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THE EFFECT OF ADDITION CURCUMA (Curcuma
xanthorrhiza) JUICE ON TOTAL PHENOLS, SALT

CONTENT, FAT CONTENT AND TEXTURE OF SALTED
EGG
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1Student of Animal Products Technology, Faculty of Animal
Husbandry, University of Brawijaya, Malang

2Lecturer of Animal Products Technology, Faculty of Animal
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ABSTRACT

The purpose of this research were to know the best of
curcuma juice on salted egg. The method used in this research were
completely randomized design with 4 treatments and 4 replications.
The curcuma juice were divided into P0 (0 %), P1 (25 %), P2 (50 %)
and P3 (75 %). The variable observed in this research were total
phenol, salt content, fat content and texture. The data were
analyzed by analysis of variance  and continued by Honestly
Significant Difference Test. The results showed that the addition of
curcuma juice did not significantly difference effect (p>0.05) on
total phenol and texture. The result showed that the addition of
curcuma juice gave highly significant difference (p<0.01) on salt
content and fat content significantly difference effect (p<0.05). The
best treatment were addition of curcuma juice concentration of 75
% were content 0,125% total phenol, 1,31 % salt, 36,98 %  fat and
7,05 N of texture. The addition of curcuma juice could reduce level
of salt content and fat content, but did not affect the total phenol
and texture.

Keywords: salted egg, curcuma, total phenol, fat content
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RINGKASAN

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang berasal
dari peternakan unggas yang memiliki kandungan gizi yang
lengkap dan mudah dicerna. Nutrisi yang lengkap menyebabkan
telur termasuk dalam bahan pangan cepat rusak, oleh karena itu
digunakan metode pengawetan dengan cara pengasinan pada telur.
Telur yang biasa digunakan dalam pembuatan telur dengan metode
pengasinan yaitu telur itik karena mempunyai pori-pori kulit yang
lebih besar dibandingkan dengan telur unggas lainnya, sehingga
kemampuannya dalam menyerap air sangat mudah dan sangat baik
jika diolah menjadi telur asin. Saat ini telur asin kurang disukai
oleh konsumen karena kurangnya inovasi dalam pembuatan telur
asin. Penambahan sari temulawak mampu memberikan inovasi rasa
yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen serta menambah
nilai jual telur asin.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi
Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mulai
bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2014. Tujuan Penelitian ini
adalah mengetahui pengaruh penambahan sari temulawak
(Curcuma xanthorrhiza) terhadap telur asin ditinjau dari total fenol,
kadar garam, kadar lemak dan tekstur, serta mengetahui perlakuan
terbaik dari penambahan konsentrasi sari temulawak pada telur asin.
Materi penelitian yang digunakan adalah telur asin yang dibuat dari
telur itik, garam, air dan sari temulawak. Metode yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah percobaan dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang
diberikan pada Penelitian yaitu P0 (0%), P1 (25 %), P2 (50 %) dan
P3 (75 %) sari temulawak dari larutan pengasinan. Variabel yang
diamati pada penelitian ini adalah total fenol, kadar garam dan
kadar lemak. Data yang diperoleh dari pengujian variabel diolah
dengan bantuan progam Microsoft Excel kemudian dilanjutkan
dengan menggunakan Analisa Ragam (ANOVA) dan apabila
diperoleh hasil yang berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji
Beda Nyata Jujur (UBNJ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari
temulawak tidak beda nyata (P>0,05) terhadap total fenol dan
tekstur, memberikan perbedaan yang sangat nyata pada kadar
garam (P<0,01) dan memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05)
terhadap kadar lemak. Nilai total fenol yang dihasilkan pada
penelitian ini berkisar 0,082% - 0,125%, nilai kadar garam yang
dihasilkan berkisar 1,31% - 3,17%, kadar lemak dihasilkan berkisar
36,98% - 42,0025% dan tekstur 7,05 – 7,98 N.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan
konsentrasi sari temulawak pada telur asin tidak berpengaruh nyata
terhadap total fenol dan tekstur, berpengaruh sangat nyata terhadap
kandungan garam dan berpengaruh nyata pada kandungan kadar
lemak. Semakin tinggi penambahan konsentrasi sari temulawak
yang ditambahkan maka semakin menurun kadar garam dan kadar
lemak, tetapi tidak berpengaruh terhadap total fenol dan teksturnya.
Perlakuan yang terbaik diperoleh pada perlakuan penambahan sari
temulawak 75% dari larutan pengasinan. Perlakuan terbaik
memiliki nilai total fenol 0,125%, menghasilkan kadar garam
2,52%, kandungan kadar lemak sebesar 36,98% dan tekstur sebesar
7,05 N.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Telur merupakan salah satu bahan pangan yang

berasal dari unggas yang mudah dicerna serta memiliki
kandungan gizi yang lengkap. Kualitas telur secara
keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi dan kulit telur. Oleh
karena itu, penentuan kualitas telur dilakukan pada kedua
bagian telur tersebut. Telur mempunyai sumber nutrisi yang
lengkap menyebabkan telur termasuk dalam bahan pangan
yang cepat rusak, setelah proses peneluran sampai jatuh ke
tangan konsumen, telur akan mengalami penurunan kualitas
dari hari ke hari oleh karena itu perlu pengolahan lebih lanjut
untuk mempertahankan agar telur tidak cepat rusak, untuk
mencegah penurunan kualitas dari telur tersebut maka perlu
diterapkan suatu cara untuk memperpanjang daya tahan telur
selama penyimpanan, yaitu dengan proses pengawetan.
Pengawetan telur itu sendiri terdiri dari proses pendinginan,
proses pembungkusan kering, pelapisan dengan minyak,
pencelupan dalam berbagai cairan dan pengasinan

Salah satu yang digunakan untuk pengawetan yaitu
metode pengasinan, Pengasinan telur merupakan upaya untuk
mengawetkan telur segar, mengurangi bau amis serta
menciptakan rasa yang khas. Dasarnya metode pengasinan
telur bermacam-macam yaitu dengan perendaman dalam air
garam, menggunakan adonan abu gosok dan menggunakan
batu bata. Telur yang biasa digunakan dalam pembuatan telur
dengan metode pengasinan yaitu telur itik karena mempunyai
pori-pori kulit yang lebih besar dibandingkan dengan telur
unggas lainnya, sehingga kemampuannya dalam menyerap air
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sangat mudah dan sangat baik jika diolah menjadi telur asin
(Simanjuntak, Wasito dan Widayaka, 2013). Apendi,
Widayaka dan Sumarmono (2013) menambahkan bahwa
pengasinan telur mempunyai beberapa keuntungan yaitu
seperti dapat mencegah kerusakan dan kebusukan telur, serta
memberikan cita rasa yang khas pada telur.

Inovasi dalam pembuatan telur asin saat ini banyak
dijumpai, salah satunya menggunakan bahan tambahan alami
seperti penambahan temulawak. Penambahan Temulawak
disebut juga Curcuma javanica, tanaman ini termasuk dalam
antibiotik alami dan tidak mengakibatkan residu atau bahaya
apabila dikonsumsi oleh ternak maupun manusia (Rondonuwu,
Saerang, Naangoy dan Laatung, 2014). Saat ini temulawak
sudah banyak dimanfaatkan secara luas oleh industri makanan
dan obat-obatan. Penambahan sari temulawak sebagai proses
proses curing pada pembuatan telur asin digunakan untuk
proses pengawetan telur asin, temulawak itu sendiri
mengandung bebarapa zat aktif yang tersimpan di rimpangnya,
zat tersebut antara lain fellandrean, tumerol, minyak atsiri,
kamfer, protein, glukosida, foluymetik karbinol, serat alami,
xanthorrhizol, germakron dan kurkumin (Ruslay, Abas, Shaari,
Zainal, Maulidiani, Sirat, Israf dan Lajis, 2007).

Telur itik sangat mudak rusak jika tanpa diberi
perlakuan apapun, kerusakan pada telur itik dikarenakan
terjadinya penguapan air dan masuknya mikroorganisme
melalui pori-pori cangkang telur oleh karena itu perlu
penangan khusus khusus dalam pengolahannya, yaitu salah
satunya pengawetan telur asin serta penambahan sari
temulawak untuk untuk memperbaiki kualitas telur serta
memperpanjang daya simpan telur itu sendiri. Berdasarkan
uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
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pengaruh penambahan sari temulawak terhadap pembuatan
telur asin. Penambahan sari temulawak pada pembuatan telur
asin digunakan untuk mengaji bagaimana total fenol, kadar
garam, kadar lemak dan tekstur.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaruh penambahan sari Temulawak
(Curcuma xanthorrhiza) terhadap telur asin yang
ditinjau dari total fenol, kadar garam, kadar lemak dan
tekstur.

2. Bagaimana perlakuan terbaik pengaruh penambahan
sari Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) terhadap
telur asin yang ditinjau dari total fenol, kadar garam,
kadar lemak dan tekstur.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara
lain :

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari Temulawak
(Curcuma xanthorrhiza) terhadap telur asin yang
ditinjau dari total fenol, kadar garam, kadar lemak dan
tekstur

2. Mengetahui perlakuan terbaik pengaruh penambahan
sari Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) terhadap
telur asin yang ditinjau dari total fenol, kadar garam,
kadar lemak dan tekstur.

1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian kali ini yang dapat
bermanfaat yaitu :

1. Memberikan inovasi pengolahan telur asin yang
menghasilkan produk bahan pangan yang sehat dan
aman dikonsumsi
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2. Meningkatkan nilai ekonomis telur asin dan daya guna
temulawak.

1.5. Kerangka Pikir
Telur merupakan salah satu sumber protein hewani

disamping daging ikan dan susu yang baik dikonsumsi oleh
manusia, baik anak-anak pada masa pertumbuhan, ibu hamil
dan menyusui, serta mereka yang sedang dalam proses
penyembuhan. Telur merupakan produk peternakan yang
bergizi, mengandung asam amino esensial yang penting bagi
tubuh manusia (Lukman, 2008). Usaha pengawetan penting
untuk mempertahankan kualitas telur. Salah satunya yaitu
dengan metode pengasinan (telur asin). Telur asin merupakan
telur yang diawetkan dengan cara diasinkan dengan garam
(NaCl).  Telur asin berkualitas baik memiliki ciri-ciri antara
lain memiliki kuning telur yang berwarna kemerah-merahan,
memiliki rasa asin yang cukup (pemeraman selama 10-14
hari), dan terkesan berpasir atau masir (Budiman, Hintono dan
Kusrahayu, 2012). Keuntungan pengasinan telur ini yaitu
mempunyai daya simpan yang lebih dari satu bulan, dengan
raza lebih enak dan nilai gizinya tetap terjamin (Winarno dan
Koswara, 2002). Pengasinan telur merupakan salah satu upaya
untuk membuang bau amis telur (terutama telur bebek) serta
menciptakan rasa yang khas.

Penelitian telur asin sebelumnya menggunakan jahe
pernah dilakukan oleh Ruslay et al. (2007) yaitu dengan
menggunakan jahe sebagai campuran larutan pengasinan pada
telur asin, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan
ekstrak jahe sebagai campuran tidak memberikan pengaruh
yang nyata terhadap total fenol dan memberikan pengaruh
yang nyata pada kadar lemak. Penelitian yang dilakukan oleh
Budiman dkk. (2012) menggunakan kunyit memberikan
pengaruh yang sangat nyata pada kadar garam dan tidak
memberikan pengaruh yang nyata pada tekstur. Penelitian
yang dilakukan oleh Fatmarani, Thohari dan Djalal (2014)
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menggunakan sari kunyit sebagai campuran larutan
pengasinan pada telur asin sebesar 0%, 25%, 50% dan 75%.

Garam sangat efektif berfungsi sebagai bahan
pengawet sekaligus sebagai pencipta rasa yang khas. Garam
sangat efektif digunakan sebagai media perbaikan gizi atau
makanan. Pengasinan selanjutnya menggunakan adonan garam
yaitu dengan mencampur garam dengan komponen-komponen
lainnya seperti abu gosok, batu bata merah, kapur, tanah liat
dan sebagainya (Simanjuntak dkk. 2013). Garam pada
kosentrasi tinggi (10-12%) dapat digunakan sebagai pengawet
dalam telur asin. Kadar air bahan yang digunakan untuk
pertumbuhan mikroba pada bahan pangan yang diawetkan
dengan garam menurun dan jaringan sel mikroba mengalami
plasmolisis sehingga kadar airnya tidak cukup untuk
pertumbuhan mikroba. Kegunaan garam sebagai pengawet
ialah sebagai antiseptik dan untuk mengikat sejumlah air yang
tersedia untuk pertumbuhan mikroba (Wulandarib, 2004).

Kandungan zat aktif berupa bahan kimia di dalam
rimpang temulawak di antaranya adalah xanthorrizol,
kurkuminoid yang didalamnya terdapat zat kuning (kurkumin)
dan desmetoxy kurkumin, minyak atsiri, protein, lemak,
selulosa dan mineral. Bahan aktif yang berkhasiat obat dan
banyak dimanfaatkan saat ini adalah kurkumin dan
xanthorrizol. Kandungan kimia minyak atsiri antara lain :
feladren, kamfer, tumerol, tolil-metilkarbinol, arkurkumen,
zingiberen, kuzerenon, germakron, β-tumeron serta
xanthorrizol yang mempunyai limpahan tertinggi sampai 40%
(Kristina, Noveriza, Syahid dan Rizal, 2006). Berdasarkan
uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang
penambahan sari temulawak pada telur asin.
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian Telur Asin
dengan Sari Temulawak

1.6 Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah penambahan sari

temulawak pada pembuatan telur asin dapat meningkatkan
total fenol, kadar garam, tekstur dan menurukan kadar lemak.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telur
Telur merupakan salah satu bahan pangan yang

berasal dari peternakan unggas yang memiliki kandungan gizi
yang lengkap dan mudah dicerna. Berdasarkan kandungan
gizinya telur dapat dikategorikan sebagai bahan makanan
bergizi tinggi. Telur merupakan salah satu sumber protein
hewani disamping daging ikan dan susu yang baik dikonsumsi
oleh manusia, baik anak-anak pada masa pertumbuhan, ibu
hamil dan menyusui, serta mereka yang sedang dalam proses
penyembuhan. Selain itu telur juga mengandung vitamin A
dan B, lemak serta mineral , akan tetapi produk hasil ternak
yang satu ini mudah sekali rusak oleh karena itu perlu
dilakukan pengolahan selanjutnya untuk mempertahankan
kualitas (Budiman dkk. 2012). Widyantoro,  Sulistyowati, dan
Wasito (2013) menambahkan bahwa telur mempunya
kelemahan yaitu mudah rusak selama penyimpanan yang
disebabkan karena mikroba yang mengkontaminasi telur.
Kuliatas telur akan semakin turun apabila disimpan terlalu
lama yang mengakibatkan keluarnya gas karbondioksida (CO2)
pada telur. Salah satu cara untuk meningkatkan umur simpan
yaitu dengan cara pengawetan. Dengan metode ini telur dapat
disimpan lebih lama, dapat mencegah keluarnya gas
karbondioksida serta dapat mencegah keluarnya gas.
Pengawetan yang paling umum dan mudah dilakukan oleh
masyarakat yaitu dengan pengasinan. Telur yang biasanya
dipakai untuk pengasinan yaitu telur itik .

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh
kualitas isi dan kulit telur. Oleh karena itu, penentuan kualitas
telur dilakukan pada kedua bagian telur tersebut. Kualitas telur
ditentukan oleh kualitas bagian dalam (kekentalan putih dan
kuning telur, serta posisi kuning telur) dan kualitas bagian luar
telur (bentuk dan warna kulit, permukaan telur, keutuhan, dan
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kebersihan kulit telur). Pada umumnya telur akan rusak bila
disimpan pada ruang terbuka selama 2 minggu. Kerusakan
telur dapat pula disebabkan oleh masuknya mikroba ke dalam
telur, yang terjadi ketika telur masih berada dalam tubuh
induknya. Kerusakan-kerusakan telur terutama dapat
disebabkan oleh kotoran yang menempel pada kulit telur.
Kerusakan telur meliputi kerusakan dari luar dan kerusakan
yang baru dapat diketahui setelah telur pecah (Nugraha, Mufti,
dan Hari, 2013). Winarno dan Koswara (2002) menambahkan
bahwa telur memiliki beberapa kelebihan yaitu mengandung
zat gizi yang diperlukan tubuh, serta dapat diolah menjadi
berbagai macam produk makanan. Telur itik sebagai bahan
pangan memiliki protein lebih banyak terdapat pada bagian
kuning telur 17 %, sedangkan bagian putihnya 11 %. Protein
telur terdiri dari ovalbumin (putih telur) dan ovavitelin (kuning
telur). Telur secara umum terdiri atas 3 komponen pokok,
yaitu kulit telur atau cangkang (±11% dari berat total telur),
putih telur (±57% dari berat total telur), dan kuning telur
(±32% dari berat total telur). Yuniati (2007) menambahkan
bahwa telur itik memiliki bau amis yang tajam sehingga
penggunaan telur itik dalam berbagai makanan tidak seluas
telur ayam, selain baunya yang lebih amis, telur itik
mempunyai pori-pori kulit lebih besar sehingga garam lebih
mudah masuk ke dalam telur ketika proses pembuatan telur
asin. Ciri lain dari telur itik yaitu memiliki bobot dan ukuran
rata-rata lebih besar dibanding telur ayam dan warna kulit
telurnya agak biru muda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 1 tentang kandungan gizi telur segar dan telur asin.
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Tabel 1. Kandungan gizi telur itik dan telur ayam

No
.

Komposisi
Telur Itik Telur Ayam

Albumen Yolk Telur Utuh Ras Utuh
1 Air (g) 88,0 47,0 70,8 74,0

2 Protein (g) 11,0 17 13,1 12,8

3 Lemak (g) 0 35,0 14,3 11,5

4 Karbohidrat (g) 0,8 0,8 0,8 0,7

5 Kalsium (mg) 21 150 56 54

6 Fosfor (mg) 20 400 175 180

7 Besi (mg) 0,1 7,0 2,8 2,7

8 Vitamin A (SI) 0 2870 1230 900

9 Vitamin B (mg) 0,01 0,60 0,18 0,10

10 Kalori (cal) 54 398 189 162

Sumber : Soekarto (2013)

2.2 Telur Asin
Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan

cara diasinkan dengan garam (NaCl).  Telur asin berkualitas
baik memiliki ciri-ciri antara lain memiliki kuning telur yang
berwarna kemerah-merahan, memiliki rasa asin yang cukup
(pemeraman selama 10-14 hari), dan terkesan berpasir atau
masir (Budiman dkk. 2012). Lukman (2008) menambahkan
bahwa kerusakan pada telur asin dikarenakan terjadinya
penguapan air dan masuknya mikroorganisme melalui pori-
pori cangkang telur. Sedangkan kerusakan mikrobiologis telur
disebabkan oleh bakteri pembusuk, antara lain Pseudomonas
spp, Micrococcus, Clostridium botulinum, Bacillus,
Cladosporium, Penicillium dan penguapan air menyebabkan
penurunan berat telur asin.
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Standar mutu telur asin berdasarkan SNI 01-4277-
1996 (Badan Strandarisasi Nasional, 1996) dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Mutu Telur Asin Berdasarkan SNI 01-4277-1996

Jenis Uji Satuan Persyaratan

Keadaan
a. Bau - Normal

b. Warna - Normal

c. Kenampakan - Normal

Garam b/b% 2

Cemaran Mikroba
a. Salmonella Koloni/25g Negatif

b. Sapyloccusaurous Koloni/g Negatif

Sumber : SNI (1996)

Telur asin merupakan produk bentuk olahan
pengawetan telur yang. mengalami proses penggaraman,
umumnya dijual dalam bentuk matang. Keuntungan
menggunakan metode pengasinan telur ini yaitu usia simpan
lebih dari satu bulan, rasanya enak, siap dimakan dan nilai
gizinya tetap terjamin (Soekarto, 2013). Yuniati (2007)
menambahkan bahwa pembuatan telur asin dilakukan dengan
beberapa cara. Namun, kebanyakan pembuatan telur asin
dilakukan dengan cara direndam dalam larutan garam atau
dilumuri dengan suatu adonan garam, yang terdiri dari garam,
abu gosok atau serbuk bata merah. Garam akan masuk ke
dalam telur melalui pori-pori kulitnya. Cara tersebut dilakukan
karena mudah didapat serta  murah harganya dan untuk
membuat telur terasa asin.
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2.3 Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)
Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia, bagian

yang dimanfaatkan adalah rimpang. Tanaman ini tumbuh baik
dan beradaptasi di tempat terbuka maupun di bawah tegakan
pohon hingga tingkat naungan 40%. Temulawak telah banyak
dipergunakan sebagai obat, anti mikroba, antibakteri,
antioksidan. Saat ini temulawak sudah banyak dimanfaatkan
secara luas oleh industri makanan dan obat-obatan (Rahardjo,
2010). Kristina dkk. (2006) menambahkan bahwa banyaknya
ragam manfaat temulawak baik untuk fitofarmaka maupun
obat tradisional karena rimpangnya mengandung protein,zat
kuning kurkuminoid, pati dan minyak atsiri. Kandungan kimia
minyak atsiri antara lain : feladren, kamfer, tumerol, tolil-
metilkarbinol, arkurkumen, zingiberen, kuzerenon, germakron,
β-tumeron serta xanthorrizol yang mempunyai limpahan
tertinggi sampai 40% .

Rondonuwu dkk. (2014) menyatakan bahwa
temulawak disebut juga Curcuma javanica. Tanaman
temulawak termasuk famili Zingiberaceae yang merupakan
tanaman herbal yang termasuk dalam antibiotik alami dan
tidak mengakibatkan residu atau bahaya apabila dikonsumsi
oleh ternak maupun manusia. Kandungan zat aktif yang
terkandung dalam temulawak adalah kurkuminoid dan minyak
atsiri. Kurkuminoid berfungsi meningkatkan nafsu makan,
sedangkan minyak atsiri sebagai kalagoga. Kuntorini, Astuti
dan Miliana (2011) menambahkan bahwa tanaman temulawak
berbatang semu dengan tinggi hingga lebih dari 1 m tetapi
kurang dari 2 m, berwarna hijau atau coklat gelap. Akarnya
rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat,
berwarna hijau gelap. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan
sisik berbentuk garis, berdaun pelindung banyak yang
panjangnya melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga.
Kelopak bunganya berwarna putih berbulu, panjang 8 – 13
mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang
keseluruhan 4,5 cm, helaian bunga berbentuk bundar
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memanjang berwarna putih dengan ujung yang berwarna
merah dadu atau merah. Setiap batang temulawak mempunyai
daun 2 – 9 helai dengan bentuk bundar memanjang sampai
bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan terang
sampai gelap. Kandungan kimia temulawak dapat di lihat pada
Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Kimia Temulawak (Bahan Kering)

No. Komposisi Kadar (%)
1 Pati 44,24
2 Lemak 12,1
3 Kurkumin 5,05
4 Serat Kasar 4,2
5 Abu 4,9
6 Protein 2,9
7 Mineral 4,29
8 Minyak Atsiri 8

Sumber : Kristina dkk. (2006)

Rimpang temulawak segar mengandung air sekitar
75%, selain air, rimpang temulawak juga mengandung lemak,
minyak atsiri, zat warna, protein, resin, selulosa, pentosan,
pati, dan mineral. Kandungan minyak atsiri dalam temulawak
merupakan yang paling tinggi diatara jenis Curcuma.
Kandungan minyak atsiri pada temulawak sekitar 8% dan
warna kuning merupakan warna dari kurkumin (Ajijah dan
Rahardjo, 2007). Kristina dkk. (2006) menambahkan bahwa
temulawak juga digunakan sebagai bahan baku obat serta
sebagai tonikum, karena dapat merangsang sekresi empedu
dan pankreas. Sebagai fitofarmaka, temulawak bermanfaat
untuk mengobati penyakit saluran pencernaan, sariawan,
kelainan hati, pankreas, usus halus, tekanan darah tinggi,
kontraksi usus, TBC. Secara tradisional temulawak banyak
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digunakan untuk mengobati diare, disentri, wasir, beng-kak
karena infeksi, eksim, cacar, jerawat, sembelit, kurang nafsu
makan, kejang-kejang, radang lambung, kencing darah, ayan
dan kurang darah.

2.4 Pengasinan Telur
Pengasinan telur merupakan salah satu metode untuk

mengawetkan telur segar (memperpanjang masa simpan),
membuang bau amis telur serta menciptakan rasa yang khas.
Proses pengasinan akan terjadi perubahan kenampakan
(visual) pada putih dan kuning telur. Hal ini menyebabkan
denaturasi protein yang ditunjukkan dengan putih dan kuning
telur lebih padat (Simanjuntak dkk. 2013). Apendi dkk. (2013)
menambahkan bahwa pengasinan telur mempunyai beberapa
keuntungan yaitu seperti dapat mencegah kerusakan dan
kebusukan telur, serta memberikan cita rasa yang khas pada
telur. Rasa khas ini disebabkan beberapa faktor seperti
pemecahan senyawa-senyawa kimia isi telur selama garam
dapur berdifusi kedalamnya dan hasil fermentasi mikroba
halofilik selama proses pengasinan, juga dari garam dapur
yang dikandungnya. Lukman (2008) juga menambahkan
bahwa pengasinan telur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan sodium nitrit ataupun dengan membungkus telur
dengan adonan garam, batu bata dan abu (Metode Kering) dan
perendaman dalam larutan garam (Metode basah) dan. Dari
kedua metode pengasinan tersebut, masing-masing
mempunyai kelebihan, seperti pada metode kering, penetrasi
garam lebih lambat akan tetapi albumen telur lebih
padat/kompak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi
karakteristik telur asin yang dihasilkan. Sebaliknya dengan
metode basah, kemampuan penetrasi garam kedalam telur
berlangsung lebih cepat akan tetapi terdapat kendala pada
albumen yang relatif lebih basah.

Yuniati (2007) menyatakan proses pengasinan dapat
dilakukan dengan beberapa cara. Namun, kebanyakan proses
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pengasinan telur dilakukan dengan cara direndam dalam
larutan garam atau dilumuri dengan suatu adonan garam, yang
terdiri dari garam, abu gosok atau serbuk bata merah. Garam
akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulitnya. Tujuan
pengasinan itu sendiri yaitu untuk mempertahankan daya
simpan telur yang dapat mengurai rasa amis, bau busuk, dan
menambah citra rasa telur menjadi lebih enak. Winarno dan
Koswara. (2002) menambahkan bahwa garam pada kosentrasi
tinggi (10-12%) dapat digunakan sebagai pengawet dalam
telur asin. Kadar air bahan yang digunakan untuk pertumbuhan
mikroba pada bahan pangan yang diawetkan dengan garam
menurun dan jaringan sel mikroba mengalami plasmolisis
sehingga kadar airnya tidak cukup untuk pertumbuhan
mikroba. Kegunaan garam sebagai pengawet ialah sebagai
antiseptik dan untuk mengikat sejumlah air yang tersedia
untuk pertumbuhan mikroba. Efek pengawetan dengan garam
karena sifat osmotiknya yang tinggi. Garam akan masuk ke
dalam telur dengan cara merembes ke pori-pori kulit, menuju
ke bagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. Garam NaCl
mula-mula akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan ion
klor (Cl-). Ion klor inilah yang bersifat toksik berfungsi
sebagai bahan pengawet, dengan menghambat pertumbuhan
mikroba pada telur. Semakin lama telur dibungkus dengan
adonan pasta pengasinan, semakin banyak garam yang masuk
ke dalamnya, sehingga telur menjadi awet dan asin.

2.5 Total Fenol
Tanaman dari famili zingiberaceae, seperti

temulawak memiliki senyawa antioksidan, salah satunya yaitu
senyawa fenolik. Temulawak memiliki kurkumin sebagai
senyawa fenolik antioksidannya. Kurkumin pada temulawak
memiliki sifat yang tahan terhadap suhu tinggi. Sedangkan,
senyawa bioaktif yang dikandung oleh temulawak (misalnya
gingerol atau minyak atsirinya) merupakan senyawa
thermolabil, sehingga tidak tahan terhadap pengolahan dengan
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suhu tinggi, akan tetapi dalam larutan berair, gingerol dapat
bertahan sampai suhu 1000C (Simanjuntak dkk., 2013). Tupe,
Kemse and Khaire (2013) menambahkan bahwa senyawa fenol
merupakan senyawa yang mempunyai cincin aromatik dengan
satu atau lebih gugus hidroksil yang berfungsi sebagai
antioksidan. Senyawa flavonoid pada temulawak merupakan
senyawa fenolik. Senyawa fenolik dapat berfungsi sebagai
antioksidan karena kemampuannya dalam menstabilkan
radikal bebas, yaitu dengan memberikan atom hidrogen secara
cepat kepada radikal bebas, sedangkan radikal yang berasal
dari antioksidan senyawa fenol ini lebih stabil daripada radikal
bebasnya.

Suryatno, Basito dan Widowati (2012) menyatakan
temulawak merupakan salah satu sumber antioksidan alami.
komponen antioksidan utama pada temulawak merupakan
senyawa-senyawa fenolik. Senyawa fenolik dapat berfungsi
sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam
menstabilkan radikal bebas, yaitu dengan memberikan atom
hidrogen secara cepat kepada radikal bebas, sedangkan radikal
yang berasal dari antioksidan senyawa fenol ini lebih stabil
daripada radikal bebasnya. Apendi. dkk (2013) menambahkan
bahwa senyawa fenol yang berperan dalam pembentukan
aroma adalah adalah siringol yang dapat memberikan bau
terhadap produk yang diberikan. Hasil pirolisis sellulosa yang
terpenting adalah asam asetat dan fenol dalam jumlah yang
sedikit. Sedangkan pirolisis lignin menghasilkan aroma yang
berperan dalam produk pengasapan. Senyawa aroma yang
dimaksud adalah fenol dan eterfenolik seperti guaikol (2-
metoksi fenol), syringol (1,6-dimetoksi fenol) dan derivatnya).

2.6 Kadar Garam
Natrium klorida (NaCl) adalah suatu zat gizi esensial

dalam makanan manusia secara alamiah terdapat dalam
banyak makanan. Garam berfungsi sebagai bahan pengawet
dikarenakan garam dapat mengurangi kelarutan oksigen,
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sehingga bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya
menjadi terhambat.  Garam dalam larutan suatu substrat bahan
pangan dapat menekan kegiatan pertumbuhan mikroorganisme
tertentu yang berperan dalam membatasi air (Budiman dkk.
2012). Lukito, Surawastuti dan Hintono (2012) menyatakan
bahwa penerimaan konsumen terhadap telur asin dilakukan
dengan berdasarkan struktur kimiawi yang terkandung di
dalamnya seperti kadar garam (NaCl) dan juga hasil penilaian
panelis. Prinsip pengujian kadar NaCl yaitu pada bahan
pangan adalah melarutkan semua garam NaCl yang terdapat
dalam bahan pangan dan memisahkannya dengan lemak yang
terdapat dalam bahan pangan tersebut dengan cara
mengekstraksi sampel bahan pangan dengan aquades panas.
Larutan hasil ekstraksi ditambah kalium kromat kemudian
dititrasi dengan AgNO3 0,1 N hingga berubah warna.

Pengasinan telur ini juga akan menambah cita rasa
telur, disamping sebagai upaya untuk mengawetkan.
Karakteristik organoleptik untuk telur asin, dengan melakukan
pengasinan telur dengan metode pengasinan dengan larutan
garam 30 % dan menghasilkan produk telur asin dengan
karakteristik organoleptik yang baik. Konsentrasi larutan
garam ke dalam telur  berpengaruh nyata terhadap kadar air,
kadar protein, kadar garam, rasa dan warna telur puyuh asin,
tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tekstur
dan aroma telur asin (Handayani, 2008). Kastaman,
Sudaryanto dan Nopianto (2008) menambahkan bahwa
semakin lama perendaman menyebabkan konsentrasi NaCl
larutan garam semakin menurun, tetapi meningkatkan
konsentrasi NaCl dalam telur. Peningkatan konsentrasi garam
telur berarti telah terjadi penurunan gaya penggerak laju difusi
air dari telur menuju larutan garam, sehingga nilai kehilangan
air telur pun menurun. Difusi berlangsung hingga mencapai
kesetimbangan. Artinya laju difusi air akan mengalami
penurunan hingga tidak terjadi lagi difusi.
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2.7 Kadar Lemak
Novia, Juliyarsi dan Fuadi (2012) menyatakan lemak

adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tapi dapat
diekstraksi dengan pelarut non polar seperti kloroform,
petroleum benzena dan eter. Lemak yang mempunyai titik
lebur tinggi, bersifat padat pada suhu kamar, sedangkan yang
mempunyai titik lebur rendah bersifat cair. Lemak telur berada
dalam keadaan emulsi, satu telur rata-rata mengandung 6-7 gr
triasilgliseral dan fosfolipida serta 250 – 300 mg kolesterol.
Pentingnya telur dalam makanan sehari-hari bukan terletak
pada nilai gizinya, akan tetapi kontribusi yang diberikan
lipoprotein kuning telur terhadap struktur makanan. Muharlien
(2010) menambahkan bahwa berikut kandungan dari
komposisi gizi telur terdiri antara lain : air 73,7 % ; protein
12,9 % ; lemak 11,2 % dan karbohidrat 0,9 %. dan kadar
lemak pada putih telur hampir tidak ada. Sebagian besar lemak
di dalam telur terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32
%, sedangkan pada putih telur kandungan lemaknya sangat
sedikit. Maka pengamatan lemak lebih efektif dilakukan pada
kuning telur.

Telur itik mengandung delapan asam amino esensial
lengkap dan kandungan vitamin serta mineralnya lengkap.
Kandungan energi dalam telur itik lebih tinggi karena kadar
lemak yang lebih tinggi terdapat pada kuning telur. Kuning
telur adalah bagian terdalam dari telur, yang terdiri dari
membran vitelin, saluran latebra, lapisan kuning telur gelap,
dan lapisan kuning terang. Kuning telur merupakan lemak
yang mengandung 50% bahan padat, yang terdiri dari 1/3
protein dan 2/3 lemak. Protein kuning telur yang berkaitan
dengan lemak disebut lipoprotein dan yang berkaitan dengan
fosfor disebut fosfoprotein (Sukma, Hintono dan Setiani,
2012). Menurut Handayani (2008) kerusakan lemak yang
utama karena peristiwa oksidasi dan hidrolitik, baik enzimatik
maupun non enzimatik. Di antara kerusakan lemak yang
mungkin terjadi dikarenakan kerusakan autoksidasi yang
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paling besar pengaruhnya terhadap cita rasa. Hasil yang
diakibatkan oksidasi lemak antara lain peroksida, asam lemak,
aldehid dan keton. Untuk mengetahui tingkat kerusakan lemak
dapat dinyatakan sebagai angka peroksida atau angka asam
thiobarbiturat.

2.8 Tekstur
Tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar air, karena

kadar air yang rendah membuat tekstur telur asin semakin
keras (Kastamanb, 2008). Apendi. dkk (2013) menyatakan
bahwa pada telur yang dipanaskan membuat protein putih
maupun kuning telur akan terkoagulasi. Semakin tinggi suhu
dan lama waktu pemasakan, maka protein telur terkoagulasi
semakin cepat berubah bentuk menjadi gel dan lama kelamaan
berubah menjadi padat.

Pengerasan pada kuning telur terjadi pada proses
pengasinan telur selama 2 minggu dan akan terus meningkat
sampai 5 minggu. Pada proses pengasinan telur minggu ke 5-7
tidak terjadi perubahan pada tekstur telur asin. Pada proses
pengasinan, kemampuan NaCl untuk mengikat air mempunyai
afinitas yang lebih besar dari pada protein menyebabkan jarak
antara molekul protein semakin dekat sehingga interaksi antara
molekul protein semakin kuat. Ikatan yang kuat tersebut
menyebabkan protein menggumpal sehingga menyebabkan
tekstur protein semakin mengeras. Nilai tekstur pengasinan
selama 14 hari sebesar 9,25 N (Kaewmanee, 2011). Tekstur
putih telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kadar
protein, suhu pemanasan, kekuatan ion dan adanya interaksi
dengan komponen lain. Penambahan garam pada suspensi
protein menimbulkan penyatuan protein yang menghasilkan
pembentukan jaringan pada kuning telur (Ganasen and
Benjakul, 2010).
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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas
Peternakan, Universitas Brawijaya Malang, untuk
pengolahan produk telur asin.

b. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas
Brawijaya Malang untuk pengujian kadar lemak,
kadar garam dan tekstur.

c. Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian
total fenol

2. Waktu penelitian bulan Mei-Juli 2014.

3.2 Materi Penelitian
1. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Pembuatan telur asin adalah telur itik berusia 1
hari yang diperoleh dari peternakan rakyat di desa
Junrejo, garam dapur, air dan sari temulawak.

b. Bahan yang digunakan dalam pengujian total fenol
: Na2CO3 alkali, pereaksi asam sulfinat dan
aquades.

c. Bahan yang digunakan dalam pengujian kadar
garam : AgNO3, PA 0,1 N, aquadest, K2CrO4,
NaCl.

d. Bahan yang digunakan dalam pengujian kadar
lemak : Aquadest, N2SO4, K2CrO4

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah :
a. Peralatan pembuatan telur asin antara lain:

timbangan digital, toples, baskom, blender, pisau,



20

tisu, panci, kompor, gelas ukur, thermometer,
ember, sendok dan jus ekstrator.

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis antara
lain:
 Total Fenol : Spektrofotometer UV-vis

1240 (Shimadzu Jepang), vortex (Heidolph
reax control), timbangan analitik (Adventure
Dhalis), dan alat gelas (phyrex) , erlenmeyer
250 mL, gelas beaker, tabung reaksi, pipet
volume 1 ml dan pipet volume 5 mL.

 Kadar Garam : labu ukur Iwaki Pyrex 100 ml,
pipet ukur, erlenmeyer Iwaki Pyrex dan
timbangan digital ACIS.

 Kadar Lemak : Kertas saring, labu lemak,
soxhlet, oven, neraca analitik dan desikator.

 Uji Tekstur: Texture Analyzer merk
Imada,Tipe ZP-200 N.

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4 ulangan.

P0 = tanpa penambahan sari temulawak (kontrol)
P1 = penambahan sari temulawak sebanyak 25% dari

larutan pengasin.
P2 = penambahan sari temulawak sebanyak 50% dari

larutan pengasin.
P3 = penambahan sari temulawak sebanyak 75% dari

larutan pengasin.
Larutan pengasinan yaitu larutan garam jenuh

ditambahkan dengan sari temulawak. Perlakuan terbaik
diperoleh melalui analisa secara deskriptif. Model perlakuan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 4. Model Tabulasi Data Penelitian

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

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah total

fenol, kadar garam, kadar lemak dan minyat atsiri. Analisis
telur asin meliputi :

1. Penentuan Total Fenol. Prosedur pengujian mengikuti
prosedur Suryatno dkk. (2012). yang tersaji pada
Lampiran 1.

2. Penentuan Kadar Garam. Prosedur pengujian
mengikuti prosedur Budiman dkk. (2012) yang tersaji
pada Lampiran 2.

3. Pengujian Kadar Lemak. Prosedur pengujian
mengikuti prosedur Novia dkk. (2012) yang tersaji
pada Lampiran 3.

4. Pengujian Tekstur. Prosedur pengujian mengikuti
prosedur Ganasen and Benjakul (2010) yang tersaji
pada Lampiran 4.

3.5 Analisis Data
Data yang diperoleh dari pengujian total fenol, kadar

garam, dan kadar lemak diolah data rata-rata diperoleh,
dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis
ragam (ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau
signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur
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(UBNJ), kemudian perlakuan terbaik ditentukan melalui
analisis deskriptif.

3.6  Batasan Istilah
Temulawak : Merupakan tanaman obat-obatan yang

tergolong dalam suku temu-temuan
(Zingiberaceae).

Telur asin : Telur yang diawetkan dengan cara
penggaraman basah.

Sari temulawak : Perasan air yang berasal dari
temulawak yang diblender dan
disaring.

Total Fenol : Total zat padat yang tidak berwarna
yang mudah meleleh dan terlarut baik
didalam air, zat ini memiliki satu atau
lebih gugus hidroksil dalam rantai
kimia yang berfungsi sebagai
penangkal radikal bebas.

Tekstur : Tingkat kekenyalan suatu bahan
berdasarkan kadar air yang terdapat
dalam bahan tersebut.
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3.7 Prosedur Penelitian

Gambar 2. Skema penelitian pembuatan telur asin dengan
berbagai perlakuan penambahan sari temulawak.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Konsentrasi Sari Temulawak (Curcuma
xanthorrhiza) Terhadap Kualitas Telur Asin
ditinjau dari Total Fenol, Kadar Garam, Kadar
Lemak dan Tekstur
Rata-rata total fenol, kadar garam dan kadar lemak

pada telur asin yang diberi penambahan sari temulawak dapat
dilihat pada Tabel 5. Data pada Tabel menunjukkan pengaruh
penambahan sari temulawak dengan konsentrasi berbeda
terhadap masing-masing kualitas total fenol, kadar garam,
kadar lemak dan tekstur memiliki pengaruh yang berbeda-
beda.

Tabel 5. Rata-rata Total Fenol, Kadar Garam, Kadar Lemak
dan Tekstur pada Telur Asin dengan Penambahan
Sari Temulawak.

Keterangan: Superskip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat
nyata (p< 0,01) dan perbedaan pengaruh yang
nyata (p< 0,05).
P0 = tanpa penambahan sari temulawak.
P1 = penambahan sari temulawak 25% dari

larutan pengasinan.
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P2 = penambahan sari temulawak 50% dari
larutan pengasinan.

P3 = penambahan sari temulawak 75% dari
larutan pengasinan.

4.1.1 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma
xanthorrhiza) Terhadap Total Fenol pada Telur
Asin
Hasil analisis ragam pada Tabel 5 menunjukkan

bahwa perlakuan konsentrasi sari temulawak yang berbeda
tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>0,05) terhadap total
fenol telur asin. Total fenol terendah pada telur asin
ditunjukkan pada P0 yaitu 0,082 ± 0,030 %, dan total fenol
tertinggi pada telur asin ditunjukkan pada P3 yaitu 0,125 ±
0,044 %. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa
semakin tinggi konsentrasi penambahan sari temulawak maka
semakin tinggi pula total fenol yang terkandung dalam telur
asin, hal ini sesuai dengan pengujian pada antioksidan yaitu
semakin bertambahnya total fenol maka aktivitas
antioksidannya semakin bertambah hal ini sesuai dengan
bertambahnya konsentrasi sari temulawak yang diberikan.
Senyawa fenol merupakan senyawa yang bersifat antioksidan
dan sifat antioksidan tersebut menyebabkan teroksidasi dengan
adanya cahaya, oksigen dan panas, sehingga membuat
senyawa fenol tersebut tidak banyak masuk ke dalam telur asin
(Duru, 2013). Hal tersebut juga didukung dari pernyataan dari
Suryatno dkk. (2012) yang menyatakan bahwa total fenol pada
telur asin yang ditambah temulawak hanya mengalami sedikit
peningkatan dibandingkan dengan tanpa pemberian tambahan
temulawak, sedangkan pada telur asin tanpa penambahan tidak
mengalami peningkatan. Ruslay et al. (2007) menambahkan
bahwa peningkatan total fenol seiring peningkatan konsentrasi
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yang ditambahkan dalam adonan telur asin,  hal ini
menunjukan bahwa senyawa fenol yang terkandung di dalam
temulawak memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan
mekanisme mendonorkan atom hidrogen ke senyawa radikal.
Hasil analisis total fenol pada penelitian ini menunjukkan
bahwa, penambahan sari temulawak pada telur asin tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah total
fenol.

Jayaprakasha, Rao and Sakariah (2005) menyatakan
bahwa rimpang temulawak mengandung 2,321% total fenol
dari 100 g bahan, hal itu menyebabkan perbedaan total fenol
yang terjadi pada telur asin belum begitu terlihat. Penurunan
total fenol juga diduga disebabkan proses pemanasan saat telur
asin di rebus. Tupe et al. (2013) menambahkan bahwa
kandungan total fenol tidak menunjukkan hubungan yang
positif dengan antioksidan. Hal itu mungkin disebabkan
adanya lignin yang ikut terekstrak dapat mempengaruhi nilai
kandungan total fenol serta aktivitas antioksidan. Menurut
Nahariah, Legowo and Abustam (2014) senyawa fenol tidak
memberikan pengaruh karena pada telur sudah terdapat
antioksidan alami yang berupa karoten yang termasuk dalam
golongan vitamin, sehingga konsentrasi pemberian yang
terlalu kecil pada saat ditambahkan kurang memiliki hubungan
yang sinergis dengan karoten pada telur, sehingga hasil yang
diperoleh tidak menunjukkan perbedaan.

4.1.2 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma
xanthorrhiza) Terhadap Kadar Garam pada Telur
Asin
Hasil analisis ragam pada Tabel 5 menunjukkan

bahwa perlakuan konsentrasi sari temulawak yang berbeda
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memberikan perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) terhadap
kadar garam telur asin. Kadar garam terendah pada telur asin
ditunjukkan pada P3 yaitu 1,31 ± 0,23 % dan kadar garam
tertinggi pada telur asin ditunjukkan pada P0 yaitu 3,17 ± 0,38
%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa P3 memiliki
perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap P0, P1, dan P2.
Semakin tinggi konsentrasi sari temulawak yang diberikan
pada telur asin, maka semakin rendah kandungan kadar garam
pada telur asin. Perbedaan tersebut karena adanya sari
temulawak yang masuk ke dalam telur pada saat proses
penggaraman. Perbedaan yang sangat nyata diduga karena
pengaruh sari temulawak terhadap kepekatan larutan garam
pada saat pengasinan. Menurut Andriyanto, Andriani dan
Widowati (2013) menyatakan bahwa sifat temulawak yang
membentuk gel yang mampu menyelubungi garam sehingga
rasa asin kurang terasa serta kadar garam menurun dan
mendekati rasa dari telur rebus biasa, sehingga semakin
banyak penambahan sari temualawak maka menyabakan kadar
garam yang terdapat pada telur asin semakin menurun.
Wulandarib (2004) Menambahkan bahwa kadar garam telur
asin dipengaruhi secara sangat nyata oleh metode perendaman
akan tetapi tidak dipengaruhi secara nyata oleh lama
penyimpanan.

Wulandaria (2002) menyatakan bahwa faktor
mempengaruhi penetrasi larutan garam, antara lain seperti
temperatur, stuktur miskroskopis sel bahan pangan, lama
waktu kontak dengan bahan dan konsentrasi garam dalam
larutan. Pada penelitian ini nilai kadar garam lebih tinggi
dibandingkan nilai kadar garam pada SNI telur asin yaitu 2%,
pada telur asin dengan penambahan sari temulawak yang
berbeda memiliki nilai yang bervariasi namun berdasarkan
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SNI telur asin nilai kadar garam P1 merupakan yang paling
sesuai jika dibandingkan dengan perlakuan dengan konsentrasi
yang lain. Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2005)
menambahkan bahwa kadar garam telur asin dipengaruhi oleh
seberapa besarnya penetrasi NaCl ke dalam telur. Penetrasi
atau masuknya ion Na+ dan Cl- ke dalam telur asin
dipengaruhi ukuran kristal garam, konsentrasi garam yang
digunakan dan lamanya pemeraman telur asin, juga besar dan
jumlah pori-pori telur serta tingkat kemurnian NaCl yang
digunakan pada pembuatan telur asin. Hasil analisis
kandungan kadar garam pada telur asin P0 lebih besar dari SNI
disebebabkan karena perbedaan metode yang dipakai dalam
pembuatan telur asin, hal tersebut juga didukung dari
pernyataan dari Lukito dkk. (2012) yaitu kandungan kadar
garam yang dilakukan dengan metode perendaman basah
mempunyai kandungan kadar garam lebih tinggi dari metode
kering, hal tersebut disebabkan karena waktu pengasinan lebih
lama dibandingkan dengan metode kering sehingga penetrasi
NaCl semakin besar dan semakin cepat masuk ke dalam telur.

4.1.3 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma
xanthorrhiza) Terhadap Kadar Lemak pada Telur
Asin
Hasil analisis ragam pada Tabel 5 menunjukkan

bahwa perlakuan konsentrasi sari temulawak yang berbeda
memberikan perbedaan yang nyata (p<0,05) terhadap kadar
lemak telur asin. Kadar lemak terendah pada telur asin
ditunjukkan pada P3 yaitu 36,98 ± 2,6983 % dan kadar lemak
tertinggi pada telur asin ditunjukkan pada P0 yaitu 42,0025 ±
2,1918 %. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa P3

memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap P0,
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P1, dan P2.  Pada penelitian ini nilai kadar lemak lebih tinggi
dibandingkan nilai kadar lemak pada Direktorat Gizi
Departemen Kesehatan RI (2003), kadar lemak kuning telur
itik adalah 35%. Pada telur asin dengan penambahan sari
temulawak yang berbeda memiliki nilai yang bervariasi namun
berdasarkan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI telur
asin nilai kadar lemak P3 merupakan paling sesuai jika
dibandingkan dengan perlakuan dengan konsentrasi yang lain.
Semakin tinggi konsentrasi sari temulawak yang diberikan
pada telur asin, maka semakin rendah kandungan kadar lemak
pada telur asin. Menurut Irawan dan Septiana (2012) bahwa
penggunaan tanaman obat seperti temulawak dan jahe pada
larutan pengasinan mampu meningkatkan aktifitas enzim
lipase yang membuat kadar lemak semakin menurun. Enzim
tersebut akan menghidrolisis lemak lemak tersebut menjadi
gliseroldan asam lemak. Winarno dan Koswara (2002)
menambahkan bahwa kadar lemak pada telur bebek rebus asin
berbeda signifikan dengan telur bebek rebus. Hal ini
memungkinkan adanya proses pemanasan yang terlalu tinggi
pada saat perebusan pada telur bebek rebus tersebut sehingga
lemak terhidrolisis dan membutuhkan air lebih banyak
dibandingkan dengan telur bebek rebus asin. Kenaikan lemak
dalam telur asin diperkuat dengan adanya penurunan kadar air
dalam produk akhir pembuatan.

Menurut Oktaviani, Kariada dan Utami (2012)
menyatakan bahwa proses pengasinan  dapat menyebabkan
kenaikan nilai kadar lemak dengan mekanisme bahwa selama
pengasinan Low Density Lipoprotein (LDL) yang merupakan
mayoritas lemak dalam kuning telur bereaksi dengan garam.
Hal ini mengakibatkan struktur LDL menjadi rusak kemudian
lemak yang dikandungnya menjadi bebas dan muncul ke



30

permukaan. Oleh sebab itu, kadar lemak yang diperoleh pada
telur bebek mentah asin lebih tinggi dibandingkan dengan
kadar lemak pada telur bebek mentah. Lai et al. (1999)
menambahkan bahwa sebagian besar lemak yang terdapat di
dalam kuning telur adalah dalam bentuk LDL. Besaran lemak
yang keluar dipengaruhi oleh kadar NaCl dan kadar air yang
terdapat pada kuning telur. Semakin tinggi kadar NaCl maka
besaran lemak yang keluar semakin tinggi, hal ini disebabkan
oleh struktur molekul LDL yang berubah dengan adanya NaCl,
sehingga apabila kadar NaCl semakin rendah maka kadar
lemaknya menjadi rendah. Matsura (2001) menambahkan
bahwa kandungan kadar lemak pada telur itik dipengaruhi oleh
modifikasi komposisi pakan yang diberikan, semakin banyak
jenis campuran pakan yang digunakan hal itu mempengaruhi
dari kandungan kadar lemak pada telur itik sebelum
pengasinan.

4.1.4 Pengaruh Penambahan Sari Temulawak (Curcuma
xanthorrhiza) Terhadap Tekstur pada Telur Asin
Hasil analisis ragam pada Tabel 5 menunjukkan

bahwa perlakuan konsentrasi sari temulawak yang berbeda
tidak memberikan perbedaan yang nyata (p>0,05) terhadap
tekstur telur asin. Nilai tekstur terendah pada telur asin
ditunjukan pada P3 yaitu 7,05 + 1,07 N dan nilai tekstur
tertinggi pada telur asin ditunjukkan pada P1 yaitu 7,98 + 1,43
N. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa samakin
tinggi konsentrasi penambahan sari temulawak maka semakin
rendah pula nilai tekstur yang terkandung dalam telur asin, hal
ini menunjukkan bahwa penambahan sari temulawak berbeda
konsentrasi memiliki efektivitas yang sama besar terhadap
tekstur telur asin. Tekstur sangat erat kaitannya dengan kadar
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air, semakin tinggi kadar air telur asin maka tekstur telur asin
tersebut lembek begitupun sebaliknya. Kastaman dkk. (2010)
menyatakan bahwa tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar
air. Berkurangnya kadar air menyebabkan tekstur telur asin
semakin keras. Adanya air dalam bahan makanan
menyebabkan bahan tersebut mudah rusak dikarenakan air
adalah media yang baik bagi perkembangbiakan
mikroorganisme.

Rata-rata nilai tekstur penambahan sari temulawak
dengan konsentrasi yang berbeda mengalami penurunan, akan
tetapi penurunannya tidak signifikan sehingga produk telur
asin tersebut dengan penambahan sari temulawak masih dinilai
berkualitas baik. Kaewmanee (2011) menyatakan bahwa telur
asin dengan lama pengasinan 7 hari memiliki nilai tekstur 3,45
N dan lama pengasinan 14 hari memiliki nilai tekstur 9,25 N.
Tekstur putih telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu kadar protein, suhu pemanasan, kekuatan ion dan adanya
interaksi dengan komponen lain. Penambahan garam pada
suspensi protein menimbulkan penyatuan protein, yang
menghasilkan pembentukan jaringan pada kuning telur
(Ganasen and Benjakul, 2010).

4.2 Perlakuan Terbaik
Perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan

pertimbangan untuk mendapatkan keputusan dari perbedaan
perlakuan yang diberikan pada setiap variabel yang ditinjau
dari total fenol, kadar garam, kadar lemak dan tekstur pada
telur asin dengan penambahan sari temulawak. Pada penelitian
ini perlakuan terbaik menggunakan sistem deskriptif.
Penelitian dari Suryatno dkk. (2012) menyatakan salah satu
parameter penting dalam menentukan kandungan telur asin
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dengan penambahan ekstrak jahe yaitu total fenol, disebabkan
pada jahe mengandung antioksidan alami yang dapat menekan
kolestrol pada telur asin, sehingga membuat telur asin lebih
aman dikonsumsi. Hasil analisis total fenol didapatkan hasil
tidak ada perbedaan yang sangat nyata yang didapatkan dari
hasil penelitian, tetapi hanya sedikit terjadi peningkatan di
dalam setiap perlakuan, dan perlakuan terbaik terdapat pada
total fenol tertinggi yaitu 0,125 %, hal tersebut sesuai dengan
pernyataan dari Suryatno dkk. (2012) yang menyatakan bahwa
total fenol pada telur asin yang ditambah temulawak hanya
mengalami sedikit  peningkatan dibandingkan dengan tanpa
pemberian tambahan temulawak, sedangkan pada telur asin
tanpa penambahan tidak mengalami peningkatan. Hasil
analisis kadar garam yang didapatkan pada penelitian ini
memberikan perbedaan yang sangat nyata, hal ini dikarenakan
adanya sari temulawak yang masuk ke dalam telur pada saat
proses penggaraman, hasil perlakuan terbaik yang didapat dari
hasil analisis kadar garam yaitu 2,52 % karena nilai tersebut
yang paling mendekati standar, hal tersebut sesuai dengan SNI
01-4277-1996 yang menyatakan bahwa kadar garam pada telur
asin sebesar 2 %. Pada kadar lemak hasil analisisnya
didapatkan dari penelitian ini memberikan perbedaan yang
nyata, hal ini karena semakin tinggi jumlah sari temulawak
pada larutan pengasin maka semakin rendah pula hasilnya,
hasil perlakuan terbaik yang didapat dari hasil analisis kadar
lemak pada telur asin yaitu 36,98 % karena nilai tersebut yang
paling mendekati standar, hal ini sesuai dengan Direktorat Gizi
Departemen Kesehatan RI (2003), kadar lemak kuning telur
itik adalah 35 %. Hasil analisis nilai tekstur yang didapatkan
pada penelitian ini  didapatkan bahwa tidak ada perbedaan
yang sangat nyata yang didapatkan dari hasil penelitian, tetapi
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hanya sedikit terjadi penurunan di dalam setiap perlakuan, dan
perlakuan terbaik terdapat pada nilai tekstur yaitu 7,98 N, hal
tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kaewmanee (2011)
menyatakan bahwa telur asin dengan lama pengasinan 7 hari
memiliki nilai tekstur 3,45 N dan lama pengasinan 14 hari
memiliki nilai tekstur 9,25 N.

Berdasarkan hasil penelitian dari variabel tersebut dan
melalui analisa secara dekriptif, telur asin dengan penambahan
sari temulawak sebanyak 75 % dari larutan pengasin atau P3

memberikan hasil terbaik dengan nilai total fenol 0,125 ±
0,044 %, kadar lemak 36,98 ± 2,6983 %, kadar garam 1,31 ±
0,23 % dan nilai tekstur 7,05 + 1,07 N. Hal tersebut karena
hampir semua variabel P3 memberikan hasil yang maksimal.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan
Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :
1. Penambahan sari temulawak dapat menurunkan kadar

garam, dan kadar lemak pada telur asin. Konsentrasi
penambahan sari temulawak tidak berpengaruh
terhadap total fenol dan tekstur.

2. Penambahan sari temulawak yang terbaik pada
pembuatan telur asin yaitu 75 %.

5.2  Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang umur simpan telur
asin yang ditambahkan sari temulawak, serta perlu dilakukan
penelitian tentang penggunaan jenis temulawak dalam
pembuatan telur asin terhadap kualitas telur asin.



35

DAFTAR PUSTAKA

Ajijah, N. dan Rahardjo. 2007. Pengaruh Pemupukan Organik
Terhadap Produksi dan Mutu Tiga Nomor Harapan
Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) Di
Cibinong Bogor. Littro. 18 (1) : 29 – 38.

Andrianyanto A.,  M. Andriani  dan Widowati. 2013.
Pengaruh Penambahan Ekstrak Temulawak Terhadap
Kualitas Sensoris, Aktivitas Antioksidan dan Aktivitas
Antibakteri Pada Telur Asin Selama Penyimpanan
dengan Metode Penggaraman Basah. Jurnal
Teknosains Pangan. 2 (2) : 2302-0733.

Apendi, K. Widyaka dan J. Sumarmono. 2013. Evaluasi Kadar
Asam Lemak Bebas dan Sifat Organoleptik Pada Telur
Asin Asap dengan Lama Pengasapan yang Berbeda.
Jurnal Ilmiah Peternakan. 1 (1) : 142-150.

Budiman A., A. Hintono dan Kusrahayu. 2012. Pengaruh
Lama Penyangraian Telur Asin Setelah Perebusan
Terhadap Kadar NaCl, Tingkat Keasinan dan Tingkat
Kekenyalan. Animal Agriculture Journal. 1 (2) : 219-
227.

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 2003. Daftar
Komposisi Bahan Makanan. Bhara-ta Karya Aksara.
Jakarta.

Duru, M. 2013. Effects of Dietary Strawberry (Fragaria x
ananassa Duch.) Leaf Powder on Egg Yield Quality
and Yolk Cholesterol in Laying Hens. Ponta Grossa.
15 (1) : 45-52.



36

Fatmarani R., I. Thohari dan Djalal R. 2014. Pengaruh
Penambahan Sari Kunyit (Curcuma domestica Val.)
dan Lama Simpan Telur Asin Terhadap Kadar Lemak,
Mikrooganisme dan Organoleptik. Skripsi.
Universitas Brawijaya. Malang.

Ganasen, P. and  S. Benjakul. 2010. Physical Properties and
Microstructure of Pidan Yolk as Affected by Different
Divalent and Monovalent Cations. Food Science and
Technology. 43: 77–85.

Handayani, C.B. 2008. Pengaruh Teknik Inkubasi Pada
Pembuatan Telur Asin Terhadap Sifat Kimia dan
Organoleptiknya. Animal Agriculture Journal. 1 (19) :
18-27.

Irawan B. dan M. Septiana. 2012. Efek Komposisi Tanah dan
Biofarmaka Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol
pada Pengasinan Telur Itik Albio. Agroscientiae. 19
(2) : 0854-2333

Jayaprakasha, G. K., J.M. Rao and Sakariah, K. K. 2005.
Chemistry and Biological Activities of C. longa.
Trends in Food Science and Technology. 16 : 533-
548.

Kastaman, R., Sudaryanto dan Nopianto. 2005. Kajian Proses
Pengasinan Telur Metode Reverse Osmosis Pada
Berbagai Lama Perendaman. Jurnal Teknologi Industri
Pertanian. 19 (1) : 30-39.

________________________________. 2008. Pengasinan
Telur dengan Metode Reverse Osmosis Pada Berbagai
Lama Perendaman. Jurnal Teknologi Industri
Pertanian 19 (1) : 30-39.



37

Kristina, N., R. Noveriza, S.F. Syahid dan M. Rizal. 2006.
Peningkatan Kadar Kurkumin Pada Tanaman Kunyit
dan Temulawak. Balai Penelitian Tanaman Obat. 12
(1) : 31-35.

Kuntorini, E.M., M.D. Astuti dan N. Milina. 2011. Struktur
Anatomi dan Kerapatan Sel Sekresi Serta Aktivitas
Antioksidan Ekstrak Etanol dari Rimpang Temulawak
(Curcuma xanthorrhiza Roxb) Asal Kecamatan
Pengaron Kabupaten Banjar Kalimatan Selatan.
Bioscientiae. 8 (1) : 28-37.

Kaewmanee, T. 2011. Changes in Chemical Composition,
Physical Properties and Microstructure of Duck Egg
as Influenced by Salting. The 12th ASEAN Food
Conference. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. 12
: 16-28.

Lai, Chi, and W.C. Ko. 1999. Changes in Yolk of Duck Egg
During Long Term Brining. Journal Agricultural of
Food Chemistery. 47 : 733-736.

Lukito, G.A., Suwasrastuti dan Hintono. 2012. Pengaruh
Berbagai Metode Pengasinan Terhadap Kadar NaCl,
Kekenyalan dan Tingkat Kesukaan Konsumen Pada
Telur Puyuh Asin. Animal Agriculture Journal. 1 (1) :
829-838.

Lukman, H. 2008. Pengaruh Metode Pengasinan dan
Konsentrasi Sodium Nitrit Terhadap Karakteristik
Telur Itik Asin. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan. 9
(1) : 20-26.

Matsura, H. 2011. Saponins in Garlic as Modifiers of The Risk
of Cardiovascular Disease. Journal of Nutrition. 131 :
1000S-1005S.



38

Muharlein. 2010. Meningkatkan Kualitas Telur Melalui
Penambahan Teh Hijau dalam Pakan Ayam Petelur.
Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak. 5 (1) : 32-37.

Nahariah, A.M. Legowo, and E. Abustam. 2014. Endogenous
Antioxidant Activity in the Egg Whites of Various
Types of Local Poultry Eggs in South Sulawesi.
International Journal of Poultry Science. 13 (1) : 21-
25.

Novia, D., L. Julyarsi dan Fuadi. 2012. Kadar Protein, Kadar
Lemak dan Organoleptik Telur Asin Asap Berbahan
Bakar Sabut Kelapa. Jurnal Peternakan. 9 (1) : 35-45.

Nugraha, F.S., M. Mufti dan I. Hari. 2013. Kualitas Telur Itik
yang Dipelihara Secara Terkurung Basah dan Kering
di Kabupaten Cirebon. Jurnal Ilmiah Peternakan. 1(2) :
726-734.

Oktaviani, H., N. Kariada dan N.R. Utami. 2012. Pengaruh
Pengasinan terhadap Kandungan Zat Gizi Telur Bebek
yang Diberi Limbah Udang. Unnes J Life Sci. 1 (2)
(2012).

Rahardjo, M. 2010. Penerapan SOP Budidaya Untuk
Mendukung Temulawak Sebagai Bahan Baku Obat
Potensial. Perspektif 9 (2) : 78-93.

Rondonuwu, C,. Saerang, F.J. Nangoy dan S. Laatung. 2014.
Penambahan Rimpang Kunyit (Curcuma domestical
Val), Temulawak (Curcuma xanthrrhiza Roxb), dan
Temulawak Putih (Curcuma zedoaria Rosc) Dalam
Ransum Komersil Terhadap Kualitas Telur Burung
Puyuh. Jurnal Zootek. 34 (1) : 106-113.



39

Ruslay, S., F. Abas, K. Shaari, Z. Zainal, Maulidina, H. Sirat,
D.A. Israf dan N.H. Lajis. 2007. Characterization of
The Components Present In The Active Fractions of
Health Gingers (Curcuma xanthorrhiza and Zingiber
zerumbet) by HPLC-DAD-ESIMS. Food Chemistry.
104 : 1183-1191.

Simanjuntak, O.S., S. Wasito dan K. Widyaka. 2013. Pengaruh
Lama Pengasapan Telur Asin Dengan Menggunakan
Serabut Kelapa Terhadap Kadar Air dan Jumlah Telur
Asin Asap. Jurnal Ilmiah Peternakan. 1(1)  : 195-200.

SNI 01-4277. 1996. Farmakope Indonesia: Batas Maksimum
Cemaran Mikroba Makanan : Telur Asin. Jakarta:
Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Soekarto, S.T. 2013. Teknologi Penanganan dan
Pengolahan Telur. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sukma, A.W., A. Hintono dan B.E. Setiani. 2012. Perubahan
Mutu Hedonik Telur Asin Sangrai Selama
Penyimpanan. Animal Agriculture Journal. 1 (1) : 585-
598.

Suryatno, H., Basito dan E. Widowati. 2012. Kajian
Organoleptik, Aktivitas Antioksidan, Total Fenol Pada
Variasi Lama Pemeraman Pembuatan Telur Asin yang
Ditambah Ekstrak Jahe (Zingiber officinale Roscoe).
Jurnal Teknosains Pangan. 1 (1) : 232-243 .

Tupe, R., Kemse N. and Khaire. 2013. Evaluation of
Antioxidant Potentials and Total Phenolic Content of
Selected Indian Herbs Powder Extracts. International
Food Research Journal. 20 (3) : 1053-1063.



40

Widyantoro, B., M. Sulistyowati dan S. Wasito. 2013.
Evaluasi Kadar Air dan Jumlah Bakteri Pada Telur
Asin Asap dengan Menggunakan Bahan Bakar Sekam
Padi. Jurnal Ilmiah Peternakan. 1(1) : 276-281.

Winarno, F.G. dan S. Koswara. 2002. Telur : Komposisi
Penanganan dan Pengolahannya. M-Brio Press.
Bogor.

Wulandari, Z. 2002. Sifat Organoleptik, Sifat Fisiko Kimia
dan Total Mikroba Telur Itik Asin Hasil Penggaraman
dengan Tekanan. Tesis. Progam Pascasarjana. Institut
Pertanian Bogor. Bogor.

___________.2004. Sifat Fisikokimia dan Total Mikroba
Telur Itik Asin Hasil Teknik Penggaraman dan Lama
Penyimpanan yang Berbeda. Media Peternakan. 27
(2): 38-45.

Yuniati, H. 2007. Efek Penggunaan Abu Gosok dan Serbuk
Bata Merah Pada Pembuatan Telur Asin Terhadap
Kandungan Mikroba. PGM. 34 (2) : 131.137.



41

Lampiran 1. Pengujian Total Fenol dengan Metode Folin-
Ciocalteu (Suryatno dkk., 2012)

1. Diambil sampel sebanyak 0,1 mL lalu di tambahkan
pereaksi asam sulfinat dengan perbandingan (1:2)
dimana ( 1 mL reagen + 2 mL Aquades).

2. Di vortek lalu didiamkan selama 5 menit, selanjutnya
ditambahkan 1 mL Na2CO3 7 % dan diinkubasi selama
30 menit.

3. Dibaca pada absorbansi dengan panjang gelombang
750 nm menggunakan spektrofotometer.

4. Digunakan standar asam galat. Pembuatan standar
asam galat yaitu dengan cara membuat larutan induk
200 ppm.

5. Dilakukan penentuan  kurva standar dengan penentuan
sampel. Perhitungan total fenol sampel berdasarkan
hasil ploting nilai absorbansi pada kurva standar.

6. Kurva standar menggunakan asam galat dengan
konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,  180
dan 200 ppm.

7. Dinyatakan kandungan total fenol sebagai mg/g
ekuivalen asam tanat yang diperoleh dari  persamaan
kurva standar yaitu:

Y= ax + c
Keterangan :
Y = Absorbansi sampel
a = Gradien
X = Konsentrasi ekivalen asam tanat
C = Intersef
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Lampiran 2. Pengujian Kadar Garam dengan Metode
Mohr (Budiman dkk., 2012)

1. Timbang ± 3 g sampel, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer
dan tambahkan 100 mL aquades panas secara bertahap.

2. Saring dengan memasukkan filtrate ke labu ukur 100 mL
lalu tambahkan aquades sampai tanda tera.

3. Ambil 5 mL, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer,
tambahkan 3 mL larutan K2CrO4 2 % lalu titrasi dengan
AgNO3 0,1 N sampai terbentuk endapan merah bata.

4. Hitung kadar garam dengan rumus % NaCl = (ml AgNO3 x
N AgNO3 x Mr. NaCl x FP x 100 % ) / mg sampel.
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Lampiran 3. Pengujian Kadar Lemak dengan Metode
Soxhlet (Novia dkk., 2012)

1. Labu lemak di oven dan ditimbang.
2. Sampel sebanyak 5 g ditimbang dan dimasukkan ke

dalam selongsong kertas saring.
3. Selongsong dimasukkan ke dalam alat soxhlet ± 2 jam

dan labu lemak yang telah diketahui bobotnya di
pasang pada alat soxhlet.

4. 50 mL hexane dimasukkan ke dalam alat soxhlet.
5. Sampel di ekstrak dengan pelarut hexana.
6. Labu lemak dikeringkan dalam oven 1050C selama 30

menit, hingga aroma hexana tidak tercium.
7. Labu didinginkan dalam desikator selama 15 menit.
8. Labu lemak ditimbang.
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Lampiran 4. Prosedur pengujian tekstur telur asin
(Ganasen and Benjakul, 2010)

1. Disiapkan alat Texture Analyzer Model: Imada ZP-200 N.
2. Dihidupkan mesin tensile strength kurang lebih 15 menit

untuk pemanasan.
3. Dihidupkan komputer dan masuk program software untuk

mesin tensile strength.
4. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer terjadi

hubungan, maka pada layar akan tampil program tersebut.
5. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya

antara alat tensile strength dan monitor komputer
menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian.

6. Meletakkan sample di bawah aksesoris penekan atau
menjepit sampel dengan aksesoris penarik.

7. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga
komputer secara otomatis akan mencatat GAYA (N) dan
jarak yang ditempuh oleh tekanan atau tarikan terhadap
sample.

8. Menekan tombol [▼] untuk penekanan (compression) atau
tombol [▲] untuk tarikan (tension), yang ada pada alat
tensile strength.

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

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

11. Setelah selesai matikan komputer dan alat tensile strength.
12. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel.
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji Total Fenol
Pada Telur Asin

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-Rata ± SD

U1 U2 U3 U4

P0 0,05 0,07 0,09 0,12 0,33 0,082 ± 0,030
P1 0,09 0,06 0,11 0,14 0,40 0,100 ± 0,034
P2 0,07 0,06 0,13 0,15 0,41 0,102 ± 0,044
P3 0,07 0,11 0,17 0,15 0,50 0,125 ± 0,044

Total 0,28 0,31 0,50 0,56 1,64 0,41 ± 1,501

Analisis ragam :

Faktor Koreksi (FK)
FK = (1,64)2

4 x 4
= 2,6896

16
= 0,168

Jumlah Kuadrat (JK)
JKTotal = (0,05)2+(0,07)2+(0,09)2 +…,,+(0,17)2 – FK

= 0,1896 – 0,1681
= 0,022

JKPerlakuan = (0,33)2+(0,4)2+(0,41)2+(0,5)2

4
= 0,17175 – 0,1681
= 0,00365

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan

= 0,0215 – 0,00365
= 0,01785

- FK
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Tabel Anova

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

Perlakuan 3 0,0037 0,0012
Galat 12 0,0179 0,0015
Total 15 0,0215

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka perlakuan tidak
berbeda nyata (p>0,05).

3,49 5,950,818



47

Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Garam
Pada Telur Asin

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-Rata ± SD
U1 U2 U3 U4

P0 3,63 3,08 2,72 3,25 12,68 3,17 ± 0,38

P1 2,36 3,03 2,18 2,53 10,10 2,52 ± 0,37

P2 2,39 2,64 2,35 2,78 10,16 2,54 ± 0,21

P3 1,04 1,24 1,60 1,35 5,23 1,31 ± 0,23

Total 9,42 9,99 8,85 9,91 38,17 9,54± 0,52

Analisis ragam :

Faktor Koreksi (FK)
FK = (38,165)2

4 x 4
= 1456,57

16
= 91,04

Jumlah Kuadrat (JK)
JKTotal = (3,63)2+(3,08)2+(2,72)2 +…,,+(1,35)2 – FK

= 99,4387 – 91,0355
= 8,40

JKPerlakuan = (12,68)2+(10,095)2+(10,16)2+(5,23)2

4
= 98,3174 – 91,0355
= 7,28

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan

= 8,4032 – 7,2820
= 1,12

- FK
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Tabel Anova
SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 3 7,28 2,43
Galat 12 1,12 0,0934
Total 15 8,40

Keterangan
** : F hitung > F tabel 1% maka perlakuan memberikan
perbedaan sangat nyata (p<0,01).

Uji Beda Nyata Jujur :

Sd =

=
,

= 0,152

BNJ 0.01 = Sd x F 1%

= 0,152 x 5,95

= 0,904

Perlakuan Rata-rata Notasi

P3 1,31 a

P1 2,52 b

P2 2,54 b

P0 3,17 b

25,98** 3,49 5,95
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Lemak
Pada Telur Asin

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-Rata ± SD
U1 U2 U3 U4

P0 44,14 43,53 39,54 40,8 168,01 42,01 ± 2,19

P1 39,96 42,57 39,95 42,57 165,05 41,26 ± 1,51

P2 41,5 40,8 43, 5 42,19 167,99 41,99 ± 1,15

P3 36,98 35,26 34,89 40,79 147,92 36,98 ± 2,70

Total 162,58 162,16 157,88 166,35 648,97 162,24 ± 3,47

Analisis ragam :

Faktor Koreksi (FK)
FK = (648,97)2

4 x 4
= 421162,0609

16
= 26322,6

Jumlah Kuadrat (JK)
JKTotal = (44,14)2+(43,53)2+(39,54)2 +…,,+(40,79)2 –FK

= 26439,5263 – 26322,6
= 116,897

JKPerlakuan = (168,01)2+(165,05)2+(167,99)2+(147,92)2

4
= 26392,457 – 26322,6
= 69,8285

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan

= 116,897 – 69,8285
= 47,069

- FK
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Tabel Anova

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

Perlakuan 3 69,828 23,276

Galat 12 47,069 3,9224
Total 15 116,897

Keterangan :
* : F hitung > F tabel 5% maka perlakuan memberikan
perbedaan nyata (p<0,05).

Uji Beda Nyata Jujur :

Sd =

=
,

= 0,990

BNJ 0.05 = Sd x F 5%

= 0,990 x 3,49

= 3,455

Perlakuan Rata-rata Notasi

P3 36,98 a
P1 41,26 b

P2 41,99 b
P0 42,01 b

5,955,934* 3,49
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Tekstur
Pada Telur Asin

Perlakuan
Ulangan

Jumlah Rata-Rata ± SD
U1 U2 U3 U4

P0 7,7 8,9 6,6 7,8 31,0 7,75+0,94
P1 6,3 7,4 8,6 9,6 31,9 7,98+1,43
P2 7,3 7,1 8,6 6,8 29,8 7,45+0,79
P3 8,4 7,4 6,3 6,1 28,2 7,05+1,07

Total 29,7 30,8 30,1 30,3 120,9 30,23+4,23

Analisis ragam :

Faktor Koreksi (FK)
FK = (120,9)2

4 x 4
= 14616.81

16
= 913,55

Jumlah Kuadrat (JK)
JKTotal = (7,7)2+(8,9)2+(6,6)2 +…,,+(6,1)2 – FK

= 929,59 – 913,55
= 16,04

JKPerlakuan = (31,0)2+(31,9)2+(29,8)2+(28, 2)2

4
= 915.47 – 913,55
= 1,92

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan

= 16,04 – 1,92
= 14,12

- FK
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Tabel Anova
SK db JK KT F hit F 5 % F 1 %

Perlakuan 3 1,92 0,64 0,54 3,49 5,95

Galat 12 14,12 1,18

Total 15 16,04

Keterangan : F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata
(p>0,05)
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