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ABSTRACT 

 

The purposes of this research was to determine the 

effect of Curcuma zedoaria concentration addition on quality 

antioxidant activity, total phenols, protein content and salt 

content of salted egg. The materials were duck’s egg, water, 

salt, and essence of white turmeric. The method was 

experiment using Complete Randomized Design (CRD) with 

five treatments and three for replications. The white turmeric 

juice research were divided into P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), 

P3 (30%) and P4 (40%). Data was analyzed using Analysis of 

Variance (ANOVA) and then continued by Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT), if it was found significant effect among 

treatmeants. The result showed that concentration of Curcuma 

zedoaria juice indicated highly significant different effect 

(P<0.01) on antioxidant activity, protein content and salt 

content, but significantly effect (P<0.05) on total phenol. The 

mailto:yurekha.mei@gmail.com
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conclusion showed that consentrated of Curcuma zedoaria 

juice 40% in salted egg was the best treatment were 99.80 

mg/g of antioxidant activity, 0.16% of total phenols, 9.96% of 

protein content and 2.43% of salt content respectively. 

  

Keywords: duck egg, curcuminoid, bioactive compound 
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RINGKASAN 

 

Telur merupakan bahan pangan yang sempurna karena 

memiliki kandungan zat-zat gizi yang lengkap, akan tetapi 

telur memiliki kelemahan yaitu mudah rusak baik kerusakan 

fisik, kimiawi maupun akibat serangan mikroorganisme. Salah 

satu cara untuk mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut 

yaitu dengan mengawetkan telur dalam bentuk olahan menjadi 

telur asin. Telur asin kunyit putih merupakan salah satu 

inovasi baru dalam pembuatan telur asin yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk pangan yang fungsional dan bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh manusia. Kunyit putih (Curcuma 

zedoaria) mengandung komponen fenol berupa kurkuminoid 

yang berfungsi sebagai antioksidan dan kandungan senyawa 

aktif minyak atsiri yang memiliki efek karmivatum sehingga 

dapat meningkatkan nafsu makan para konsumen.   

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 

November sampai dengan 31 Desember 2014 yang 

dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Telur Bagian 
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Teknologi Hasil Ternak (THT) Fakultas Peternakan, 

Laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian dan Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi sari kunyit putih dalam proses pengasinan telur 

ditinjau dari aktivitas antioksidan, total fenol, kadar protein, 

dan kadar garam serta untuk mengetahui konsentrasi 

penambahan sari kunyit putih terbaik. 

Materi penelitian adalah telur asin yang terbuat dari 

telur itik didapat dari peternakan itik di Desa Junrejo, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu sebanyak 60 butir. Metode 

Penelitian menggunakan Percobaan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi penambahan sari 

kunyit putih (0%, 10%, 20%, 30% dan 40%) dengan 3 kali 

ulangan. Proses pengasinan telur menggunakan metode basah 

yaitu dengan perendaman telur selama 10 hari menggunakan 

larutan garam jenuh. Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan Analysis of Variance (ANOVA), apabila 

terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Duncan Multiple 

Range Test (DMRT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan sari kunyit putih pada proses pengasinan telur 

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

terhadap aktivitas antioksidan, kadar protein dan kadar garam, 

serta memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap total fenol. Rata-rata aktivitas antioksidan pada 

perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing adalah 190,86; 

175,45; 156,95; 128,16; dan 99,80 mg/g, total fenol sebesar 

0,12; 0,13; 0,14; 0,14 dan 0,16%, kadar protein sebesar 8,94; 
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9,13; 9,26; 9,67 dan 9,96%, kadar garam sebesar  2,89; 2,77; 

2,69; 2,59; dan 2,43%.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penambahan 

sari kunyit putih pada telur asin mampu meningkatkan 

aktivitas antioksidan, total fenol dan kadar protein, namun 

menurunkan kadar garam pada telur asin. Perlakuan terbaik 

dalam penelitian yaitu P4 dengan penambahan sari kunyit putih 

sebanyak 40% yang memiliki aktivitas antioksidan 

berdasarkan nilai IC50 sebesar 99,80±0,05 mg/g, total fenol 

sebesar 0,16±0,01%, kadar protein sebesar 9,96±0,05% dan 

kadar garam sebesar 2,43±0,04%. Berdasarkan hasil penelitian 

disarankan untuk menggunakan sari kunyit putih dengan 

konsentrasi 40% sebagai bahan tambahan pada proses 

pembuatan telur asin.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telur merupakan bahan pangan yang mengandung 

protein cukup tinggi dengan susunan asam amino lengkap. 

Telur juga mengandung lemak tak jenuh, vitamin dan mineral 

yang diperlukan tubuh dan sangat mudah dicerna, rasa yang 

enak, harga relatif murah serta dapat diolah menjadi berbagai 

produk makanan. Nilai tertingi telur terdapat pada bagian 

kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial 

serta mineral seperti: besi, fosfor, sedikit kalsium dan vitamin 

B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak 

terdapat pada kuning telur, serta putih telur yang jumlahnya 

sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung jenis 

protein dan sedikit karbohidrat (Mulza, 2013). 

Telur memiliki kelemahan yaitu mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan yang disebabkan 

oleh serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Usaha 

pengawetan pada telur sangat penting dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas dan gizi telur serta memperpanjang 

daya simpannya. Salah satu cara untuk mengawetkan telur 

adalah pengawetan dalam bentuk segar dan dalam bentuk 

olahan. 

Telur asin merupakan bentuk olahan telur itik yang 

diawetkan dengan cara pengasinan. Tujuan pengasinan telur 

ini selain membuang rasa amis dan menciptakan rasa yang 

khas adalah untuk memperpanjang masa simpan telur. Faktor 

utama dalam proses pengasinan telur adalah garam yang 

berfungsi sebagai bahan pengawet untuk mencegah 

pembusukan telur, sehingga meningkatkan daya simpannya. 
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Semakin tinggi kadar garam yang diberikan dalam proses 

pengasinan telur, maka semakin meningkat pula daya 

simpannya. Mengingat sifat dari sendawa atau garam (suatu 

bahan yang mengandung sodium nitrat dan sodium nitrit) yang 

dapat bereaksi dengan amine sekunder atau tertier dalam 

bahan pangan sehingga terbentuk nitrosamin yang dapat 

membahayakan kesehatan. Amir (2012) menyatakan bahwa 

penambahan garam yang berlebihan juga mengakibatkan 

protein mengalami denaturasi. Protein didalam telur 

mengalami denaturasi disebabkan adanya gangguan atau 

perubahan pada struktur sekunder dan tersier akibat terjadinya 

interaksi dengan garam. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi 

dalam proses pengasinan telur supaya telur asin yang 

dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan kualitas telur 

masih baik.  

Cara lain untuk membuat telur asin pada umumnya 

adalah dengan menambahkan unsur rasa pada proses 

pembuatannya. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat 

telur asin dengan rasa yang berbeda salah satunya adalah 

dengan penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria). 

Penambahan sari kunyit putih tidak hanya digunakan sebagai 

pemberi rasa pada telur asin, tetapi dapat dijadikan produk 

pangan yang fungsional. Produk pangan yang fungsional harus 

mengandung komponen senyawa yang bermanfaat bagi tubuh 

manusia, contohnya senyawa antioksidan.  

Kunyit putih (Curcuma zedoaria) merupakan salah 

satu rempah-rempah yang masih asing dikalangan masyarakat 

karena keberadaannya sulit ditemukan dipasaran dan jarang 

yang menanam. Kunyit putih umumnya tidak dapat digunakan 

sebagai bumbu masak dan hanya bisa digunakan sebagai obat 

tradisional. Kunyit putih mengandung komponen fenol berupa 
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kurkuminoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan 

kandungan senyawa aktif minyak atsiri yang memiliki efek 

karmivatum sehingga dapat meningkatkan nafsu makan para 

konsumen. Penambahan kunyit putih dalam bahan makanan 

dapat mempertahankan kesegaran dan nilai gizinya, 

meningkatkan palatabilitas dan untuk memperpanjang masa 

simpan. Kunyit putih diharapkan efektif sebagai antoksidan 

sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengawet alami 

makanan. Senyawa minyak atsiri dan senyawa fenol yang 

terkandung didalam kunyit putih akan memperlambat proses 

kerusakan serta meningkatkan flavor atau cita rasa yang lebih 

baik pada telur asin.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 

suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi sari 

kunyit putih pada proses pengasinan menggunakan metode 

basah terhadap kualitas telur asin ditinjau dari aktivitas 

antioksidan, total fenol, kadar protein dan kadar garam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kunyit putih (Curcuma zedoaria) memiliki 

kandungan senyawa aktif minyak atsiri dan senyawa fenol 

berupa kurkuminoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan 

sehingga nantinya dapat mengawetkan telur dan penambah 

nafsu makan, namun manfaat kunyit putih belum diketahui 

oleh kalangan masyarakat secara pasti karena kunyit putih 

sendiri masih jarang ditemukan dipasaran.  

Beberapa penelitian penambahan rempah-rempah 

seperti kunyit dan jahe pada proses pengasinan memang dapat 

meningkatkan kualitas telur asin, tetapi masih belum diketahui 

berapa konsentrasi penambahan yang optimal. Sehingga 

penelitian ini akan melakukan penambahan sari kunyit putih 
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untuk meningkatkan kualitas telur asin ditinjau dari aktivitas 

antioksidan, total fenol, kadar protein dan kadar garam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui pengaruh penambahan sari kunyit putih 

dalam proses pengasinan terhadap kualitas telur asin 

ditinjau dari aktivitas antioksidan, total fenol, kadar 

protein dan kadar garam. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik hasil penambahan sari 

kunyit putih pada telur asin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pengaruh penambahan konsentrasi sari 

kunyit putih dalam proses pengasinan telur. 

2. Membuat dan memilih formulasi penambahan 

konsentrasi sari kunyit dalam proses pengasinan telur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang 

berasal dari peternakan unggas yang mengandung protein 

cukup tinggi dengan susunan asam-asam amino lengkap. Telur 

juga mengandung lemak tak jenuh, vitamin dan mineral yang 

diperlukan tubuh dan sangat mudah dicerna. Rasa yang enak 

dan harga yang relatif murah serta dapat diolah menjadi 

berbagai produk makanan menyebabkan telur banyak 

dikonsumsi oleh kalangan masyarakat (Amir, 2012). Telur 

juga mempunyai kelemahan yaitu mudah sekali rusak, baik 

kerusakan secara fisik, kerusakan kimiawi maupun akibat 

serangan bakteri melalui pori-pori telur. 
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Usaha pengawetan sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas telur. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk memperpanjang masa simpan telur yaitu dengan cara 

penggaraman (Sahroni, 2003). Pembuatan telur asin 

merupakan salah satu alternatif untuk mengawetkan telur. 

Telur yang biasa digunakan adalah telur itik karena memiliki 

pori-pori yang besar dan bau amis yang tajam. Telur yang 

diasinkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan selera 

konsumen, menambah cita rasa serta dapat memperpanjang 

umur simpan. Masyarakat pada saat ini kurang menyukai telur 

asin karena kualitas telur asin yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan selera konsumen yang mudah berubah, seperti rasa 

pada telur asin dan kurangnya inovasi serta adanya pesaing 

usaha telur asin yang semakin banyak. 

Telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 

menggunakan metode basah (dengan perendaman larutan 

garam) merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan 

kualitas telur asin, meningkatkan kandungan fenol yang 

bersifat antioksidan serta meningkatkan selera konsumen pada 

produk telur asin. Sari kunyit putih mengandung senyawa 

kurkumin yang dapat menekan pertumbuhan bakteri dan 

mempengaruhi kadar garam serta meningkatkan kandungan 

protein telur asin. Konsentrasi yang digunakan adalah 0% 

sebagai perlakuan kontrol (tanpa penambahan sari kunyit 

putih), kemudian penambahan sari kunyit putih 10%, 20%, 

30% dan 40%. Penambahan sari kunyit putih dengan 

konsentrasi 10%, 20%, 30% dan 40% dilakukan karena 

berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rosita 

(2014) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi sari 

kunyit yang diberikan pada telur asin, maka semakin rendah 

kadar garamnya. Berkurangnya kadar garam tersebut karena 
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adanya perubahan konsentrasi larutan penggaraman yang 

digunakan. Konsentrasi sari kunyit yang digunakan yaitu 25%, 

50%, dan 75%. Penggaraman dengan penambahan sari kunyit 

putih sebesar 50% mengalami penurunan kadar garam di 

bawah SNI. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abbas 

(2005), kunyit putih mempunyai 11 senyawa yaitu campuran 

Stigmaterol dan β-sitosterol, Demektoksi-kurkumin, 

Bismetoksikurkumin, 1,17-bis (4-hdroksifenil)-1,4,6-

heptatrien-3-on, 7-hidroksi-6-metoksi kaumarin, kurkumin, 

Zemurin B, Curcumanggosida, Asam-4-hidroksisinamik, 

Labda-8(17), 12-diene,15,16-dial dan Calcalatarin A. Menurut 

Rustam (2007), senyawa kurkumin pada kunyit putih memiliki 

kandungan senyawa fenol yang bersifat antioksidan. Senyawa 

ini memiliki kemampuan dalam menstabilkan radikal bebas 

dengan memberikan atom hidrogen secara cepat kepada 

radikal bebas, sedangkan radikal yang berasal dari antioksidan 

senyawa fenol ini lebih stabil dari pada radikal bebasnya. 

Menurut Kusmiyati (2011), kurkumin yang terkandung dalam 

rimpang kunyit putih bermanfaat sebagai penambah nafsu 

makan, anti-tumor dan anti-flamasi (anti radang), saponin 

berkhasiat sebagai antineoplastik (anti-kanker) dan polifenol 

berfungsi sebagai antioksidan. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh konsentrasi sari kunyit terhadap kualitas 

telur asin ditinjau dari aktivitas antioksidan, total fenol, kadar 

protein dan kadar garam. Skema kerangka pikir penelitian 

telur asin kunyit dapat dilihat pada Gambar 1. 
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 Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian telur asin  kunyit 
putih 

 

Pengawetan dengan metode 

basah (penggaraman) 

(Oktaviani, 2012). 

Inovasi menjadi produk pangan 

yang fungsional 

 

Meningkatkan kualitas 

telur 

Kunyit putih merupakan salah 

satu rempah-rempah yang 

jarang ditemui dipasaran  

Penambahan sari kunyit putih pada telur asin dapat memberikan 

kandungan fenol yang bersifat antioksidan, menambah cita rasa, 

mengurangi bau amis dan memperpanjang daya simpan (Ali, 2006). 

  Telur itik 

 

Dikaji pengaruh konsentrasi sari kunyit putih terhadap 

kualitas telur asin ditinjau dari aktivitas antioksidan, total 

fenol, kadar protein dan kadar garam. 

 

Memiliki  senyawa fenol yang 

berupa kurkuminoid yang  

bersifat sebagai penambah nafsu 

makan dan antioksidan (Abbas, 

2005). 

Telur asin 

kunyit putih 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

dalam proses pengasinan telur dengan konsentrasi yang 

berbeda mampu meningkatkan kualitas telur asin berdasarkan 

aktivitas antioksidan, total fenol, kadar protein dan kadar 

garam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kunyit Putih (Curcuma zedoaria) 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai 

keanekaragaman hayati nomor dua terbesar di dunia. 

Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan obat 

tradisional untuk menjaga kesehatan, kecantikan dan 

mengobati penyakit. Akhir-akhir ini rimpang temu mangga 

(Curcuma mangga) dan kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

digunakan untuk mengobati kanker meskipun khasiatnya 

belum diketahui secara pasti. Slogan Back to Nature yang 

didengungkan diseluruh dunia sekarang ini maka peran bahan 

obat tradisional atau sarinya menjadi semakin besar karena 

bahan tersebut dapat menjadi sumber obat baru dimasa yang 

akan datang (Hartati, 2003). Klasifikasi kunyit putih menurut 

Hartono (2011), yaitu: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Classis  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcuma zedoaria 
 

Curcuma zedoaria dalam sistem pengobatan ayrvedic 

saat ini dikenal dengan nama zedoary. Curcuma zedoaria 

tumbuh hingga satu meter tingginya dan daunnya berbentuk 

persegi panjang. Panjangnya mencapai hingga 81 cm dan lebar 

18 cm. Ada banyak spesies yang termasuk dalam genus ini 
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tetapi hanya dengan empat spesies yaitu C. Aeruginosa, C. 

phaeocaulis, C. pallida dan spesies C. zedoaria tercatat 

sebagai obat (Rahman et al., 2014). Beberapa genus Curcuma 

yang termasuk famili zingiberaseae telah lama dimanfaatkan 

dalam pengobatan tradisional dan dapat dikembangkan 

sebagai antioksidan. Beberapa jenins Curcuma yaitu C. 

xanthorriza, C. domestica (kunyit kuning) dan C. zedoaria 

(kunyit putih). Jenis kunyit putih sangat bervariasi mulai dari 

nama dan harga yang berbeda-beda, tidak semua kunyit putih 

mempunyai manfaat untuk pengobatan kanker. Menurut 

Melannisa (2011), kunyit putih terdapat beberapa jenis yaitu 

jenis kunyit putih gombyok memiliki umbi berwarna putih, 

berbentuk bintil-bintil yang berkhasiat sebagai anti-diare dan 

disentri, kunyit putih dengan nama latin Curcuma mangga 

memiliki rimpang yang bercabang berfungsi menyembuhkan 

penyakit kanker terutama kanker payudara dan kunyit putih 

dengan nama latin Curcuma zedoaria dengan ciri-ciri batang 

semu, berbentuk silindris, lunak memiliki sifat antikanker 

lewat kerja imunomodulator. 

 

     
 

Gambar 2. Kunyit putih (Yana, 2014)  
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Kandungan kimia rimpang Curcuma zedoaria (Berg) 

Rosscoe terdiri dari: 1-2,5% minyak menguap dengan 

komposisi utama sesquiterpene. Minyak menguap tersebut 

mengandung lebih dari 20 komponen antara lain Curzerenone 

(zedoarin) yang merupakan komponen terbesar, curzerene, 

curcumin, curcumemone, curcumol (curcumenol), 

isocurcumenol, procurcumenol, dehydrocurdone, 

furanodienone, isofuranodienone, furanodiene, zederone, 

cudione, sulfur, gum, resin, tepung dan sedikit lemak. Kunyit 

putih kancing juga mengandung saponin, flavonoid dan 

polifenol (Saputra, 2010). Curcumin, dimethoxycurcumin dan 

bisdemethoxy-curcumin dalam kunyit putih memiliki aktivitas 

biologis seperti antioksidan dan anti-inflamasi (Sumathi, 

2013). Kandungan phyto-kimia ekstrak methanol dari rizoma 

kunyit putih (Curcuma zedoaria) dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Analisis phyto-kimia ekstrak methanol dari rizoma 

kunyit putih (Curcuma zedoaria) 

Unsur Phyto-kimia 

Utama 

Rizoma Segar Rizoma Kering 

Alkaloid + + 

Phenolics + + 

Flavonoid + + 

Saponins + + 

Glycosides + + 

Steroids +
 

+ 

Terpenoids + + 

Tannins - - 

Sumber: Sumathi, 2013   (+ = Ada senyawa dan - = Tidak ada   

senyawa) 
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2.2 Telur  

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. 

Telur mengandung komponen utama yang terdiri atas 74% air, 

13% protein, 12% lemak, 1% karbohidrat, vitamin dan 

mineral. Telur lebih bermanfaat bila direbus setengah matang 

dari pada direbus sampai matang atau di makan mentah. Telur 

yang digoreng juga kurang baik, karena protein telur akan 

mengalami denaturasi atau rusak, sehingga akan menurunkan 

mutu protein. Telur memiliki beberapa kelemahan yaitu sifat 

mudah rusak baik kerusakan alami, kimiawi, maupun akibat 

serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Usaha 

pengawetan sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas 

telur asin (Oktaviani, 2012). Kandungan unsur gizi dan kalori 

pada telur ayam dan itik dapat dilihat pada Tabel 2. Struktur 

telur secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penampang telur dan bagian-bagian telur 

(Yuliandari, 2010) 
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2.3 Telur Asin 

Telur asin yang diolah dengan proses penyangraian 

menghasilkan telur asin yang lebih tahan lama, karena pada 

proses penyangraian akan terjadi pengurangan kadar air telur, 

sehingga telur lebih awet. Kelebihan lain dari penyangraian 

yaitu rasa amis yang kurang terasa, tekstur putih dan kuning 

telur yang lebih halus (Melia dan Juliarsi, 2009).Pembuatan 

telur asin beriodium, salah satu cara pengolahannya dapat 

dilakukan dengan perebusan yang memungkinkan KIO3: 

menguap dan larut dalam air. Besarnya kerusakan iodium 

tergantung pada tipe pengolahan dan jenis pemasakan, waktu 

pengolahan dan variasi bumbu (Wikanastri, 2004). Komposisi 

gizi telur itik dan telur itih yang diasinkan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
 

Tabel 2. Komposisi telur itik 

No Komposisi Tidak Asin Asin 

1. Protein  (%) 13,10 13,60 

2. Lemak (%) 14,30 13,60 

3. Karbohidrat (%)   0,80   1,40 

4. Air  (%) 70,80 66,50 

5. Kalsium (mg/100g) 56,00 120,00 

6. Fosfor (mg/100g)   175,00 157,00 

7. Besi (mg/100g)    2,80   1,80 

8. Vitamin A (I.U) 1230,00 841,00 

9. Vitamin B (mg/100g)   0,18 0,28 

Sumber: Thohari dan Idris, 1994 
 

Penambahan garam pada telur dalam jumlah tertentu 

dapat menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan 



14 

 

plasmolisis pada sel mikroba, mengurangi daya kelarutan 

oksigen, menghambat kegiatan enzim proteolitik dan sifat 

garam yang higroskopik menyebabkan aw menurun 

(Andriyanto, 2013). Mutu telur asin menurut SNI 01-4277-

1996 seperti terlihat pada Tabel 3.  
 

Tabel 3. Mutu telur asin  

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan:   

a. Bau - normal   

b. Warna - normal  

c. Kenampakan - normal   

Garam b/b%  min 2,0  

Cemaran mikroba:   

a. Salmonella koloni/25g Negative 

b. Staphylococcus 

aurous 

kolini/g <10 

Sumber: Badan Standarisari Nasional, 1996 

 

2.4 Pengasinan Telur 

Pengasinan telur merupakan upaya untuk 

mempertahankan kualitas telur yang dikenal dengan 

pembuatan telur asin. Penggunaan garam selain digunakan 

pada pemasakan, juga digunakan untuk pengawetan makanan 

seperti pembuatan telur asin. Telur yang diasinkan akan lebih 

awet dalam penyimpanan dan juga mempunyai cita rasa yang 

lebih baik. Telur yang diasinkan dengan garam beriodium 

mengalami peningkatan kandungan, sehingga dapat menjadi 

bahan makanan sebagai sumber iodium dan memiliki 

kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi. Kadar 
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protein dan lemak pada telur itik masing-masing 13,6% dan 

13,3% (Yuniati, 2012).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4. Prosedur pembuatan telur asin rebus (Andriyanto,  

2013) 
  

Prinsip pengawetan telur adalah untuk mencegah 

masuknya bakteri dan mencegah keluarnya air dalam telur. 

Pengawetan telur dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

dengan merendam telur di dalam larutan garam (metode 

basah) ataupun dengan membungkus telur dalam adonan 

garam dan batu bata atau abu gosok/ bubuk bata merah 

(metode kering) (Oktaviani, 2012). Proses pengasinan telur 

seperti tertera pada Gambar 4. 

 

Dipilih, dicuci bersih, ditiriskan dan dilap kering 

 

 Disortir dan diamplas 

 

 Direndam dalam larutan garam  

 

 Disimpan selama 10 hari 

 

 Dicuci dan ditiriskan 

 

 Direbus selama 30 menit 

 

 Telur asin rebus 

 

 

Telur itik 
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2.5 Kualitas Telur Asin 

Kualitas telur asin yang ditambah dengan sari kunyit 

putih akan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya aktivitas 

antioksidan, total fenol, kadar protein dan kadar garam. 

2.5.1 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

memperlambat oksidasi di dalam bahan pangan. Penggunaan 

bahan yang meliputi lemak hewani, minyak nabati, produk 

pangan dengan kadar lemak tinggi dan rendah, daging dan 

ikan. Komposisi antioksidan terdiri dari dua yaitu antioksidan 

alam dan sintetik. Antioksidan alam terdiri dari turunan fenol 

(1-hidroksibenzena), koumarin, difenol, flavonoid dan asam 

askorbat. Antioksidan sintetik antara lain butyl-

hidroksilanisol, butyl-hidroksitoluen, propel gallat dan 

etoksiquin (Cahyadi, 2006). 

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal 

asam lemak segera setelah senyawa tersebut (Terminasi) 

terbentuk. Berbagai jenis antioksidan yang ada, mekanisme 

kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan memberikan 

perlindungan yang lebih baik (sinergisme) terhadap oksidasi 

dibandingkan dengan satu jenis antioksidan saja. Antioksidan 

yang sering digunakan umumnya tergolong ke dalam senyawa 

fenolik. Senyawa fenolik tersebut bertindak sebagai 

antioksidan melalui kemampuannya untuk bereaksi dengan 

radikal bebas (terutama radikal peroksi, ROO*). Senyawa 

fenolik bertindak sebagai pendonor hidrogen atau sebagai 

akseptor radikal peroksi (Reaksi 1 dan 2). Antioksidan 

mengandung gugus ortho atau para fenol yang mudah 

teroksidasi, atau gugus hidroksi lainnya yang reaktif dalam 

oksidasi (Effendi, 2012). 
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                     DPPH     DPPH-H 

 
Gambar 5. Reaksi penangkapan radikal oleh DPPH  

(Molyneux, 2004) 
 

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan secara 

spektrofotometri dengan metode DPPH (Di-Penyl-Picryl-

Hidrazyl) (Utomo, 2011). Radikal bebas dikenal sebagai 

faktor utama dalam kerusakan biologi dan DPPH digunakan 

untuk mengevaluasi aktivitas peredam radikal bebas dari suatu 

antioksidan alami. DPPH merupakan suatu molekul radikal 

bebas berwarna ungu dapat berubah menjadi warna kuning 

oleh reaksi dengan antioksidan, dimana antioksidan 

memberikan satu elektronya pada DPPH sehingga terjadinya 

peredaman pada radikal bebas DPPH (Yuhernita dan Juniarti, 

2011). Antioksidan yang ditambahkan kedalam bahan pangan 

bertujuan untuk mempertahankan waktu simpan bahan pangan 

agar tidak cepat mengalami oksidasi. Semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak atau bahan yang akan diuji kapasitas 

penangkapan radikal bebas semakin meningkat yang 

menunjukkan senyawa antioksidan dalam ekstrak kunyit putih 

sebagai antioksidan primer. Senyawa fenolik dalam ekstrak 

kunyit putih berperan terhadap aktivitas penangkapan radikal 

yang menunjukkan perannya sebagai antioksidan primer. 

(Suroto dan Purwanti, 2012).  Kategori tingkat kekuatan 

antioksidan dapat dilihat pada Tabel 4.  

RH 
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Tabel 4. Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH 

(Difenil-pikrilhidrazil)  

Intensitas 

Antioksidan 
Nilai IC50 

Sangat kuat       < 50 ppm 

Kuat   50-100 ppm 

Sedang 100-250 ppm 

Lemah 250-500 ppm 

Sumber: Putri dan Hidajati, 2015 

 

2.5.2 Total Fenol 

Uji kandungan total fenol dilakukan dengan metode 

Follin-Ciocalteu. Reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi-

oksidasi. Senyawa fenolik mereduksi fosfomolibdat fosfo-

tungstat dalam Follin-Ciocalteu membentuk molybdenum 

yang berwarna biru. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 6. Reaksi reagen Follin-Cioucalteu dengan senyawa  

fenol (Tursiman, 2012) 
 

Senyawa fenolik dapat berfungsi sebagai antioksidan 

karena kemampuannya dalam menstabilkan radikal bebas, 

yaitu dengan memberikan atom hidrogen secara cepat pada 

radikal bebas, sedangkan radikal yang berasal dari antioksidan 
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senyawa fenol ini lebih stabil dari pada radikal bebasnya 

(Suryatno, 2012). 

 
2.5.3 Kadar Protein 

Protein merupakan sumber asam amino yang terdiri dari 

unsur C, H, O dan N. Protein berfungsi sebagai zat 

pembangun jaringan-jaringan baru, pengatur proses 

metabolisme tubuh dan sebagai bahan bakar apabila keperluan 

energi tidak terpenuhi oleh lemak dan karbohidrat. Menurut 

Sudarmadji (1997), analisis protein pada umumnya bertujuan 

untuk mengukur kadar protein dalam bahan makanan. Analisis 

protein dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain 

metode Semi Mikro-Kjeldhal, Semi Makro-Kjeldhal yang 

dimodifikasi (AOAC, 2002), Gunning, Titrasi formol dan 

Spektrofotometer. Analisis protein metode kjeldhal didasarkan 

pada oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen 

menjadi amonia. Amonia akan bereaksi dengan kelebihan 

asam membentuk ammonium sulfat. Larutan dibuat menjadi 

basa dan amonia diuapkan untuk kemudian diserap dalam 

larutan asam borat. Nitrogen yang terkandung dalam larutan 

dapat ditentukam jumlahnya dengan titrasi menggunakan 

larutan baku asam. 

  Protein dapat terdenaturasi oleh panas, pH, bahan 

kimia, mekanik dan sebagainya. Masing-masing cara 

mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap denaturasi 

protein. Senyawa kimia seperti urea dan garam guanidine 

dapat memecah interaksi hidrofobik dan meningkatan daya 

kelarutan gugus hidrofobik dalam air (Winarno, 2004). 

Masuknya garam ke dalam kuning telur menyebabkan protein 

mengalami denaturasi, setelah itu akan terbentuk gel 

(koagulasi). Garam yang masuk kedalam kuning telur akan 
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melepas ikatan lipoprotein yaitu kompleks antara lemak dan 

protein, sehingga lemaknya terpisah dari protein. Lemak yang 

terpisah dari protein pada granul akan menyebabkan protein-

protein tersebut menyatu, sehingga padatan granul semakin 

membesar dan menimbulkan rasa masir (Andriyanto, 2013). 

Protein yang terdenaturasi akan larut dalam larutan asam 

garam dan asam encer dan lebih mudah berubah karena 

pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basah 

dibandingkan protein serabut. Senyawa garam dan urea dapat 

memecah ikatan hidrogen yang akhirnya menyebabkan 

denaturasi protein (Oktaviani, 2012). 

 

2.5.4 Kadar Garam 

Garam merupakan faktor utama dalam proses 

pengasinan telur yang berfungsi sebagai pencipta rasa yang 

khas sekaligus sebagai bahan pengawet bahan pengawet untuk 

mencegah pembusukan telur, sehingga meningkatkan daya 

simpannya (Wikanastri, 2004). Kemasiran dalam proses 

pengasinan telur disebabkan oleh adanya garam yang masuk 

dalam kuning telur. Akibat tekanan osmosis, semakin lama 

telur diasinkan semakin banyak garam di kuning telur maka 

air di kuning telur akan semakin banyak yang keluar ke kuning 

telur dan semakin masir telur yang dihasilkan. Timbulnya 

minyak pada bagian pinggir telur disebabkan karena garam 

NaCl (Natrium Clorida) mampu merusak keseimbangan antar 

fase polar (protein) dan fase non polar (lipid), semakin tinggi 

kadar NaCl didalam kuning telur maka semakin banyak 

minyak yang timbul di bagian pinggir kuning telur 

(Andriyanto, 2013). Peristiwa difusi garam pada telur dapat 

terjadi karena adanya sifat permeablitas dari cangkang dan 

membran telur. Peningkatan konsentrasi garam telur berarti 
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terjadi penurunan gaya penggerak laju difusi air dari telur 

menuju larutan garam, sehingga nilai kehilangan air telur pun 

menurun (Kastaman, 2010). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian adalah: 

a. Laboratorium Pengolahan Telur Bagian Teknologi 

Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya Malang untuk proses 

pembuatan telur asin. 

b.  Laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang untuk 

pengujian aktivitas antioksidan. 

c.  Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengsetahuan Alam, Universitas Brawijaya 

Malang untuk pengujian kadar protein, kadar 

garam dan total fenol. 

2. Waktu Penelitian mulai tanggal 26 November-31 

Desember 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1.  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Telur asin yang terbuat dari telur itik yang 

didapatkan dari peternakan itik yang berada di Desa 

Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sebanyak 60 

butir. Karekteristik telur yang digunakan yaitu 

memiliki berat 70-80 g, warna cangkang telur putih 

kebiruan dan dari strain itik khaki chambell berumur 1 

tahun. Rimpang kunyit putih berumur 1 tahun yang 

didapat langsung dari petani di daerah Tumpang 

Kabupaten Malang, garam dapur dan air bersih. 
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Metode pengasinan yang digunakan adalah metode 

basah menggunakan larutan garam jenuh dan 

penambahan sari kunyit putih. 

2.  Alat yang digunakan untuk penelitan adalah: 

a. Peralatan yang digunakan untuk membuat telur 

asin meliputi kompor gas, ember plastik, 

timbangan, penyimpan telur (toples), egg tray, 

pisau, piring, kain pembersih, tissu, panci dan alat 

pengaduk. 

b. Peralatan yang digunakan untuk membuat sari 

kunyit putih meliputi juicer, alat penyaring, pisau 

dan gelas ukur. 

c. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

- Uji aktivitas antioksidan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, timbangan analitik, 

mortar, labu ukur 50 mL, aluminium foil, 

kertas saring, corong, erlenmeyer 100 mL, 

pipet volume, micro pipet, tabung reaksi dan 

raknya dan vortex.. 

- Analisis total fenol menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, shaker, vortex, 

timbangan  

analitik, alat gelas (pyrex) antara lain 

erlenmeyer 250 mL, beaker glass, tabung  

reaksi, pipet volume 1 mL, pipet volume 5 

mL. 

- Analisis kadar protein menggunakan labu 

kjeldhal 100 mL, alat penyulingan dan 

kelengkapannya, pemanasan listrik/pembakar, 

Erlenmeyer, mortar dan neraca analitik. 
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- Analisis kadar garam menggunakan 

timbangan analitik, separatory funnel, mortar, 

erlenmeyer, alat titrasi, botol, pipet tetes atau 

ukur, kertas saring dan corong. 

3. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

- Analisis aktivitas antioksidan: Metanol, aquades 

dan bubuk DPPH 

- Analisis Total fenol: Na2CO3 alkali, pereaksi asam 

sulfinat, 1 N Reagen Folin-Ciocalteu (reagen 

fenol) dan aquades. 

- Analisis kadar protein: Tablet kjeldhal (campuran 

2,5 g serbuk SeO2, 100 g K2SO4 dan 30 g 

CuSO4SH2O), asam sulfat (H2SO4), aquades, 

larutan methyl-orange 0,1%, larutan asam borat 

(H3BO3) 3 %, asam klorida (HCI 0,01 N) dan 

NaOH 30%. 

- Analisis kadar garam: Aquades, arutan AgNO3 0,1 

N, aquades, larutan K2CrO4 1%, dan NaCl. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan percobaan 

laboratorium yang didesain dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perbandingan dan perlakuan yang diberikan dalam penelitian 

ini tertera pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian 

Perlakuan Komposisi 

P0 (kontrol) Larutan Garam Jenuh 100 % + 0% Sari Kunyit 

P1 Larutan Garam Jenuh 90 % + 10% Sari Kunyit 

P2 Larutan Garam Jenuh 80 % + 20% Sari Kunyit 

P3 Larutan Garam Jenuh 70 % + 30% Sari Kunyit 

P4 Larutan Garam Jenuh 60 % + 40% Sari Kunyit 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

1. Uji Aktivitas Antioksidan (Putih dan kuning telur) 

Penentuan aktivitas antioksidan mengunakan 

metode DPPH dengan Spektrofotometer  UV-Vis pada 

λ= 516 nm mengikuti prosedur Molyneux (2004) dan 

Zuhra (2008). Prosedur pengujian secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Total Fenol  

Penentuan kandungan menggunakan metode 

Follin-Ciocalteu dengan Spektrofotometer UV-Vis 

pada λ= 360 nm mengacu pada metode Bhaskar et al. 

(2011) dan Tursiman (2012). Prosedur analisis secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Kadar Protein  

Pengujian kadar protein menggunakan metode 

semimikro kjeldhal, mengikuti metode kerja SNI 01- 

2891-1992. Prosedur analisis secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 
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4. Kadar Garam (Putih telur)  

Penentuan kadar garam NaCl dianalisis 

menggunakan cara Kohman mengikuti prosedur 

Sudarmadji (1997), prosedur analisis dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian aktivitas 

antioksidan, total fenol, kadar protein dan kadar garam 

dianalisis menggunakan metode percobaan yang didesain 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan model 

rumus: Yij= µ+τi+Eij, dimana: 

Yij  = variabel yang diukur pada perlakuan ke 1-5 dan  

 ulangan ke 1-3 

µ  = rataan umum ( faktor koreksi) 

τi = perlakuan ke 1-5 

Eij = galat pada perlakuan ke 1-5 dan ulangan ke 1-3  
 

Analisis ragam dengan pola RAL tampak seperti pada 

Tabel 6. 
 

Tabel 5. Gambaran analisis ragam dengan pola RAL satu faktor  

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

Perlakuan 4 
     

Galat 10 
     

Total 14 
     

Apabila ada perbedaan yang nyata akan ditentukan 

nilai terbaik menggunakan Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) dengan rumus: DMRT= R.           .   
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3.6 Batasan Istilah 

DPPH                  : Di-Phenil-Picryl-Hydrazil 

merupakan senyawa organik yang 

mengandung nitrogen tidak stabil 

dengan absorbansi kuat pada 

gelombang 516 nm dan berwarna 

ungu gelap. 

IC50                                   : Parameter dalam penentuan 

aktivitas antioksidan berupa 

konsentrasi zat antioksidan yang 

mampu menghambat 50% aktivitas 

DPPH.  

Kunyit putih        :   Salah satu tanaman dengan nama 

latin Curcuma zedoaria yang 

rimpangnya berbentuk spesifik dan 

dagingnya berwarna putih. 

Penggaraman 

basah                    
: 

Merupakan salah satu metode 

pengawetan telur itik menjadi telur 
asin dengan cara merendam telur 

dalam larutan garam jenuh. 

Sari kunyit putih  :          Perasan air yang berasal dari 

rimpang kunyit putih yang dijuicer. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 7. Alur penelitian pembuatan telur asin dengan  

penambahan sari  kunyit putih 

Dianalisa: 

Aktivitas antioksidan, total fenol, kadar 

protein dan kadar garam 

 

Telur Itik 

 
Dipilih cangkang yang utuh, 

bersih dan tidak bau busuk 

 

 

dicuci, dikeringkan kemudian 

digosok dengan amplas 

 

 

Pembuatan Larutan garam 

jenuh dengan perbandingan 

garam dan air = 1:2,3 

 

 
Penambahan sari kunyit 

putih dengan konsentrasi 

0%, 10%, 20%, 30% dan 

40% 

 

 Telur itik dimasukkan kedalam  toples dan ditambah 

larutan garam dengan sari kunyit putih 

 
Disimpan selama 10 hari 

 
Diangkat dan dibersihkan 

 Dikukus selama 1 jam 

 Telur asin 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengaruh penambahan konsentrasi sari kunyit putih 

yang berbeda terhadap kualitas telur asin dapat menurunkan 

nilai IC50 pada aktivitas antioksidan dan menurunkan kadar 

garam, namun meningkatkan kandungan total fenol dan kadar 

protein. Berdasarkan hasil analisis menggunakan tabel 

ANOVA (Analisis of Variance) menunjukkan bahwa 

penambahan konsentrasi sari kunyit putih yang berbeda 

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

terhadap aktivitas antioksidan, kadar protein dan kadar garam 

serta menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap total fenol. Uji Jarak Berganda Duncan dilakukan 

apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada taraf 1 % dan 

5%. Perlakuan P0 merupakan perlakuan kontrol tanpa 

penambahan sari kunyit putih, P1 dengan penambahan sari 

kunyit putih sebanyak 10%, P2 dengan penambahan sari 

kunyit putih sebanyak 20%, P3 dengan penambahan sari 

kunyit putih sebanyak 30% dan P4 dengan penambahan sari 

kunyit putih sebanyak 40% dari volume larutan garam yang 

digunakan. 

 

4.2  Pengaruh Konsentrasi Sari Kunyit Putih terhadap 

Aktivitas Antioksidan Telur Asin 

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih terhadap aktivitas antioksidan 

telur asin yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan sari kunyit putih berbeda sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan, adapun perbedaan 

tersebut dilakukan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) seperti pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Rata-rata nilai IC50 hasil uji aktivitas antioksidan 

(mg/g) telur asin 

Perlakuan 

Aktivitas 

Antioksidan 

mg/g 

P0 (Tanpa penambahan sari kunyit putih)   190,86±0,98 
e 

P1 (Penambahan sari kunyit putih 10%)   175,45±0,52
 d
 

P2 (Penambahan sari kunyit putih 20%)   156,95±0,51
 c
 

P3 (Penambahan sari kunyit putih 30%)   128,16±0,98
 b
 

P4 (Penambahan sari kunyit putih 40%)     99,80±0,05
 a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
 

Pengujian aktivitas antioksidan pada telur asin, 

menunjukkan bahwa perlakuan P4 memiliki aktivitas 

antioksidan yang paling baik dengan nilai IC50 sebesar 

99,80±0,05 mg/g, sedangkan perlakuan P0 paling rendah 

dengan nilai IC50 sebesar 195,00±6,95 mg/g. Nilai IC50 rendah 

menunjukkan aktivitasnya yang semakin tinggi dikarenakan 

IC50 erat hubungannya dengan konsentrasi dan berbanding 

terbalik dengan besar aktivitas antioksidan, jadi semakin kecil 

nilai IC50 maka semakin kuat daya antioksidannya. IC50 

merupakan suatu parameter dalam penentuan aktivitas 

antioksidan yang efektif untuk menghambat 50% aktivitas 

radikal bebas DPPH (difenil-pikrilhidrazil). Nilai IC50 diambil 

dari persamaan grafik regresi linear antara persen inhibisi 
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berdasarkan absorbansi sampel dengan blanko yang diukur 

dengan spektrofotometer cahaya tampak pada panjang 

gelombang 516 nm. Menurut Filbert (2014), semakin rendah 

nilai IC50, maka akan semakin baik aktivitas dari sampel hasil 

pengujiannya. Nilai IC50 merupakan konsentrasi suatu zat 

antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan 

karakter radikal atau konsentrasi suatu zat antioksidan yang 

memberikan persentase penghambatan sebanyak 50%. 

Molyneux (2004) menyatakan bahwa suatu zat mempunyai 

sifat antioksidan bila nilai IC50 kurang dari 200 ppm. Bila nilai 

IC50 yang diperoleh berkisar antara 200-1000 ppm, maka zat 

tersebut kurang aktif namun masih berpotensi sebagai zat 

antioksidan. 

 

 
Gambar 8. Peningkatan (%) nilai IC50 antar perlakuan 

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan bahwa selisih 

aktivitas antioksidan antar perlakuan semakin meningkat 
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dengan meningkatnya konsentrasi penambahan sari kunyit 

putih. Peningkatan dari perlakuan P0 sampai P4 yaitu sebesar 

8,78-28,41%, hal ini menunjukkan konsentrasi penambahan 

sari kunyit putih semakin tinggi, maka semakin tinggi pula 

kandungan antioksidan di dalam telur menyebabkan 

kemampuannya untuk menangkap radikal hidroksi (bebas) 

sangat tinggi sehingga menghasilkan senyawa kompleks yang 

berwarna kuning. Telur asin tanpa penambahan sari kunyit 

putih memiliki aktivitas antioksidan paling rendah, karena 

tidak ada penambahan antioksidan dari bahan lain (misal sari 

kunyit putih) dibandingkan dengan sampel telur asin yang 

diberikan penambahan sari kunyit putih, akan tetapi telur asin 

tanpa adanya penambahan sari kunyit putih masih memiliki 

senyawa antioksidan alami yang berasal dari telur yang berupa 

karoten. Hasil penelitian menunjukkan telur asin yang 

diberikan penambahan sari kunyit putih memiliki aktivitas 

antioksidan naik secara berurutan mulai dari telur dengan 

penambahan konsentrasi sari kunyit putih sebesar 10% sampai 

40% yang ditunjukkan semakin rendahnya nilai IC50. Hal ini 

karena kunyit putih mengandung kurkumin yang bisa 

memberikan antioksidan dalam telur. Menurut Sembiring dan 

Suarnella (2012), senyawa kimia yang terkandung dalam 

kunyit putih (Curcuma zedoaria) diantaranya monoterpen 

(dalam minyak atsiri) zedoarone, epicurminol, curcominol, 

serta curcumin. Curcumin berkhasiat sebagai anti radang dan 

antioksidan yang dapat mencegah kerusakan gen dan 

cucuminol berkhasiat sebagai hepatoprotektror. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan Aznam (2004), konsentrasi 

ekstrak kunyit 25%, 12,5% dan 6,25% mempunyai antioksidan 

berturut-turut 54,31%, 39,09% dan 7,54%. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi daya antioksidannya dan ada 
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perbedaan daya antioksidannya yang signifikan antar masing-

masing konsentrasi kunyit. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% pada Tabel 7 

menunjukkan bahwa, aktivitas antioksidan yang dihasilkan 

antara perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 memiliki perbedaan yang 

sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh antioksidan didalam 

telur asin dan sari kunyit putih memiliki sifat yang mudah 

teroksidasi atau reduktor yang kuat sehingga mampu 

menangkap radikal bebas. Menurut Suroto dan Purwanti 

(2004), semakin tinggi daya antioksidan pada kunyit 

menunjukkan adanya perbedaan daya antioksidan yang 

signifikan antar masing-masing konsentrasi kunyit. Rasyid 

(2012) menyatakan bahwa berdasarkan data hasil pengukuran 

nilai absorbansi sampel pada menit ke-20 dengan panjang 

gelombang 517 nm dapat dianalisis pengaruh konsentrasi 

sampel terhadap persentasi aktivitas peredaman radikal DPPH, 

dimana peningkatan konsentrasi sampel berbanding terbalik 

dengan meningkatnya aktivitas peredaman radikal bebas 

DPPH. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sari kunyit 

putih berpotensi sebagai bahan alami yang mampu 

memberikan kandungan antioksidan pada sampel telur asin 

yang ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas 

antioksidan pada konsentrasi yang lebih tinggi. Kemampuan 

antioksidan pada sari kunyit putih berperan dalam peningkatan 

aktivitas antioksidan pada telur asin. Konsentrasi sari kunyit 

putih semakin tinggi, maka nilai absorbansi yang ditunjukkan 

semakin kecil, hal ini menunjukkan antioksidan pada telur asin 

semakin tinggi ditandai dengan perubahan intensitas warna 

ungu menjadi kuning. Perubahan warna ini membutuhkan 

waktu selama ±30 menit dan di letakkan dalam wadah yang 
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tertutup, karena antioksidan tidak tahan terhadap cahaya. 

Oktaviana (2010) menyatakan bahwa antioksidan merupakan 

zat kimia yang secara bertahap akan teroksidasi dengan 

adanya efek seperti cahaya, panas, logam peroksida atau 

secara langsung bereaksi dengan oksigen. Mekanisme kerja 

antioksidan dibagi dalam beberapa jenis diantaranya 

antioksidan primer yaitu senyawa yang mengakhiri rantai 

radikal bebas dalam jenis reaksi oksidasi. Menurut Ketaren 

(2005), antioksidan primer yang paling efektif dan banyak 

digunaan dalam bahan pangan adalah senyawa poliphenolat, 

jika dikombinasikan dengan beberapa jenis asam seperti asam 

askorbat, asam sitrat dan asam fosfat akan mempunyai 

pengaruh synergistic. Synergistic adalah senyawa yang 

mempunyai sedikit sifat antioksidan tetapi dapat memperbesar 

efek dari antioksidan primer. Asam askorbat dan asam sitrat 

memberi efek sinergi terhadap antioksidan yang lain dan 

sering dipakai sebagai antioksidan dalam pangan. 

Kelebihan dari produk telur asin kunyit putih adalah 

salah satu produk pangan yang fungsional. Produk pangan 

fungsional merupakan produk pangan yang memberikan 

senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia seperti zat 

antioksidan. Senyawa antioksidan ini diperoleh dari 

kandungan karoten pada kuning telur dan tambahan dari 

senyawa fenolik yang ada didalam kunyit putih. Senyawa 

fenolik pada rimpang kunyit putih berupa senyawa 

kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, demetoksi-kurkumin 

dan bisdemetoksi-kurkumin dan senyawa aktif minyak atsiri 

yang memberi bau khas pada kunyit putih, sehingga kedua 

senyawa tersebut dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

penambah nafsu makan. Kunyit putih yang digunakan dalam 

penelitian adalah kunyit putih dengan nama latin Curcuma 
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zedoaria, umur rimpang 1 tahun karena memiliki daging yang 

bagus dan besar dan sari yang dihasilkan lebih banyak. Warna 

daging berwarna putih, tetapi sari yang dihasilkan berwarna 

sedikit kuning pekat karena adanya kandungan kurkumin. 

Menurut Melannisa (2011), kunyit putih terdapat beberapa 

jenis yaitu kunyit putih dengan nama latin Curcuma zedoaria 

dengan ciri-ciri batang semu, berbentuk silindris, lunak 

memiliki sifat antikanker lewat kerja imunomodulator dan 

memiliki fungsi sebagai penambah nafsu makan. Kunyit putih 

gombyok memiliki umbi berwarna putih, berbentuk bintil-

bintil yang berkhasiat sebagai anti-diare dan disentri, serta 

kunyit putih dengan nama latin Curcuma mangga memiliki 

rimpang yang bercabang berfungsi menyembuhkan penyakit 

kanker terutama kanker payudara. Rahman et al., (2014) 

menyatakan bahwa Curcuma zedoaria tumbuh hingga satu 

meter tingginya dan daunnya berbentuk persegi panjang. 

Panjangnya mencapai hingga 81 cm dan lebar 18 cm. 

Beberapa spesies dari tanaman ini adalah C. Aeruginosa, C. 

phaeocaulis, C. pallida dan spesies C. zedoaria tercatat 

sebagai obat. 

 

4.3  Pengaruh Konsentrasi Sari Kunyit Putih terhadap 

Total Fenol Telur Asin 

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih terhadap total fenol telur asin 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari kunyit 

putih berbeda nyata (P<0,05) terhadap total fenol, adapun 

perbedaan tersebut dilakukan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) seperti pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata hasil uji total fenol (%) telur asin 

Perlakuan 
Total Fenol 

(%) 

P0 (Tanpa penambahan sari kunyit putih) 0,12±0,010 
a
 

P1 (Penambahan sari kunyit putih 10%) 0,13±0,015 
a
 

P2 (Penambahan sari kunyit putih 20%) 0,14±0,010 
b
 

P3 (Penambahan sari kunyit putih 30%) 0,14±0,005 
b
 

P4 (Penambahan sari kunyit putih 40%) 0,16±0,010 
c
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
 

Hasil rata-rata Tabel 8 menunjukkan bahwa total fenol 

telur asin terendah terdapat pada perlakuan P0 sebesar 

0,12+0,010% kemudian semakin meningkat pada P1 sebesar 

0,13±0,15%; P2 dan P3 sebesar 0,14±0,10 dan 0,14±0,10% 

serta total fenol tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P4 

sebesar 0,16+0,010. Hasil analisis data di atas menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan sari kunyit 

putih, maka semakin tinggi total fenol dalam telur asin. Telur 

asin tanpa penambahan sari kunyit putih memiliki total fenol 

paling rendah, karena tidak ada penambahan total fenol dari 

bahan lain (misal sari kunyit putih) dibandingkan dengan telur 

asin yang diberikan penambahan sari kunyit putih. Penelitian 

ini dilakukan pengujian pada dua sampel yaitu telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih dan telur asin tanpa 

penambahan sari kunyit putih, sehingga dari hasil yang 

diperoleh akan diketahui pengaruh penambahan sari kunyit 

putih terhadap kandungan total fenol pada telur asin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih, maka kandungan total fenol pada 

telur asin semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya 
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penambahan kandungan senyawa fenol dalam kunyit putih 

yang memiliki hubungan sinergisme antara senyawa 

karetonoid dan fenol Salah satu turunan dari senyawa fenol 

seperti senyawa sinamaldehid yang termasuk dalam 

fenilpropanoid. Hal ini sesuai dengan pendapat Sabrina 

(2014), peningkatan kandungan total fenol pada telur asin 

kunyit disebabkan karena adanya hubungan sinergi antara 

karoten pada kuning telur dengan senyawa fenol yang 

berfungsi sebagai antioksidan dalam sari kunyit. Menurut 

Angel (2012), senyawa fenol juga memiliki bioaktif sebagai 

antioksidan. Senyawa golongan fenol gugus hidroksi yang 

tersubstitusi pada cincin benzena dengan posisi orto dan para 

terhadap gugus –OH dan –OR. Senyawa fenol menghambat 

radikal bebas dengan cara mendonorkan protonnya dan 

membentuk radikal yang stabil. Radikal stabil ini terbentuk 

dikarenakan elektron bebas yang terdapat pada radikal 

distabilkan oleh delokalisasi elektron dengan adanya resonasi 

pada cincin aromatik. Selain itu berdasarkan uji fitokimia 

bahwa fraksi etil asetat mengandung senyawa golongan 

fenolik, flavonoid, alkaloid dan saponin. 
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Gambar 9. Peningkatan (%) total fenol telur asin 

 
Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan bahwa 

kandungan total fenol dalam telur asin dari perlakuan P0 

sampai P2 mengalami penurunan dari 8,3% menjadi 7,6% 

kemudian dari P2 ke P3 kandungannya sama, namun terjadi 

peningkatan lagi dari P3 ke P4 sebesar 14%. hal ini 

menunjukkan konsentrasi penambahan sari kunyit putih 

semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kandungan total 

fenol dalam telur asin. 

Tujuan dari pengujian total fenol dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kandungan total fenol pada telur asin 

yang mampu diserap oleh telur asin dengan adanya 

penambahan konsentrasi sari kunyit putih dalam proses 

pembutannya. Senyawa fenol yang ada dalam kunyit putih 

akan masuk melalui pori-pori telur asin sehingga telur asin 

akan memiliki kandungan senyawa fenol yang nantinya akan 

berfungsi sebagai antioksidan. Pengujian total fenol pada 

penelitian ini dilakukan karena kunyit putih memiliki 
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kandungan senyawa fenol seperti kurkuminoid.  Kandungan 

kurkuminoid pada kunyit putih yang teridiri dari kurkumin, 

demetoksi-kurkumin dan bisdemetoksi–kurkumin tidak hanya 

dapat berfungsi sebagai antioksidan dan penambah nafsu 

makan, tetapi juga dapat memberikan warna yang menarik 

pada telur asin, terutama pada warna kuning telur asin. Warna 

kuning telur yang paling bagus terlihat pada perlakuan P4 yaitu 

dengan penambahan sari kunyit putih 40%. Perbedaan warna 

kuning telur pada masing-masing perlakuan seperti pada 

Gambar 10. Rahman et al. (2014) menyatakan bahwa 

kandungan kurkumin yang berwarna kuning dalam Curcuma 

zedoaria selain berfungsi sebagai antioksidan, juga banyak 

digunakan sebagai pemberi warna pada makanan dan 

digunakan dalam berbagai pengobatan berbagai penyakit 

seperti batuk, diabetes dan rematik.  Gambar perbedaan warna 

telur asin dengan berbagai variasi penambahan konsentrasi 

sari kunyit dan tanpa penambahan sari kunyit putih dapat 

dilihat pada Gambar. Menurut Melannisa (2011), beberapa 

jenis Curcuma yang telah diteliti seperti C. xanthorriza, C. 

domestika, C. zedoaria dan lainnya yang tumbuh di Indonesia 

mengandung senyawa kimia yang disebut sebagai 

kurkuminoid antara lain kurkumin 75%, demetoksi-kurkumin 

15-20% dan bisdemetoksi-kurkumin ±3%. Kurkuminoid 

merupakan kelompok senyawa fenolik yang memiliki sifat 

antioksidan dan anti radang.  
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             a              b            c              

                                                          
                               d                     e 
 
Gambar 10.  Perbedaan warna telur asin dengan penambahan 

sari kunyit putih: a. Telur asin tanpa penambahan 

sari kunyit putih, b. Telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih 10%, c. Telur asin 

dengan penambahan sari kunyit putih 20%, d. 

Telur asin dengan penambahan sari kunyit putih 

30%, e. telur asin dengan penambahan sari 

kunyit putih 40% 
 

Berdasarkan analisis phyto-kimia ekstrak metanol dari 

rizoma kunyit putih (Curcuma zedoaria) mengadung alkoloid, 

phenolics, flavonoid, saponin, glycosides, steroids dan 

terpenoids. Adanya kandungan senyawa-senyawa tersebut 

menyebabkan fraki etil asetat dari kunyit putih berperan 

sebagai antioksidan (Sumathi, 2013). Semakin tinggi 
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konsentrasi ekstrak kunyit putih yang diuji kapasitas 

penangkapan radikal bebas semakin meningkat yang 

menunjukkan senyawa antioksidan dalam ekstrak kunyit putih 

sebagai antioksidan primer. Senyawa fenolik dalam ekstrak 

kunyit putih memiliki peran terhadap aktivitas penangkapan 

radikal yang menunjukkan perannya alam (Suroto dan 

Purwanti, 2012). Hal ini membuktikan bahwa adanya 

hubungan antara total fenol dengan aktivitas antioksidan, 

dimana senyawa fenol yang ada dalam kunyit putih mampu 

menghambat radikal bebas dengan cara mendonorkan 

protonnya yaitu atom hidrogen (H). Senyawa fenolat telah 

diketahui berfungsi sebagai antioksidan melalui mekanisme 

penangkapan radikal bebas dan pereduksi. Huang et al. (2005) 

menyatakan bahwa aktivitas antioksidan berbanding lurus 

dengan total fenol, semakin tinggi kandungan fenol dalam 

suatu bahan semakin tinggi pula aktivitasnya sebagai 

antioksidan. 

 

4.4 Pengaruh Konsentrasi Sari Kunyit Putih terhadap 

Kadar Protein Telur Asin 

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih terhadap kadar protein telur asin 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari kunyit 

putih berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar protein, adapun 

perbedaan tersebut dilakukan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) seperti pada Tabel 9. 
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Tabel 9.  Rata-rata hasil uji kadar protein (%) telur asin  

Perlakuan 
Kadar Protein 

(%) 

P0 (Tanpa penambahan sari kunyit putih) 8,94±0,02
 a
 

P1 (Penambahan sari kunyit putih 10%)  9,13±0,13 
ab

 

P2 (Penambahan sari kunyit putih 20%)  9,26±0,29
 bc

 

P3 (Penambahan sari kunyit putih 30%) 9,67±0,02
 d
 

P4 (Penambahan sari kunyit putih 40%) 9,96±0,05
 d
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
 

Hasil rata-rata pada Tabel 9 menunjukkan bahwa 

kadar protein semakin meningkat dengan meningkatnya 

perlakuan. Kadar protein pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan sari kunyit) sebesar 8,94±0,02%, kemudian 

semakin meningkat pada pelakuan P1 sebesar 9,13±0,13%; P2 

sebesar 9,26±0,29
 
%; P3 sebesar 9,67±0,02

 
% dan P4 sebesar 

9,96±0,05
 
%. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi sari kunyit putih, maka semakin 

tinggi kadar protein yang terkandung dalam telur asin. Hal ini 

sesuai dengan bertambahnya konsentrasi sari kunyit putih 

yang diberikan. Peningkatan kadar protein pada telur asin 

disebabkan oleh adanya penambahan kadar protein pada sari 

kunyit putih yang meresap ke dalam telur melalui pori-pori 

cangkang telur secara difusi.  
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Gambar 11. Peningkatan (%) kadar protein telur asin 

 
Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan bahwa 

peningkatan kadar protein dalam sampel telur asin yaitu dari 

perlakuan P0 ke P1 sebesar 2,12%; P1 ke P2  sebesar 1,42 %; P2 

ke P3 sebesar 4,42% dan P3 ke P4 sebesar 3,00%. Peningkatan 

kadar protein tertinggi yaitu dari perlakuan P2 ke P3. 

Penambahan sari kunyit putih juga menyebabkan kadar 

protein pada telur menurun apabila dibandingkan dengan 

kadar protein telur itik bagian putih, dimana Menurut 

Simanjuntak (2013), kandungan protein dalam telur itik bagian 

putih sebesar 11%, sedangkan kuning telur sebesar 17%. 

Berdasarkan hasil penelitian Rosita (2014), rata-rata 

kandungan protein pada putih telur asin kunyit yaitu 9,88%-

11,74%. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi garam yang 

berbeda berbanding terbalik dengan kandungan protein total 

pada hasil olahan telur asin. Semakin banyak penambahan 

larutan garam yang diberikan pada proses pengasinan, kadar 

2.12 

1.42 

4.42 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

P1-P0 P2-P1 P3-P2 P4-P3 

J
u

m
la

h
 p

en
in

g
k

a
ta

n
 (

%
) 

Jarak antar perlakuan 



44 

 

protein dalam telur semakin menurun, artinya kualitas telur 

asin yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi 

garam dan lama perendaman telur dalam larutan garam. 

Menurut Amir (2012), kandungan protein pada telur asin 

mengalami perubahan setelah mengalami proses pengasinan. 

Perbedaan konsentrasi garam yang digunakan dalam proses 

pengolahan telur asin berpengaruh terhadap penurunan kadar 

protein. 

Penurunan kadar protein ini disebabkan oleh proses 

pemanasan saat sari kunyit putih di pasteurisasi dan telur asin 

di rebus pada suhu tinggi yaitu ±100
0
C serta larutan garam 

yang masuk ke dalam telur, sehingga menyebabkan 

kandungan protein yang ada dalam sari kunyit putih dan telur 

asin terdenaturasi atau mengalami penurunan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nurrahmawati (2011), protein yang terdapat 

dalam bahan pangan mudah mengalami perubahan-perubahan, 

salah satunya yaitu dapat terdenaturasi oleh perlakuan 

pemanasan. Denaturasi protein dapat diartikan suatu 

perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier 

dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan 

ikatan-ikatan kovalen. Denaturasi juga dapat diartikan suatu 

proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobilik, 

ikatan garam dan terbukanya lipatan atau wiru molekul 

protein. Putra (2014) menambahkan bahwa bahan penyusun 

terbesar dari putih telur setelah air adalah protein. Protein 

putih telur terdiri atas protein serabut dan protein globular. 

Protein globular larut dalam larutan garam dan asam encer, 

juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, 

konsenterasi garam pelarut asam dan basa dibandingkan 

protein serabut. Protein ini juga mudah terdenaturasi.  
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Oktaviani (2012) menyatakan bahwa pada telur asin 

terdapat penambahan garam yang dapat menurunkan daya 

larut protein. Penurunan daya cerna dikarenakan terhambatnya 

penetrasi enzim ke dalam substrat protein atau karena 

tertutupnya sisi protein yang dapat diserang enzim karena 

terjadinya ikatan silang tersebut. Menurut Winarno (2004), 

apabila larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein 

akan berkurang, akibatnya protein akan terpisah sebagai 

endapan. Garam telah menggumpalkan proteinnya, sehingga 

penyerapannya didalam tubuh tidak semudah penyerapan 

protein telur mentah. Protein pada telur bebek rebus berbeda 

signifikan dengan telur bebek rebus asin. Proses pemanasan 

yang berlebihan dengan suhu tinggi sehingga protein 

terhidrolisis dan sebagian airnya terlarut lebih banyak. Suhu 

yang tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan 

menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau 

bergetar sangat cepat sehingga merusak ikatan molekul 

tersebut.  

 

1.5 Pengaruh Konsentrasi Sari Kunyit Putih terhadap 

Kadar Garam Telur Asin 

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih terhadap kadar garam telur asin 

yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari kunyit 

putih berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar garam, adapun 

perbedaan tersebut dilakukan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) seperti pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rata-rata hasil uji kadar garam (%) telur asin  

Perlakuan 
Kadar Garam 

% 

P0 (Tanpa penambahan sari kunyit putih) 2,89±0,06
 b
 

P1 (Penambahan sari kunyit putih 10%) 2,77±0,13
 a
 

P2 (Penambahan sari kunyit putih 20%) 2,69±0,16
 a
 

P3 (Penambahan sari kunyit putih 30%) 2,59±0,04
 a
 

P4 (Penambahan sari kunyit putih 40%) 2,43±0,04
 a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
 

Hasil Rata-rata pada Tabel 10 menujukkan bahwa kadar 

garam telur asin kunyit putih semakin menurun dengan 

bertambahnya konsentrasi sari kunyit putih yang diberikan. 

Kadar garam telur asin pada perlakuan P0 sebesar 2,89±0,06; 

P1 sebesar 2,77±0,13; P2 sebesar 2,69±0,16; P3 sebesar 

2,59±0,04 dan P4 sebesar 2,43±0,04%. Berdasarkan hasil 

penelitian ini semua perlakuan menghasilkan kadar garam 

telur asin di atas 2%. Artinya proses pengasinan pada 

penelitian ini sudah dapat menghasilkan telur asin yang 

memenuhi salah satu syarat standar mutu SNI yaitu kandungan 

garam dalam telur asin minimal 2% (Badan Standarisasi 

Nasional, 1996). Garam akan masuk ke dalam telur dengan 

cara merembes melalui pori-pori cangkang telur, kemudian 

menuju kebagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. Garam 

NaCl mula-mula akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan 

ion chlor (Cl-). Ion chlor inilah yang sebenarnya berfungsi 

sebagai bahan pengawet, dengan menghambat pertumbuhan 

mikroba pada telur (Asih, 2010). Masuknya garam dalam telur 

selama proses pemeraman melalui mekanisme difusi. Difusi 
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merupakan peristiwa dimana partikel akan bergerak dari 

konsentrasi tinggi menuju rendah dan melewati membran semi 

permeable, sehingga tercapai konsentrasi kedua zat seimbang 

(Wikanastri, 2004). Peristiwa difusi garam pada telur dapat 

terjadi karena adanya sifat permeablitas dari cangkang dan 

membran telur. Semakin lama perendaman menyebabkan 

konsentrasi NaCl larutan garam menurun, tetapi meningkatkan 

konsentrasi NaCl dalam telur (Kautsar, 2005). 

 

 
Gambar 12. Peningkatan (%) kadar garam telur asin 

 
Berdasarkan Gambar 12 menunjukkan bahwa 

penurunan kadar garam dalam telur asin yaitu dari perlakuan 

P0 ke P1 sebesar 4,33%; P1 ke P2  sebesar 2,97 %; P2 ke P3 

sebesar 3,86% dan P3 ke P4 sebesar 6,58%. penurunan kadar 

garam tertinggi yaitu dari perlakuan P3 ke P4. Hasil rata-rata 

pengujian kadar garam dari yang terkecil yaitu perlakuan P4 

sebesar 2,43±0,04%; P3 sebesar 2,59±0,04%; P2 sebesar 

2,69±0,16%; P1 sebesar 2,77±0,13%
 
dan yang terbesar

 
P0 

4.33 

2.97 

3.86 

6.58 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

P0-P1 P1-P2 P2-P3 P3-P4 

J
u

m
la

h
 p

en
in

g
k

a
ta

n
 (

%
) 

Jarak antar perlakuan 



48 

 

sebesar 2,89±0,06%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penurunan kadar tersebut disebabkan adanya pengaruh sari 

kunyit putih yang ditambahkan pada proses pembuatan telur 

asin terhadap kepekatan larutan garam. Sifat kunyit yang 

membentuk gel mampu menyelubungi garam sehingga rasa 

asin kurang terasa dan kadar garam menurun. Semakin banyak 

penambahan larutan garam dalam proses pengasinan akan 

meningkatkan daya simpan, namun rasa telur menjadi semakin 

asin. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rosita (2014), 

Kunyit diketahui memiliki kandungan vitamin C yang cukup 

tinggi yaitu 26 mg per 100 g rimpang kunyit, sehingga dapat 

dipahami apabila semakin banyak penambahan sari kunyit, 

maka kadar garam dalam telur asin semakin menurun. Hal ini 

disebabkan pencampuran antara vitamin C dengan garam 

beriodium menyebabkan terbentunya iodium bebas dan air. 

Amir (2012) menyatakan bahwa garam merupakan faktor 

utama dalam proses pengasinan telur berfungsi sebagai bahan 

pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga 

meningkatkan daya simpannya. Semakin tinggi kadar garam 

yang diberikan dalam proses pengasinan telur maka semakin 

meningkatkan daya simpannya. Namun, tingginya kadar 

garam yang digunakan akan menyebabkan banyaknya jumlah 

garam yang masuk ke dalam isi telur. Hal ini ditandai semakin 

asinnya telur yang diberikan jumlah garam yang tinggi dalam 

proses pengasinan. Menurut Kastaman (2010), peningkatan 

konsentrasi garam telur berarti terjadi penurunan gaya 

penggerak laju difusi air dari telur menuju larutan garam, 

sehingga nilai kehilangan air telur pun menurun. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% pada Tabel 10 

menunjukkan bahwa kadar garam pada telur asin dengan 

penambahan konsentrasi sari kunyit putih yang berbeda pada 
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perlakuan P0 memiliki perbedaan pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap P1, P2, P3 dan P4. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan sari kunyit 

putih menyebabkan kadar garam telur asin yang disebabkan 

oleh semakin berkurangnya konsentrasi larutan garam yang 

diberikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuniati (2012), dimana konsentrasi garam 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

karakteristik telur asin terutama pada kadar protein. 

Konsentrasi garam yang diberikan semakin banyak, maka 

kandungan garam pada telur juga semakin meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian Pengaruh Penambahan 

Sari Kunyit Putih (Curcuma zedoaria) dalam proses 

pengasinan telur adalah:  

1. Penambahan sari kunyit putih pada proses pengasinan 

telur mampu meningkatkan aktivitas antioksidan, total 

fenol dan kadar protein, namun menurunkan kadar 

garam pada telur asin. 

2. Perlakuan terbaik dalam penelitian yaitu P4 dengan 

penambahan sari kunyit putih sebanyak 40% yang 

memiliki aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC50 

sebesar 99,80±0,05 mg/g, total fenol sebesar 

0,16±0,01%, kadar protein sebesar 9,96±0,05% dan 

kadar garam sebesar 2,43±0,04%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

menggunakan sari kunyit putih dengan konsentrasi 40% 

sebagai bahan tambahan pada proses pembuatan telur asin. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur pengujian aktivitas antioksidan 
 

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode 

DPPH dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 516 nm mengikuti prosedur Molyneux (2004) dan 

Zuhra (2008) yaitu: 

a. Prinsip Metode DPPH 

Pengukuran penangkapan radikal bebas dalam pelarut 

organik polar seperti etanol atau metanol pada suhu kamar 

oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan 

yang mampu memberikan elektronnya pada elektron yang 

tidak berpasangan. 
 

b. Preparasi Sampel 

1. Dimbang sampel (putih dan kuning telur) yang telah 

dihaluskan sebanyak 0,5 g. 

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL 

3. Ditambahkan metanol 50 mL, kocok pelan sampai 

semua tercampur. 

4. Disaring larutan tersebut menggunakan kertas saring 

dan corong. 

5. Ditampung larutan hasil saringan didalam Erlenmeyer. 

6. Dibuat pengenceran sebanyak: 

- Larutan Induk 10.000 ppm: dibuat konsentrasi 

7500 ppm, 8000 ppm, 8500 ppm, 9000 ppm dan 

9500 ppm. 

7. Diambil larutan yang sudah di saring sesuai dengan 

konsentrasi yang dibuat dan masukkan ke dalam labu 

ukur 10 mL, kemudian tambahkan metanol sampai 

batas merah. 
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8. Setelah itu larutan tersebut dipindahkan kedalam 

tabung reaksi dan ditutup menggunakan aluminium 

foil. 
 

c. Pembuatan Larutan DPPH (Di-Phenyl-Pykril-Hydrazil) 

1. Disiapkan bubuk DPPH dan larutan metanol 

2. Dimasukkan bubuk DPPH kedalam botol gelap 

3. Ditambahkan 10 mL methanol untuk 0,0008 g DPPH 

4. Dikocok pelan hingga tercampur semua dan tutup 
 

d. Prosedur Analisa IC50 metode DPPH 

1. Diambil larutan yang sudah siap sesuai konsentrasi 

sebanyak 0,5 mL menggunakan mikro-pipet 

masukkan kedalam tabung reaksi. 

2. Ditambahkan 3,5 mL larutan DPPH dan tutup tabung 

reaksi menggunakan aluminium foil. 

3. Divortex hingga larutan homogen. 

4. Didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang 

(indikator pengujian DPPH yang ditambahkan 

metanol yang semula berwarna ungu menjadi kuning 

akibat penangkapan radikal bebas oleh senyawa 

antioksidan)  

5. Diukur absorbansinya menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis pada λ= 516 nm. 

6. Dibuat kurva regresi linear (dari konsentrasi dan 

absorbansi). 

7. Dihitung nilai IC50 (nilai µ dari persamaan regresi). 

Perhitungan : y = ax+b 

 

 

 

 



61 

 

Lampiran 2. Prosedur pengukuran total fenol 
 

Uji kandungan total fenol ditentukan dengan metode 

Follin-Ciocalteu  menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada  panjang gelombang 360 nm (Bhaskar, 2011 dan 

Tursiman, 2012). 

a. Persiapan sampel 

1. Diambil sampel kuning dan putih telur yang sudah 

dihaluskan sebanyak ±2 g, lalu masukkan kedalam 

labu ukur 100 mL. 

2. Ditambahkan 50 mL aquades, kocok hingga homogen. 

3. Tambahkan aquades lagi sampai batas merah (hingga 

100 mL) sebagai larutan induk. 

4. Disaring larutan menggunakan kertas saring. 

5. Diambil 10 mL larutan di atas kemudian dilakukan 

pengenceran sebanyak 10x 
 

b. Prosedur kerja penentuan total fenol 

1. Diambil 10 mL contoh air. 

2. Ditambahkan 1 mL pereaksi A dan 0,5 mL NaOH 8%. 

3. Divorteks kemudian dibiarkan selama 30-40 menit 

sampai terbentuk warna merah. 

4. Dibaca dengan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 360 nm dan catat absorbansinya. 

5. Dilakukan penentuan kurva standar dengan penentuan 

sampel. Perhitungan total fenol sampel berdasarkan 

hasil ploting nilai absorbansi pada kurva standar.   

6. Dinyatakan kandungan total fenol sebagai % yang 

diperoleh dari  rumus: 

% Phenol = 
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Dimana : 

ppm = 
                 

    
 

Slop = 
   

   

Keterangan: 

- Pereaksi A  = 150 mL asam sulfinat 7,64% dalam NaOH 

8% + 30 mL H2SO4 (1:3)  

+ 150 mL NaNO2 4,8% (setiap 

larutan ditambahkan sedikit demi 

sedikit sambil diaduk, kemudian 

didinginkan pada suhu 0-10
0
C 

(kulkas selama 30 menit) 

 

- Standar Fenol        X      Y 

= 1 ppm            0,18 A 

= 2 ppm            0,28 A 

= 3 ppm            0,39 A 

= 4 ppm            0,47 A 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar protein 
 

Pengujian kadar protein menggunakan metode semi-

mikro kjeldhal, mengikuti metode kerja SNI 01- 2891-1992 

yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip 

Senyawa nitrogen diubah menjadi ammonium sulfat oleh 

H2SO4 pekat. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan 

dengan NaOH. Amoniak yang dibebaskan diikat dengan 

asam borat dan kemudian dititar dengan larutan baku 

asam. 
 

b. Cara kerja 

Destruksi: 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,51 g, masukkan ke 

dalam labu kjeldahl 100 mL. 

2. Ditambahkan 10 mL H2SO4 pekat dan tablet kjeldhal 

3. Dipanaskan di atas pemanas listrik (proses destruksi) 

atau api pembakar sampai mendidih dan larutan 

menjadi jernih kehijau-hijauan (sekitar 1 jam). 

4. Dibiarkan dingin, kemudian labu ditambahkan 

aquadest 50 mL 

Destilasi: 

1. Dipindahkan sampel kedalam Erlenmeyer 

2. Ditambahkan 50 mL NaOH dan 50 mL aquades 

3. Didestilasi ±20 menit 

- Disisi lain alat destilasi dipasang erlenmeyer yang 

berisi 50 mL asam borat 3% 

- N yang menguap ditampung di dalam Erlenmeyer 

yang berisi asam borat 

5. Diencerkan dan masukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, tepatkan sampai tanda garis. 
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6. Dibilas ujung pendingin dengan air suling. 

Titrasi: 

1. Ditambahkan indikator methyl-orange 1% (2 tetes) 

hasil larutan yang didapat 

2. Dititrasi menggunakan H2SO4 0,08396 N sampai 

terbentuk endapan merah bata. 

3. Diamati berapa mL jumlah yang digunakan. 

4. Dilakukan titrasi blanko. 

5. Dilakukan perhitungan: 

 

% Kadar protein = 
                          

                 
      

 

Dimana: 

N = 0,08396 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian kadar garam (NaCl) 
 

Pengujian kadar garam (%) menggunakan cara Kohman 

mengikuti prosedur Sudarmadji (1997) yaitu: 

a. Pembuatan larutan 0,1 AgNO3 

Ditimbang 16,989 g AgNO3 murni yang telah dikeringkan 

pada suhu 120
0
C. Larutkan dalam aquades sampai tepat 1 

liter. 
 

b. Standarisasi larutan 0,1 AgNO3 

Berat molekul atau berat equivalen AgNO3 adalah 169,89 

maka 8,5 g AgNO3 yang dilarutkan menjadi 500 mL 

dengan aquades akan didapatkan larutan ± 0,1 N. Larutan 

ini disimpan dalam botol yang berwarna dan ditutup rapat. 

- Ditimbang ± 200 mg KCl (BM 74,55), dipindahkan 

kedalam Erlenmeyer dan dibuat 3 kali ulangan. Kristal 

tersebut dilarutkan dengan aquades 25 mL, ditambah 

2-3 tetes larutan jenuh K2CrO4 dan dititrasi dengan 

larutan AgNO3 yang akan distandarisasi sampai warna 

merah-jambu-oranye (warna dari Ag2CN2O). 

- Perhitungan: N dihitung berdasarkan hasil rata-rata 3 

kali ulangan 

N.AgNO3= 
     

                      
 

 

- Untuk larutan AgNO3 0,02 N, dilarutkan 3,4 g AgNO3 

dalam aquades sampai 1 liter. 
 

c. Pengambilan sampel 

- Ditimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 0,2 

g. 
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- Dipanaskan dalam separatory funnel dengan 10-20 

mL aguades panas dan ditunggu sampai semua garam 

NaCl larut dan terpisah dengan lemak. 

- Ditampung cairan sari atau cucian dalam wadah dan 

dicampurkan. 

- Ditambahkan 2 mL kalium khromat 1% dan titrasi 

dengan AgNO3 0,1 N perlahan-lahan sampai warna 

menjadi merah bata. 

- Perhitungan:  

% NaCl= 
                          

              
        

 

 Dimana:  

 N AgNO3= 0,04797 
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Lampiran 5. Prosedur kerja pembuatan telur asin kunyit    

 putih 
 

Proses pembuatan telur asin kunyit putih dilaksanakan 

dalam beberapa tahap (modifikasi Andriyanto, 2013), sebagai 

berikut: 

a. Persiapan bahan  

Bahan yang digunakan adalah telur itik di pilih (sortasi) 

yang bermutu baik (kerabang tidak retak atau pecah dan 

ukuran telur seragam), kemudian di cuci bersih dengan air 

dan dikeringkan dengan dianginkan serta cangkang telur 

diamplas. 
 

b. Pembuatan larutan garam jenuh 

- Disiapkan air sebanyak 1000 mL di dalam panci dan 

letakkan di atas kompor dengan api kecil. 

- Dimasukkan garam sebanyak 435 g sedikit demi 

sedikit sambil diaduk secara perlahan sampai garam 

larut dalam air. 

- Setelah beberapa saat ± 20 menit jika garam sudah 

tidak dapat larut lagi dalam air, maka larutan tersebut 

sudah jenuh. 

- Kemudian matikan kompor 

- Larutan garam jenuh didinginkan ±15 menit. 
 

c. Pembuatan sari kunyit putih 

- Disiapkan ± 4 kg kunyit putih untuk 60 butir telur itik. 

- Dicuci dengan air mengalir sampai bersih. 

- Dikupas kunyit putih sampai terlihat dagingnya, 

kemudian dicuci lagi dengan air mengalir. 

- Ditimbang 1 kg kunyit putih kupas untuk 20 butir 

telur itik sebagai ulangan ke-1. 
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- Dijuicer untuk diambil sarinya (1 kg kunyit putih 

membutuhkan waktu ±2 menit) dan 1 kg kunyit putih 

kupas menghasilkan 500 mL sari kunyit. 

- Sari kunyit yang didapat dimasukkan kedalam panci 

kecil untuk di pasteurisasi dengan suhu 80
0
C selama 

15 menit dan diaduk secara perlahan-lahan. 

Pasteurisasi ini menggunakan metode holding. 
 

d. Pembuatan telur asin kunyit putih 

- Disiapkan telur itik, larutan garam jenuh, sari kunyit 

putih, toples, gelas ukur dan pengaduk. 

- Dimasukkan 4 butir telur itik pada masing-masing 

toples, kemudian tambahkan larutan garam dan sari 

kunyit putih sesuai dengan konsentrasi yaitu 0%, 10%, 

20%, 30% dan 40%. Perbandingan antara larutan 

garam jenuh dan sari kunyit putih sebagai berikut: 

 0%     = dalam 1 toples berisi 4 butir telur +  

  500 mL larutan garam. 

 10%  = dalam 1 toples berisi 4 butir telur + 450  

mL larutan garam + 50 mL sari kunyit. 

 20%  = dalam 1 toples berisi 4 butir telur + 400  

mL larutan garam + 100 mL sari kunyit. 

 30%  = dalam 1 toples berisi 4 butir telur + 350  

mL larutan garam + 150 Ml sari kunyit. 

 40%  = dalam 1 toples berisi 4 butir telur + 300  

 mL larutan garam + 200 mL sari kunyit. 

- Diaduk perlahan agar kedua larutan tersebut homogen. 

- Ditutup toples dan beri label 

- Disimpan telur dalam suhu ruang dengan lama 

perendaman selama 10 hari. 
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- Diangkat telur dan cuci telur dengan air mengalir, 

kemudian keringkan dengan tisu atau diangin-

anginkan. 

- Dikukus telur asin (tanpa penutup) selama 60 menit 

pada suhu 70-80
0
C. 

- Setelah telur asin kunyit putih dingin, dilakukan 

pengujian untuk 4 variabel. 
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Lampiran 6. Lembar penilaian urutan pentingnya  

peranan variabel terhadap mutu produk 

(Idris, 2003) 
 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji dengan proses 

pengasinan telur dengan penambahan sari kunyit putih 

menggunakan lembar penilaian seperti berikut: 

 

Produk   : Telur asin kunyit putih 

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

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

 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-

masing variabel di bawah ini berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel tersebut, mulai dari yang kurang 

penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-4. 

Atas partisipasinya terimakasih 

  

Variabel Nilai 

Aktivitas Antioksidan  

Total Fenol  

Kadar Protein  

Kadar Garam  

 

2. Variabel diturunkan sesuai prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel dengan 

kontribusi 1 sampai 4 

4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot 

variabel yang dibagi bobot total 
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5. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus : 

Nilai efektivitas :  
                                        

                            
 

Untuk variabel dengan niai rata-rata semakin besar 

semakin baik, maka rata-rata tertinggi sebagai niai 

terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin tidak baik 

maka rata-rata terendah sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan 

dengan nilai efektivitas 

7. Nilai hasil semua variabel dijumlahkan 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 7. Data hasil penelitian uji aktivitas antioksidan  

IC50 (mg/g) telur asin dengan penambahan 

sari kunyit yang berbeda 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 

P0 190,05 191,95 190,58 572,58   190,86±  0,98 

P1 175,95 175,50 174,90 526,35   175,45±  0,52 

P2 157,52 156,80 156,53 470,85   156,95±  0,52 

P3 128,90 127,05 128,54 384,49   128,16±  0,98 

P4   99,87   99,77   99,77 299,41     99,80±  0,05 

Jumlah 752,29 751,07 750,32 2253,68     751,22± 0,99 

Diketahui: ∑Xijk = 2253,68; n = 15 dan ∑Xij
2  

= 354695,20 

 

Analisis ragam:  

1. Faktor Koreksi =  
        

 
 

   = 
        

  
 

   = 338604,90 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JKTotal = ∑Xij
2 
– FK 

 =(190,05+175,95
2
+……+9,77

2
) – 338604,90 

 = 354695,20– 338604,90 

 = 16090,30 

 

b. JKPerlakuan  = 
     

    

 

   
 – FK 

 = 
                                      

 
 – FK 

 = 354690,27– 338604,90 = 16085,37 
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c. JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 16090,30 – 16085,37 

 = 4,93 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 16090,30 4022,57 8159,37** 3,48 5,99 

Galat 10     4,93     0,493 
   

Total 14 16443,55         

Keterangan: F hitung > F tabel 1%, maka faktor perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan telur 

asin. 
 
Uji Jarak Berganda Duncan: 

Sx  =            

 =          

 =         

 = 0,405 

 

TABEL NILAI KRITIS DMRT 1% 

P 2 3 4 5 

R(4, 10, 0,01) 4,48 4,73 4,88 4,96 

Nilai DMRT 1% 1,81 1,91 1,97 2,00 
 

DMRT 1% =  R.              

                     

   = 4,48.                

   = 4,48.0,405  

   = 1,81 
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Perlakuan Rata-rata Rata-rata+DMRT 1% Notasi  

P4 99,80 101,61 a 

P3 128,16 130,07 b 

P2 156,95 158,92 c 

P1 175,45 177,45 d  

P0 190,86 
 

e 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 8. Data dan analisa statistik uji total fenol (%)  

 telur asin dengan penambahan sari kunyit   

 yang berbeda 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 

P0 0,12 0,11 0,13 0,36 0,12±0,050 

P1 0,15 0,13 0,12 0,40 0,13±0,015 

P2 0,13 0,15 0,14 0,42 0,14±0,010 

P3 0,14 0,14 0,15 0,43 0,14±0,005 

P4 0,16 0,15 0,17 0,48 0,16±0,010 

Jumlah 0,70 0,68 0,71 2,09 0,69±0,015 

Diketahui: ∑Xijk = 2,09, n = 15, dan ∑Xij
2  

= 0,294 

 

Analisis ragam:  

1. Faktor Koreksi =  
        

 
 

= 
     

  
 

   = 0,291 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JKTotal = ∑Xij
2 
– FK 

 = (0,12
2
+0,11

2
+0,13

2
+……+0,17

2
) – 0,291 

 = 0,294– 0,291 

 = 0,003 

 

b. JKPerlakuan = 
     

    

 

   
 – FK 

 = 
                             

 
 – FK 

 = 0,293 – 0,291 = 0,002 
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c. JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 0,003 – 0,002 

   = 0,001 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 0,002 0,0005 5,00* 3,48 5,99 

Galat 10 0,001 0,0001 
   

Total 14 0,008         

Keterangan: F hitung > F tabel 5%, maka faktor perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap total fenol telur asin. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Sx  =            

 =           

 =           

 = 0,0057 

 

TABEL NILAI KRITIS DMRT 1% 

P 2 3 4 5 

R(4, 10, 0,05) 3,15 3,30 3,37 3,43 

Nilai DMRT 5% 0,0179 0,0188 0,0192 0,0195 

 

DMRT 5% =  R.             

                     

   = 3,15.                

   = 3,15.0,0057 

   = 0,017 
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Perlakuan Rata-rata Rata-rata+DMRT 1% Notasi  

P0 0,12 0,137 a 

P1 0,13 0,148 a 

P2 0,14 0,159 b 

P3 0,14 0,159 b 

P4 0,16 
 

c 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Lampiran 9. Data dan analisa uji kadar protein (%) telur  

asin dengan penambahan sari kunyit putih 

yang berbeda 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 

P0 8,92 8,95 8,96 26,83 8,94±0,02 

P1 9,15 9,25 9,00 27,40 9,13±0,13 

P2 9,41 9,44 8,92 27,77 9,26±0,29 

P3 9,67 9,65 9,69 29,01 9,67±0,02 

P4 9,91 10,01 9,95 29,87 9,96±0,05 

Jumlah 47,06 47,3 46,52 140,88 47,00±0,04 

Diketahui: ∑Xijk = 140,88,  n = 15, dan ∑Xij
2  

= 1262,343 

 

Analisis ragam:  

1. Faktor Koreksi =  
        

 
 

   = 
       

  
 

   = 1323,14 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JKTotal = ∑Xij
2 
– FK 

 = (8,92
2
+8,95

2
+8,96

2
+……+9,95

2
) – 1323,14 

 = 1325,40 – 1323,14 

 = 2,26 

 

b. JKPerlakuan  = 
     

    

 

   
 – FK 

   = 
                                  

 
 – FK 

   = 1325,19 – 1323,14 = 2,05 
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c. JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

   = 2,26 – 2,05 

   = 0,21 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 2,05 0,512 24,38** 3,48 5,99 

Galat 10 0,21 0,021 
   

Total 14 1,743         

Keterangan: Fhitung > Ftabel 1%, maka faktor perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar protein telur asin. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Sx  =            

 =          

 =        

 = 0,083 

 

TABEL NILAI KRITIS DMRT 1% 

P 2 3 4 5 

R(4, 10, 0,01) 4,48 4,73 4,88 4,96 

Nilai DMRT 1% 0,371 0,392 0,405 0,411 

 

DMRT 1% =  R.              

   =                 

   = 4,48.            

   = 4,48.0,083 

   = 0,371 
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Perlakuan Rata-rata Rata-rata+DMRT 1% Notasi  

P0 8,94 9,31 a 

P1 9,13 9,52 ab 

P2 9,26 9,66 bc 

P3 9,67 10,01 d 

P4 9,96 
 

d 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



81 

 

Lampiran 10. Data dan analisa uji kadar garan (%) telur  

asin dengan penambahan sari kunyit putih 

yang berbeda 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
U1 U2 U3 

P0 2,95 2,82 2,89 8,66 2,89±0,06 

P1 2,88 2,62 2,80 8,30 2,77±0,13 

P2 2,76 2,50 2,81 8,07 2,69±0,16 

P3 2,55 2,59 2,64 7,78 2,59±0,04 

P4 2,47 2,38 2,43 7,28 2,43±0,04 

Jumlah 13,61 12,91 13,57 40,09 13,40±0,39 

Diketahui: ∑Xijk = 40,09, n = 15, dan ∑Xij
2  

= 107,62 

 

Analisis ragam:  

1. Faktor Koreksi =  
        

 
 

   = 
      

  
 

   = 107,147 

 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

a. JKTotal = ∑Xij
2 
– FK 

 = (2,95
2
+2,82

2
+2,89

2
+……+2,43

2
) - 105,284 

 = 107, – 105,284 

 = 0,60 

 

b. JKPerlakuan = 
     

    

 

   
 – FK 

  = 
                             

 
 – FK 

  = 105,619 – 105,284 = 0,335 
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c. JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 0,60 – 0,335 

   = 0,265 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

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

Perlakuan 4 0,335 0,083 7,59** 3,48 5,99 

Galat 10 0,265 0,0265 
   

Total 14 0,6         

Keterangan: F hitung > F tabel 1%, maka faktor perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar garam telur asin. 
 
Uji Jarak Berganda Duncan: 

Sx  =            

 =           

 =         

 = 0,094 

 

TABEL NILAI KRITIS DMRT 1% 

P 2 3 4 5 

R(4, 10, 0,01) 4,48 4,73 4,88 4,96 

Nilai DMRT 

1% 
0.421 0,444 0,458 0,466 

 

DMRT 1% =  R.              

   = 4,48.                 

   = 4,48.             

   = 4,48.0,094 

   = 0,421 
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Perlakuan Rata-rata Rata-rata+DMRT 1% Notasi  

P4 2,43 2,851 a 

P3 2,59 3,034 a 

P2 2,64 3,098 a 

P1 2,70 3,166 a 

P0 2,89 
 

b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 11. Perhitungan penentuan perlakuan terbaik  

terhadap telur asin dengan penambahan 

konsentrasi sari kunyit putih yang berbeda 
 
Tabel 1. Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing 

variabel dan perlakuan 

Perlakuan 

Aktivitas 
Antioksidan 

Total 
Fenol 

Kadar 
Protein 

Kadar 
Garam 

mg/g   % % % 

P0   190,86* 0,12* 8,94* 2,89* 

P1   175,45 0,13 9,13 2,77 

P2   156,95 0,14 9,26 2,69 

P3   128,16 0,14 9,67 2,59 

P4     99,80** 0,16** 9,96** 2,43** 

Keterangan:    *   Nilai terjelek 

** Nilai terbaik 
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Tabel 2. Data nilai variabel terpenting oleh responden 

Responden 

Aktivitas 

Antioksidan 

Total 

Fenol 

Kadar 

Protein 

Kadar 

Garam 

mg/g   % % % 

1 4 2 1 3 

2 4 3 1 2 

3 4 3 1 2 

4 2 1 3 4 

5 2 1 4 3 

6 2 1 3 4 

7 3 1 2 4 

8 4 1 2 3 

9 3 1 2 4 

10 2 1 3 4 

11 2 1 3 4 

12 2 1 4 3 

13 3 4 1 2 

14 2 3 4 1 

15 2 3 4 1 

Jumlah 41 27 38 44 

Rata-rata 2,73 1,80 2,53 2,93 

Rangking II IV III I 
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Tabel 3. Data perhitungan perlakuan terbaik 

Variabel  BV BN 
P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Aktivitas 

Antioksidan 
0,93 0,27 0,00 0,00 0,16 0,04 0,37 0,10 0,68 0,18 1,00 0,27 

Total Fenol 0,61 0,18 0,00 0,00 0,25 0,04 0,50 0,09 0,50 0,09 1,00 0,18 

Kadar 

Protein 
0,86 0,25 0,00 0,00 0,27 0,06 0,54 0,13 0,96 0,24 1,00 0,25 

Kadar 
Garam 

1,00 0,29 0,00 0,00 0,26 0,07 0,43 0,12 0,65 0,19 1,00 0,29 

Total 3,40     0,00   0,21   0,44   0,70   0,99* 

Keterangan: * Nilai Hasil perlakuan terbaik 

 

Rumus perhitungan:

1. Bobot Variabel =
                          

                   
  

 

2. Bobot Normal =  
                            

                    
 

 

3. Nilai Efektifitas  

Ne = 
                                        

                            
 

 
4. Nilai Hasil (Nh) =   BN x Ne 


