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ABSTRACT 
 
The purpose of this research were investigation quality 

and the best concentrate of curcuma juice on salted egg. 
Benefits of this research are salted egg variations of curcuma 
juice and make salted eggs as a functional food. The method 
of this research were experiment design with Completely 
Randomized Design, 4 treatments and 4 replications. The 
curcuma juice were divided into P0 (0 %), P1 (25 %), P2 (50 %) 
and P3 (75 %). The variables were free fatty acids, pH and 
levels of curcumin. The data were analyzed by analysis of 
variance continued by Honestly Significant Difference test 
method by Tukey. Results of this research the addition of 
Curcuma juice 75% can improve the quality of salted eggs. 
reduced levels of free fatty acids (0.37%) and increased levels 
of curcumin salted egg (0.657 ppm). The addition of  curcuma 
juice can’t improved the quality of salted egg with increased 
pH albumin (7.94). The addition of curcuma juice indicated 
the similar result on salted egg for pH yolk  (6.55). 

Keywords: functional food, curcuma juice concentrate 
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Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang 
memilik rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. 
Selain itu juga mudah didapatkan dan harganya murah. Telur 
memiliki kelemahan yaitu mudah rusak, baik kerusakan alami, 
kimiawi maupun kerusakan akibat serangan bakteri melalui 
pori-pori telur. Pengasinan telur merupakan salah satu upaya 
untuk mempertahankan telur agar tidak cepat busuk dan 
kualitas telur tetap tinggi. Telur yang telah diasinkan 
mempunyai daya simpan yang cukup lama dan memiliki citra 
rasa yang khas. Penambahan sari temulawak dapat menjadi 
pilihan untuk menambah variasi dalam pembuatan telur asin. 
Temulawak memiliki kandungan kurkuminoid yang 
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mengandung antimikroba, antioksidan, dan memiliki sifat 
mudah dicerna sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
campuran makanan dan menjadikan produk sebagai pangan 
fungsional. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan sari temulawak yang ditinjau dari kadar asam 
lemak bebas, pH, dan kadar kurkumin serta untuk mengetahui 
perlakuan terbaik pada telur asin. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah percobaan dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan dalam penelitian yaitu penambahan 
sari temulawak sebanyak, P0 (0 %), P1 (25 %), P2 (50 %) dan 
P3 (75 %) dari larutan pengasinan. Data yang diperoleh dari 
kadar asam lemak bebas dan pH pengujian tersebut dianalisis 
dan dirata-rata kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik 
menggunakan Analisis Ragam (ANOVA). Jika ditemukan 
perbedaan nyata diantara variabel yang diamati, maka 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ), sedangkan 
untuk kadar kurkumin di bahas secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari 
temulawak memberikan perbedaan  pengaruh yang sangat 
nyata (P≤0,01) terhadap kadar asam lemak bebas, dan 
mamberikan pengaruh nyata (P≤0,05)  pH putih telur, tetapi 
tidak memberikan  perbedaan  pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap pH kuning telur. Rata-rata kadungan asam lemak 
bebas cenderung menurun sebesar 0,51–0,37%, rata-rata pH 
putih telur 7,68–7,94, rata-rata pH kuning telur 6,55–6,48, dan 
penambahan sari temulawak mampu meningkatkan kadar 
kurkumin pada telur asin yaitu sebesar 0–0,657 ppm. 
Perlakuan terbaik dari penelitian ini adalah P3 yaitu 
penambahan sari temulawak 75% atau perbandingan larutan 
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yaitu sari temulawak : larutan garam jenuh yaitu 75 : 25, 
dengan kandungan asam lemak bebas sebesar 0,37%, pH putih 
telur 7,94, pH kuning telur 6,48 dan kandungan kurkumin 
terbanyak sebesar 0,657 ppm. 
 Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, 
penambahan sari temulawak 75% dapat memperbaiki kualitas 
telur asin dengan mampu menurunkan kadar asam lemak 
bebas (0,37%) dan meningkatkan kadar kurkumin telur asin 
(0,657 ppm). Penambahan sari temulawak tidak dapat 
memperbaiki kualitas telur asin dilihat dari peningkatan pH 
putih telur (7,94). Penambahan sari temulawak  memberikan 
hasil yang sama untuk pH kuning telur (6,55). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Telur merupakan hasil produksi dari ternak unggas 

yang memiliki nutrisi tinggi namun mudah mengalami 
kerusakan. Menurut Koswara (2009), telur merupakan bahan 
pangan yang sempurna, karena mengandung zat-zat gizi yang 
lengkap bagi pertumbuhan mahluk hidup. Protein 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. 
Namun, telur memiliki sifat yang mudah rusak. Menurut 
Handayani (2010), kerusakan telur dapat terjadi pada fisiknya, 
maupun isinya. Pelindung luar telur adalah cangkang yang 
mudah pecah karena benturan dan tekanan. Cangkang telur 
yang sudah rusak, maka isinya tidak akan bertahan lama. 
Kandungan zat gizi pada telur 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 mikroba. 
Perlu diolahnya telur menjadi sebuah produk, sehingga dapat 
mempertahankan dan meminimalisir penurunan kadar nutrisi 
pada telur.   

 Masyarakat secara umum masih mengolah telur 
dengan merebus atau menggoreng. Selain itu, telur dapat 
diolah menjadi telur asin. Menurut Yuniati dan Almasyhuri 
(2012), pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 
mempertahankan telur agar tidak cepat busuk dan kualitas 
telur tetap tinggi. Telur yang telah diasinkan mempunyai daya 
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simpan yang cukup lama dan memiliki cita rasa yang khas. 
Pembuatan telur asin sudah populer dibeberapa daerah di 
indonesia dengan teknik pengolahan yang relatif sama, 
sehingga produk akan terlihat biasa saja. Telur asin secara 
umum dibuat dengan cara merendam telur dalam larutan 
garam dan sodium nitrit (Metoda basah) ataupun dengan 
membalut/ membungkus telur dengan adonan garam, batu bata 
dan abu (Metoda kering) (Lukman , 2008).  

 Modifikasi dan pengembangan dari produk telur asin 
perlu dilakukan seperti dengan penambahan sari temulawak, 
dengan dilakukan proses pengasinan secara basah atau dengan 
teknik perendaman. Menurut Dzen, Wibowati dan Purwarini 
(2006), temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) merupakan 
tanaman obat-obatan yang tergolong dalam suku temu-temuan 
(Zingiberaceae) sering dimanfaatkan masyarakat baik sebagai 
bumbu masakan maupun digunakan sebagai bahan obat. 
Temulawak juga mengandung Kurkuminoid yang memberi 
warna kuning pada rimpang bersifat antibakteria, antikanker, 
antitumor dan antiradang, mengandung antioksidan dan 
hypokolesteromik. Menurut Oktaviani, (2010) Kandungan 
kimia rimpang temulawak yang dapat dimanfaatkan dalam 
bidang industri makanan, minuman maupun farmasi adalah 
pati, kurkuminoid dan minyak atsiri. Fraksi pati merupakan 
komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Kandungan 
utama yang dimiliki kurkuminoid adalah kurkumin yang 
berwarna kuning. Zat kuning alami ini banyak digunakan 
dalam pewarnaan makanan. Keberadaan gugus fenolik pada 
ketiga senyawa tersebut dilaporkan menyebabkan aktivitas 
antioksidan yang kuat pada sistem biologis (Sari, Cahyono dan 
Andri, 2013). Temulawak dengan khasiatnya, diharapkan 
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mampu memberikan dampak positif bagi telur asin sehingga 
menjadi pangan fungsional. 

Penelitian tentang bagaimana pengaruh temulawak 
terhadap produk telur asin perlu dilakukan yang di uji kualitas 
pada pH, asam lemak bebas serta kandungan kurkumin. Selain 
itu, penelitiam ini dilakukan untuk mengetahui penambahan 
kadar sari temulawak terbaik yang bisa digunakan sebagai 
pilihan pengolahan telur asin di masyarakat.  

1.2.  Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan 
rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini 
yaitu : 
1. Bagaimana pengaruh penambahan sari Temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap telur asin yang 
ditinjau dari nilai pH dan kadar asam lemak bebas serta 
kadar kurkumin? 

2. Bagaimana perlakuan terbaik pengaruh penambahan sari 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap telur 
asin yang ditinjau dari nilai pH dan kadar asam lemak 
bebas serta kadar kurkumin? 

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

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari Temulawak 
(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap telur asin yang 
ditinjau dari nilai pH dan kadar asam lemak bebas  serta 
kadar kurkumin. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pengaruh penambahan sari 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap telur 
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asin yang ditinjau dari nilai pH dan kadar asam lemak 
bebas serta kadar kurkumin. 
 

1.4. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian kali ini yaitu, sebagai bahan 

informasi dan dapat menjadi pilihan dalam pembuatan telur 
asin yang ditambahkan penambahan sari temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) terhadap telur asin yang ditinjau dari nilai 
pH dan kadar asam lemak bebas serta kadar kurkumin. 
Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber 
informasi penelitian untuk semua pihak yang terkait. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Telur merupakan bahan pangan yang sempurna, 
karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap bagi 
pertumbuhan mahluk hidup. kerusakan telur dapat terjadi pada 
fisiknya, maupun isinya. Pelindung luar telur adalah cangkang 
yang mudah pecah karena benturan dan tekanan. Cangkang 
telur yang sudah rusak, maka isinya tidak akan bertahan lama 
(Handayani, 2010) .Telur asin dilakukan sebagai pengolahan 
dan perpanjang daya simpan. Telur asin secara umum dibuat 
dengan cara merendam telur dalam larutan garam dan sodium 
nitrit (Metoda Basah) ataupun dengan membalut/ 
membungkus telur dengan adonan garam, batu bata dan abu 
(Metoda Kering) (Lukman , 2008).  

Pengolahan telur dengan sari Temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) dilakukan sebagai variasi produk telur 
asin dan dapat menjadikan produk ini sebagi pangan 
fungsional. Menurut Hayani (2006), temulawak sendiri 
mempunyai aktivitas anti tumor yang paling tinggi yang 
sifatnya sangat tergantung pada besarnya dosis yang 
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digunakan. Warna  kuning fraksi kurkuminoid dapat 
digunakan sebagai zat warna alami dalammakanan, minuman 
atau kosmetika. Penambahan sari temulawak pada pembuatan 
telur asin, diharapkan telur asin akan mengandung 
kurkuminoid yang akan menurunkan kadar asam lemak bebas 
pada telur. Menurut Apendi, Widyaka dan Sumarmono (2013), 
kadar asam lemak bebas yang kecil menunjukan tingkat 
kerusakan lemaknya berarti sedikit. Kadar kurkumin pada 
telur asin bersifat sebagai antioksidan  yang dapat menurunkan 
kadar FFA. Menurut pendapat Budiyanto, Silsia, Efendi dan 
Janika (2010), sifat antioksidan dapat menurunkan atau 
memperhambat kadar asam lemak bebas.   

Selama pengasinan terjadi perombakan internal telur 
menjadi cair sehingga menjadi media tumbuhnya mikroba 
yang akan meningkatkan pH telur asin. Temulawak juga 
mengandung Kurkuminoid yang memberi warna kuning pada 
rimpang bersifat antibakteria, antikanker, antitumor dan 
antiradang, mengandung antioksidan dan hypokolesteromik 
(Dzen dkk. 2006), sehingga mampu meenghambat kenaikan 
pH. Menurut Lukman (2008), berkaitan dengan proses 
penguapan CO2 dan H2O yang berjalan lebih cepat, sehingga 
akan mempengaruhi kecepatan perubahan nilai pH, jadi 
selama pengasinan terjadi peningkatan nilai pH, hal ini 
dikarenakan selama pengasinan perombakan dan perubahan 
bagian internal telur masih berjalan walau relatif lambat.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

1.6. Hipotesis  
Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan tujuan 

penelitian antara lain : 
1. Penambahan sari temulawak diduga dapat menurukan 

kadar asam lemak bebas pada telur asin. 
2. Penambahan sari temulawak diduga dapat memperhambat 

peningkatan pH putih dan kuning telur pada telur asin. 
3. Penambahan sari temulawak diduga dapat meningkatkan 

kandungan kurkumin pada telur asin. 

Telur Asin Sari Temulawak : 

• Kadar FFA rendah, 
• Kenaikan pH Lambat   

• Kadar kurkumin tinggi 

Telur Asin (Putri, 
2011) 

Kalori 195kal 
Protein 13,6g 
Lemak 13,6g 
Karbohidrat 1,2g 
Kalsium 140mg 
Fosfor 157mg 
Besi 1,8mg ) 
Vit A. 841IU 
Vit B. 0,28mg 
Air 66,5gr 

Pengasinan 
(+NaCL) 

Telur itik Temulawak 

Memperpanjang 
daya simpan 

Kurkuminoid 
2,29% 

Kadar 
Minyak 
Atsiri 3,81% 

Sumber 
Hayani 
(2006) 

 

Menurunkan 
Kadar FFA 

Mengahambat 
peningkatan pH 
(Lukman, 2008) 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Review Penelitian Terdahulu 
 Penambahan ekstrak jahe (Zingirber Officinale 
Roscoe) dengan konsentrasi 25%, 50% dan 75% pada 
pembuatan telur asin mampu meningkatkan aktivitas 
antioksidan. Aktivitas antioksidan tertinggi yaitu penambahan 
ekstrak jahe 75% hal ini disebabkan penambahan ekstrak jahe 
paling banyak, semakin banyak penambhan ekstrak jahe, 
semakin tinggi pula aktivitas antiokksidan. Penambhan ekstrak 
jahe 75% juga memberikan pengaruh nyata terhadap warna, 
rasa, aroma dan overral pada uji sensoris telur asin (Putri, 
2011). Evaluasi kadar asam lemak bebas dan sifat organoleptik 
pada telur asin asap  dengan lama pengasapan yang berbeda 3 
jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam. Kadar asam lemak bebas tertinggi 
terdapat pada lama pengasapan 12 jam. Rataan kadar asam 
lemak bebas terendah terdapat pada telur asin tanpa 
pengasapan, semakin lama pengasapan maka kadar asam 
lemak bebas yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin lama 
pengasapan maka warna kerabang telur semakin cokelat dan 
aroma asap semakin kuat, tetapi kesukaan panelis terhadap 
telur asin asap tidak dipengaruhi oleh lama pengasapan 
(Apendi, 2013). 

Pengaruh metode pengasinan (metoda basah dan 
metode kering)  dan konsentrasi sodium nitrit (konsentrasi 
natrium nitrit 100 ppm, 150 ppm dan 200 ppm) terhadap 
karakteristik telur itik asin. Metode pengasinan memberikan 
pengaruh terhadap nilai pH, kadar garam, warna dan tekstur 
albumin. Konsentrasi natrium nitrit hanya berpengaruh 
terhadap tekstur albumin. perlakuan metode pengasinan 
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memberi pengaruh terhadap nilai pH albumin, sedangkan 
konsentrasi natrium nitrit dan interaksi metode pengasinan dan 
konsentrasi natrium nitrit tidak memberi pengaruh  terhadap 
nilai pH albumin. Pengasinan secara kering diperoleh nilai pH 
yang lebih tinggi dibanding cara basah. perlakuan metode 
pengasinan, konsentrasi natrium nitrit dan interaksi keduanya 
tidak memberikan pengaruh terhadap nilai pH kuning telur 
(Lukman, 2008). Penelitian Surainiwati, Suada dan  Rudyanto 
(2013) tentang  mutu telur asin desa kelayu selong lombok 
timur yang dibungkus dalam abu gosok dan tanah liat. Faktor 
perlakuan yaitu faktor pertama meliputi telur itik segar dan 
telur itik yang dalam proses pengasinan. Faktor yang kedua 
yaitu jangka waktu pengamatan yang dimulai dari hari ke-3, 
ke-10, ke-17, sampai hari ke-24. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rataan nilai Indeks Putih Telur (IPT), Indek Kuning 
Telur (IKT) dan Haugh Unit (HU), telur itik segar pada hari 
ke-3, ke-10, ke-17, sampai hari ke-24, mengalami penurunan, 
sedangkan pada telur asin mengalami peningkatan. 

Sifat fisikokimia dan total mikroba telur itik asin hasil 
teknik penggaraman dan lama penyimpanan yang berbeda 
Nilai pH putih telur dipengaruhi secara sangat nyata  oleh 
metode perendaman dan dipengaruhi secara nyata   oleh lama 
penyimpanan. Interaksi keduanya tidak berpengaruh  terhadap 
pH putih telur. Metode perendaman telur di dalam larutan 
dengan tekanan adalah salah satu metode yang dapat 
digunakan pada pembuatan telur itik asin. Hasil sifat 
fisikokimia selama penyimpanan menunjukkan telur itik asin 
hasil perendaman dengan tekanan lebih baik dibandingkan 
telur itik asin hasil perendaman tanpa tekanan, walaupun total 
mikroba hasil perendaman dengan tekanan lebih tinggi 
dibandingkan total mikroba hasil perendaman tanpa tekanan 
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(Wulandari, 2004). Penambahan garam kalium klorida (kcl) 
dan lama waktu pemeraman dalam pembuatan telur asin bebek 
terhadap kadar air, pH, dan total mikroba. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi KCl pada telur 
asin menujukan adanya perbedaan yang nyata  pada nilai pH 
tetapi pada nilai pH putih telur mentah tidak ada perbedaan 
yang   namun memberikan perbedaan nyata  pada nilai kadar 
air perlakuan. Ada perbedaan yang nyata pada nilai pH, kadar 
air diantra lama perlakuan. Kombinasi penambahan KCl 
dengan berbagai konsentrasi dan lama pemeraman pada telur 
asin menunjukan ada interaksi yang nyata  terhadap pH dan 
interaksi yang sangat terhadap kadar air. Pada total mikroba 
dalam penambahan konsentrasi KCl tidak ditemukan aktifitas 
mikroba, namun perlakuan NaCl ditemukan aktifitas mikroba 
pada kuning 3,251 cfu/ml dan putih 3,883 cfu/ml hal ini 
menunjukan aktifitas mikroba (Fajarika, Radiati dan Al 
Awwaly, 2013). 

2.2. Landasan Teori 
2.1.1. Telur Itik 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang 
memilik rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. 
Selain itu, juga mudah diperoleh dan harganya murah. 
Komposisi gizi dalam telur terdiri dari protein 13 %, lemak 12 
%, serta vitamin, dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat 
pada bagian kuning telurnya. Kuning telur mengandung asam 
amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, 
fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Protein 
sebanyak 50% dan semua lemak terdapat pada kuning telur. 
Putih telur yang jumlahnya sekitar 60 % dari seluruh bulatan 
telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. 
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Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik 
kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan 
bakteri melalui pori-pori telur. Usaha pengawetan sangat 
penting untuk mempertahankan kualitas telur. Komposisi telur 
unggas hampir sama, yang membedakan antar spesies 
terutama terletak pada jumlah dan proporsi zat-zat yang 
dikandung. Telur itik memiliki kadar air putih telur 88,00%; 
pada kuning telur 47,00% sedangkan telur utuh 70,60% 
(Widyantoro, Sulistyowati dan Wasito, 2013).  Telur itik 
mempunyai bau yang lebih amis dan mempunyai pori-pori 
yang besar, sehingga baik diolah menjadi telur asin. Telur itik 
yang akan diasinkan harus memenuhi beberapa persyaratan, 
diantaranya: a) telur masih segar dan baru, b) telur harus 
bersih dari kotoran, c) kulit telur masih utuh dan tidak retak 
dan d) sebelum diasinkan sebaiknya diampelas untuk 
memudahkan proses pengasinan. Dibanding telur ayam, telur 
itik mengandung protein, kalori dan lemak lebih tinggi (Melia 
dan Juliarsi, 2009). 

Tabel 1. Kandungan nutrisi dalam 100 g  telur itik 
No. Komponen Nutrisi Kadar 
1. Kalori (kkal) 185 
2. Total Lemak (g) 13,8 
3. Lemak Jenuh (g) 3,7 
4. Kolesterol (mg) 884 
5. Karbohidrat (g) 1,5 
6. Protein (g) 12,8 
7. Vitamin A (IU) 674 
8. Kalsium (mg) 54 
9. Zat Besi (mg) 3,8 
10. Sodium (mg) 146 

Sumber : Jalalaludeen dan Churchil (2006) 
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Menurut Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2010), 
telur itik mengandung protein, kalori dan lemak lebih tinggi 
dibanding telur ayam. Seperti telur unggas lainnya, telur itik 
memiliki sifat mudah rusak. Kerusakan tersebut disebabkan 
kontaminasi pada kulit telur oleh mikroorganisme yang berasal 
dari kotoran induk unggas maupun yang ada pada kandang. 
Protein telur itik lebih banyak terdapat pada bagian kuning 
telur 17%, sedangkan bagian putihnya 11%. Itik berperan 
sebagai penghasil telur dan daging sebanyak 19,35% dari 
193.800 ton kebutuhan telur di Indonesia diperoleh dari telur 
itik. Pembuatan telur asin umumnya menggunakan telur itik 
karena telur itik memiliki pori pori yang lebih besar 
dibandingkan dengan telur unggas lainnya, sehingga 
memudahkan penyerapan garam untuk masuk keseluruh 
bagian telur saat diasinkan (Simanjuntak, Wasito dan 
Widayaka, 2013).  

2.1.2. Telur asin 
Telur asin adalah salah satu produk pengawetan yang 

dapat ditemukan di beberapa negara, misalnya Indonesia, Cina 
dan Taiwan. Keuntungan dari proses pengasinan disamping 
untuk pengawetan adalah untuk meningkatkan cita rasa, yaitu 
rasa masir atau berpasir yang didapatkan dari kuning telur. 
Rasa masir tersebut dapat terbentuk karena adanya garam 
NaCl berikatan dengan lipoprotein dalam bentuk Low Density 
Lipoprotein (LDL) pada kuning telur. Metode pengasinan 
yang dilakukan sampai sekarang adalah perendaman pada 
larutan garam atau pembalutan dengan adonan garam dan 
bubuk bata merah atau abu gosok. Waktu yang dibutuhkan 
untuk perendaman atau pembalutan kurang lebih 14 hari 
(Wulandari, 2004). Lama penyimpanan selama 7-22 hari, dan 
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semakin lama telur disimpan maka telur akan semakin asin. 
Perubahan juga terjadi pada tinggi putih telur, kuning telur dan 
warna kuning telur. Umur sehari tinggi putih dan kuning telur 
tidak mengalami perubahan, namun pada hari keempat, putih 
dan kuning mengalami perubahan tinggi, dan pada hari 
keenam putih semakin keras sedangkan kuning mengalami 
perubahan menjadi lebih padat, warna pada kuning juga 
berubah menjadi lebih kuning kecoklatan. Semakin kecoklatan 
kuning telur maka minyak yang dihasilkan semakin banyak. 
Bila penyimpanan semakin lama maka rasa asinpun semakin 
terasa (Surainiwati, Suada dan  Rudyanto, 2013).   

Tabel 2. SNI Telur Asin 
NO Jenis Uji Satuan  Persyaratan  
1. Keadaan   
 a. bau  - Normal  
 b. warna - Normal  
 c. penampakan - Normal  
2. Garam  b/b % Min 2,0 
3. Cemaran Mikroba   
 a. Salmonella Koloni/25 g Negatif  
 b. Staphyloccus 

aurous 
Koloni/ g <10 

Sumber: SNI 1996 Pada Kastaman (2009) 

Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 
mempertahankan telur agar tidak cepat busuk dan kualitas 
telur tetap tinggi. Pengasinan telur dengan garam yang 
beriodium merupakan salah satu bahan pangan sumber 
iodium. Telur yang diasinkan ini memiliki kadar protein13,6 
% dan kadar lemak 13,3 % pada telur itik (Yuniati dan 
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Almasyhuri, 2012). Penambahan garam dalam jumlah tertentu 
pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan 
tersebut. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tekanan osmotik 
yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba (sel mengalami 
dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel) dan sel menjadi peka 
terhadap CO2. Penambahan garam juga akan mengurangi 
oksigen terlarut, menghambat kerja enzim, dan menurunkan 
aktivitas air (aw atau kandungan air bebas dalam bahan 
pangan). Pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke 
dalam bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam 
mengion menjadi Na+ dan Cl¯. Laju difusi tergantung 
perbedaan tekanan osmosis antara isi telur dan kandungan 
garam dalam adonan. Semakin besar perbedaan tekanan 
osmosis, makin cepat laju difusi yang terjadi. Laju difusi 
mendapat hambatan dari lapisan kapur pada kulit dan lemak 
pada kuning telur (Koswara, 2009). 

 
Tabel 3. Kandungan gizi telur ayam, telur itik, telur asin 

Komposisi 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 13,6 
Karbohidrat 
(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. (IU) 900 1230 841 
Vit B. (mg) 0,1 0,18 0,28 
Air (gr) 74 70,8 66,5 
Sumber : Putri (2011)  
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2.1.3. Temulawak  
 Temulawak (Curcuma xanthorriza Robx.) merupakan 

salah satu jenis tanaman obat yang banyak digunakan oleh 
masyarakat sebagai ramuan jamu dan industri obat alami 
sebagai bahan baku. Temulawak sebagai obat tradisional, 
dapat digunakan untuk penyembuhan berbagai jenis penyakit 
diantaranya penyakit lever, memperbaiki pencernaan dan 
peredaran darah. Berdasarkan penelitian, salah satu senyawa 
aktif yang terdapat pada temulawak adalah kurkuminoid 
(Srijanto, Rosidah, Rismana,  Syabirin, Aan dan Maherni, 
2004). Temulawak merupakan satu dari 19 jenis temu-temuan 
keluarga Zingiberaceae yang paling banyak digunakan sebagai 
bahan baku obat tradisional. Tanaman ini tumbuh liar di 
hutan-hutan, ditanam di ladang dan pekarangan rumah. 
Rimpang temulawak terbukti dapat dipakai sebagai antibakteri 
terhadap Staphylococcus aureus maupun Methicillin Resistant 
Staphylococcus Aureus (MRSA); yang dinding selnya terdiri 
atas lapisan peptidoglikan yang sangat tebal.  Bakteri yang 
dindingnya tebal bisa dihambat dengan ekstrak rimpang 
temulawak, maka diharapkan ekstrak ini efektif juga terhadap 
Salmonella typhi yang dinding selnya lebih tipis (Dzen dkk. 
2006).  

Tumbuhan semak berumur tahunan, batang semunya 
terdiri dari pelepah-pelepah daun yang menyatu, mempunyai 
umbi batang. Tinggi tanaman antara 50-200 cm, bunganya 
berwarna putih kemerah-merahan atau kuning bertangkai 1,5-3 
cm berkelompok 3 sampai 4 buah. Tumbuhan ini tumbuh 
subur pada tanah gembur, dan termasuk jenis temu-temuan 
yang sering berbunga. Panen dapat dilakukan pada umur 7-12 
bulan setelah tanam atau daun telah menguning dan gugur 
(Hayani, 2006). Kandungan kimia rimpang temulawak yang 
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dapat dimanfaatkan dalam bidang industri makanan, minuman 
maupun farmasi adalah pati, kurkuminoid dan minyak atsiri. 
Fraksi pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang 
temulawak. Pati berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan 
karena mengandung sedikit kurkuminoid serta memiliki sifat 
mudah dicerna, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
campuran makanan bayi maupun untuk pengental sirup. 
Pencampuran pati temulawak dengan pati serelia dalam 
(Oktaviana, 2010). 

Tabel 4. Kandungan Rimpang Temulawak 
No. Jenis Analisis Nilai (%) 
1. Kadar air 13,98 
2. Kadar minyak atsiri 3,81 
3. Pati 41,45 
4. Serat 12,62 
5. Abu 4,62 
6. Abu tak larut asam 0,56 
7. Sari dalam alcohol 9,48 
8. Sari dalam air 10,90 
9. Kurkumin 2,29 
Sumber : Hayani (2006) 

2.1.4. Kadar Asam Lemak Bebas 
Asam lemak bebas atau FFA menunjukkan sejumlah 

asam lemak bebas yang dikandung oleh minyak yang rusak, 
terutama karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis. Kadar asam 
lemak bebas dipengaruhi oleh air yang masuk dalam lemak 
sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang menyebabkan 
kerusakan lemak.  Kadar asam lemak bebas yang kecil 
menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti sedikit 
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(Apendi dkk. 2013).  Bahan pangan yang mengandung asam 
lemak bebas lebih besar dari 0,2% dari berat bahan pangan 
akan mengakibatkan aroma yang tidak diinginkan dan dapat 
meracuni tubuh (Gunawan, Triatmo dan Rahayu, 2003). 

Peningkatan asam lemak sangat dipengaruhi oleh 
kadar air, jenis dan kandungan minyak, serta komponen lain 
pada bahan yang dapat bereaksi dengan asam lemak bebas 
yang ada pada bahan pangan. Penurunan kandungan asam 
lemak bebas selama pemanasan lanjut hanya terjadi bila 
kecepatan pembentukan asam lemak bebas lebih lambat 
daripada peruraian atau perubahan asam lemak bebas menjadi 
senyawa yang mudah menguap (Budiyanto dkk. 2010).  Asam 
lemak bebas terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisis 
enzim selama pengolahan dan penyimpanan. Kadar FFA  
standart yang ditetapkan SNI 0003-002 yaitu maksimal 0,3 %. 
Asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisa dan 
oksidasi dapat berpengaruh terhadap rasa (Amina dan Isworo, 
2010). 

2.1.5. Kadar pH 
Perubahan nilai pH kuning telur baik pada metode 

basah ataupun kering relatif lebih lambat dan tidak 
menunjukkan perbedaan. Nilai pH kuning telur yang relatif 
lebih rendah dibandingkan nilai pH putih telur. Hal ini 
berkaitan dengan proses perombakan dan pelepasan CO2  
yang berjalan lambat. Selain terbatasnya konsentrasi garam 
bikarbonat, adanya bagian putih telur yang membatasi 
penguapan CO2. Melalui proses penggaraman, nilai pH yang 
diperoleh ini lebih tinggi dari nilai pH awal telur itik sebelum 
pengolahan. Peningkatan nilai pH terjadi selama pengasinan, 
hal ini dikarenakan selama pengasinan perombakan dan 
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perubahan bagian internal telur masih berjalan walau relatif 
lambat (Lukman, 2008). Penyimpanan telur yang segar akan 
menyebabkan penurunan nilai indeks kuning telur. Penurunan 
indeks kuning telur ini terjadi karena adanya penguapan CO2 
dan H2O sehingga berpengaruh pada pH kuning telur sehingga 
diameternya semakin membesar (Surainiwati dkk. 2013). 

Peningkatan pH putih telur terjadi selama 
penyimpanan dari 0 minggu sampai dengan 4 minggu. 
Peningkatan pH tersebut disebabkan berkurangnya CO2 dari 
putih telur. Nilai pH putih telur mengalami penurunan pada 3 
minggu, hal ini disebabkan mikroorganisme yang tumbuh 
selama penyimpanan telah menghasilkan asam (Wulandari, 
2004). Perubahan nilai pH yang terjadi diduga disebabkan oleh 
hilangnya CO2 dan aktifitas enzim proteolitik yang merusak 
membran vitellin, sehingga menjadi lemah dan pecah lalu 
menyebabkan putih telur menjadi cair dan tipis. Konsentrasi 
garam yang digunakan juga mempengaruhi laju difusi dari 
larutan. Tekanan dan konsentrasi garam yang lebih tinggi akan 
menyebabkan larutan garam yang masuk ke dalam telur 
semakin banyak, dan air dari dalam putih telur juga semakin 
banyak (Fajarika, Radiati dan Al Awwaly, 2013). 

2.1.6. Kadar kurkumin 
Kurkumin merupakan komponen yang memberikan 

warna kuning pada rimpang temulawak. Kurkumin berwarna 
kuning atau kuning jingga berbentuk serbuk dengan rasa pahit, 
larut dalam aseton, alkohol, asam asetat dan alkali hidroksida. 
Kurkuminod mempunyai aroma yang khas dan tidak bersifat 
toksik (Grafianita, 2011). Kurkumin mengalami degradasi 
dibawah kondisi asam, basa, pengoksidasian, dan 
pencahayaan. Kurkumin mengalami degradasi setelah 
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diekspose dengan cahaya UV dan daylight. Kurkumin 
mengalami fotodegradasi ketika dipaparkan terhadap cahaya 
didalam larutan seperti dalam bentuk padatan (Cahyono, Huda 
dan Limantara , 2011). 

Sifat kimia kurkuminoid yang menarik adalah sifat 
perubahan warna akibat perubahan pH lingkungan. 
Kurkuminoid dalam suasana asam berwarna kuning atau 
kuning jingga, sedangkan dalam suasana basa berwarna 
merah. Kurkuminoid cenderung tidak larut dalam air tetapi 
biasanya untuk mengkonsumsi temulawak digunakan air 
sebagai pelarut. Perbandingan bahan baku dan pelarut atau 
disebut juga dengan proporsi pelarutan menunjukan hasil 
bahwa semakin tinggi rasio antara bahan dan pelarut 
menunjukkan semakin rendah kadar kurkuminoid yang 
terkandung didalamnya (Oktaviana, 2010). Kurkuminoid pada 
rimpang temulawak secara kimiawi merupakan turunan dari 
diferuloilmetan yakni senyawa dimetoksi diferuloilmetan 
(kurkumin) dan monodesmetoksi diferuloilmetan 
(desmetoksikurkumin) (Srijanto dkk., 2004).  

Kandungan utama yang dimiliki kurkuminoid adalah 
kurkumin yang berwarna kuning. Zat kuning alami ini banyak 
digunakan dalam pewarnaan makanan. Keberadaan gugus 
fenolik pada ketiga senyawa tersebut dilaporkan menyebabkan 
aktivitas antioksidan yang kuat pada sistem biologis (Sari, 
Cahyono dan Andri, 2013). Kurkumin dari temulawak dapat 
diambil dengan menggunakan cara ekstraksi, ekstraksi adalah 
istilah yang digunakan untuk operasi dimana suatu konstituen 
padat atau cair dipindahkan di cairan lainnya dimana solven 
yang digunakan adalah etanol. Etanol memiliki sifat yang 
sama seperti methanol, tetapi etanol tidak beracun seperti 
methanol (Rammdja, Army dan Mulya, 2009).  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium Teknologi Hasil 
Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang, 
untuk pengolahan produk telur asin dan pengujian pH mulai. 
Pengujian Kadar asam Lemak Bebas dilaboratorium Pengujian 
Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang. Pengujian ini dilaksanakan mulai. Analisis 
Kadar Kurkumin dilakukan di Unit Layanan Pengujian, 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Penelitian 
dilaksanakan mulai 5 mei – 3 juli 2016. 

 

3.2.   Materi Penelitian 
3.2.1. Telur Itik 

Telur itik yang digunakan dalam penelitian adalah 
telur itik sebanyak 176 butir dengan umur telur 1 hari yang 
didapatkan dari peternakan Bapak Arifin yang beralamat di 
Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Telur Itik dibeli 
dengan harga Rp.1300. 

3.2.2. Bahan Penelitian  
Bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin 

adalah air, garam dapur, 176 butir telur itik, dan temulawak 
yang didapatkan dari Pasar Merjosari Malang umur 7-9 bulan 
sebanyak 10 kg. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisis 
yaitu, buffer ph 7 dan 4,  methanol 25 ml, NaOH, KOH, 
aquades, alkohol, indikator PP, dan aseton nitril. 
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3.2.3. Peralatan Penelitian 
Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

a) Peralatan pembuatan telur asin antara lain: timbangan 
digital portable merk Quatro tipe Macs, toples, baskom, 
juice extractor , pisau, tisu, panci, kompor merk Rinnai, 
gelas ukur, thermometer, ember, sendok. 

b) Peralatan pengujian yaitu, pH meter untuk pengujian pH, 
Uji FFA menggunakan alat seperti, (labu erlenmeyer 150 
mL, hot plate, erlenmeyer with stopper 500 m, buret, pipet 
ukur, labu ukur merek Mitrakultiva Laboratorium), 
timbangan digital portable merek Quatro Tipe Macs, 
kompor listrik merek Akebonno MSP-3101, neraca analitik 
merek Hwh, Tipe Dj3001A, dan oven listrik merek Kirin 
KBO-90M.  Untuk pengujian  kadar kurkumin 
menggunakan HPLC Aglient 1100 series. 
 

3.3.    Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode percobaan laboratorium. Rancangan penelitian yang 
dilakukan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 4 ulangan, perlakuan yang diberikan yaitu : 

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. 
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Adapun tabulasi rancangan acak lengkap penelitan yaitu : 
Tabel 5. Model tabulasi  penelitian 
perlakuan U1 U2 U3 U4 
P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 
P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U3 
P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 
P4 P4U1 P4U3 P4U3 P4U4 

     
3.4.Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi: 
a) Asam Lemak Bebas dianalisis menggunakan metode 

Weibull prinsip Titrasi dengan NaOH. Prosedur analisis 
mengikuti prosedur Enggawati dan Ratna (2013) . 

b) pH dilakukan pengujian dengan pH meter prosedur 
menurut Septiani, dkk., (2013) . 

c) Kadar Kurkumin dianalisis dengan HPLC sesuai dengan 
penelitian Srijanto, dkk., (2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3.5.Prosedur Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Prosedur Penelitian 

 

3.6. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari pengujian kadar FFA dan pH 

diolah dan dirata-rata. Setelah 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 
metode Tukey (Yitnosumarto, 1993), untuk kadar kurkumin 
akan di analisis secara deskriptif. 

Pengujian : 
• Kadar Asam Lemak 

Bebas 
• pH 

• Kadar Kurkumin 

 P0 = tanpa penambahan 
sari temulawak  

 P1 = penambahan sari 
temulawak sebanyak 25 %. 

 P2 = penambahan sari 
temulawak sebanyak 50 %  

 P3 = penambahan sari 
temulawak sebanyak 75 % 

 

Larutan 
Garam 

Pemeraman 14 hari 

Telur asin 
dengan sari 

Pencucian II dan Perebusan 
100 °C selama 20 menit 

 

Telur Itik 

Sortasi dan Pengamplasan 

Pembersihan telur 
(dibasuh kain yang basah) 
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3.7. Batasan Istilah 

Kurkumin : Komponen yang memberikan warna kuning 
pada rimpang temulawak mempunyai sifat 
antioksidan dan anti mikroba 

FFA : Free fatty acid atau asam lemak bebas yang 
ada pada telur asin 

pH   : Derajat keasaman pada telur asin 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengaruh penambahan Sari temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) terhadap kualitas telur asin yang ditinjau 
dari kadar asam lemak bebas, pH dan kadar kurkumin dapat 
dilihat pada Tabel 6. Hasil analisis ragam menunjukan 
penambahan sari temulawak memberikan perbedaan pengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas pada 
telur asin. Hasil analisis ragam menunjukan penambahan sari 
temulawak memberikan perbedaan pengaruh nyata (P<0,05) 
terhadap pH putih telur asin, disisi lain penambahan sari 
temulawak tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap pH 
kuning telur asin. 

 
Tabel 6. Nilai rata-rata hasil penelitian telur asin dengan 

penambahan sari temulawak (Curcuma xanthorrhiza 
Roxb) 

Keterangan: Superskip yang berbeda pada kolom diatas menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P< 0,01) dan 
pengaruh nyata (P< 0,05) 

 
 
 

Perlakuan Rata – rata 
kadar FFA 

(%) 

Rata – rata 
pH putih 

Rata – 
rata pH 
kuning 

  Kadar 
Kurkumin 

(ppm) 
P0 0,51+0,02a  7,68+0,13a  6,55+0,17  0   
P1 0,47+0,02a  7,92+0,03b  6,41+0,10 0,591   
P2 0,43+0,02b 8,03+0,07b  6,53+0,16 0,63   
P3 0,37+0,01b   7,94+0,18b 6,48+0,14  0,657   
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4.1. Pengaruh  Penambahan Sari  Temulawak Terhadap 
Kadar FFA Pada Telur Asin 

 Data rata-rata hasil analisi kadar asam lemak pada telur 
asin dengan penambahan sari temulawak dapat dilihat pada 
Tabel 6. Hasil analisis ragam menunjukan penambahan sari 
temulawak memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas pada telur asin. 
Semakin tinggi penambahan sari temulawak, semakin turun 
kadar asan lrmak bebas pada telur asin. Hal ini menerima 
hipotesis 1, bahwa penambahan sari temulawak mampu 
menurunkan kadar asam lemak, penurunan ini terjadi karena 
adanya zat anti mikroba pada temulawak yaitu kurkuminoid 
yang mampu menurunkan rusaknya lemak.  
 Menurut Dzen dkk. ( 2007),  terdapat zat-zat tertentu 
dalam ekstrak rimpang temulawak yang memiliki efek 
antimikroba seperti minyak atsiri dan kurkuminoid. Efek 
antimikroba menjadi alasan kadar asam lemak bebas pada 
penelitian ini semakin menurun, sehingga masa simpan telur 
akan lebih lama. Penambahan sari temulawak dapat 
menurunkan kadar asam lemak bebas pada telur asin karena 
kerja antimikroba, namun telur asin asap lebih maksimal 
menurunkan jumlah bakteri. Menurut Widiyantoro dkk. 
(2013), dalam pembuatan telur asin asap yaitu, semakin lama 
(> 9 jam) pengasapan akan menurunkan jumlah bakteri telur 
asin asap. Hal ini disebabkan karena pengaruh kandungan 
fenol dalam asap dan asap organik merupakan zat antibakteria 
(bacteriostatic-agent) dan sebagai antioksidan. Selain itu, 
kenaikan suhu dapat meningkatkan efektivitas suatu bahan 
antibakterial, karena senyawa kimia dalam asap akan merusak 
mikroorganisme melalui reaksi-reaksi kimia dan laju reaksi 
kimia yang dipercepat dengan meningkatnya suhu.  
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 Kadar kurkumin sebagai antioksidan pada temulawak 
mampu menurunkan atau memperhambat pembentukan asam 
lemak bebas pada telur asin. Menurut Budiyanto dkk. (2010), 
sifat antioksidan dapat menurunkan atau memperhambat kadar 
asam lemak bebas, dimana dalam penelitiannya, didapatkan 
bahwa penurunan kandungan asam lemak bebas selama pema-
nasan lanjut hanya terjadi bila kecepatan pembentukan asam 
lemak bebas lebih lambat daripada peruraian atau perubahan 
asam lemak bebas menjadi senyawa yang mudah menguap. 
Menurut Apendi dkk. (2013), kadar asam lemak bebas yang 
kecil menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti sedikit. 
Telur asin yang memiliki kadar asam lemak bebas kecil maka 
telur tersebut masa simpannya akan lebih panjang. Efek air 
terhadap kinetika reaksi hidrolisis sangat penting karena air 
dapat menyebabkan proses hidrolisis minyak. Kadar asam 
lemak bebas dipengaruhi oleh air yang masuk dalam lemak 
sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang menyebabkan kerusakan 
lemak. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa pada penelitian ini  
kadar asam lemak bebas yang cenderung turun. Selain sari 
temulawak, kadar air juga mempengaruhi penurunan kadar 
asam lemak bebas sebab air merupakan media pertumbuhan 
mikroba. 
  Menurut Amina dan Isworo (2010), kadar air bahan 
dapat berpengaruh terhadap reaksi hidrolisa selama proses 
pengolahan. Air makanan dalam jumlah banyak dapat 
mempercepat kerusakan produk. Penambahan bahan yang 
mengandung anti bakteria dalam pengolahan telur asin seperti 
temulawak dan penurunan kadar air sehingga kadar asam 
lemak semakin rendah, sehingga telur asin tidak mengandung 
banyak bakteri dan daya simpan yang panjang. Penurunan 
kadar air dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Melia 
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dan Juliarsi (2009), telur asin yang diolah dengan menerapkan 
teknologi proses penyangraian merupakan perbaikan mutu dari 
produk telur asin dengan kelebihan lebih tahan lama, karena 
pada proses penyangraian akan terjadi pengurangan kadar air 
telur, sehingga telur lebih awet. Asam lemak bebas 
menunjukkan sejumlah asam lemak bebas yang dikandung 
oleh suatu makanan atau produk yang rusak, terutama karena 
peristiwa oksidasi dan hidrolisis. Bahan pangan yang 
mengandung asam lemak bebas lebih besar dari 0,2% dari 
berat bahan pangan, akan mengakibatkan aroma yang tidak 
diinginkan dan dapat meracuni tubuh (Gunawan dkk. 2003). 

4.2.  Pengaruh Penambahan Sari Temulawak Terhadap  
pH Telur Asin 

4.2.1. Pengaruh Penambahan Sari Temulawak Terhadap 
Kadar pH Putih Telur Asin 

 Data rata-rata hasil analisis pH pada telur asin dengan 
penambahan sari temulawak dapat di lihat pada Tabel 6. Hasil 
analisis ragam menunjukan penambahan sari temulawak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap pH 
putih telur asin. Semakin meningkat penambahan sari 
temulawak, semakin meningkat pH putih telur. Hal ini 
menolak hipotesis 2, penambahan sari temulawak belum 
maksimal dalam menghambat peningkatan pH putih telur. 
Meningkatnya pH putih telur terjadi karena bertambahnya 
kadar air pada telur yang bisa menjadi media tumbuhnya 
mikroba. Nilai pH atau derajat keasamaan sangat berkaitan 
dengan pertumbuhan mikroba. Setiap mikroorganisme 
memiliki pH minimal, maksimal dan optimal untuk 
pertumbuhannya. Bakteri sebagian besar tumbuh pada pH 
mendekati netral, tetapi ada juga bakteri yang dapat tumbuh 
pada keadaan asam atau basa.  
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Menurut Wulandari (2004), berkurangnya CO2 yang 
terdapat di dalam telur menyebabkan terjadinya peningkatan 
pH hal ini sesuai pendapat Fajarika, dkk. (2013), perubahan 
nilai pH yang terjadi diduga disebabkan oleh hilangnya CO2 
dan aktifitas enzim proteolitik yang merusak membran vitellin, 
sehingga menjadi lemah dan pecah lalu menyebabkan putih 
telur menjadi cair dan tipis. Menurut Kastaman dkk. (2010), 
proses difusi yang terjadi dalam proses pengasinan telur akan 
menyebabkan keluarnya air dari putih telur, seiring dengan 
masuknya garam ke dalam telur. Peningkatan konsentrasi 
garam telur berarti terjadi penurunan gaya penggerak laju 
difusi air dari telur menuju larutan garam, sehingga nilai 
kehilangan air telur pun menurun.  

Menurut Surainiwati dkk. (2013), nilai pH putih telur 
akan meningkat bila semakin lama disimpan sehingga 
menyebabkan kerusakan secara fisikokimia. Menurut Lukman 
(2008), perubahan nilai pH albumin dikarenakan selama 
pengasinan, perombakan dan perubahan bagian internal telur 
masih berjalan walau relatif lambat. Sebagaimana pada 
albumin, selama penyimpanan perubahan dan perombakan 
bagian internal telur tidak dapat dihindari, tetapi hanya bisa 
dikurangi kecepatannya, sehingga, perubahan nilai pH pada 
albumin selama pengasinan tidak terlalu tinggi.  

4.2.2. Pengaruh Penambahan Sari Tmulawak Terhadap 
Kadar pH Kuning Telur Asin 
Hasil analisis ragam menunjukan penambahan sari 

temulawak tidak memberikan   pengaruh (P>0,05) terhadap 
pH kuning telur asin. Data rata-rata pH kuning telur memiliki 
kadar pH yang relatif sama. Hal ini menolak hipotesis 2 yaitu 
penambahan sari temulawak belum mampu menghambat 
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kenaikan pH kuning telur, hal ini dikarenakan adanya lapisan 
albumin yang menghambat larutan pengasinan masuk ke 
kuning telur.  

Menurut Lukman (2008), yang meneliti pengaruh 
metode pengasinan dan konsentrasi sodium nitrit terhadap 
karakteristik telur itik asin, melakukan uji pH pada kuning 
telur, dimana  tidak diperoleh interaksi antara metode 
pengasinan dan konsentrasi natrium nitrit menunjukkan, 
bahwa keduanya tidak saling mendukung terhadap nilai pH 
kuning telur. Hal ini berkaitan dengan proses perombakan dan 
pelepasan CO2 yang berjalan lambat. Selain terbatasnya 
konsentrasi garam bicarbonat, adanya bagian albumin yang 
membatasi penguapan CO2. Namun menurut Fajarika, dkk. 
(2013), pH kuning telur dapat berubah jika dilakukan 
pengasinan yaitu NaCl 25% KCl 75% selama 7 hari. Hal ini 
terjadi karena ada denaturasi protein yang juga dapat 
menyebabkan perubahan pada nilai pH.  

Penelitian kali ini tidak dilakukan uji pengaruh 
temulawak pada kadar protein telur asin, jadi belum bisa 
dipastikan apakah kandungan temulawak dapat mempengaruhi 
kadar protein pada telur asin yang nantinya mempengaruhi pH 
kuning telur. Kandungan protein pada kuning telur itik lebih 
banyak dibanding putih telur itik yaitu 17% (Simanjuntak dkk. 
2013). Menurut Koswara (2009), pada kuning telur terdapat 
lipoprotein yang biasanya berfungsi sebagai penstabil emulsi 
karena mampu berinteraksi pada permukaan globula lemak 
membentuk lapisan pelindung dan digunakan pada pembuatan 
kue. Sari temulawak yang digunakan juga mempengaruhi 
kadar pH kuning telur akibat terdegradasinya protein. Menurut 
Dzen dkk. (2006) pada rimpang temulawak terdapat  phenol 



30 
 

yang dapat bersifat toksisitas terhadap bakteri dari bahan–
bahan yang mengandung protein. 

4.3. Pengaruh Penambahan Sari Temulawak Terhadap 
Kadar Kurkumin Pada Telur Asin 

Hasil analisis kadar kurkumin pada telur asin dengan 
penambahan sari temulawak dapat dilihat pada Tabel 6. 
Penambahan sari temulawak pada telur asin, memberikan 
kadar kurkumin paling banyak 0,657 ppm, kadar kurkumin 
sesuai Tabel 6 semakin meningkat. Hal ini menerima hipotesis 
3 yaitu penambahan sari temulawak, mampu meningkatkan 
kadar kurkumin pada telur asin. Semakin meningkat 
penambahan konsentrasi sari temullawak semakin tinggi kadar 
kurkumin pada telur. Semakin meningkatnya kadar kurkumin 
karena penambahan konsentrasi sari temulawak yang semakin 
besar. 

Menurut Oktaviana, 2010sifat kimia kurkuminoid 
yang menarik adalah sifat perubahan warna akibat perubahan 
pH lingkungan. Kurkuminoid dalam susana asam berwarna 
kuning atau kuning jingga, sedangkan dalam suasana basa 
berwarna merah. Suasana basa akan mempercepat 
terdegradasinya kurkumin. Selain itu, jika semakin tinggi 
proporsi pelarutan, kadar kurkuminoid semakin rendah. 
Kurkuminoid yang merupakan zat utama yang berwarna 
kuning dalam temulawak telah diketahui memiliki banyak 
manfaat di bidang kesehatan dan makanan. Bahan ini dapat 
diisolasi dari bahan segar atau partikel kering melalui ekstraksi 
(Cahyono dkk. 2011).  

Menurut Grafianita (2011), dalam menganalisis kadar 
kurkumin, penggunaan teknik pengeringan dapat 
mempengruhi jumlah kadar kurkumin pada temulawak. 
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Penggunaan teknik cabinet dryer 45°C dianggap paling efektif 
mempertahankan kadar kurkumin dalam jumlah yang lebih 
banyak. Menurut Cahyono dkk. (2011), pengeringan 
menggunakan oven pada suhu 60°C lebih cepat dan 
memberikan hasil yang lebih baik ditinjau dari segi tampilan 
fisik. Kadar total kurkuminoid yang diekstrak dari simplisia 
kering juga memiliki kuantitas lebih banyak. Analisis 
kurkumin kali ini dilakukan pengeringan sampel dengan 
menggunkan oven suhu 60°C selama 2 x 24 jam, sesuai 
metode Srijanto, dkk. (2004), yang dilanjutkan dengan 
pengekstrakan dengan suhu ekstraksi 35°C menghasilkan 
rendemen ekstrak yang lebih besar dibandingkan suhu 27°C. 
Ekstraksi kurkumin lebih besar dikarenakan semakin tinggi 
suhu ekstraksi, permeabilitas dinding sel sampel bertambah 
sehingga pelarut lebih mudah masuk dan keluar dari dinding 
sel dengan membawa senyawa yang terekstrak.  

Menurut penelitian Rammdja dkk. (2009), yaitu 
mengenai ekstraksi kurkumin dari temulawak dengan 
menggunakan etanol, dinyatakan bahwa etanol yang terbaik 
sebagai pelarut adalah etanol 80% yang lebih banyak 
menghasilkan kurkumin, karena kemampuan solven untuk 
melarutkan semakin besar. Menurut Sari dkk. (2013), 
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh pelarut yang paling 
tepat untuk ekstraksi kurkuminoid yaitu aseton, karena kadar 
total kurkuminoid per gram ekstrak paling tinggi di banding 
etanol dan asam asetat. Penelitian kali ini analisis kandungan 
kurkumin pada telur asin digunakan metanol sebagai pelarut 
dalam ekstraksi Kurkumin mungkin hal ini menjadi suatu 
alasan kadar kurkumin tidak begitu banyak. Menurut Hayani 
(2006), ekstrak terbanyak dari rimpang temulawak diperoleh 
dari ekstrak dengan nenggunakan pelarut alkohol.  
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4.4. Perlakuan Terbaik 
Perlakuan terbaik dari penelitian ini, akan dibahas 

secara deskriptif, yang ditinjau dari kadar FFA, pH putih dan 
kuning telur serta kandungan kadar kurkumin pada telur asin. 
Hasil analisis ragam kadar asam lemak bebas  didapatkan hasil 
perbedaan sangat nyata (P<0,01), dimana didapatkan hasil 
yang cenderung turun, dengan perlakuan terbaiknya terdapat 
pada P3 dengan kadar asam lemak bebas   0,37 % hal ini 
sesuai dengan  Apendi dkk. (2013), kadar asam lemak bebas 
yang kecil menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti 
sedikit. Menurut Gunawan dkk. (2003), bahan pangan yang 
mengandung asam lemak bebas lebih besar dari 0,2% dari 
berat bahan pangan, akan mengakibatkan aroma yang tidak 
diinginkan dan dapat meracuni tubuh.  Penelitian kali ini kadar 
asam lemak bebas pada telur asin diatas 0,2 %, dengan 
kandungan P3 0,37% dianggap paling baik karena 
kandungannya yang paling kecil selain itu, kadar asam lemak 
bebas P3 melewati batas kandungan asal lemak bebas bahan 
pangan yang ditetapkan SNI 0003-002 yaitu maksimal 0,3 % 
(Amina dan Joko, 2010). 
  Hasil analisis pH putih telur didapatkan hasil yaitu 
P<0,05 atau perbedaan  nyata dengan hasil yang cenderung 
naik ,namun terjadi penurunan kadar pH pada P3 jika 
dibandingkan dengan P2. Hasil terbaik didapatkan pada P0 
dengan pH putih telur yang paling kecil yaitu 7,68, sedangkan 
menurut Fajarika dkk. (2013), peningkatan pH putih telur 
setelah pengasinan yang paling tinggi sekitar 9 sedangkan 
peningkatan pH putih telur terendah yaitu 8,25. Hasil 
penelitian kali ini, memiliki pH yang relatif lambat 
peningkatannya yang mengindikasikan produk masih baik. pH 
kuning telur sendiri dari hasil analisis ragam didapatkan hasil 
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tidak berbeda nyata (P>0,05), namun dalam penentuan 
perlakuan terbaik tetap dilakukan pada perlakuan dengan pH 
kuning telur terendah yaitu P1 sebesar 6,41, sedangkan 
menurut Fajarika dkk. (2013), peningkatan ph telur asin 
khususnya pada kunig telur yang paling tinggi yaitu 6,70, dan 
peningkatan pH yang paling rendah yaitu 6,15, jadi pH kuning 
telur dari penelitian ini masih baik karena peningkatan 
kadarnya dibawah 6,70. Secara keseluruhan pH putih telur 
terbaik yaitu P0 7,68 dan pH kuning telur terbaik yaitu P1 6,41 
dengan alasan mampu memperhambat penaikan kadar pH 
paling baik, karena menurut Lukman (2008), kita tidak dapat 
menghentikan peningkatan kadar pH pada telur asin. Namun, 
hanya bisa memperhambat peningkatannya.  

Kandungan kurkumin yang didapatkan dari analisis 
yang terbaik adalah kandungan kurkumin pada P3 0,657 ppm 
karena kandungan kurkuminnya paling banyak dan masih 
dalam batas konsumsi dan penambahan kurkumin pada 
pengolahan telur. Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia  Nomor 37 tahun 2013 tentang 
batas maksimum penggunaan  bahan tambahan pangan 
pewarna. Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional 
telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, 
diasinkan dan dikalengkan memiliki batas penambahan 
kurkumin maksimal 50 mg/kg, dengan batas aman konsumsi 
0-3 mg (B-POM RI, 2013). Telur asin dengan kandungan 
kurkumin didalamnya, maka telur asin tersebut memiliki 
kandungan antioksidan antimikroba yang baik, sehingga 
secara tidak langsung akan mempertahankan kualitas telur asin 
lebih baik dan lebih lama. Menurut Oktiviana (2010), senyawa 
pada temulawak yaitu kurkumin mempunyai efek antioksidan 
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yang lebih tinggi dibanding dengan asam sitrat dan asam 
askorbat, didukung  pendapat Dzen dkk. ( 2007), terdapat zat-
zat tertentu dalam ekstrak rimpang temulawak yang memiliki 
efek antimikroba. Zat-zat itu antara lain adalah minyak atsiri 
dan kurkuminoid yang juga dapat menurunkan kadar asam 
lemak bebas pada telur asin. Dari pembahasan diatas maka 
perlakuan terbaik pada P3 dengan kualitas telur dilihat pada 
Tabel 7. 

Tabel 7. Perlakuan Terbaik 
Variabel Kandungan Standart Sumber  
FFA 0,37% 0,3% Amina dan 

Joko (2010) 
pH Putih Telur 7,94 8,25 – 9 Fajarika dkk 

(2013) 
pH Kuning Telur 6,48 6,15 – 

6,70 
Fajarika dkk 

(2013) 
 

Kadar kurkumin 0,657 ppm 50 mg/kg B-POM RI 
(2013) 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Penambahan sari temulawak 75% dapat memperbaiki 

kualitas telur asin dengan mampu menurunkan kadar asam 
lemak bebas (0,37%) dan meningkatkan kadar kurkumin 
telur asin (0,657 ppm). 

2. Penambahan sari temulawak tidak dapat memperbaiki 
kualitas telur asin dilihat dari peningkatan pH putih telur 
(7,94). 

3. Penambahan sari temulawak  memberikan hasil yang sama 
untuk pH kuning telur (6,55). 

5.2. Saran 
Saran yang dapat sampaikan dari penelitian ini antara lain : 
1. Perlu dilakukan pengujian kadar protein pada produk 

sebab kadar pH kuning telur tergantung pada rusaknya 
protein telur. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya perlakukan penelitian 
yang sama namun menggunakan penggaraman metode 
kering. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Pengujian Asam Lemak Bebas (FFA) 
Pada penelitian ini pengujian penentuan tingkat kadar 

asam lemak bebas Asam Lemak Bebas dianalisis 
menggunakan metode Weibull. Prosedur analisis mengikuti 
prosedur Enggawati dan Ratna, (2013) 

Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan 
cair pada waktu diambil sampelnya. Timbang sebanyak  28,2 
± 0,2 g sampel dalam erlenmeyer. Tambahkan  50 cc alkohol 
netral yang panas dan 2 cc indikator PP. 

1. Titrasilah dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah 
dinetralisasi sampai warna merah jambu tercapai dan 
tidak hilang selama 30 detik. 

2. Persen asam lemak bebas dinyatakan sebagai oleat 
pada kebanyakan minyak dan lemak. 

3. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % FFA atau 
sebagai angka asam 

a. % FFA  = 
��	���	�	�.���	�	
�	�	�	%

�����	������	����	�   

b. Angka asam = 
��	���	�	����	�	
�.���

�����	������	���  

BM : Bobot molekul asam lemak 
Hubungan kadar asam lemak (% FFA) dengan angka 

asam dapat dituliskan sebagai berikut. 

Angka asam = 

�.���


�.����	�����	�����/� x % 

FFA 
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Lampiran  2. Prosedur Uji pH   
Pengujian pH dengan menggunakan alat pH meter sesuai 
dengan prosedure Septiani dkk, (2013). Cara kerjanya adalah 
sebagai berikut:  

1. pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 7 dan 4. 
2. Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan. 
3. Sampel diambil sebanyak 10 gram. 
4. Elektroda dicelupkan kedalam sampel dan nilai pH 

dapat dibaca pada layar pH meter. 
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Kadar Kurkumin 
Kadar Kurkumin dianalisis dengan HPLC sesuai dengan 
penelitian Srijanto dkk (2004) 

1. Ambil 1 butir telur, pisahkan bagian putihnya. 
2. Keringkan dalam oven suhu 60°c selama 2 x 24 jam 
3. Timbang sampel kering, kemudian haluskan 
4. Ekstraksi menggunakan methanol 25 ml  
5. Tampung hasil ekstraksi kedalam tabung 25 ml, 

tambahkan dgn methanol 
6. Saring menggunakan membran nylon 0,45 mikron 
7. Analisis dengan HPLC dengan langkah – langkah 

yaitu : 
a. Ekstrak kurkumin dimasukan ke wadah 

sampel 
b. Sambungkan injeksi ke wadah berisi sampel 
c. Sampel akan dipompa melewati kolom aglient 

yang mengandung aseton nitril 
d. Sampel akan di scaning melalui detector UV 
e. Hasil analisis keluar (ppm) 
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Lampiran 4. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar FFA Pada 
Telur Asin  

 
Analisis ragam : 
 
Faktor Koreksi (FK) 
FK  = (7,1)2 
       4 x 4 
   = 50,41 
          16  
   = 3,150625 
 
Jumlah Kuadrat (JK)         
JKTotal  = (0,5)2+(0,49)2+(0,53)2…,,+(0,35)2 – FK  
    = 3,2006 – 3,150625 
    = 0,04998 
 
JKPerlakuan        = (2,05)2+(1,87)2+(1,7)2+(1,48)2   
        4             
   = 3,19495 – 3,150625 
             = 0,04433 
 
 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-Rata   

U1 U2 U3 U4 
P0 0,5 0,49 0,53 0,53 2,05 0,51+0,02� 

P1 0,49 0,48 0,47 0,43 1,87 0,47+0,02� 

P2 0,42 0,45 0,43 0,4 1,7 0,43+0,02� 

P3 0,39 0,38 0,36 0,35 1,48 0,37+0,01�    

Total 1,8 1,8 1,79 1,71 7,1 1,77+0,04 

- FK 
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JKGalat                  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 
   = 0,04998 – 0,04433 
   = 0,00565 
 
Tabel Anova 

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

Perlakuan 3 0,04998 0,014775    

Galat 12 0,04433 0,00047 

Total 15 0,00565     

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

 
Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 1%) 
 

Sd  = � ��	�����
 	������!�  

  = �,#$#  

  =  √0,000117 
  = 0,01 
 
BNJ 0.01  = Sd x F 1% 
                  = 0,01 x 5,95 
                  = 0,0595 

 
 
 
 
 
 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 0,37 a 

P2 0,43 a 

P1 0,47     b 

P0 0,51      b 

31,38** 3,49 5,95 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji pH putih Pada 
Telur Asin  

 
Analisis ragam : 
 
Faktor Koreksi (FK) 
FK  = (126,328)2 
       4 x 4 
   = 15958,764 
          16  
   = 997,423 
 
Jumlah Kuadrat (JK)         
JKTotal  =(7,605)2+(7,567)2+(7,848)2…,,+(8,063)2-FK  
    = 997,861 – 997,423 
    = 0,438 
JKPerlakuan        =   (30,739)2+(31,691)2+(31,566)2+(31,668)2   
         4             
   = 997,685 – 997,423 
             = 0,262 
JKGalat                  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 
 = 0,438 – 0,262 
 = 0,176 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-Rata   

U1 U2 U3 U4 
P0 7,605 7,562 7,848 7,724 30,739 7,68+0,13�  

P1 7,896 7,971 7,895 7,929 31,691 7,92+0,03�  

P2 8,139 8,027 8,002 7,952 32,12 8,03+0,07�   

P3 8,139 7,755 7,821 8,063 31,778 7,94+0,18� 

Total 31,78 31,31 31,56 31,67 126,328 31,58+0,19 

- FK 
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Tabel Anova 
SK db JK KT F hitung F 5% F 

1% 

Perlakuan 3 0,262  0,084    

Galat 12 0,176 0,0147 

Total 15 0,438      

Keterangan* : F hitung > F tabel 1% maka perlakuan memberikan perbedaan nyata 

(P<0,05). 
 
Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 

Sd  = � ��	�����
 	������!�  

  = �,�#$#  

  =  √0,0037 
  = 0,06 
 
BNJ 0.05  = Sd x F 5% 
                  = 0,06 x 3,49 
                  = 0,21 

 
 
 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 7,68 a 
P1 7,92      b 
P3 7,94       b 
P2 8,03       b 

3,49 5,95 5,714* 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji pH kuning Pada 
Telur Asin  

 
Analisis ragam : 
 
Faktor Koreksi (FK) 
FK  = (103,886)2 
         4 x 4 
   = 10792,301 
              16  
   = 674,518 
 
Jumlah Kuadrat (JK)         
JKTotal  = (6,722+(6,686)2+(6,444)2…,,+(6,648)2 – FK  
    = 674,993 – 674,518 
    = 0,315 
 
JKPerlakuan        = (26,204)2+(25,64)2+(26,115)2+(25,927)2   
                 4             
   = 674,565 – 674,518 
             = 0,047 
 
 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rata-Rata   

U1 U2 U3 U4 
P0 6,72 6,686 6,444 6,354 26,204 6,55+0,17   

P1 6,275 6,409 6,516 6,44 25,64 6,41+0,10 

P2 6,708 6,583 6,501 6,323 26,115 6,53+0,16 

P3 6,303 6,532 6,444 6,648 25,927 6,48+0,14  

Total 26,00
6 26,21 25,905 25,765 103,886 25,97+0,18 

- FK 
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JKGalat                  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 
   = 0,315  – 0,047 
   = 0,268 
 
 
Tabel Anova 

SK db JK KT F 
hitung 

F 
5% 

F 
1% 

Perlakuan 3 0,047 0,016    
Galat 12 0,268 0,022 
Total 15 0,315       

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

 

3,49 5,95 1,375 
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