Telur yang diasinkan 

bersifat stabil, dan dapat disimpan tanpa mengalami proses 

perusakan. 

Telur yang biasanya digunakan untuk pembuatan telur 

asin adalah telur itik. Hal ini disebabkan karena telur itik 

mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi bila dibandingkan 
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dengan telur ayam (Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto, 

2004). Inovasi dalam pembuatan telur asin saat ini banyak 

dijumpai. Salah satu inovasi pengolahan untuk meningkatkan 

selera konsumen pada produk telur asin yaitu dengan 

pembuatan telur asin yang mengandung antioksidan. Menurut 

Astawan (2009), konsumsi telur asin berpotensi meningkatkan 

tekanan darah. Ion Na (NaCl) terionisasi menjadi ion Na+ dan 

Ion Cl- akan mengalir dalam darah, sehingga tekanan darah 

meningkat. Inovasi pembuatan telur asin yang mengandung 

antioksidan selain dapat meningkatkan cita rasa telur asin, 

diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan garam yang 

akan berpotensi meningkatkan tekanan darah. Antioksidan 

alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan 

merupakan sumber antioksidan yang paling mudah ditemukan. 

Salah satu tumbuhan yang mengandung antioksidan yaitu 

kunyit (Curcuma domestica Val.) atau biasanya dikenal juga 

dengan nama kunir dikalangan masyarakat Indonesia. Selama 

ini kunyit biasanya hanya dimanfaatkan sebagai bahan jamu 

dan juga pewarna alami dalam industri garmen. Pada 

kenyataanya kunyit mengandung banyak zat gizi, sehingga 

pemanfaatannya harus dimaksimalkan. 

Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat untuk 

dijadikan obat. Rimpang kunyit kering mengandung banyak 

zat gizi diantaranya kurkuminoid sekitar 10%, kurkumin 1-

5%, dan sisanya terdiri dari demetoksikurkumin dan 

bisdemotoksikurkumin. Kunyit juga mengandung minyak 

atsiri (volatile oil) 1-3%, lemak 3%, karbohidrat 30% protein 

8%, pati 45-55% dan sisanya terdiri atas vitamin C, garam 

mineral seperti zat  besi, fosfor dan kalsium (Pratikno, 2009). 

Kunyit mengandung kadar protein yang cukup tinggi, serta 
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adanya kandungan vitamin C dalam kunyit diketahui sebagai 

antioksidan alami, serta berperan penting dalam 

mempertahankan sistem imun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat 

diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan sari kunyit terhadap 

kadar garam, kadar protein, kadar air, serta kadar vitamin 

C pada telur asin? 

2. Berapa konsentrasi penambahan sari kunyit yang 

memiliki komposisi perlakuan terbaik ? 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari kunyit terhadap 

kadar garam, kadar protein, kadar air, serta kadar vitamin 

C pada telur asin. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pengaruh penambahan sari 

kunyit pada telur asin kunyit. 

 

1.4  Kegunaan 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan inovasi pengolahan telur asin yang 

menghasilkan produk bahan pangan yang sehat dan aman 

dikonsumsi. 
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2. Memberikan informasi kandungan kadar garam, kadar 

protein, kadar air dan kadar vitamin C pada telur asin 

dengan penambahan sari kunyit. 

3. Meningkatkan nilai ekonomis telur asin dan daya guna 

kunyit. 

 

1.5  Kerangka Pikir  

Telur merupakan produk peternakan yang bergizi 

tinggi mengandung asam amino esensial yang penting bagi 

tubuh manusia, selain itu telur juga mengandung vitamin A, B 

lemak, serta mineral. Telur juga dapat dimanfaatkan sebagai 

lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, 

dan lain sebagainya (Suprapti, 2002).  Kelemahan telur yaitu 

memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi 

maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme melalui 

pori-pori telur (Margono, 2000). Usaha pengawetan sangat 

penting untuk mempertahankan kualitas telur. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan telur 

yaitu dengan cara penggaraman (telur asin) (Sahroni, 2003). 

Inovasi yang dapat dilakukan dalam pembuatan telur asin 

yaitu dengan penambahan sari kunyit. Diketahui sari kunyit 

mengandung senyawa kurkumin yang dapat menekan 

pertumbuhan bakteri, selain itu penambahan sari kunyit 

diharapkan dapat mempengaruhi kadar garam pada telur asin. 

Kunyit juga memiliki kandungan proteinserta vitamin Cyang 

tinggi. Pada penelitian ini dikaji pengaruh penambahan sari 

kunyit terhadap kadar garam, kadar protein, kadar air, serta 

kandungan vitamin C pada telur asin rebus. 
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Konsentrasi 0% digunakan sebagai kontrol, (tidak ada 

penambahan sari kunyit). Pada penambahan sari kunyit 25%, 

50% dan 75% mengikuti penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian Putri pada tahun 2011 disebutkan bahwa pada 

perlakuan pemberian konsentrasi jahe sebanyak 25%, karena 

pada konsentrasi tersebut rasa jahe sudah mulai sedikit terasa. 

Putri (2011), menggunakan ekstrak jahe dikarenakan 

karakteristik jahe dan kunyit yang tidak jauh berbeda dimana 

jahe dan kunyit sama-sama termasuk dalam tanaman temu-

temuan (Zingiberaceae). Penelitian ini tidak dilakukan 

penambahan sari kunyit sebanyak 100% karena dikhawatirkan 

akan mempengaruhi ciri khas dari telur asin. Kunyit 

mengandung komponen aktif yang berperan sebagai 

antioksidan. Komponen aktif dalam kunyit yang berperan 

adalah kurkuminoid. Komponen ini juga terdapat pada 

beberapa jenis temu-temuan lain seperti temulawak (Mulyani, 

2014). Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat 

menetralkan dan melawan zat toksik (radikal bebas) dan 

menghambat terjadinya oksidasi pada sel, sehingga 

mengurangi terjadinya kerusakan sel. Antioksidan dibagi 

menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetik. 

Antioksidan sintetik diperoleh dari hasil sintetik reaksi kimia, 

seperti butylated hidroxiyanisoe (BHA) dan butylated 

hidroxytoluene (BHT) sangat efektif dalam menghambat 

reaksi oksidasi lemak. Antioksidan alami diperoleh dari 

ekstraksi bahan alami. Senyawa antioksidan alami antara lain 

seperti flavonoid, vitamin E, vitamin C dan betakaroten yang 

diperoleh dari sumber-sumber alami seperti pada rempah, 

herbal, sayuran, dan buah. Senyawa alami memiliki kelebihan, 
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karena kemungkinan lebih aman untuk dikonsumsi (Kusuma, 

2012). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian Telur Asin 

Kunyit 

 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memilik 

rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur juga 

mudah diperoleh dan harganya murah (Mietha, 2008). 

Inovasi Produk Telur Asin 

Diketahui sari kunyit mengandung senyawa kurkumin yang 

dapat menekan pertumbuhan bakteri, selain itu penambahan sari 

kunyit diharapkan dapat mempengaruhi kadar garam pada telur 

asin. Diharapkan kunyit dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kandungan protein serta vitamin C pada telur asin.. 

 

Telur Asin-Kunyit 

Inovasi yang dapat dilakukan dalam pembuatan telur asin yaitu 

dengan penambahan sari kunyit sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%. 

Konsentrasi 0% digunakan sebagai kontrol, (tidak ada 

penambahan sari kunyit). (Putri, 2011) 
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1.6  Hipotesis 

 Penambahan sari kunyit pada pembuatan telur asin 

akan berpengaruh positif terhadap kadar garam, kadar protein, 

kadar air, dan kadar vitamin C telur yang dihasilkan dengan 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75% pada cairan rendaman telur 

asin. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Kunyit (Curcuma domestica Val) 

Tumbuhan kunyit tergolong dalam kingdom Plantae, 

divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas 

Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, 

genus Curcuma dan spesies Curcuma domesitica Val. 

Tanaman kunyit dapat hidup dengan baik pada suhu yang 

berkisar antara 20-30°C dengan curah hujan 1500-2000 

mm/tahun (Rukmana, 2008). Kunyit (Curcuma) merupakan 

tanaman rempah yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti 

India, Cina, Malaysia, dan Indonesia. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) pada tahun 2010, 

luas lahan pertanian kunyit di Indonesia seluas 45.384.764 m
2
, 

dengan hasil panen 108.826.152 kg dan produktivitas tinggi 

yaitu 2,26 kg/m
2
 (Setyawan dan Yunianta, 2012). 

Kunyit merupakan tanaman berbatang basah dan 

mempunyai tinggi sampai 1 meter (Wahyuni, Harjono, dan 

Yamrewav, 2004). Berdasarkan hasil survei tahun 2003, 

kebutuhan rimpang kunyit berdasarkan jumlahnya yang 

diserap oleh industri obat tradisional di Jawa Timur 

menduduki peringkat pertama dan di Jawa Tengah termasuk 

lima besar bersama-sama dengan bahan baku obat lainnya 

(Rahardjo dan Rostiana, 2003). 
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Gambar 2. Rimpang Kunyit dan Tanaman Kunyit 

(Wikipedia.id, 2014) 

 

Kunyit termasuk salah satu tanaman suku temu-

temuan (Zingiberaceae) yang banyak ditanam di pekarangan, 

kebun, dan di sekitar hutan jati. Kunyit dikenal sebagai 

penyedap, penetral bau anyir pada masakan, dan juga sering 

dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini kunyit sudah 

dimanfaatkan secara luas oleh industri makanan, minuman, 

obat-obatan, kosmetik, dan tekstil (Winarto, 2003). Bagian 

utama dari kunyit yang terutama dimanfaatkan adalah 

rimpangnya. Manfaat rimpang kunyit sebagai obat tradisional 

antara lain untuk obat gatal, kesemutan, gusi bengkak, luka, 

sesak napas, sakit perut, bisul, kudis, encok, sakit kuning, 

memperbaiki pencernaan, anti diare, penawar racun, dan 

sebagainya (Rukmana, 2008). 

Rimpang kunyit kering mengandung kurkuminoid 

sekitar 10%, kurkumin 1-5% dan sisanya terdiri dari 

demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. Selain itu 

juga mengandung minyak atsiri (volatileoil) 1-3%, lemak 3%, 
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karbohidrat 30%, protein 8%, pati 45-55% dan sisanya terdiri 

atas vitamin C garam mineral seperti zat besi, fosfor dan 

kalsium (Pratikno, 2009). Rismunandar (2000), menjelaskan 

bahwa minyak atsiri (volatile oil) kunyit mengandung 60% 

turmerone dan komponen lain 25% minyak zingiberen dan 

sisanya terdiri dari a- felandrin a- sabinen, borneol dan sineol 

yang memberikan bau khas yaitu bau kunyit. Kandungan 

kimiawi dalam rimpang kunyit selengkapnya dapat dilihat di 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Kimia dalam Rimpang Kunyit per 100 g 

Bahan yang dapat Dimakan 

Nama Komponen Komposisi 

Air 114 g 

Kalori 1480 kal 

Karbohidrat 64,9 g 

Protein 7,8 g 

Lemak 9,9 g 

Serat 6,7 g 

Abu 6,0 g 

Kalsium 0,128 g 

Fosfor  0,268 g 

Besi 41 g 

Vitamin A - 

Vitamin B 5 mg 

Vitamin C 26 mg 

Minyak Atsiri 3% 

Kurkumin 3% 

Sumber : Winarto (2003) 
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2.1.1 Manfaat dan Kandungan Kunyit 

Rimpang kunyit mengandung kurkumin yang telah 

terbukti memiliki spektrum luas pada aktivitas biologis 

termasuk anti-inflamasi dan antibakteri. Pada studi aktivitas 

mikroba menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat dari rimpang 

kunyit (Curcuma longa Linn) mempunyai aktivitas 

penghambatan terhadap Staphylococcus sp dan Escherichia 

coli. Beberapa penelitian secara in vitro membuktikan bahwa 

senyawa aktif dalam rimpang kunyit mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri baik Gam positif maupun Gam negatif 

seperti Escherchia coli, Klebsiela pneumoniae dan 

Staphylococcus aureus. (Meilia,Winarsih dan Eka 2013). 

Secara teoritis kunyit termasuk tanaman yang cukup 

banyak mengandung zat antioksidan. Bahan makanan yang 

banyak mengandung zat antioksidan dapat bertahan lama, 

karena zat antioksidan dapat mengurangi timbulnya bakteri 

(Mahmudah, 2007). Komponen aktif dalam kunyit yang 

berperan sebagai antioksidan adalah kurkuminoid. Komponen 

ini juga terdapat pada beberapa jenis temu-temuan lain seperti 

temulawak. Kurkuminoid adalah komponen yang memberikan 

warna kuning yang bersifat sebagai antioksidan dan berkhasiat 

antara lain sebagai hipokolesteromik, koagogum, koeretik, 

bakteriostatik, spasmolitik, kadar zat antioksidan dalam 

rempah-rempah juga diketahui cukup tinggi. Berbagai 

penelitian telah membuktikan khasiat kurkuminoid dalam 

pengobatan terutama sebagai antihepatoksik dan 

antikolesterol, serta obat tumor dan kanker (Kusuma, 2012). 

Komponen fenolik dalam kunyit dapat menghambat 

pertumbuhan kanker dan mempunyai aktivitas antimutagenik. 
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Selain itu kunyit juga dapat menekan pertumbuhan kanker 

usus, payudara, paru-paru, dan kulit. 

Kunyit memiliki kemampuan sebagai biofarmaka, 

karena memiliki antioksidan, antiinflammatory, antimutagenik 

dan anti sifat HIV dan dapat menurunkan gula darah dan LDL 

(Low Density Lipoprotein) (Surojanametakul, Satmalee, 

Saengprakai, Siliwan, and Wattanasiritham, 2010). Kunyit 

dapat juga digunakan dalam mengawetkan ikan, dengan 

konsentrasi sebesar 9% kunyit dapat meningkatkan daya tahan 

pindang bandeng (Arifin, 2002). 

 

2.2 Telur Asin 

Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan 

cara diasinkan dengan garam (NaCl) (Suprapti, 2002). Telur 

asin merupakan salah satu bentuk pengawetan telur yang dapat 

ditemukan di beberapa negara, misalnya Indonesia, Cina dan 

Taiwan. Keuntungan proses pengasinan disamping untuk 

pengawetan yaitu meningkatkan cita rasa, antara lain rasa 

masir atau berpasir yang didapatkan pada kuning telur 

(Kastaman dkk, 2004). 

Telur yang biasanya digunakan untuk pembuatan telur 

asin adalah telur itik. Hal ini disebabkan karena telur itik 

mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan telur ayam (Kastaman dkk, 2004). Wulandari (2002) 

menyatakan bahwa kadar lemak kuning telur ayam adalah 

31,9%. Menurut Melia dan Juliarsih (2010) menjelaskan 

bahwa, telur asin adalah telur itik yang diolah dalam keadaan 

utuh, dimana kandungan garam dapat menghambat 

perkembangan mikroorganisme dan sekaligus memberikan 
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aroma khas, sehingga telur dapat disimpan dalam waktu yang 

relatif lama. Widjaja (2003), menjelaskan bahwa telur asin 

merupakan telur segar yang diawetkan dengan menggunakan 

bahan garam. Gumay (2009) menambahkan, telur asin 

merupakan hasil pengolahan telur yang melibatkan proses 

penggaraman dan pemanasan. Proses tersebut akan 

mempengaruhi nilai gizi. 

Suprapti (2002), menjelaskan bahwa telur juga dapat 

dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai 

makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Kandungan 

telur terdiri dari protein 19%, lemak 12%, serta vitamin, dan 

mineral. Telur itik mengandung protein, kalori dan lemak 

lebih tinggi dibanding telur ayam (Soeharno,2003). Komposisi 

telur ayam ras dan itik dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Telur Ayam dan Itik 

Kandungan Zat 

Makanan 

Telur Ayam Telur Itik 

Putih 

Telur 

Kunin

g 

Telur 

Telur 

Utuh 

Putih 

Telur 

Kunin

g 

Telur 

Telur 

Utuh 

Air (%) 88,57 48,50 73,70 88,00 47,00 70,60 

Protein(%) 10,30 16,15 13,00 11,00 17,00 13,10 

Lemak (%) 0,03 34,65 11,59 0,00 35,00 14,30 

Karbohidrat (%) 0,65 0,60 0,65 0,80 0,80 0,80 

Abu (%) 0,55 1,10 0,90 0,8* 1,2* 0,1* 

Sumber : Winarno dan Koswara (2002) 

* Romanoff and Romanoff (1963) 

 

Zaman dahulu masyarakat telah mengenal pengasinan 

sebagai salah satu upaya untuk mengawetkan telur 

(memperpanjang daya simpan), membuang rasa amis 

(terutama telur itik) dan menciptakan rasa yang khas. Selain 
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memberi rasa, garam juga berperan sebagai pengawet, 

sehingga telur asin dapat disimpan lebih lama dibanding telur 

segar. Romanoff and Romanofff (1963) menjelaskan bahwa, 

membran vitellin mendorong air keluar dari kuning telur dan 

mencegah air masuk, mendorong NaCl masuk ke dalam 

kuning telur dan mencegah NaCl keluar. 

Menurut Widianarko, Pratiwi, Retnaningsih (2000), 

proses pengawetan telur utuh yang diawetkan bersama 

kulitnya dapat dilakukan dengan beberapa cara : 

a. Proses pendinginan; 

b. Proses pembungkusan kering; 

c. Proses pelapisan dengan minyak; dan 

d. Proses pencelupan dalam berbagai cairan. 

 

Standar mutu telur asin berdasarkan SNI 01–4277–

1996 (Badan Standarisasi Nasional, 1996) dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Mutu Telur Asin Berdasarkan SNI 01–4277–1996 

Jenis uji Satuan Persyaratan 

Keadaan   

a. Bau 

b. Warna 

c. Kenampakan 

- 

- 

- 

Normal 

Normal 

Normal 

Garam b/b % 2,0 

Cemaran Mikroba   

a. Salmonella 

b. Sapylococcusaurous 

Koloni/25g 

Koloni/g 

Negatif 

Negatif 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1996 
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Telur asin yang masih mentah ataupun sudah direbus 

mempunyai daya simpan yang tinggi, sehingga dapat disimpan 

dalam suhu kamar. Penyimpanan telur asin pada suhu kamar 

walaupun dinilai sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi apabila 

penyimpanannya dilakukan pada suhu 12-15
0
C dan 

kelembaban udara 70-80 %. Dalam skala rumah tangga 

penyimpanan biasanya dilakukan dengan menggunakan media 

lemari es. Penyimpanan menggunakan lemari es dilakukan 

karena dapat mencegah terjadinya kerusakan telur, 

menghambat hilangnya kelembaban, dan mencegah 

terserapnya bau tajam dari makanan lebih baik apabila 

dibandingkan dengan penyimpanan dalam suhu kamar, saat 

menyimpan di lemari es sebaiknya telur asin disimpan dalam 

wadah karton (Astawan, 2009). Produksi telur asin dipilih 

karena telur asin lebih lama penyimpanannya bila 

dibandingkan dengan telur biasa, karena itu telur asin lebih 

banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu juga untuk 

menambah pengetahuan bagi masyarakat bahwa telur lebih 

baik bila diasinkan, berbeda dengan telur yang biasa atau telur 

yang tidak diasinkan (Surainiwati, Suada dan Rudyanto, 

2013). Pengasinan telur ini untuk mengawetkan, juga akan 

menambah cita rasa telur (Handayani, 2010). Komposisi 

kimiawi telur segar dan telur asin dapat di lihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Telur Segar Dan Telur Asin 

Kandungan Jenis Telur 

Telur ayam Telur itik Telur itik 

asin 

Kalori (kal) 162 189 195 

Protein (g) 12,8 13,1 13,6 

Lemak (g) 11,5 14,3 13,5 
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Hidrat Arang (g) 0,7 0,8 1,4 

Kalsium (mg) 54 56 120 

Fosfor (mg) 180 175 157 

Besi (mg) 2,7 2,8 1,8 

Vit. A S.I 900 1230 841 

Vit B-1 (mg) 0,10 0,18 0,28 

Vit C (mg) 0 0 0 

Air (g) 74 70,8 66,5 

b.d.d (%) 90 90 83 

Sumber: Margono, dkk (2000) 

 

 

2.2.1  Telur Itik 

Bobot dan ukuran telur itik rata-rata lebih besar 

dibandingkan dengan telur ayam. Warna kulit telurnya agak 

biru muda terutama pada itik Jawa seperti yang terdapat di 

Karawang, Tegal, Magelang, dan Mojosari. Kulit telur itik 

Bali bewarna putih, dan telur itik Manila (entog) bewarna 

putih agak kemerah-merahan (Widianarko, dkk, 2000). Telur 

itik memiliki bau amis yang tajam, sehingga penggunaan telur 

itik dalam berbagai makanan tidak seluas telur ayam 

(Gsianturi, 2003). Telur itik mempunyai kulit yang relatif 

lebih tebal dan rasa telur asin yang lebih enak dan lebih 

disukai dibandingkan dengan jenis telur yang lain, sehingga 

secara ekonomis lebih menguntungkan (Handayani, 2010). 

 

2.2.2 Penggaraman 

Pengasinan telur umumnya dilakukan dengan dua 

cara, yaitu perendaman dalam larutan garam dan pemeraman 

oleh adonan campuran garam dengan tanah liat, atau abu 
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gosok atau bubuk bata merah (Sahroni, 2003). Proses 

pengasinan telur memerlukan waktu selama 15-30 hari. Proses 

pengasinan dengan larutan garam jenuh memerlukan waktu 

sekitar 7-10 hari (Suprapti, 2002). 

Penggaraman yang cocok untuk pembuatan telur asin 

yaitu telur itik. Proses penggaraman pada telur itik ini sangat 

cocok dilakukan karena bau telur itik yang sangat amis sebagai 

aroma dari telur asin. Selain itu, telur itik memiliki ukuran 

yang lebih besar daripada telur ayam, serta memiliki warna 

biru muda yang lebih menarik untuk membuat ciri dari telur 

asin (Apriadjie, 2009). Abidin (2003) menambahkan, telur 

yang digunakan untuk membuat telur asin adalah telur itik, 

karena telur itik memiliki kulit telur yang tebal dan kuningnya 

lebih besar dari pada kuning telur ayam. 

 

2.3 Kadar Garam (NaCl) 

Yuniati dan Almasyuhuri (2012) menjelaskan bahwa 

pengasinan merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas 

telur. Penambahan garam pada kuning telur akan 

mengakibatkan kekacauan pada ganula-ganula, menyediakan 

protein tambahan untuk meningkatkan sifat fungsional dari 

sistem kandungan kuning telur (Foegeding, Doucet, and 

McGuffey, 2001). Telur yang diasinkan akan lebih awet dalam 

penyimpanan dan memiliki cita rasa yang lebih baik. Rasa asin 

telur asin yang dihasilkan sangat bergantung pada lama 

penyimpanan. Bagi yang menyukai telur asin sebagai teman 

dari nasi, maka penyimpanan selama 15 hari cukup maksimal. 

Selain asinnya kental, kuning telurnya pun kuning tua dan 

berminyak, dan untuk sekedar sebagai camilan, maka 

disimpan maksimal 10 hari sudah cukup (Sudaryani, 2003). 
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2.4 Kadar Protein 

Telur itik mengandung protein, kalori dan lemak lebih 

tinggi, dibandingkan telur ayam (Sultoni dalam Kastaman, 

2004). Protein dalam telur mempunyai mutu yang tinggi, 

karena memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap, 

sehingga dijadikan patokan untuk menentukan mutu protein 

dari bahan pangan yang lain, di samping adanya hal-hal yang 

menguntungkan telur juga memiliki sifat yang mudah rusak 

(Anjarsari, 2010). 

Tikus percobaan yang diuji menunjukkan bahwa, telur 

mempunyai nilai kegunaan protein (net protein utilization) 

100%, dibandingkan dengan daging ayam (80%) dan susu 

(75%). Berarti jumlah dan komposisi asam aminonya sangat 

lengkap dan berimbang, sehingga hampir seluruh bagiannya 

dapat digunakan untuk pertumbuhan maupun penggantian sel-

sel yang rusak (Kardena dan Winaya, 2011). 

 

2.5 Kadar Air 

Telur, karena mengandung zat gizi yang cukup tinggi 

merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme, sehingga kerusakan telur akibat pembusukan 

sering terjadi, walaupun cangkangnya masih utuh, karena 

cangkang telur mempunyai pori-pori, sehingga mudah 

dimasuki mikrobia (Mahendradratta, 2007). Kadar air telur 

masih terlalu tinggi yaitu 87% pada putih telur, dan 59% pada 

kuning telur (Handayani, 2010). 

Tekstur masir disebabkan oleh membesarnya ganula 

yang ada dalam kuning telur. Membesarnya ganula pada 

kuning telur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kadar garam 



19 

 

dan kadar air. Garam akan masuk ke dalam kuning telur dan 

akan merusak ikatan-ikatan yang terdapat dalam ganula, 

sehingga dapat memperbesar diameter ganula. Masuknya air 

akan semakin memperbesar diameter ganula. Semakin banyak 

air dan garam yang masuk menyebabkan semakin banyak 

ganula yang membesar, sehingga persentase kemasiran 

semakin besar. Kemasiran merupakan salah satu hal yang 

paling penting pada telur asin. Wulandari (2004) 

menambahkan bahwa, kemasiran merupakan salah satu 

karakteristik kuning telur asin. Tekstur masir pada kuning telur 

akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Ukuran 

ganul diakibatkan oleh adanya air garam yang masuk ke dalam 

ganul dan reaksi garam dengan low density lipoprotein (LDL).  

Belitz, Gosch and Schieberle (2009), kuning telur 

merupakan suatu emulsi lemak dalam air dengan kandungan 

bahan kering sekitar 50% yang terdiri dari 213 lemak dan 1/3 

protein. Suatu emulsi dapat dipecahkan dengan pemanasan 

dan penambahan NaCl yaitu dengan merusak keseimbangan 

fase polar (protein) dan fase non polar (lipid). Rasa masir yang 

ditimbulkan dari kuning telur berhubungan erat dengan 

granula yang terdapat di dalam  kuning telur. Tekstur masir 

disebabkan oleh adanya pembesaran granula (Wulandari, 

2002). Proses pembesaran granula dimulai dari kuning telur 

bagian luar ke bagian dalam, karena bagian luar telur terlebih 

dahulu bereaksi dengan garam. Granula di dalam kuning telur 

terdiri  dari phosvitin (12%), high density lipoprotein (8%), 

low density lipoprotein (1%) dan very density lipoprotein  

(sekitar 1%) (Wulandari, 2004). 

Menurut penelitian Indriani (2008) menyatakan bahwa 

hasil yang diperoleh dari sifat fisik, kimia dan organoleptik 
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telur asin, tekanan konsentrasi larutan garam yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan telur asin yang disukai adalah 

dengan menggunakan larutan garam 1:4. Pada konsentrasi 

larutan garam tersebut dihasilkan rasa asin putih telur yang 

tidak terlalu asin, tetapi kuning telurnya berada pada kisaran 

kuning telur masir. Gumay (2009), dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa, proses pembuatan telur asin menurunkan 

kadar air pada hingga 45% lebih rendah. Penurunan kadar air 

dari telur itik segar disebabkan oleh proses pemanasan pada 

saat perebusan telur asin. 

 

2.6  Kadar Vitamin  C  

Margono (2000) menjelaskan bahwa, tidak tercantum 

kadar vitamin C pada telur asin. Telur asin memiliki 

kandungan antioksidan alami yaitu lumiflavin, lumicrome, dan 

sulphoraphane. Kunyit mengandung komponen aktif yang 

berperan sebagai antioksidan. Komponen aktif dalam kunyit 

yang berperan adalah kurkuminoid. Komponen ini juga 

terdapat pada beberapa jenis temu-temuan lain seperti 

temulawak (Kusuma, 2012). Antioksidan adalah suatu 

senyawa yang dapat menetralkan dan melawan zat toksik 

(radikal bebas) dan menghambat terjadinya oksidasi pada sel, 

sehingga mengurangi terjadinya kerusakan sel. Antioksidan 

dibagi menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetik. 

Antioksidan sintetik diperoleh dari hasil sintetik reaksi kimia, 

seperti butylated hidroxiyanisoe (BHA) dan butylated 

hidroxytoluene (BHT) sangat efektif dalam menghambat 

reaksi oksidasi lemak. Antioksidan alami diperoleh dari 

ekstraksi bahan alami. Senyawa antioksidan alami antara lain 

seperti flavonoid, vitamin E, vitamin C dan betakaroten yang 
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diperoleh dari sumber-sumber alami seperti pada rempah, 

herbal, sayuran, dan buah. Senyawa alami memiliki kelebihan 

karena kemungkinan lebih aman untuk dikonsumsi (Mulyani, 

Harsujuwono, Puspawati, 2014). 
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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

6.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Laboratorium Fisiko dan Kimia Bagian Teknologi 

Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang untuk pengujian 

kadar air.  

b. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH), 

Universitas Brawijaya, Malang untuk pengujian 

kadar protein dan kadar vitamin C. 

c. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang untuk pengujian kadar garam. 

2. Waktu penelitian bulan Maret-April 2014. 

 

6.2 Materi Penelitian 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Telur itik berusia 3 hari berkualitas baik, diperoleh 

dari pengusaha telur asin di Mojokerto Rp 

1.700,00/butir.  

b. Kunyit Rp 7000/kg dibeli dari Pasar Dinoyo, 

Malang. 

c. Garam 500 g Rp 2000,00/bungkus yang dibeli dari 

Pasar Dinoyo, Malang. 

d. Air bersih sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

2. Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 
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a. Peralatan untuk membuat telur asin adalah: ember 

plastik sebagai wadah dalam pemeraman maupun 

untuk perendaman telur, panci sebagai wadah 

untuk merebus telur, kompor RINNAI atau alat 

pemanas, alat pengaduk, kain pembersih atau 

lampin, timbangan, alat peniris atau penyaring, 

stoples sebagai wadah telur. 

b. Peralatan yang digunakan untuk memeras kunyit:  

juicer merk MIYAKO JE.507.  

c. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah:  

 Kadar garam: aquadest, labu ukur IWAKI Pyrex 

100 mL, pipet ukur, erlenmeyer IWAKI Pyrex, 

timbangan digital ACIS;  

 Kadar protein: tabung reaksi IWAKI Pyrex, 

pipet, spektrofotometer HITACHI U-2810, 

stopwatch CASIO, dan batang pengaduk atau 

vortex;  

 Kadar air: cawan porselen, timbangan analitik 

Dj3001A/6001A, oven 110
0
C Metrowealth MW 

1108 Specs, desikator DURAN; dan 

 Kadar vitamin C: waring blender Model 8010 - 

BU, labu takar 100 ml Pyrex. Krus gooch 

Pyrex, centrifuge EBA 21 Hettich. 

3. Bahan yang digunakan untuk analisis adalah: 

a. Kadar garam telur asin, antara lain larutan AgNO3 

PA 0,1 N, aquadest K2CrO4, NaCl. 

b. Kadar protein 2% Na2CO3 dalam 0,1 N NaOH; 

2,7% Natrium kalium Tartrat, 1% CuSO4 dalam 

H20, 1 N Reagen Folin-Ciocalteu (reagen Fenol), 
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standar protein, dan larutan BSA dengan 

konsentrasi antara 20-200 µm. 

c. Kadar air yaitu sampel yang akan diuji. 

d. Kadar Vitamin C aquades, 2 ml larutan amium 1% 

(soluble starch), 0,01 standar iodium. 

 

6.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), empat perlakuan 

dengan empat ulangan. Pemberian konsentrasi sebanyak 25%, 

berdasarkan  penelitian Putri (2011), karena pada konsentrasi 

tersebut rasa jahe sudah mulai terasa. Perlakuan pemberian 

sari kunyit 0%, 25%, 50%, 75%. 

 Tabel 5. Perlakuan yang Diberikan pada Penelitian 

No Perlakuan Komposisi 

1. P0  (Kontrol) Telur itik + larutan garam jenuh  

2. P1 Telur itik + larutan garam jenuh  + 25% sari kunyit  

3. P2 Telur itik + larutan garam jenuh  + 50% sari kunyit  

4. P3 Telur itik + larutan garam jenuh  + 75% sari kunyit  

   

  Model rancangan pengacakan perlakuan dapat diihat 

pada Tabel 6.  

  Tabel 6. Mode Rancangan Pengacakan Perlakuan  

PERLAKUAN ULANGAN 

 U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

Keterangan : Tiap Ulangan berisi 4 butir telur. 
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6.4  Variabel Pengamatan  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Kadar Garam (Putih telur) 

Dianalisis menggunakan metode Mohr (Sudarmadji 

dkk., 1997) prosedur analisis secara lengkap dapat dilihat 

dalam Lampiran 1. 

2. Kadar Protein 

Dianalisis menggunakan metode Inhouse Method 

(Sudarmadji dkk., 1997), prosedur analisis secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Kadar Air 

Dianalisis menggunakan metode Thermogavimetri 

(Sudarmadji dkk., 1997), prosedur analisis secara lengkap 

dapat dilihat dalam Lampiran 3. 

4. Kadar Vitamin C 

Dianalisis menggunakan metode Titrasi Iodium 

(Jacobs) (Sudarmadji dkk.,1997), prosedur analisis secara 

lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 4. 

 

6.5 Analisis Data 

 Data hasil penelitian diolah dengan bantuan progam 

Microsoft Excel. Data seanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika 

diperoleh perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) (Steel dan 

Torrie, 1995). Uji Perlakuan Terbaik menggunakan metode 

indeks efektifitas (Susrini, 2003). 
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6.6 Batasan Istilah 

Telur asin : Telur yang diawetkan dengan 

cara penggaraman. 

Rimpang kunyit : Akar tongkat kunyit, yang jika 

dipotong, nampak warna daging 

rimpang yang bervariasi, mulai 

putih kekuningan, kuning, atau 

jingga tergantung pada klonnya. 

Sari kunyit  : Perasan air yang berasal dari 

rimpang kunyit yang diblender 

dan disaring. 
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6.7 Prosedur Penelitian  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Penelitian Pembuatan Telur Asin dengan 

Penambahan Sari Kunyit. 

Telur 

asin 

Dianalisis : 

1. Uji  Kadar garam 

2. Uji Kadar Protein 

3. Uji Kadar Air (Putih dan 

Kuning Telur Asin) 

4. Uji Kadar Vitamin C 

Direbus dengan suhu 900C selama 

30 menit 

Dibersihkan 

Disimpan selama 10 hari dengan 

suhu 12-150C 

Telur dimasukkan kedalam larutan 

garam jenuh dengan sari kunyit 

Diaduk 

Larutan garam jenuh dengan 

perbandingan air dan garam 4:1 

Penambahan sari kunyit 

Konsentrasi  0%, 25%, 50%,75% 

 

Telur itik 

Dipilih yang cangkangnya utuh, dan tidak 

bau atau busuk 

 

Dicuci, dan dikeringkan, 

digosok dengan amplas 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Konsentrasi Sari Kunyit (Curcuma 

domestica Val.) terhadap Kualitas Telur Asin 

ditinjau dari Kadar Garam, Kadar Protein, 

Kadar Air dan Kadar Vitamin C 

Rata-rata kadar garam, kadar protein, kadar air dan 

kadar vitamin C telur asin yang diberi penambahan sari kunyit 

dapat diihat pada Tabel 7. Data pada Tabel menunjukkan 

pengaruh penambahan sari kunyit dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap masing-masing kualitas kadar garam, kadar 

protein, kadar air dan kadar vitamin C telur asin memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda. 

Tabel 7. Rata-rata Kadar Garam, Kadar Protein, Kadar 

Air*, Kadar Vitamin C pada Putih Telur Asin 
Perlakuan Rata-rata 

± sd 
Kadar 

Garam 

(%) 

Rata-rata ± 

sd 
Kadar 

Protein 

(%) 

Rata-rata ± 

sd 
Kadar 

Air(Putih 

Telur Asin) 
(%) 

Rata-rata ± 

sd 
Kadar Air 

(Kuning 

Telur Asin) 
(%) 

Rata-rata ± sd 

Kadar 
Vitamin C 

Putih Telur 

Asin 
(%) 

P0 2,32+0,50b 9,88+0,96 78,54+2,43 39,14+4,64 0,307+0,012a 

P1 1,94+0,12a 10,48+0,59 82,21+4,20 36,57+4,30 0,375+0,019a 

P2 1,92+0,11a 10,98+0,77 80,91+4,13 40,36+2,28 0,495+0,017b 

P3 1,26+0,19a 11,74+1,37 82,10+1,25 39,08+3,89 0,565+0,079b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P <0,01) 

 *putih dan kuning telur asin 

P0 = tanpa penambahan sari kunyit 
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P1 = penambahan sari kunyit 25 % dari volume 

larutan garam jenuh 

P2 = penambahan sari kunyit50 % dari volume 

larutan garam jenuh 

P3 = penambahan sari kunyit 75 % dari volume 

larutan garam jenuh 

 

4.1.1 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 

Berbeda pada Kadar Garam Telur Asin 

Kunyit 

Data analisis ragam kadar garam telur asin kunyit 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis 

kadar garam dari yang terkecil P3 1,26+0,19%, P2 

1,92+0,12%, P1 1,94+0,12% dan yang terbesar P0 2,32+0,50%. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan sari 

kunyit yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) pada 

kadar garam telur asin. Perbedaan tersebut karena adanya sari 

kunyit yang masuk ke dalam telur saat proses penggaraman. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan P0 

memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

P1,P2 dan P3. Semakin tinggi konsentrasi sari kunyit yang 

diberikan kepada telur asin, maka semakin rendah kadar garam 

pada telur asin. Perbedaan yang nyata tersebut diduga karena 

adanya pengaruh sari kunyit terhadap kepekatan larutan garam 

pada telur asin. Tomat dikenal banyak mengandung vitamin C, 

demikian pula cabe yang mengandung lebih banyak vitamin C, 

sehingga pencampuran dengan garam beriodium menyebabkan 

terbentuknya iodium bebas dan air (Hendritomo, 2012). 

Kunyit diketahui juga memiliki kandungan vitamin C yang 
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cukup tinggi yaitu 26 mg per 100 gram rimpang kunyit, 

sehingga dapat dipahami apabila semakin banyak penambahan 

sari kunyit, maka semakin menurun kadar garam yang terdapat 

pada telur asin. 

Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa, 

masuknya garam dalam telur selama proses pemeraman karena 

proses difusi. Difusi merupakan peristiwa bergeraknya partikel 

dari konsentrasi tinggi menuju rendah dan melewati membran 

semipermiable, sehingga tercapai keseimbangan antara 

konsentrasi kedua zat tersebut. Berkurangnya kadar garam 

telur asin pada penambahan pemberian konsentrasi sari kunyit 

diduga karena adanya perubahan konsentrasi larutan 

penggaraman yang digunakan pada telur asin. Pada larutan 

penggaraman dengan sari kunyit sebesar 75% konsentrasi 

garam semakin berkurang. Wulandari (2002) menjelaskan 

bahwa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetrasi 

larutan garam, antara lain konsentrasi garam dalam larutan dan 

lamanya waktu kontak dengan bahan, struktur mikroskopis sel 

bahan pangan, temperatur, peningkatan temperatur akan 

meningkatkan penetrasi larutan garam. 

Rata-rata kadar garam pada telur asin pada penelitian 

ini yaitu 1,26+0,19%-2,32+0,50%. Nilai kadar garam pada P0 

lebih tinggi dibandingkan nilai kadar garam pada SNI telur 

asin yaitu 2%. Pada telur asin dengan penambahan sari kunyit 

yang berbeda, nilai kadar garam lebih kecil daripada SNI 

terutama pada P3. Pada P1 dan P2 perbedaan nilai kadar garam 

masih tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan 

SNI telur asin. Berdasarkan SNI telur asin, kadar garam pada 

P1 merupakan nilai kadar garam yang paling sesuai. Wulandari 

(2004) menyatakan bahwa adanya tekanan dalam suatu sistem 
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bahan pangan akan mempercepat dan meningkatkan difusi air 

ke dalam bahan tersebut, demikian juga dengan difusi NaCl. 

 

4.1.2 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 

Berbeda pada Kadar Protein Telur Asin 

Kunyit 

Data analisis ragam kadar protein telur asin kunyit 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 

kadar garam dari yang terkecil P0 9,88+0,96%, 

P110,48+0,59%, P2 10,98+0,77% dan yang terbesar P3 

11,74+1,37%. Pada Gambar 4 diketahui bahwa, penambahan 

pemberian sari kunyit berpengaruh meningkatkan kadar 

protein pada telur asin kunyit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagam Batang Kadar Protein Telur Asin 

Kunyit 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari kunyit yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) pada kadar protein telur asin. 

Pemberian sari kunyit menyebabkan kadar protein pada 

telur menurun apabila dibandingkan pada kadar protein 

telur itik, yaitu 11%. 

Rata-rata kadar protein pada putih telur asin pada 

penelitian ini adalah 9,88+0,96%-11,74+1,37%. Menurut 

Winarno dan Kusworo (2002), kandungan protein pada 

putih telur itik pada umumnya yaitu 11,00%. Hasil 

analisis kadar protein pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa, penambahan sari kunyit pada telur asin 

memberikan pengaruh terhadap jumlah kadar protein. 

Semakin tinggi konsentrasi kunyit yang diberikan 

semakin tinggi kadar protein pada telur asin. Perlakuan 

P0 pemberian konsentrasi kunyit tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, apabila dibandingkan dengan 

kadar protein pada P1 dan P2. Perbedaan terlihat pada P3 

pemberian konsentrasi kunyit sebesar 75%. Adanya 

peningkatan jumlah kadar protein dalam telur asin yang 

diberi konsentrasi sari kunyit yang berbeda diduga karena 

adanya penambahan kadar protein pada sari kunyit yang 

juga terdifusi ke dalam putih telur. 

Winarto (2003) menjelaskan bahwa, rimpang 

kunyit mengandung 7,8 g protein per 100 g bahan, 

meskipun demikian perbedaan yang terjadi pada kadar 

protein putih telur asin belum begitu terlihat. Penurunan 
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kadar protein juga diduga disebabkan proses pemanasan 

saat telur asin direbus. Menurut Handayani (2010) telur 

asin yang  diberi proses pemanasan akan mengalami 

penurunan kadar protein. Telur yang diinkubasi dengan 

oven mengalami pengurangan kadar air yang paling 

tinggi dan karena pengukuran kadar protein juga dalam 

mg/mL (berdasarkan berat basah), maka kadar proteinnya 

terlihat meningkat, walaupun tidak terjadi penambahan 

protein dari luar. Kadar protein telur segar 10,9% pada 

putih telur dan 16,5% pada kuning telur. Standar kadar 

protein pada telur asin, belum tercantum pada SNI 01-

4277-1996. Ada kecenderungan perlakuan terbaik pada 

P3 dengan kadar protein sebesar 11,74%.  

 

4.1.3 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 

Berbeda pada Kadar Air Putih Telur Asin 

Kunyit 

Data analisis ragam kadar air putih telur asin 

kunyit yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. 

Hasil analisis kadar air putih telur asin kunyit dari yang 

terkecil P078,54+2,43%, P280,91+4,13%, P382,10+1,25% 

dan yang terbesar P182,21+4,20%. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi sari kunyit 

yang berbeda tidak berbeda nyata (P>0,05) pada kadar air 

putih telur asin. Gambar 5 Menunjukkan penambahan 
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pemberian sari kunyit menunjukkan pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap kadar air putih telur asin kunyit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagam Batang Kadar Air (Putih Telur Asin 

Kunyit) 

Rata-rata kadar air pada putih telur asin pada 

penelitian ini adalah 78,54+2,43%-82,21+4,20%. Kadar air 

pada putih telur asin pada penelitian lebih rendah daripada 

kadar air pada putih telur segar yaitu 88,00%. Menurut 

Wulandari (2004), selama proses pengasinan akan terjadi 

penurunan kadar air putih telur karena ada proses osmosis. 

Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2004), aplikasi dehidrasi 

osmosis dalam proses pengasinan, terlihat dengan keluarnya 

air dari dalam telur bersamaan dengan masuknya larutan 

garam ke dalam telur. Wulandari (2004), menyatakan bahwa 
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kadar air keseluruhan isi telur berkisar antara 63,75% sampai 

dengan 70,50%. Oktaviani (2012), menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa, porses pengasinan menurunkan kadar air 

telur itik rebus hingga 6,7% lebih rendah dibandingkan telur 

itik mentah. Penurunan kadar air tersebut terutama disebabkan 

proses pemanasan pada saat perebusan telur mentah. 

Pemanasan menyebabkan perubahan komponen telur dari cair 

(sol) menjadi semi padat (gel) yang disebut dengan koagulasi 

(Wulandari, 2004). Kadar air putih telur hasil perendaman 

dengan tekanan, lebih tinggi nilainya dibandingkan kadar air 

putih telur hasil perendaman tanpa tekanan. Perlakuan terbaik 

berdasarkan kadar air pada putih telur yaitu P0 78,54% karena 

memiliki kadar air terendah apabila dibandingkan perlakuan 

lainnya. 

 

4.1.4 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 

Berbeda pada Kadar Air Kuning Telur Asin 

Kunyit 

Data analisis ragam kadar air kuning telur asin 

kunyit yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. 

Hasil analisis kadar air kuning telur asin kunyit dari yang 

terkecil P1 36,57+4,30%, P3 39,08+3,89%, P0 

39,14+4,64% dan yang terbesar P2 40,36+2,28%. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sari kunyit yang berbeda tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) pada kadar air 

kuning telur asin. Gambar 6 menunjukkan penambahan 
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pemberian sari kunyit menunjukkan pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap kadar air kuning telur asin-kunyit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagam Batang Kadar Air (Kuning Telur Asin 

Kunyit) 

Hasil yang sama diperoleh pada penelitian kadar 

air pada kuning telur asin yang diberi penambahan sari 

kunyit. Rata-rata kadar air pada kuning telur asin pada 

penelitian ini adalah 36,57+4,30%-40,36+2,28%. Kadar 

air pada kuning telur asin pada penelitian ini lebih rendah 

daripada kadar air pada kuning telur itik masih segar 

47%. 
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Wulandari (2004) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa, kadar air kuning telur berkisar antara 31,23 % 

sampai dengan 38,14%. Penurunan kadar air pada kuning 

telur disebabkan garam mencegah molekul-molekul air 

dengan kelompok hidrofilik dari protein, sehingga 

dihasilkan air bebas yang masuk ke bagian putih telur. 

Prinsip cara tersebut adalah dehidrasi osmosis, yaitu 

proses pengurangan air dari bahan dengan cara 

membenamkan bahan dalam suatu larutan berkonsentrasi 

tinggi, larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis 

tinggi (Saputra, 2000). Dehidrasi osmosis (osmotic 

dehydration) merupakan proses perpindahan massa 

secara simultan (countercurrent flows) antara keluarnya 

air dari bahan dan zat terlarut berpindah dari larutan ke 

dalam bahan. Perpindahan massa osmosis dinyatakan 

sebagai kehilangan air atau water loss (WL) dan 

penambahan padatan, solid gain (Khin, Zou and Perera, 

2005). Perlakuan terbaik berdasarkan kadar air pada 

putih telur yaitu pada P1 sebesar 36,57% karena kadar air 

P1 merupakan kadar air terendah dalam penelitian ini. 

 

4.1.5 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) yang 

berbeda pada Kadar Vitamin C Telur Asin 

Kunyit 

Data analisis ragam kadar vitamin C telur asin 

kunyit yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 11. 
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Hasil analisis kadar air putih telur asin kunyit dari yang 

terkecil P0 0,307+0,012%, P1 0,375+0,019%, P2 

0,495+0,017% dan yang terbesar P3 0,565+0,079%. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sari kunyit yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada 

kadar vitamin C telur asin. 

Rata-rata kadar vitamin C pada telur asin pada 

penelitian ini adalah 0,307+0,012-0,565%+0,079. Telur 

asin tidak memiliki kandungan vitamin C, tetapi dengan 

penambahan konsentrasi sari kunyit pada telur asin, 

diketahui bahwa sebagian kandungan vitamin C yang 

terdapat pada kunyit juga ikut terserap ke dalam telur 

asin pada proses penggaraman. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

perlakuan P0 dan P1 memiliki perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap P2 dan P3. Semakin tinggi 

konsentrasi sari kunyit yang diberikan kepada telur asin, 

maka semakin tinggi kadar vitamin C pada telur asin. 

Perbedaan yang nyata tersebut diduga karena adanya 

pengaruh konsentrasi sari kunyit terhadap larutan garam 

pada telur asin. Semakin tinggi konsentrasi sari kunyit 

yang diberikan pada perlakuan penggaraman, semakin 

banyak konsentrasi sari kunyit yang berdifusi kedalam 

telur asin. 

Standar kandungan vitamin C pada telur asin 

tidak terdapat dalam SNI 01-4277-1996. Perlakuan 
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terbaik pada penelitian ini berdasarkan kadar vitamin C 

yaitu pada P3 dengan kadar vitamin C sebesar 0,565%. 

Telur asin tidak mengandung vitamin C berdasarkan SNI, 

adapun jumlah vitamin C yang terkandung pada telur 

asin P0 pada hasil penelitian karena telur asin memiliki 

kandungan antioksidan alami. Murray, Ganner, Mayes 

and Rodwell (2003) menjelaskan bahwa, antioksidan 

dapat berupa enzim atau zat bukan enzim. Antioksidan 

berupa enzim (yang terdapat pada tubuh) adalah katalase, 

superoksida dismutase, dan glutation peroksidase. 

Scavenger (pembersih) nonenzim adalah vitamin E, 

vitamin A, vitamin C, beta-karoten, metionin, selenium, 

dan tirosin. Senyawa antioksidan alami seperti flavonoid, 

vitamin E, C, dan betakaroten dapat diperoleh dari 

sumber-sumber alami seperti pada rempah, herbal, 

sayuran, dan buah (Mulyani dkk, 2014). Vitamin C atau 

L-asam askorbat merupakan senyawa bersifat asam 

dengan rumus empiris C6H8O6 (berat molekul = 176,12 

g/mol). Kegunaan vitamin C adalah sebagai antioksidan 

dan berfungsi penting dalam pembentukan kolagen, 

membantu penyerapan zat besi, serta membantu 

memelihara pembuluh kapiler, tulang, dan gigi (Pratama, 

Darjat dan Iwan, 2007). 

 

4.2 Perlakuan Terbaik 

Data perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 12. Penentuan perlakuan terbaik 
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dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mendapatkan keputusan dari perbedaan perlakuan yang 

diberikan pada variabel yang digunakan. Pada penelitian 

ini perlakuan terbaik dihitung dengan cara 

membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektifitas (Susrini,2003). 

Tabel 8. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nilai Hasil 

P0 (kontrol) 0,42 

P1(25%) 0,47 

P2 (50%) 0,56 

P3(75%) 0,62 

 

Berdasarkan Tabel 8, diketahui P3 (telur asin yang 

diberikan konsentrasi sari kunyit sebanyak 75%) 

merupakan perlakuan terbaik, karena memiliki nilai hasil 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. P3 

memiliki rata-rata kadar protein dan kadar vitamin C 

tertinggi dari semua perlakuan. Penambahan konsentrasi 

sari kunyit sebanyak 75% memiliki rata-rata kadar garam 

terendah. Nilai kadar garam berdasarkan SNI yaitu 2%. 

Perlakuan P1 (pemberian sari kunyit sebanyak 25%) 

memiliki nilai kadar garam terbaik, karena nilai rata-

ratanya mendekati SNI, yaitu 1,94%. Nilai rata-rata kadar 

protein pada P3 yaitu 13,74%. P3 memiliki nilai rata-rata 

kadar air pada putih telur asin sebesar 80,94%. Nilai 

tersebut tidak terlalu tinggi atau rendah dibandingkan 

perlakuan lainnya. Nilai rata-rata kadar air pada kuning 
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telur asin adalah 39,08%. Nilai tersebut tidak terlalu 

tinggi dan tidak terlalu rendah. Belum terdapat standar 

yang tepat untuk nilai terbaik pada kadar air pada putih 

dan kuning telur asin, tetapi Darmadji (1996) 

menjelaskan bahwa, makanan dengan kadar air rendah 

lebih sulit dirusak oleh mikroba. Nilai rata-rata kadar 

vitamin C pada P3 berdasarkan hasil penelitian yaitu 

0,565%.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Konsentrasi penambahan sari kunyit yang paling 

sesuai pada penelitian telur asin adalah 75%. 

2. Konsentrasi penambahan sari kunyit dapat 

meningkatkan kadar vitamin C, tetapi menurunkan 

kadar garam pada telur asin. Konsentrasi penambahan 

sari kunyit tidak berpengaruh terhadap kadar protein, 

kadar air pada putih maupun kuning telur asin. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode 

tekanan untuk mengurangi kadar garam yang hilang 

selama proses pengasinan dengan sari kunyit, serta perlu 

dilakukan penelitian tentang penggunan jenis kunyit 

dalam pembuatan telur asin terhadap kualitas gizi telur 

asin. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Garam (%) 

Pengujian kadar garam (%) menggunakan metode 

Mohr mengikui prosedur Sudarmadji dkk (1989), yaitu 

sebagai berikut : 

 Pembuatan larutan AgNO3 0,1 N 

Timbang AgNO3 sebanyak 1,6987 g. Larutkan dengan 

aquadest dalam labu ukur 100 ml sampai tanda tera. 

Masukkan dalam botol. 

 Pembuatan indikator K2CrO4 

Timbang K2CrO4 sebanyak 4 g. Larutkan dengan 

aquadest dalam labu ukur 100 ml sampai tanda tera. 

 Masukkan dalam botol. 

 Standarisasi larutan AgNO3 

Timbang NaCl pa sebanyak 0,5 g dan encerkan dengan 

aquadest sampai 100 ml Ambil larutan sebanyak 10 ml 

dengan pipet ukur dan masukkan dalam erlenmeyer. 

Tambahkan 2-3 tetes indikator K2CrO4. Titrasi dengan 

larutan AgNO3 0,1 N sampai terbentuk endapan merah 

bata. 

Hitung normalitas AgNO3 dengan rumus : 

AgNO_3=(mg NaCl)/(10 x ml AgNO_3  x 58,5) 

 Pengukuran kadar garam dengan Metode Mohr 

 Pengambilan sampel 

 1-4: diukur 1 sampel 

 4: diukur sebanyak √n 

 Timbang sample sebanyak 0,5 g dan encerkan 

dengan aquadest sampai 100 ml 

 Ambil larutan sebanyak 10 ml dengan pipet ukur dan 

masukkan dalam erlenmeyer. Tambahkan 2-3 tetes 
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indikator K2CrO4. Titrasi dengan larutan AgNO3 

0,1 N sampai terbentuk endapan merah bata 

 Hitung kadar garam dengan rumus : 

% NaCl=(ml AgNO_3  x N AgNO_3  x 58,5 x FP)/(mg sample)  x 

100% 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Protein (%) 

Pengujian kadar protein menggunakan metode Lowry, 

mengikuti metode Sudarmadji dkk, (1989), yaitu sebagai 

berikut: 

Dicampurkan larutan protein standar dan air, sehingga 

volumenya tidak melebihi 1,0 ml. Dicampurkan pula sampel 

protein dengan air, sehingga volume akhir 1,0 ml.  

Ditambahkan 5 ml larutan Biuret yang telah disiapkan ke 

dalam masing-masing tabung.  Inkubasi secara tepat 10 menit 

pada suhu kamar. Selang waktu ini amatlah kritis. Digunakan 

stopwatch (nyalakan start) ketika menambahkan larutan Biuret 

pada tabung 2, dan seterusnya. Setelah 10 menit, tambahkan 

0,5 ml reagen Fenol ke dalam masing-masing tabung. Dikocok 

segera dengan alat vortex atau pengadukan. Inkubasi selama 

30 menit pada suhu kamar.  Waktu inkubasi ini dapat dimulai 

(start) setelah penambahan atau pencampuran reagen Fenol ke 

dalam tabung terakhir. Dibaca absorbsinya pada λ= 700 nm 

dengan alat spektrofotometer dengan menggunakan tabung 1 

sebagai blanko. 
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Lampiran 3. Pengujian Kadar Air Metode Thermogavi 

(%) 

Pengujian kadar air menggunakan metode thermogavi 

mengikuti Sudarmadji dkk (1989), yaitu sebagai berikut: 

Penentuan kadar air ini bertujuan untuk mengetahui 

banyaknya air yang terdapat pada bahan pangan. Pengujian ini 

perlu dilakukan karena kadar air sangat berpengaruh pada 

mutu bahan pangan. Pengujian ini perlu dilakukan karena 

kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. 

Mula-mula cawan kosong ditimbang kemudian masing-masing 

sampel ditimbang sebanyak 2 g dan dimasukkan ke dalam 

cawan. Sampel kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 

100-105
0
 C selama 1 malam. Setelah itu sampel kemudian 

didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang 

sampai beratnya konstan. Pengurangan berat merupakan 

banyaknya air yang terkandung dalam sampel. Pengujian ini 

dilakukan sebanyak tiga kali ulangan untuk masing-masing 

sampel. Pengurangan berat merupakan banyaknya air di dalam 

bahan lalu dihitung dengan rumus: 

W1 = berat sampel (g) 

W2 = berat sampel setelah dikeringkan (g) 

W3 = berat air yang hilang (g) = W1–W2 

Kadar air (wet basis) =  W3 x 100% 

               W1
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Kadar Vitamin C (%) 

Pengujian kadar vitamin C menggunakan metode 

titrasi iodium (Jacobs) mengikuti prosedur Sudarmadji dkk. 

(1984), yaitu sebagai berikut:  

1. Sebanyak 200-300 g bahan ditimbang dan dihancurkan 

dalam waring blender sampai diperoleh slurry. Kemudian 

10-30 g slurry ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu 

takar 100 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda, lalu 

disaring dengan Krus Gooch atau dengan sentrifuse untuk 

memisahkan filtratnya. 

2. Sebanyak 5-25 filtrat diambil dengan pipet dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 125 ml, kemudian 

ditambahkan 2 ml larutan amilum 1 % (solublestarch) dan 

ditambahkan 20 ml akuades bila perlu. 

3. Kemudian dititrasi dengan 0,01 N standard iodium 

4. Perhitungan : 

1 ml 0,01N Iodium = 0,88 mg asam askorbat 
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Lampiran 5. Lembar Penilaian Urutan Pentingnya 

Peranan Variabel terhadap Mutu Produk (Susrini, 2003)  

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji dengan telur asin dengan 

perlakuan pemberian sari kunyit menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut: 

 

Produk   : Telur asin 

Nama Responden  :.................. 

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

 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-masing 

variabel dibawah ini berdasarkan tingkat kepentingan 

variabel tersebut, mulai dari yang kurang penting sampai 

yang makin penting dengan nilai 1-4. Atas partisipasinya 

terimakasih 

 

Variabel Nilai 

Kadar Garam  

Kadar Protein  

Kadar Air Putih Telur Asin  

Kadar Air Kuning Telur Asin  

Kadar Vitamin C  

 

2. Variabel diturunkan sesuai prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel dengan kontribusi 

1 sampai 4. 
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4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot 

variabel yang dibagi bobot total. 

5. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus : 

    Nilai efektivitas :   Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 

                    Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 

Untuk variabel dengan niai rata-rata semakin besar 

semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai niai terbaik 

dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 

tertinggi sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 

sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 

nilai efektivitas. 

7. Nilai hasi semua variabel dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 6. Prosedur Pembuatan Telur Asin 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap 

(modifikasi Zulaekah dan Widyaningsih, 2005), yaitu : 

 

1. Preparasi bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur 

itik dipilih yang bermutu baik (tidak retak atau kerabang 

pecah) dan dipilih telur dengan ukuran yang sama. Mula-

mula telur dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan 

kotoran pada telur. 

 

2. Pembuatan sari kunyit 

Kunyit yang akan disari sebelumnya dibersihkan dan 

dicuci. Kunyit selanjutnya dipotong kecil-kecil dan disari 

dengan cara homogenisasi menggunakan blender. Kunyit 

kemudian disaring, sehingga ektrak kunyit dapat 

terbentuk. Setiap 5 kg rimpang kunyit menghasilkan 7,5 

ml larutan sari kunyit. Konsentrasi ektrak kunyit yang 

dibuat adalah 0%, 25%, 50%,75%. Cara pembuatan sari 

kunyit pada konsentrasi 25% yaitu menambahkan volume 

25% sari kunyit dari keseluruhan volume larutan garam. 

 

3. Pembuatan larutan garam jenuh. 

Larutan garam jenuh dibuat dengan cara melarutkan 

garam dalam air hangat. Garam ditambahkan seterusnya 

hingga garam tidak dapat terlarut dalam air hangat. Pada 

pembuatan 1 liter larutan garam jenuh, dibutuhkan 125 g 

garam. Penambahan sari kunyit 0%, larutan garam jenuh 

dianggap 100% volume. Pada penambahan sari 25% 



60 

 

kunyit, larutan garam yang digunakan sebanyak 75% 

volume dengan komposisi garam yang sama dengan P0 

(kontrol). 

 

4. Pembuatan telur asin 

Telur yang sudah dipilah, dibagi sesuai dengan perlakuan 

0%, 25%, 50%, dan 75% dimasukkan  ke daam wadah 

pengasin. Larutan garam kemudian ditambahkan ke 

dalam wadah pengasin dengan perbandingan berat telur 

(g): volume larutan (ml)= 1:2. Pengasinan akan dilakukan 

selama 10 hari. Menurut Sarwono dan Saputra (2000) 

pembuatan telur asin dengan metode perendaman pada 

larutan garam membutuhkan waktu yang lebih efisien, 

yaitu 7-10 hari. Pembuatan telur asin pada metode 

pembalutan menggunakan garam, batu bata, dan abu 

gosok, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu 

14-30 hari. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap 

kedua cara tersebut. Perbedaan yang signifikan terlihat 

pada warna dan tekstur. Pada pembuatan telur asin 

metode pembalutan adonan pasta pengasinan, warna dan 

tekstur yang dihasilkan lebih menarik. Sangat berbeda 

dengan metode perendaman larutan garam, pada putih 

telur asin akan dihasikan tekstur yang berlubang-lubang, 

dan warna kuning yang tidak cerah (Kastaman dkk, 

2004). 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Garam 

(%) Telur Asin dengan Konsentrasi Kunyit 

yang Berbeda 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-

rata U1 U2 U3 U4 

P0 2,13 2,21 3,05 1,89 9,28 2,32+0,50 

P1 1,9 1,85 1,9 2,12 7,77 1,94+0,12 

P2 1,78 2,05 1,88 1,96 7,67 1,92+0,11 

P3 1,38 1,13 1,07 1,46 5,04 1,26+0,18 

Total 7,19 7,24 7,9 7,43 29,76 7,44+0,32 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

Faktor koreksi = Fk = Jkt/ (n1 x n2) = 

FK   = 
44

76,29 2


  

= 
16

6576,885
  

=55,35
 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = (JKT /n1) – Fk 

  = ∑ ∑   
   

 
   ij

2
- FK  

  = (2,13
2
+2,21

2
+3,05

2
+. . .+1,46

2
) –55,35 

  = 58,6372– 55,35 

  = 3,28 
 

JKP  =
∑

   

 
 
   

 
    

  = 
4

04,5...77,728,9 222 
- 55,35 
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  = 
4

7218,230
- 55,35 

  = 57,68 – 55,35 

  = 2,32 
 

JK galat  = JKtotsl – JKp 

  =  3,28-2,32 

  =  0,95 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 2,32685 0,775617 9,728142** 3,49 5,95 

Galat 12 0,95675 0,079729    

Total 15 3,2836 0,218907    

Keterangan: Penambahan konsentrasi sari kunyit yang berbeda 

pada telur asin memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar garam 

telur asin. 

 

Uji Jarak Berdanda Duncan : 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3,12,0,05) 4,32 4,55 4,68 

NILAI DMRT 1% 0,704 0,742 0,763 

Keterangan: R(3;12;0,05) 

 3= jumlah perlakuan – 1 

 12= db galat -1 

 0,05= taraf beda nyata 
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DMRT 1% = R.√           

 = 4,32. √           

 = 0,704 

Perlakuan Rata-rata Rata-rata +DMRT 1% Notasi 

P3 1,26 1,96 a 

P2 1,92 2,65 a 

P1 1,94 2,70 a 

P0 2,32     b 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Protein 

(%) Telur Asin dengan Konsentrasi Kunyit 

yang Berbeda 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 9,6 11,3 9,38 9,24 39,52 11,88+ 0,96 

P1 10,28 9,97 11,34 10,32 41,91 12,48+0,59 

P2 12,13 10,47 10,56 10,78 43,94 12,98+0,77 

P3 11,49 13,74 11,07 10,66 46,96 13,74+1,37 

Total 51,5 53,48 50,35 49 204,33 51,08+1,89 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

Faktor koreksi = Fk = Jkt/ (n1 x n2) = 

FK   = 
44

33,172 2


  

= 
16

3,697.29
  

=1856,102
 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = (JKT /n1) – Fk 

  = ∑ ∑   
   

 
   ij

2
- FK  

  = (9,6
2
+1.3

2
+9,38

2
+. . .+10,66

2
) –1856,102 

  = 1874,857 – 1856,102 

  = 18,75 
 

JKP  =
∑

   

 
 
   

 
    

  = 
4

96,46...91,4152,39 222 
- 1856,102 
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  = 
4

52,467.10
- 1856,102 

  = 2616,88 – 1856,102 

  = 7,46 

 

JK galat  = JKtotsl – JKp 

  =  18,75-7,46 

  =  11,29 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 7,459119 2,486373 2,64123 3,49 5,95 

Galat 12 11,29637 0,941365    

Total 15 18,75 1,250366    

Keterangan: Penambahan konsentrasi sari kunyit yang berbeda 

pada telur asin tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang  nyata (P>0,05) terhadap kadar 

garam telur asin. 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar 

Air (%) pada Putih Telur Asin dengan 

Konsentrasi Kunyit yang Berbeda 

 
Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 80,13 77,84 80,77 75,42 314,16 78,54+2,43 

P1 84,04 75,94 84,1 84,77 328,85 82,21+4,19 

P2 82,55 74,77 82,56 83,78 323,66 80,91+4,13 

P3 80,38 82,96 81,98 83,11 328,43 82,10+1,25 

Total 327,1 311,51 329,41 327,08 1295,1 323,775+8,24 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

Faktor koreksi = Fk = Jkt/ (n1 x n2) = 

FK   = 
44

1,1295 2


  

= 
16

01,284.677.1
  

=104.830,3
  

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = (JKT /n1) – Fk 

  = ∑ ∑   
   

 
   ij

2
- FK  

= (88,13
2
+77,84

2
+80,77

2
+. . .+83,11

2
) - 

104.830,3 

  = 104.991,8 – 104.830,3 

  = 161,5652 
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JKP =
∑

   

 
 
   

 
    

 = 
4

43,328...85,32816,314 222 
- 104.830,3 

 = 
4

8,460.419
- 104830,3 

 = 104,865,2 – 104.830,3 

 = 34,97153 

 

JK galat = JKtotsl – JKp 

 =  161,56 – 34,97 

 =  126,59 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 34,97153 11,65718 1,105001 3,49 5,95 

Galat 12 126,5937 10,54947    

Total 15 161,5652 10,77101    

Keterangan: Penambahan konsentrasi sari kunyit yang berbeda 

pada telur asin tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air 

putih telur asin. 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar 

Air (%) pada Kuning Telur Asin 

dengan Konsentrasi Kunyit yang 

Berbeda 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 39,17 35,26 45,67 36,48 156,58 39,14+4,65 

P1 42,26 35,87 36,36 31,79 146,28 36,57+4,31 

P2 43,28 38,03 39,20 40,93 161,44 40,36+2,28 

P3 32,19 39,16 38,59 37,56 147,5 36,87+3,19 

Total 156,9 156,59 159,82 146,76 620,07 152,95+6,39 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

Faktor koreksi = Fk = Jkt/ (n1 x n2) = 

FK  = 
44

8,611 2


  

= 
16

2,299.374
  

=23.393,7
  

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (JKT /n1) – Fk 

 = ∑ ∑   
   

 
   ij

2
- FK  

 = (39,17
2
+36,57

2
+40,36

2
+. . .+37,56

2
) –23.393,7 

 = 23. 600– 23.392,7 

 = 206,599 
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JKP  =
∑

   

 
 
   

 
    

  = 
4

5,147...28,14658,156 222 
- 23.393,7 

  = 
4

26,734.93
- 23.393,7 

  = 23.433,56 – 23.393,7 

  = 39,86 

 

JK galat  = JKtotsl – JKp 

  =  206,60– 39,86 

  =  166,737 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 39,8621 13,287367 0,956287 3,49 5,95 

Galat 12 166,737 13,89475    

Total 15 206,5991 13,773273    

Keterangan: Penambahan konsentrasi sari kunyit yang berbeda pada 

telur asin tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kadar air kuning telur asin. 
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Lampiran 11. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar 

Vitamin C (%) Telur Asin dengan 

Konsentrasi Kunyit yang Berbeda 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 0,31 0,31 0,29 0,32 1,23 0,3075+0,012 

P1 0,37 0,35 0,39 0,39 1,5 0,375+0,019 

P2 0,49 0,52 0,49 0,48 1,98 0,495+0,017 

P3 0,51 0,49 0,66 0,6 2,26 0,565+0,079 

Total 1,68 1,67 1,83 1,79 6,97 1,7425+0,80 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

Faktor koreksi = Fk = Jkt/ (n1 x n2) = 

FK   = 
44

97,6 2


  

= 
16

58,48
  

=3,03
 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = (JKT /n1) – Fk 

  = ∑ ∑   
   

 
   ij

2
- FK  

  = (0,31
2
+0,31

2
+0,29

2
+. . .+0,6

2
) –3,03 

  = 3,219 – 3,03 

  =  0,1827 
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JKP  =
∑

   

 
 
   

 
    

  = 
4

26,2...5,123,1 222 
- 3,03 

  = 
4

7909,12
- 3,03 

  =  3,19 – 3,03 

  =  0,16 

 

JK galat  = JKtotsl – JKp 

  =  0,18 -  0,16 

  =  0,02 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,161419 0,053806 30,20702 3,49 5,95 

Galat 12 0,021375 0,001781    

Total 15 0,1832794 0,012186    

Keterangan: Penambahan konsentrasi sari kunyit yang berbeda 

pada telur asin memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar vitamin C telur 

asin. 
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Uji Jarak Berdanda Duncan : 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3,12,0,05) 4,32 4,55 4,68 

NILAI DMRT 1% 0,105 0,111 0,114 

Keterangan: R(3;12;0,05) 

 3 = jumlah perlakuan – 1 

 12 = db galat -1 

 0,05 = taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.√           

 = 4,32. √           

 = 0,105 

Perlakuan Rata-rata Rata-rata + DMRT 1% Notasi 

P0 0,30 0,41 a 

P1 0,37 0,48 a 

P2 0,49 0,60 b 

P3 0,56  b 
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Lampiran 12. Data dan Analisa Perlakuan Terbaik 

 

Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing 

variabel dan perlakuan 

Keterangan : *   = Nilai terjelek 

  ** = Nilai terbaik 

    

Data nilai Variabel Terpenting oleh Responden 

Responden Kadar 

Garam 

Kadar 

Protein 

Kadar 

Air 

pada 

Putih 

Telur 

Asin 

Kadar 

Air pada 

Kuning 

Telur 

Asin 

Kadar 

Vitamin 

C 

1 3 5 1 2 4 

2 3 5 2 1 4 

3 1 5 4 3 2 

4 1 4 2 3 5 

5 3 5 1 2 4 

Jumlah 11 22 10 11 19 

Rata-rata 2,2 4,4 2 2,2 3,8 

Ranking II I V III IV 

Perlakuan  Kadar 

Garam 

 

Kadar 

Protein 

 

Kadar 

Air pada 

putih 

telur 

asin 

Kadar 

Air Pada 

Kuning 

Telur 

Asin 

Kadar 

Vitamin 

C 

 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

P0 2,32 11,8* 78,54** 39,14 0,95* 

P1 1,94** 12,48 82,21* 36,57** 32,76 

P2 1,92 12,98 80,91 40,36* 39,54 

P3 1,26* 13,74** 82,1 39,08 40,67** 



74 

 

Data Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel B.variabel B.normal 
P0 P1 P2 P3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kadar Garam 0,5 0,15 1,56 2,35 1,00 0,15 0,97 0,14 0,00 0,00 

Kadar Protein 1 0,30 0,00 0,00 0,32 0,09 0,59 0,17 1,00 0,30 

Kadar Air Putih 

Telur Asin 0,45 0,14 1,00 0,13 0,00 0,00 0,35 0,04 0,02 0,01 
Kadar Air Kuning 

Telur Asin 0,5 0,15 0,32 0,04 1,00 0,15 0,00 0,00 0,33 0,05 

Kadar Vitamin C 0,86 0,26  0,00 0,00  0,26 0.06  0,72 0,18  1,00 0,26 

TOTAL 3,32 

  

0,42 

 

0,47 

 

0,56 

 

0,62* 

Keterangan : * = Nilai hasil perlakuan terbaik 

 

 

 

 

 


