
EVALUASI SIFAT FUNGSIONAL PUTIH TELUR  

AYAM ARAB DENGAN PENGARUH LAMA SIMPAN 

DAN PENAMBAHAN ASAM SITRAT DITINJAU 

BERDASARKAN FOAMING PROPERTIES DAN 

WAKTU KOAGULASI 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

 

Muji Lestari 

NIM. 125050100111034 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016  



EVALUASI SIFAT FUNGSIONAL PUTIH TELUR  

AYAM ARAB DENGAN PENGARUH LAMA SIMPAN 

DAN PENAMBAHAN ASAM SITRAT DITINJAU 

BERDASARKAN FOAMING PROPERTIES DAN 

WAKTU KOAGULASI 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

 

Muji Lestari 

NIM. 125050100111034 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 



EVALUASI SIFAT FUNGSIONAL PUTIH TELUR  

AYAM ARAB DENGAN PENGARUH LAMA SIMPAN 

DAN PENAMBAHAN ASAM SITRAT DITINJAU 

BERDASARKAN FOAMING PROPERTIES DAN  

WAKTU KOAGULASI 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Muji Lestari 

NIM. 125050100111034 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal: Senin/ 11 April 2016 

 

      Tanda tangan    Tanggal 

Pembimbing Utama: 

Dr.Ir. Imam Thohari, MP      ......................    .................. 

NIP. 19590211 198601 1 002 

 

Pembimbing Pendamping: 
Firman Jaya, S.Pt, MP     ......................    .................. 

NIP. 19820308 201012 1 001 

 

Dosen Penguji: 

Dr.Ir. Purwadi, MS     ......................    .................. 

NIP. 19600616 198701 1 001 

 

Anie Eka Kusumastuti, S.Pt, MP     ......................    .................. 

NIP. 19800529 200501 2 001 

 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Suyadi, MS 

NIP. 19620403 198701 1 001 

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



i 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Blitar pada tanggal 15 Maret 

1994 sebagai putri dari Bapak Mujiman dan Ibu Supartini. 

Tahun 2006 penulis lulus dari SDN Jingglong 1 Sutojayan 

Blitar, kemudian pada tahun 2009 lulus dari MTsN Jabung 

Talun Blitar, dan tahun 2012 lulus dari MAN Tlogo Blitar. 

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang melalui jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tulis pada tahun 

2012 dan mendapat bantuan beasiswa Bidikmisi dari DIKTI.  

Penulis pernah mengikuti beberapa kompetisi 

dibidang akademik semenjak di bangku sekolah, yaitu menjadi 

juara 3 Olimpiade Matematika dan IPA (MIPA) Tingkat MTs 

Se-Kabupaten Blitar tahun 2007, finalis Olimpiade Geografi 

Tingkat SMA/Sederajat Se-Jawa Timur dan Bali tahun 2010 di 

Universitas Negeri Malang, peserta Olimpiade Kimia Tingkat 

SMA/Sederajat Se-Jawa Timur yang diadakan oleh 

Universitas Islam Negeri Malang tahun 2011, peserta 

Olimpiade Farmasi Tingkat SMA/Sederajat Se-Jawa Timur 

yang diadakan oleh Universitas Airlangga tahun 2012, serta 

aktif membuat tulisan ilmiah seperti Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

selama menjadi mahasiswa yaitu pernah menjadi juara 1 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru (PIMB) Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya tahun 2012 dan mendapatkan hibah 

pendanaan PKM KT dari DIKTI pada tahun 2014 dan 2015. 

Penulis menjadi finalis dalam kompetisi LKTI Pekan Ilmiah 

Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI) Tingkat Nasional di 

Institut Pertanian Bogor dan Essay Indonesian Youth Festival 

Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.  



ii 

Penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah 

Biokimia pada tahun 2014 dan pernah melakukan Praktek 

Kerja Lapang (PKL) di Balai Inseminasi Buatan Lembang 

Bandung selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 22 Juli hingga 22 

Agustus 2015. 

  



iii 

KATA PENGANTAR  

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi 

Sifat Fungsional Putih Telur Ayam Arab dengan Pengaruh 

Lama Simpan dan Penambahan Asam Sitrat Ditinjau 

berdasarkan Foaming Properties dan Waktu Koagulasi”, 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penulisan 

skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan do’a dari 

berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih 

sebagai bentuk rasa syukur terutama kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan 

dukungan, do’a, dan semangat dalam segala hal 

khususnya kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr.Ir. Imam Thohari, MP selaku Dosen Pembimbing 

Utama yang telah memberikan bimbingan, saran serta 

motivasi yang membangun dan sangat bermanfaat bagi 

penulis. 

3. Firman Jaya, S.Pt, MP selaku Dosen Pembimbing 

Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan, 

saran serta motivasi yang membangun dan sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

4. Dr.Ir. Purwadi, MS selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan kritik, saran serta motivasi untuk perbaikan 

skripsi ini. 

5. Anie Eka Kusumastuti, S.Pt, MP selaku Dosen Penguji 

yang telah memberikan kritik, saran serta motivasi untuk 

perbaikan skripsi ini. 



iv 

6. Dr.Ir. Sri Minarti, MP selaku Ketua Program Studi 

Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

7. Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Suyadi, MS selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

8. Bapak Bandi Hisbulah Huda, S.Pt selaku laboran di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

9. Bapak Puji selaku peternak ayam Arab di Desa Jetak 

Ngasri, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

yang berperan dalam membantu penyediaan telur ayam 

Arab sebagai materi penelitian. 

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang 

membangun sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

pengetahuan bagi pembaca. 

 

 

Malang, April 2016 

 

 

   Penulis,  



v 

EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF 

ARAB CHICKEN EGG WHITE THAT INFLUENCED 

BY STORAGE TIME AND ADDITION OF CITRIC 

ACID IN FOAMING PROPERTIES AND 

COAGULATION TIME 

 

 

ABSTRACT 
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 The purpose of this study was to determine the 

influence of storage time and addition of citric acid to 

functional properties of Arab chicken egg white in foaming 

properties (foam ability, foam stability, overrun) and 

coagulation time. The materials were 192 Arab chicken eggs. 

The method used was laboratory experiment with Randomized 

Block Design using 2 factors. The first factors were egg 

storage time (T) on 0, 7, 14, and 21 days. The second factors 

were addition of citric acid (P) with level 0%, 0.8%, 1.6% and 

2.4%. Each treatment was replicated three times. The 

observation variables were foam ability, foam stability, 

overrun, and coagulation time. The data was analyzed by using 

Analysis of Variance (ANOVA) and continued by Duncan’s 

test. The results showed that storage time was high 

significantly effect (P<0.01) on pH, foam ability, foam 

stability, overrun, and coagulation time of egg white. The 

addition of citric acid was high significantly effect (P<0.01) on 

pH, foam ability, overrun, and coagulation time, but gave 

significantly effect (P<0.05) on foam stability of egg white. 

The storage time and addition of citric acid were significantly 

interaction (P<0.05) on pH, foam ability, and overrun, but 

didn’t significantly interaction (P>0.05) on foam stability and 
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coagulation time. Fresh egg white with addition of citric acid 

0.8% (T0P1) gave the highest foam ability (630.866%) and 

overrun (530.866%). The highest foam stability (96.411%) 

obtained from fresh egg white with addition of citric acid 1.6% 

(T0P2). The shortest time of coagulation (58.5 second) 

obtained from egg white that preserved 14 days with addition 

of citric acid 0.8% (T3P1). Based on the results of this study, it 

can be concluded that the addition of citric acid could be 

improved the functional properties of Arab chicken egg white 

with preservation 0, 7, 14, and 21 days. 

 

Keywords: egg white, storage time, citric acid, foaming, 

coagulation 
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Telur merupakan salah satu produk pangan asal 

peternakan yang mempunyai kandungan gizi lengkap, salah 

satunya telur ayam Arab. Penggunaan telur dalam pengolahan 

produk makanan semakin bervariasi, termasuk dengan 

memanfaatkan sifat fungsional telur terutama putih telur. 

Penyimpanan telur tanpa perlakuan apapun menyebabkan 

penurunan kualitas telur baik secara fisik, kimiawi, maupun 

kontaminasi mikroorganisme. Penurunan kualitas telur salah 

satunya ditandai dengan pH yang terus meningkat seiring 

dengan proses penyimpanan yang semakin lama. Penambahan 

asam sitrat berperan untuk menurunkan pH telur yang telah 

disimpan dan berkorelasi positif terhadap peningkatan sifat 

fungsional telur. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisiko Kimia 

Bagian Teknologi Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya Malang mulai November 2015 sampai 

Januari 2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaruh lama simpan dan penambahan asam sitrat terhadap 

sifat fungsional putih telur ayam Arab ditinjau berdasarkan 

parameter foaming properties (daya busa, stabilitas busa, 

overrun) dan waktu koagulasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan sifat fungsional putih telur ayam Arab dengan 
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menentukan batas lama simpan dan level penambahan asam 

sitrat yang optimal. 

Materi penelitian adalah telur ayam Arab yang 

didapatkan dari peternakan ayam Arab Bapak Puji yang 

berlokasi di Desa Jetak Ngasri Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang sebanyak 192 butir. Karakteristik telur 

yang digunakan yaitu memiliki berat 35-40 g, warna kerabang 

putih dan dari jenis ayam Arab Silver umur 10 bulan. Telur 

yang dipilih harus baik secara fisik, tidak retak, cangkang 

bersih, dan berupa telur segar umur 1 hari. Putih telur yang 

telah dipisahkan dengan kuning telur digunakan sebagai materi 

penelitian. Bahan lain yang digunakan adalah asam sitrat 

(C6H8O7) dengan konsentrasi 70% yang dijual secara komersil 

untuk bahan tambahan makanan serta aquades. Metode 

penelitian yang digunakan adalah percobaan laboratorium 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial yang 

terdiri dari 2 faktor (4 x 4 perlakuan). Faktor pertama yaitu 

lama simpan telur (T) 0, 7, 14, dan 21 hari. Faktor kedua 

adalah penambahan asam sitrat (P) dengan level 0%, 0,8%, 

1,6%, dan 2,4% dari volume putih telur. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Variabel yang diuji adalah 

foaming properties (daya busa, stabilitas busa, overrun) dan 

waktu koagulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

ragam dan apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan, 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 

(UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perlakuan 

lama simpan telur berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pH, daya busa, stabilitas busa, overrun, dan waktu koagulasi 

putih telur ayam Arab. Faktor penambahan asam sitrat 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pH, daya busa, 

overrun, serta waktu koagulasi, dan berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap stabilitas busa putih telur ayam Arab. 

Kedua faktor perlakuan yaitu lama simpan telur dan 

penambahan asam sitrat menunjukkan interaksi yang nyata 
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(P<0,05) terhadap pH putih telur, daya busa, dan overrun busa 

putih telur, akan tetapi tidak berinteraksi nyata (P>0,05) 

terhadap stabilitas busa dan waktu koagulasi. Daya busa putih 

telur ayam Arab segar tanpa penambahan asam sitrat (T0P0) 

yaitu 434,692%, sedangkan daya busa putih telur dengan 

penyimpanan maksimal 21 hari dan penambahan asam sitrat 

dengan level tertinggi 2,4% (T3P3) yaitu 377,818%. Stabilitas 

busa pada perlakuan T0P0 adalah 91,84% dan menurun pada 

perlakuan T3P3 yaitu 90,458%. Overrun  busa pada perlakuan 

T0P0 adalah 334,692% dan menurun pada perlakuan T3P3 yaitu 

277,818%. Waktu koagulasi pada perlakuan T0P0 adalah 196,8 

detik dan semakin cepat pada perlakuan T3P3 yaitu 58,7 detik. 

Rata-rata daya busa tertinggi (630,866%) didapatkan pada 

perlakuan T0P1, stabilitas busa tertinggi (96,411%) pada T0P2, 

overrun tertinggi (530,866%) pada T0P1, dan rata-rata waktu 

koagulasi paling cepat (58,5 detik) terjadi pada T3P1.  

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat 

fungsional putih telur ayam Arab mengalami penurunan 

setelah melalui penyimpanan selama 0, 7, 14, hingga 21 hari. 

Perlakuan penambahan asam sitrat dengan level 0%, 0,8%, 

1,6%, dan 2,4% mampu menurunkan pH telur yang telah 

disimpan hingga 21 hari dan berkorelasi positif terhadap 

peningkatan sifat fungsional putih telur ayam Arab, yaitu 

foaming properties (daya busa, stabilitas busa, overrun) dan 

waktu koagulasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telur merupakan salah satu produk pangan asal 

peternakan yang mempunyai kandungan gizi lengkap, meliputi 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nugraheni 

(2013) menjelaskan bahwa telur terdiri dari protein 13%, 

lemak 12%, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi pada 

masing-masing bagian telur akan berbeda begitu pula dengan 

jenis telur baik dari ayam, itik, puyuh, maupun unggas lain. 

Telur sebagai sumber protein hewani memiliki banyak 

kegunaan sehingga tingkat kebutuhan akan produk ini semakin 

meningkat. Saliem, Lokollo, Purwantini, Ariani dan Marisa 

(2001) menyatakan bahwa konsumsi telur lebih besar dari 

pada konsumsi hasil ternak lain karena telur mudah diperoleh 

dengan harga relatif terjangkau bagi anggota masyarakat yang 

mempunyai daya beli rendah.  

Produksi telur secara nasional untuk semua jenis ayam 

petelur menurut Badan Pusat Statistik (2014) menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2014 

yaitu berturut-turut sebanyak 945.637 ton, 1.027.846 ton, 

1.139.949 ton, 1.224.402 ton, dan 1.299.199 ton. Produksi 

telur yang meningkat dengan semakin banyak pula permintaan 

pasar, mendorong upaya pemanfaatan telur yang lebih luas 

termasuk untuk telur ayam Arab. Pemanfaatan telur ayam 

Arab sejauh ini masih rendah dibandingkan telur ayam lain 

meskipun potensi produksi maupun kandungan gizinya tidak 

kalah dengan unggas lain. Wirawan dan Sitanggang (2003) 

menjelaskan bahwa ayam Arab tergolong penghasil telur yang 

produktif yaitu mampu menghasilkan telur sebanyak 300 
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butir/ekor/tahun dengan bobot telur antara 30-35 g/butir. Telur 

ayam Arab mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi 

dan kandungan lemak lebih rendah dibandingkan telur ayam 

ras (Sodak, 2011). Pemilihan telur ayam Arab sebagai 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan telur di masyarakat 

dianggap tepat karena banyak keunggulan yang didapat 

termasuk dengan memanfaatkan sifat fungsionalnya. 

Penggunaan telur dalam pengolahan produk makanan 

semakin bervariasi, baik dengan memanfaatkan sifat 

fungsional telur utuh, kuning ataupun putih telur. Jenis 

makanan yang bisa dibuat dengan memanfaatkan sifat 

fungsional telur diantaranya berbagai jenis kue (cake), 

mayonnaise, dan es krim. Putih telur lebih banyak digunakan 

dalam industri pangan karena sifatnya yang sangat baik dalam 

meningkatkan daya busa dan kekenyalan produk. Penggunaan 

putih telur dalam industri terkendala dengan volume yang 

besar, penanganan khusus, resiko penurunan mutu fisik dan 

fungsional (Nahariah, Abustam dan Malaka, 2010). 

Pemanfaatan telur yang semakin luas dalam berbagai produk 

olahan pangan memicu peningkatan jumlah penjualan telur, 

karena kebutuhan telur dimasyarakat juga meningkat. Kondisi 

tersebut menyebabkan stock telur di pasaran semakin banyak 

dan pada akhirnya kualitas telur tidak lagi menjadi prioritas 

utama meski telah melewati masa simpan yang lama tanpa 

perlakuan apapun.  

Putih telur lebih banyak dimanfaatkan untuk segala jenis 

produk makanan karena memiliki berbagai macam sifat 

fungsional, tetapi selama penyimpanan waktu tertentu sifat-

sifat tersebut akan dengan mudah berkurang bahkan 

menghilang. Peningkatan pH telur selama penyimpanan 

menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
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penurunan sifat fungsional telur. Bahan kimia seperti asam 

sitrat, asam asetat, dan cream of tar tar sering kali digunakan 

dengan tujuan meningkatkan sifat daya dan stabilitas busa 

telur karena dapat munurunkan pH telur setelah melalui proses 

penyimpanan. Asam sitrat merupakan asam lemah yang aman 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan, selain itu mudah 

didapatkan serta harganya juga terjangkau, oleh karena itu 

asam sitrat dipilih sebagai bahan kimia yang ditambahkan dan 

bukan asam-asam lain karena menurut Septiyandi (2006), 

asam sitrat juga mampu meningkatkan daya busa putih telur 

paling tinggi dibandingkan asam-asam lain seperti cream of 

tar tar. Asam sitrat yang ditambahkan dapat menurunkan pH 

telur setelah melalui penyimpanan sehingga sifat fungsional 

telur juga dapat ditingkatkan.  

Informasi mengenai pengaruh lama simpan dan 

penambahan asam sitrat terhadap sifat fungsional secara 

menyeluruh terutama pada putih telur ayam Arab hingga saat 

ini belum terungkap, oleh karena itu penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengevaluasi sifat fungsional putih telur 

ayam Arab seperti foaming properties (daya busa, stabilitas 

busa, overrun) dan waktu koagulasi dengan pengaruh lama 

simpan dan penambahan asam sitrat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh lama simpan dan penambahan asam 

sitrat terhadap sifat fungsional putih telur ayam Arab 

ditinjau berdasarkan parameter foaming properties (daya 

busa, stabilitas busa, overrun) dan waktu koagulasi? 

2. Bagaimana perlakuan terbaik untuk dapat meningkatkan 

sifat fungsional putih telur ayam Arab? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh lama simpan dan penambahan 

asam sitrat terhadap sifat fungsional putih telur ayam 

Arab ditinjau berdasarkan parameter foaming properties 

(daya busa, stabilitas busa, overrun) dan waktu koagulasi. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik untuk dapat meningkatkan 

sifat fungsional putih telur ayam Arab. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan pemanfaatan telur ayam Arab sebagai 

bahan baku dalam pembuatan produk makanan dan 

sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan telur di 

masyarakat. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai upaya yang tepat 

untuk meningkatkan pemanfaatan sifat fungsional telur 

yang telah melalui masa simpan. 

3. Memberikan informasi ilmiah mengenai manfaat dari 

asam sitrat sebagai bahan kimia yang dapat ditambahkan 

pada telur untuk meningkatkan sifat fungsional dengan 

level penambahan yang sesuai. 
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1.5 Kerangka Pikir  

Pemanfaatan telur dalam berbagai produk olahan pangan 

lebih banyak membutuhkan sifat fungsional secara optimal 

sehingga bisa menghasilkan produk pangan dengan kualitas 

yang baik. Pemanfaatan telur ayam Arab masih rendah apabila 

dibandingkan dengan pemanfaatan telur ayam ras. Produksi 

telur ayam Arab yang semakin meningkat menuntut upaya 

pemanfaatan yang lebih optimal. Produksi telur ayam Arab 

lebih tinggi dibandingkan ayam kampung yaitu sebanyak 300 

butir/ekor/tahun (Wirawan dan Sitanggang, 2003), sedangkan 

produksi ayam kampung sebanyak 140-150 butir/ekor/tahun 

(Sartika dan Sofjan, 2008) sehingga berpotensi sebagai 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan telur di masyarakat. 

Telur ayam Arab secara umum memiliki sifat fungsional yang 

sama seperti telur dari unggas-unggas lain yaitu daya dan 

stabilitas busa, daya emulsi, gelling, serta daya koagulasi. 

Proses penyimpanan secara umum dapat menurunkan 

kualitas telur termasuk pada putih telur, salah satunya pH telur 

akan meningkat dan berpengaruh terhadap penurunan sifat 

fungsional telur. Oktaviani, Kariada dan Utami (2012) 

menjelaskan bahwa telur mempunyai beberapa kelemahan 

yaitu sifat mudah rusak baik kerusakan secara alami, kimiawi, 

maupun akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori 

telur. Kualitas isi telur tanpa perlakuan khusus tidak dapat 

dipertahankan dalam waktu yang lama. Suhu yang tidak sesuai 

dapat menyebabkan telur mengalami kerusakan setelah 

disimpan lebih dari 2 minggu. Telur yang disimpan tanpa 

pengawetan pada kondisi suhu berkisar 26
o
C dan kelembaban 

±70-80% yaitu hanya mampu bertahan sekitar 8 hari (Kusnadi, 

2007). Kecepatan penurunan sifat fungsional telur dapat 

dipengaruhi oleh kualitas awal, kondisi penyimpanan, suhu 



6 

lingkungan, dan kelembaban. pH telur yang meningkat setelah 

proses penyimpanan dapat diturunkan dengan penambahan 

bahan kimia seperti asam sitrat, asam asetat, dan cream of tar 

tar.  

Penggunaan asam sitrat sebagai bahan kimia yang 

ditambahkan pada telur bertujuan untuk menurunkan pH telur 

yang mengalami peningkatan selama proses penyimpanan. pH 

telur meningkat karena adanya penguapan CO2 dan H2O 

selama penyimpanan yang kemudian menurunkan kualitas 

telur. Septiana, Riyanti dan Nova (2015) menjelaskan bahwa 

setelah telur disimpan akan terjadi penguapan CO2 yang 

mengakibatkan konsentrasi ion bikarbonat dan sistem buffer 

tidak lagi seimbang. Penguapan CO2 dan H2O juga 

menyebabkan serabut ovomucin rusak dan kekentalan telur 

menjadi berkurang. Menurut Stadelman and Cotterill (2007), 

penguapan CO2 dari dalam telur terjadi akibat penguraian 

senyawa NaHCO3 menjadi NaOH. NaOH ini akan terurai lagi 

menjadi ion-ion Na
+
 dan OH

-
, sehingga meningkatkan pH 

telur.  

Asam sitrat (2-hydrxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid) 

dengan rumus kimia C6H8O7 merupakan asam organik lemah 

yang penggunaannya cukup luas (Manfaati, 2011), berbentuk 

kristal dan tidak berbau serta memiliki nilai Acceptable Daily 

Intake (ADI) secukupnya (Rosyida, 2014). Asam sitrat yang 

ditambahkan akan berperan sebagai stabilisator dan dapat 

memperbaiki sistem buffer telur. Kondisi pH telur yang 

mendekati pH isoelektrik menyebabkan peningkatan sifat 

fungsional telur. Hasil penelitian Rahmawati (2006) 

menunjukkan bahwa penambahan asam sitrat sebanyak 0,8% 

pada telur itik Tegal segar mampu meningkatkan daya busa. 

Peningkatan daya busa telur itik dari 451,83% menjadi 
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683,33% mampu dicapai dengan penambahan asam sitrat. 

Asam sitrat mampu meningkatkan daya busa putih telur itik 

paling tinggi dibandingkan asam-asam lain seperti cream of 

tar tar (Septiyandi, 2006). Sa’adah (2007) mengemukakan 

bahwa penambahan asam sitrat hingga 1,6% dapat 

meningkatkan daya dan kestabilan busa pada telur ayam ras 

umur 14 hari.  

Informasi mengenai pengaruh penambahan asam sitrat 

terhadap daya dan kestabilan busa putih telur ayam ras 

maupun itik telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya, 

namun mengenai pengaruhnya terhadap parameter foaming 

properties yaitu overrun serta waktu koagulasi khususnya 

pada putih telur ayam Arab selama ini belum terungkap, oleh 

karena itu dilakukan penelitian terkait pengaruh lama simpan 

dan penambahan asam sitrat terhadap sifat fungsional putih 

telur ayam Arab ditinjau berdasarkan parameter foaming 

properties, (daya busa, stabilitas busa, overrun) dan waktu 

koagulasi. Skema kerangka pikir untuk penelitian ini seperti 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pengaruh lama 

simpan dan penambahan asam sitrat terhadap sifat 

fungsional putih telur ayam Arab 

 

1.6 Hipotesis 
Penambahan asam sitrat dapat meningkatkan sifat 

fungsional putih telur ayam Arab yang telah disimpan dengan 

lama waktu tertentu ditinjau berdasarkan parameter foaming 

properties (daya busa, stabilitas busa, overrun) dan waktu 

koagulasi.  

Telur ayam Arab 

Mudah mengalami kerusakan 
baik secara alami, kimiawi, 

maupun akibat kontaminasi 

mikroorganisme (Oktaviani 

dkk., 2012) 

Produksi telur ayam Arab yaitu sebanyak 

300 butir/ekor/tahun (Wirawan dan 

Sitanggang, 2003), lebih tinggi dari pada  
produksi ayam kampung yaitu 140-150 

butir/ekor/tahun (Sartika dan Sofjan, 2008) 

Meningkatkan pemanfaatan telur ayam 

Arab terutama dengan mengoptimalkan 
sifat fungsionalnya 

Penyimpanan pada suhu ruang 

dengan lama waktu optimal 

pH meningkat 

karena penguapan 
CO2 dan H2O 

sehingga terjadi 

penguraian 
NaHCO3 menjadi 

NaOH dan terurai 

lagi menjadi ion 

Na+ dan OH- 

(Stadelman and 

Cotterill, 2007) 

Serabut 

ovomucin rusak 
dan kekentalan 

telur berkurang 

sehingga sifat 
fungsional telur 

juga menurun 

(Septiana dkk., 

2015) 

Penambahan asam 

sitrat (C6H8O7) 

pH telur menurun 

(mendekati pH isoelektrik)  

Sifat fungsional putih telur ayam Arab yang telah melalui masa 
simpan akan meningkat ditinjau berdasarkan parameter foaming 

properties (daya busa, stabilitas busa, overrun) dan waktu koagulasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Ayam Arab 

Telur ayam Arab memiliki kemiripan dengan telur ayam 

kampung baik warna, bentuk, ukuran, maupun kandungan 

gizinya (Sodak, 2011). Koswara (2009) menjelaskan bahwa 

telur terdiri dari tiga komponen utama, yaitu bagian kulit telur 

8-11%, putih telur (albumen) 57-65% dan kuning telur 27-

32%. Telur ayam Arab dengan berat rata-rata 42,5 g/butir 

mengandung putih telur 13,9 g/butir dan kuning telur 16,0 

g/butir (Diwyanto dan Prijono, 2007) atau sebesar 51,07% 

putih telur dan 35,74% berupa kuning telur (Abubakar, 

Tripambudi dan Sunarto, 2005). 

Nugraheni (2013) menjelaskan bahwa telur terdiri dari 

protein 13%, lemak 12%, serta vitamin, dan mineral. Telur 

mengandung 12% vitamin A, 6% vitamin D, 9% riboflavin, 

dan 8% asam pantontenat (Yamamoto, Juneja, Hatta and Kim, 

2007). Sartika dan Sofjan (2008) mengemukakan bahwa 

kandungan gizi telur ayam Arab lebih tinggi dibandingkan 

telur ayam ras diantaranya protein 20,05%, lemak 7,81%, dan 

karbohidrat 2,33%, sedangkan telur ayam ras mengandung 

protein 12,8%, lemak 11,5%, dan karbohidrat 0,7%. 

Komposisi kimia telur ayam ras dan ayam Arab secara umum 

ditunjukkan pada Tabel 1.  

  



 

 

Tabel 1. Komposisi kimia telur ayam ras dan telur ayam Arab  

Komponen 
Telur ayam ras Telur ayam Arab** 

Putih Kuning Kerabang Putih Kuning Kerabang 

 ..............................................(%)............................................. 

Kadar air 88,00 48,20 1,60 85,99-87,91 23,52-31,06 - 

Kadar abu 0,50-0,60 1,10 0,80-1,00  0,60-0,79 1,87-1,95 84,26 

Protein 9,70-10,60 15,70-16,60 3,00* 10,25-10,33 18,74-18,93 - 

Lemak 0,03 31,80-35,50 2,00*  0,01 31,39-32,24 - 

Karbohidrat 0,40-0,90 0,20-1,00 0,00* - - - 

Mineral 1,00* 1,00* 95,00* - - - 

Sumber: Bell and Weaver (2002), *Scanes, Brant and Ensminger (2004), **Sodak (2011) 

 

1
0
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Persyaratan mutu telur segar menurut SNI-3926 (2008) 

mengenai telur konsumsi yaitu secara fisik telur segar dengan 

tingkat mutu I memiliki kerabang yang utuh dan bersih, 

kondisi putih telur kental dan bebas bercak darah atau benda 

asing lainnya, serta kuning telur bersih dengan bentuk bulat 

dan posisi ditengah. Oktaviani dkk. (2012) menjelaskan bahwa 

telur mempunyai beberapa kelemahan yaitu sifat mudah rusak 

baik kerusakan alami, kimiawi, maupun akibat serangan 

mikroorganisme melalui pori-pori telur.  

Menurut Argo, Tristiarti dan Mangisah (2013), kualitas 

telur dapat dilihat dari Haugh Unit, warna kuning telur, indeks 

kuning telur, indeks putih telur, berat kuning telur dan putih 

telur, serta berat telur utuh. Kualitas telur juga dipengaruhi 

oleh umur induk, meliputi berat telur, berat kuning telur, dan 

ketebalan kerabang (Tumuova and Ledvinka, 2009). Zita, 

Ledvinka, and Klesalova (2012) menjelaskan bahwa seiring 

dengan bertambahnya umur induk, maka indeks dan proporsi 

kuning telur juga meningkat, sedangkan indeks albumen, 

kekuatan serta ketebalan kerabang menurun. Kerabang telur 

yang semakin tipis dapat mempercepat turunnya kualitas telur 

yang terjadi akibat penguapan. Menurut Sastrodihardjo dan 

Resnawati (2004), telur ayam lokal dengan kualitas yang baik 

dihasilkan dari induk ayam yang berumur antara 10-20 bulan, 

karena pada umur tersebut induk ayam memiliki tingkat 

kualitas dan fertilitas yang juga tinggi. 

 

2.2 Putih Telur 

Putih telur merupakan bagian telur yang mengandung 

protein dalam berbagai jenis. Protein tersebut akan 

mempengaruhi sifat fungsional telur. Protein sederhana pada 

putih telur lebih dominan dan berjumlah sekitar 11 macam, 
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sedangkan protein konjugasi lebih banyak terdapat pada 

kuning telur (Winarno dan Koswara, 2002). Mulza, 

Ratnawulan dan Gusnedi (2013) menyatakan bahwa putih 

telur menempati 60% dari seluruh telur, yang dinamakan 

albumen. Putih telur terdiri atas 40% berupa cairan kental dan 

sisanya merupakan bahan setengah padat. Putih telur dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu lapisan encer bagian luar (23,2%), 

lapisan kental bagian luar (57,3%), lapisan encer bagian dalam 

(16,38%), dan lapisan kental bagian dalam (2,7%). Menurut 

Nahariah dkk. (2010), penggunaan putih telur dalam industri 

terkendala dengan volume yang besar, penanganan khusus, 

resiko penurunan mutu fisik dan fungsional. 

Putih telur mengandung protein yang tinggi terdiri atas 

beberapa macam, yaitu conalbumin, ovomucoid, ovomucin, 

lysozyme, globulins, flavoprotein, ovoglycoprotein, 

ovomacroglobulin, ovoinhibitor, avidin, dan cystatin 

(King’ori, 2012). Menurut Legowo, Soepardie dan Hintono 

(2003), protein albumen mempunyai sifat fungsional yang 

penting pada proses pengolahan makanan, misalnya 

membentuk gel, membentuk emulsi, dan membentuk busa. 

Stadelman and Cotterill (2007) menjelaskan bahwa protein 

yang berperan dalam pembentukan busa adalah ovalbumin, 

ovomucin, dan globulin. Ovomucin sangat berperan dalam 

membentuk struktur gel putih telur, apabila jala-jala ovomucin 

banyak dan kuat maka putih telur akan semakin kental yang 

berarti viskositasnya tinggi (Argo dkk., 2013). Banyaknya 

kandungan ovomucin putih telur mampu mempertahankan 

kekentalan dan kesegaran putih telur dengan baik (Bell and 

Weaver, 2002). Alleoni and Antunes (2004) berpendapat 

bahwa kompleks ovomucin-lysozyme yaitu ikatan antara 

pembentuk struktur gel putih telur dengan enzim pelindung 
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protein telur, sedangkan ovalbumin dan conalbumin 

mempunyai kemampuan membuat busa menjadi stabil. 

Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa perbedaan 

putih telur kental dan encer terutama disebabkan oleh 

perbedaan kandungan ovomucinnya. Ovomucin pada putih 

telur kental kira-kira 4 kali lebih banyak dibandingkan putih 

telur encer.  

 

2.3 Penyimpanan Telur 

Kualitas isi telur tanpa perlakuan khusus tidak dapat 

dipertahankan dalam waktu yang lama. Kondisi suhu yang 

tidak sesuai menyebabkan telur mengalami kerusakan setelah 

disimpan lebih dari 2 minggu. Ketahanan telur yang disimpan 

tanpa pengawetan pada kondisi suhu berkisar 26
o
C dan 

kelembaban ±70-80% yaitu hanya mampu bertahan sekitar 8 

hari (Kusnadi, 2007). Telur segar bisa bertahan pada 

penyimpanan suhu ruang (24-26
o
C) hingga 14 hari, namun 

dengan penyimpanan suhu dingin (refrigerator 4-6
o
C) telur 

bisa bertahan selama 21 hari (Hardini, 2000). Menurut 

Nugraheni (2013), suhu optimum penyimpanan telur antara 

12-15
o
C dan kelembaban 70-80%. Suhu dibawah atau diatas 

tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas telur. SNI-3926 

(2008) mengenai telur konsumsi menjelaskan bahwa 

penyimpanan telur konsumsi dilakukan pada suhu kamar 

dengan kelembaban antara 80-90% maksimum selama 14 hari, 

atau pada suhu antara 4
o
C dan 7

o
C dengan kelembaban antara 

60-70% maksimum selama 30 hari.  

Sudaryani (2000) menjelaskan bahwa telur akan 

mengalami perubahan kualitas seiring dengan waktu 

penyimpanan yang semakin lama. Waktu penyimpanan yang 

semakin lama mengakibatkan terjadinya banyak penguapan 
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cairan dan gas dalam telur, sehingga rongga udara juga 

semakin besar. Menurut Septiana dkk. (2015), penguapan CO2 

dan H2O selama penyimpanan mengakibatkan serabut-serabut 

ovomucin rusak dan pelemasan membran vitelin di sekitar yolk  

sehingga kekentalan menjadi berkurang karena perpindahan 

air dari albumen ke yolk. Siswanto, Widyastuti dan Rosyidi 

(2001) menjelaskan bahwa proses yang mengikuti perubahan-

perubahan kualitas telur selama penyimpanan adalah 

penguapan air dari telur, penguapan CO2, serta meratanya 

permukaan putih telur dan kuning telur. Perubahan ini sangat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yaitu suhu dimana telur 

disimpan, waktu penyimpanan, dan komposisi udara dimana 

telur disimpan seperti kelembaban dan konsentrasi CO2 di 

udara. 

Akyurek and Okur (2009) menjelaskan bahwa terjadi 

interaksi yang nyata antara kondisi telur dan suhu maupun 

lama penyimpanan terhadap berkurangnya berat dan indeks 

telur, pH telur, serta Haugh Unit. Lama penyimpanan telur 

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

jumlah mikroorganisme pada telur, yaitu semakin lama 

penyimpanan maka jumlah mikroorganisme akan semakin 

banyak (Thohari, Idris dan Yuliandari, 2001). Menurut 

Agustina, Thohari dan Rosyidi (2013), perlakuan lama simpan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap perubahan 

internal telur. Putih telur bagian kental akan mengalami 

pengenceran karena adanya perembesan putih telur ke kuning 

telur selama penyimpanan. 

 

2.4 pH Putih Telur  

Chung and Lee (2014) menyatakan bahwa pH albumen 

pada telur ayam segar adalah 8,64 dan setelah penyimpanan 
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pada suhu 25
o
C selama 7, 14, 21, dan 28 hari, pH albumen 

menjadi 8,98 hingga 9,07. pH putih telur segar berkisar antara 

7,6-7,9 dan meningkat sampai nilai maksimal 9,7 tergantung 

pada suhu dan lama penyimpanan dari telur (Belitz and 

Gorsch, 2009). Hasil penelitian Agustina dkk. (2013) 

menyebutkan bahwa derajat keasaman (pH) putih telur segar 

tanpa penyimpanan yaitu 7,64-7,93 dan meningkat menjadi 

9,69 setelah penyimpanan selama 3 minggu. Siregar dkk. 

(2012) menjelaskan bahwa adanya penguapan CO2 dan H2O 

yang tinggi dapat mempengaruhi nilai pH telur hingga 9,4. 

Hasil penelitiannya menunjukkan nilai pH telur ayam pada 

penyimpanan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 

berturut-turut yaitu 9,24, 9,42, 9,40, dan 9,41. Kurtini, Nova 

dan Septinova (2011) berpendapat bahwa CO2 yang hilang 

melalui pori-pori kerabang telur mengakibatkan konsentrasi 

ion bikarbonat dalam albumen menurun dan merusak sistem 

buffer. Menurut Lestari dkk. (2015), peningkatan pH putih 

telur juga disebabkan oleh kontaminasi mikroba yang masuk 

melalui kerabang telur, kemudian merusak sistem buffer dan 

menyebabkan kondisi putih telur menjadi encer.  

Scott and Silverside (2000) mengemukakan bahwa 

peningkatan pH putih telur dapat menurunkan kualitas karena 

menyebabkan kerusakan protein serta daya guna putih telur 

tidak lagi optimal. Protein yang telah rusak tidak dapat 

membentuk busa secara optimal. Stadelman and Cotterill 

(2007) menjelaskan bahwa volume busa tertinggi terjadi pada 

pH sekitar 8 dan kestabilan busa yang tinggi pada pH kurang 

dari 8, sedangkan menurut Winarno dan Koswara (2002) 

bahwa pH optimum untuk membentuk busa paling baik yaitu 

pH 6,5-9,5.  
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2.5 Penambahan Asam Sitrat 

Asam sitrat (2-hydrxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid) 

dengan rumus kimia C6H8O7 merupakan asam organik lemah 

yang penggunaannya cukup luas (Manfaati, 2011), berbentuk 

kristal dan tidak berbau serta memiliki nilai Acceptable Daily 

Intake (ADI) secukupnya (Rosyida, 2014). Menurut Peraturan 

BPOM No. 8 (2013), asam sitrat (citric acid) dan garamnya 

tidak dinyatakan dalam hal ADI yang berarti tidak dibatasi 

penggunaannya. Asam ini biasa digunakan dalam pembuatan 

produk makanan seperti minuman berbasis susu yang 

berperisa, krim “whipping”, permen, keju olahan, puding, dan 

pasta.  

Brima and Abbas (2014) menjelaskan bahwa asam sitrat 

sangat mudah larut dan banyak digunakan sebagai bahan 

tambahan dalam berbagai jenis minuman. Asam sitrat dapat 

meningkatkan rasa dan warna, sebagai antioksidan, dan 

stabilisator pH sehingga dapat memperpanjang masa simpan 

suatu produk pangan. Penambahan asam dan garam asam ke 

dalam putih telur dapat meningkatkan daya busa dan 

menambah kestabilan busa karena ikatan rantai polipeptida 

pada putih telur dapat dipertahankan dan terbentuk busa yang 

stabil (Kurniawan, 1991). Penambahan asam fosfat atau asam 

sitrat beserta garam asamnya pada putih telur dapat 

meningkatkan kemampuan putih telur dalam membentuk busa 

(Bovskova and Mikova, 2011).  

 

2.6 Sifat Fungsional Telur 

Sifat fungsional adalah sifat–sifat yang terdapat pada telur 

selain sifat gizinya yang berperan dalam proses pengolahan. 

Sifat fisik dan kimia protein sangat berperan dalam 

menentukan sifat fungsional telur, oleh karena itu terjadinya 
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perubahan terhadap sifat fisik dan kimia protein telur juga 

akan berpengaruh terhadap sifat-sifat fungsional telur tersebut 

(Siregar dkk., 2012). Telur digunakan sebagai bahan utama 

pada beberapa makanan, khususnya dengan memanfaatkan 

sifat fungsionalnya (Hank, Kunkel, Dawson, Acton and 

Wardlaw, 2001). Sifat fungsional yang utama dari telur 

diantaranya kemampuan membentuk busa, stabilitas emulsi, 

dan membentuk gel (Koc, Koc, Susyal, Yilmazer, Ertekin and 

Bagdathoglu, 2011). 

 

2.6.1 Foaming Properties 

2.6.1.1 Daya Busa 

Busa merupakan dispersi koloid dari fase gas yang 

terdispersi di dalam fase cair atau fase padat (Koc et al., 

2011). Koswara (2009) menjelaskan bahwa busa dibentuk oleh 

beberapa protein dalam putih telur yang mempunyai 

kemampuan dan fungsi yang berbeda-beda. Ovomucin mampu 

membentuk lapisan atau film yang tidak larut dalam air dan 

dapat menstabilkan busa yang terbentuk. Stadelman and 

Cotterill (2007) menjelaskan bahwa daya busa merupakan 

ukuran kemampuan putih telur untuk membentuk busa apabila 

dikocok dan biasanya dinyatakan dalam persen terhadap putih 

telur.  

Menurut Lomakina and Mikova (2006), faktor-faktor 

yang mempengaruhi sifat daya busa putih telur yaitu kondisi 

telur, lama penyimpanan telur, waktu pengocokan, suhu saat 

pengocokan, pasteurisasi atau pemanasan, pH telur, 

penambahan asam atau garam asam, air, penambahan gula, 

dan minyak. Alleoni and Antunes (2004) berpendapat bahwa 

daya busa juga dipengaruhi oleh konsentrasi protein, 

komposisi protein, komposisi fase cair yang mungkin merubah 
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konfigurasi dan stabilitas molekul protein. Menurut 

Widiantoko dan Yunianta (2014), busa terbentuk melalui 

proses bubbling, whipping, dan shaking pada larutan protein.  

Anonymous (2005) menjelaskan bahwa telur yang baik 

memiliki daya busa sebesar 6 sampai 8 kali dari volume putih 

telur. Menurut Legowo dkk. (2003), putih telur segar memiliki 

daya busa sebesar 440,95% dengan stabilitas busa sebesar 

89,61%. Peningkatan pH yang terjadi pada putih telur akan 

menurunkan kualitas putih telur karena akan menyebabkan 

kerusakan protein dan daya guna putih telur tidak lagi optimal. 

Protein yang telah rusak tidak akan bisa membentuk busa 

secara optimal (Scott and Silverside, 2000).  

Menurut Kuropatwa, Tolkach and Kulozik (2009), 

keberagaman nilai pH putih telur berpengaruh terhadap 

penampilan busa yang dihasilkan. Karakteristik busa putih 

telur yang terbaik diperoleh pada pH 5 serta pH 7 dan 9. 

Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa pengocokan 

pada suhu ruang 28-30
o
C menyebabkan busa putih telur 

menjadi lebih mudah terbentuk karena status protein pada 

suhu tersebut, sehingga terjadi keseimbangan suhu (termal). 

Menurut Deepthi, Rashmi and Modi (2011), busa terbentuk 

selama proses pengocokan putih telur dan lebih stabil pada pH 

rendah. Busa dapat dipengaruhi oleh distribusi bahan pengikat 

dan bahan lain selama proses pengolahan. 

 

2.6.1.2 Stabilitas Busa 

Kestabilan busa merupakan ukuran kemampuan struktur 

busa untuk bertahan kokoh atau tidak mencair selama waktu 

tertentu. Indikator kestabilan busa adalah besarnya tirisan busa 

selama waktu tertentu yang dinyatakan dalam bobot, volume 

atau derajat pencairan busa (Stadelman and Cotterill, 2007). 
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Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa volume dan 

kestabilan busa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur 

telur, suhu, kualitas telur, pH, lama pengocokan dan ada 

tidaknya bahan lain yang ditambahkan. Siregar dkk. (2012) 

menyatakan bahwa semakin lama umur telur maka stabilitas 

busa telur semakin rendah. Hal ini dikarenakan ovomucin yang 

berperan pada telur segar sebagai protein pengikat air sudah 

lemah sehingga kestabilan busa telur juga rendah. Menurut 

Agustina dkk. (2013), encernya putih telur selama 

penyimpanan terjadi akibat dari interaksi antara ovomucin dan 

lyzozyme yang mengakibatkan stabilitas busa menurun.  

Silverside and Budgell (2004) menjelaskan bahwa telur 

segar memiliki putih telur yang masih kental sehingga tirisan 

busa yang dihasilkan rendah, sedangkan putih telur yang telah 

melalui penyimpanan menjadi encer dan menghasilkan tirisan 

busa yang tinggi (stabilitas rendah). Bovskova and Mikova 

(2011) menyatakan bahwa stabilitas busa tertinggi terjadi pada 

saat pH putih telur 8,6 dan akan menurun saat terjadi 

perubahan pH. Champos, Hernandez, Guerrero, Tintore and 

Ancona (2013) menjelaskan bahwa nilai kestabilan busa lebih 

tinggi pada kondisi isoelektrik dibandingkan pada level pH 

lainnya.  

 

2.6.1.3 Overrun  

Overrun menunjukkan jumlah udara yang terperangkap 

dalam es krim karena proses agitasi sehingga membentuk 

rongga udara yang terlepas bersamaan dengan melelehnya es 

krim. Kadar protein yang semakin tinggi dapat meningkatkan 

overrun karena protein dapat membentuk busa lebih banyak 

yang bersifat amfifilik berperan sebagai surface active untuk 



20 

pembentuk dan penstabil fase gas terdispersi (Widiantoko dan 

Yunianta, 2014).  

Alamprese, Casiraghi and Rossi (2012) menjelaskan 

bahwa overrun merupakan wujud dari foaming capacity yang 

diartikan pula sebagai presentase dari peningkatan volume 

busa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa foam overrun 

telur ayam berkisar antara 477% hingga 502%, sedangkan 

menurut Bovskova and Mikova (2011), nilai overrun busa 

putih telur yaitu 474,015% hingga 550,352%. Hammershoj 

and Qvist (2001) menjelaskan bahwa overrun busa dari putih 

telur akan menurun secara signifikan seiring dengan 

meningkatnya umur telur. Overrun busa putih telur tertinggi 

terjadi pada pH 4,8 dan terendah pada saat pH 10,7. 

 

2.6.2 Waktu koagulasi 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa koagulasi atau 

penggumpalan adalah perubahan struktur protein telur yang 

mengakibatkan peningkatan kekentalan dan hilangnya 

kelarutan, atau dapat juga berarti perubahan bentuk dari cairan 

menjadi bentuk padat atau semi padat (gel). Bell and Weaver 

(2002) mengemukakan bahwa waktu koagulasi dapat 

dipengaruhi oleh pH, garam, bahan lain, dan lama pemanasan. 

Menurut Triyono (2010), koagulasi dan pengendapan terjadi 

karena adanya perlakuan pemanasan dan penambahan asam 

agar mencapai pH tertentu (pH isoelektrik). Jenis asam dan 

pengaruh pH larutan (filtrat) sangat berpengaruh pada 

kemampuan untuk mengkoagulasi protein dan endapan protein 

yang terbentuk. 

Ovomucin merupakan komponen protein yang terdapat 

dalam putih telur dalam jumlah paling besar dan berperan 

dalam proses koagulasi. Putih telur akan membentuk 



21 

gumpalan pada suhu 60
o
C dalam waktu ±30 menit. Penurunan 

koagulasi putih telur mengakibatkan denaturasi protein 

meningkat dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

membentuk gel putih telur (Jing, Yap, Wong and Kitts, 2009). 

Winarno dan Koswara (2002) menyatakan bahwa koagulasi 

yang terjadi karena panas disebabkan adanya reaksi antara 

protein dan air yang diikuti dengan penggumpalan protein. 

Putih telur ayam akan mengalami koagulasi pada suhu 62
o
C 

selama 10 menit. Nugraheni (2013) menjelaskan bahwa 

koagulasi oleh asam dan basa berhubungan dengan proses 

penetralan molekul protein sehingga daya tarik antar molekul 

protein meningkat dan kelarutannya menurun. Kondisi pH 

pada saat terjadi pengendapan protein disebut titik isoelektrik. 

Koagulasi oleh asam dan basa juga dapat terjadi karena 

denaturasi protein akibat penurunan pH. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisiko Kimia 

Bagian Teknologi Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian semua 

variabel. Waktu penelitian dilakukan mulai November 2015 

hingga Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi dan Bahan Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur 

ayam Arab yang didapatkan dari peternakan ayam Arab Bapak 

Puji di Desa Jetak Ngasri, Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang sebanyak 192 butir. Karakteristik telur 

yang digunakan yaitu memiliki berat 35-40 g, warna kerabang 

putih dan dari jenis ayam Arab Silver umur 10 bulan. Telur 

ayam Arab dipilih berdasarkan kualitas fisik yang baik, yaitu 

tidak retak, cangkang bersih, dan berupa telur segar umur 1 

hari. Putih telur yang telah dipisahkan dengan kuning telur 

digunakan sebagai materi penelitian. Bahan lain yang 

digunakan adalah asam sitrat (C6H8O7) dengan konsentrasi 

70% yang dijual secara komersil untuk bahan tambahan 

makanan serta aquades.  

2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan selama proses penelitian yaitu 

egg tray, timbangan analitik, timbangan digital, tissue, kain 

lap, baskom plastik, sendok, gelas ukur, pH meter, spatula, 

plastik klip, kertas label, dan thermometer. Peralatan yang 

digunakan untuk analisis meliputi: 
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a. Uji pH telur menggunakan pH meter dengan buffer pH 

4 dan 7. 

b. Uji daya busa menggunakan peralatan yang meliputi 

hand mixer electric, beaker glass 500 mL, gelas ukur 

10 mL dan 100 mL, pipet sedot serta stopwatch. 

c. Uji stabilitas busa menggunakan peralatan yang 

meliputi hand mixer electric, beaker glass 500 mL, 

gelas ukur 10 mL dan 100 mL, pipet sedot serta 

stopwatch. 

d. Uji overrun menggunakan peralatan yang meliputi 

hand mixer electric, beaker glass 500 mL, gelas ukur 

100 mL, pipet sedot dan stopwatch. 

e. Uji waktu koagulasi menggunakan waterbath, tabung 

reaksi, penjepit, rak tabung reaksi, beaker glass 500 

mL, gelas ukur 100 mL, dan stopwatch. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan percobaan laboratorium 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial yang 

terdiri dari 2 faktor (4 x 4 perlakuan). Faktor pertama yaitu 

lama simpan telur (T) 0, 7, 14, dan 21 hari. Faktor kedua 

adalah penambahan asam sitrat (P) dengan level 0%, 0,8%, 

1,6%, dan 2,4% dari volume putih telur (Sa’adah, 2007). 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Rincian 16 

perlakuan ditunjukkan sebagai berikut: 

T0P0  : telur dengan lama simpan 0 hari (telur segar) + asam 

  sitrat 0% 

T0P1  : telur dengan lama simpan 0 hari (telur segar) + asam 

  sitrat 0,8% 

T0P2  : telur dengan lama simpan 0 hari (telur segar) + asam 

  sitrat 1,6% 
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T0P3  : telur dengan lama simpan 0 hari (telur segar) + asam 

  sitrat 2,4% 

T1P0  : telur dengan lama simpan 7 hari + asam sitrat 0% 

T1P1  : telur dengan lama simpan 7 hari + asam sitrat 0,8% 

T1P2  : telur dengan lama simpan 7 hari + asam sitrat 1,6% 

T1P3  : telur dengan lama simpan 7 hari + asam sitrat 2,4% 

T2P0  : telur dengan lama simpan 14 hari + asam sitrat 0% 

T2P1  : telur dengan lama simpan 14 hari + asam sitrat 0,8% 

T2P2  : telur dengan lama simpan 14 hari + asam sitrat 1,6% 

T2P3  : telur dengan lama simpan 14 hari + asam sitrat 2,4% 

T3P0  : telur dengan lama simpan 21 hari + asam sitrat 0% 

T3P1  : telur dengan lama simpan 21 hari + asam sitrat 0,8% 

T3P2  : telur dengan lama simpan 21 hari + asam sitrat 1,6% 

T3P3  : telur dengan lama simpan 21 hari + asam sitrat 2,4% 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel pendukung yang diamati dalam penelitian ini 

yaitu uji pH (AOAC, 2005), prosedur pengujian lengkap 

ditunjukkan pada Lampiran 1. pH sebagai indikator yang 

berpengaruh terhadap seluruh variabel utama. Hal tersebut 

dikarenakan jenis perlakuan yang diterapkan yaitu lama 

simpan dan penambahan asam sitrat sangat berkaitan dengan 

kenaikan maupun penurunan pH pada telur. Variabel utama 

yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

1. Uji daya busa (Stadelman and Cotterill, 2007), prosedur 

pengujian lengkap ditunjukkan pada Lampiran 2. 

2. Uji stabilitas busa (Stadelman and Cotterill, 2007), 

prosedur pengujian lengkap ditunjukkan pada Lampiran 3. 

3. Uji overrun busa (Alamprese et al., 2012), prosedur 

pengujian lengkap ditunjukkan pada Lampiran 4. 
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4. Uji waktu koagulasi (Jing et al., 2009), prosedur pengujian 

lengkap ditunjukkan pada Lampiran 5. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari metode percobaan laboratorium 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola 

faktorial, kemudian dianalisis ragam (ANOVA) dan apabila 

terdapat perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) dengan rumus: 

UJBD= R. √          . Model linier percobaan faktorial 

dengan rancangan acak kelompok menurut Satrosupadi (2000) 

adalah sebagai berikut: 

Yijk= µ+αi+βj+(αβ)ij+ɛijk  

Keterangan: 

Yijk = hasil pengamatan untuk faktor T level ke-i, faktor P 

   level ke-j, pada ulangan ke-k 

µ = rataan umum 

αi = pengaruh faktor T pada level ke-i 

ßj = pengaruh faktor P pada level ke-j 

(αβ)ij = interaksi antara T dan P pada faktor P level ke-i, 

   faktor T level ke-j 

ɛijk = galat percobaan untuk faktor T level ke-i, faktor P 

   lama ke-j pada ulangan ke-k
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3.6 Batasan Istilah 

 

Suhu ruang             : Suhu di dalam ruangan untuk 

penyimpanan telur dan selama 

percobaan berkisar antara 26
o
C hingga 

30
o
C. 

 

Lama simpan         : Waktu yang dibutuhkan untuk 

menyimpan telur segar hingga batas 

optimal dapat mempertahankan sifat 

fungsionalnya pada suhu ruang 

maupun pada penyimpanan suhu 

refrigerator (4-6
 o
C). 

 

Sifat fungsional     : Sifat-sifat yang terdapat pada telur 

selain sifat gizinya yang berperan 

dalam proses pengolahan seperti 

kemampuan membentuk busa, emulsi, 

dan koagulasi. 

 

Foaming properties:      Sifat atau kemampuan putih telur 

dalam membentuk busa yang dapat 

diukur berdasarkan parameter daya 

busa, stabilitas busa, serta overrun. 

 

Tirisan                    :     Busa yang sudah mencair. 

 

Gel                         : Gumpalan yang terbentuk saat proses 

pemanasan karena adanya koagulasi 

protein dari putih telur. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

Diagram alir prosedur penelitian mengenai pengaruh 

lama simpan telur ayam Arab dan penambahan asam sitrat 

terhadap sifat fungsionalnya ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gambar 2. Alur prosedur penelitian evaluasi sifat fungsional 

telur ayam Arab dengan pengaruh lama simpan dan 

penambahan asam sitrat  

Telur ayam Arab 

Dipilih telur yang bersih, 

utuh, dan baik secara fisik  

Diletakkan dalam egg tray 

Telur ayam Arab umur 1 hari 

Disimpan pada suhu ruang selama 0, 7, 

14, dan 21hari (T) 

0 Hari 7 Hari 14 Hari 21 Hari 

Dipecah, kemudian dipisahkan bagian putih dan kuning telur 

Kuning telur Putih telur 

Diuji pH 

Diuji foaming properties (daya busa, stabilitas 

busa, overrun) dan waktu koagulasi 

Ditambah asam sitrat 
dengan level 0%, 0,8%, 

1,6%, dan 2,4% (P) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 pH Putih Telur 

Hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa lama simpan 

telur (T) dan penambahan asam sitrat (P) berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH putih telur ayam Arab. 

Perhitungan statistik mengenai pH putih telur secara lengkap 

tertera pada Lampiran 6. Rata-rata pH putih telur ayam Arab 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata pH putih telur ayam Arab dengan lama 

simpan (T) dan penambahan asam sitrat (P) yang 

berbeda 
T 

(hari) 

P (%) 
Rata-rata 

0 0,8 1,6 2,4 

 .....................................................(%)............................................. 

0 8,237st 7,783r 6,858q 5,882p 7,190±1,04a 

7 9,248vw 8,610tu 8,048rs 7,220q 8,282±0,86b 

14 9,987yz 9,208vw 8,995uv 8,217st 9,102±0,73c 

21 10,257z 9,798xy 9,440wx 8,877uv 9,718±0,40d 

Rata-

rata 
9,432±0,90a 8,850±0,86b 8,335±1,14c 7,549±1,30d 8,542 

Keterangan: Superskrip (
a-d

) yang berbeda pada kolom dan 

baris menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 Superskrip (
p-z

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata pH putih telur 

ayam Arab segar tanpa perlakuan (T0P0) adalah 8,237, akan 

tetapi waktu penyimpanan yang semakin lama menyebabkan 

pH telur juga semakin meningkat. Faktor lama simpan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pH putih telur. 

Peningkatan nilai pH paling signifikan terjadi pada 
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penyimpanan 21 hari. Kondisi tersebut dikarenakan selama 

penyimpanan terjadi penguapan H2O dan CO2, sehingga 

mempengaruhi pH telur. Septiana dkk. (2015) menjelaskan 

bahwa setelah telur disimpan akan terjadi penguapan CO2 

yang mengakibatkan konsentrasi ion bikarbonat dan sistem 

buffer tidak lagi seimbang. Penguapan CO2 dan H2O juga 

menyebabkan serabut ovomucin rusak dan kekentalan telur 

menjadi berkurang.  

Kedua faktor perlakuan yaitu lama simpan telur (T) dan 

penambahan asam sitrat (P) menunjukkan interaksi yang nyata 

(P<0,05) terhadap pH putih telur ayam Arab. Lama 

penyimpanan menyebabkan peningkatan pH putih telur ayam 

Arab. Hal ini dikarenakan proses penyimpanan hingga 21 hari 

mengakibatkan penguraian NaOH menjadi ion Na
+
 dan OH

-
 

yang menyebabkan pH semakin tinggi, sebagaimana 

dijelaskan Stadelman and Cotterill (2007) bahwa penguapan 

CO2 dari dalam telur selama penyimpanan terjadi akibat 

penguraian senyawa NaHCO3 menjadi NaOH. NaOH ini akan 

terurai lagi menjadi ion-ion Na
+
 dan OH

-
, sehingga 

meningkatkan pH telur. Proses penyimpanan juga 

menyebabkan putih telur menjadi encer karena adanya 

interaksi antara ovomucin dan lyzozym, selain itu terjadi pula 

difusi air dari putih telur menuju kuning telur dan terjadi 

penguapan air. pH putih telur yang meningkat selama 

penyimpanan dapat diturunkan dengan penambahan asam 

sitrat yaitu semakin tinggi level asam sitrat yang ditambahkan, 

maka penurunan pH juga semakin tinggi. Interaksi yang terjadi 

antar kedua faktor disebabkan pada saat pH telur meningkat 

karena pengaruh penyimpanan, asam sitrat yang ditambahkan 

akan berperan sebagai stabilisator yang menyesuaikan pH telur 

dan memperbaiki sistem buffer, sehingga pH telur kemudian 
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mampu diturunkan. Brima and Abbas (2014) menjelaskan 

bahwa asam sitrat yang ditambahkan dapat berperan sebagai 

stabilisator pH sehingga dapat memperpanjang masa simpan 

suatu produk pangan, termasuk dalam hal ini pada telur. 

Faktor penambahan asam sitrat sebanyak 0,8%, 1,6%, dan 

2,4% memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH putih telur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan asam sitrat sebanyak 2,4% memberikan pengaruh 

yang paling besar terhadap penurunan pH putih telur ayam 

Arab hingga hari ke-21 penyimpanan. Hal ini dikarenakan ion 

H
+
 dalam jumlah banyak sebagai penyusun asam sitrat 

memberikan pengaruh dalam menurunkan pH telur dan 

menyebabkan pH telur mendekati isoelektrik. Penambahan 

asam sitrat 2,4% mampu menurunkan pH putih telur ayam 

Arab segar dari 8,237 (T0P0) menjadi 5,882 (T0P3), sedangkan 

pH putih telur pada penyimpanan 21 hari dari 10,257 (T3P0) 

menjadi 8,877 (T3P3). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Sa’adah (2007) yang menjelaskan bahwa penambahan asam 

sitrat 2,4% pada lama penyimpanan yang sama yaitu 21 hari 

namun pada putih telur ayam ras dari pH 9,51 menjadi 8,10. 

Penambahan asam sitrat pada telur yang telah melalui masa 

simpan pada kedua penelitian sama-sama menunjukkan 

pengaruh positif terhadap penurunan pH telur. Penurunan pH 

dalam hal ini dapat meningkatkan sifat fungsional putih telur, 

sehingga pemanfaatan telur juga lebih optimal. 

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa pada perlakuan 

lama simpan telur 21 hari tanpa penambahan asam sitrat (T3P0) 

memberikan pengaruh paling signifikan terhadap nilai pH 

putih telur ayam Arab yaitu sebesar 10,257 dan tidak jauh 

berbeda pengaruhnya pada penyimpanan 14 hari tanpa 

penambahan asam sitrat (T2P0) yaitu sebesar 9,987. Hasil 
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tersebut menunjukkan nilai pH pada penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian dari Chung and Lee (2014) yang 

menyebutkan bahwa pH albumen pada telur ayam segar 

adalah 8,64 dan setelah penyimpanan pada suhu 25
o
C selama 

7, 14, 21, dan 28 hari, pH albumen menjadi 8,98 hingga 9,07. 

Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor lain seperti 

pengaruh keseimbangan suhu yang kurang stabil atau karena 

peningkatan suhu dan kelembaban selama penyimpanan, 

sehingga CO2 lebih banyak yang menguap dan peningkatan 

pH lebih cepat. 

pH putih telur ayam Arab segar tanpa penambahan asam 

sitrat (T0P0) yaitu 8,237, sedangkan pH putih telur dengan 

penyimpanan maksimal 21 hari dan penambahan asam sitrat 

dengan level tertinggi 2,4% (T3P3) yaitu sebesar 8,877. Nilai 

pH tersebut berada pada kisaran untuk menghasilkan sifat 

fungsional telur yang optimal, salah satunya proses 

pembentukan busa putih telur. Sifat fungsional yang optimal 

dapat berperan dalam menghasilkan produk makanan dengan 

kualitas yang baik. Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan 

bahwa pH optimum untuk membentuk busa paling baik yaitu 

pH 6,5-9,5. Bovskova and Mikova (2011) menyatakan bahwa 

stabilitas busa tertinggi terjadi pada saat pH putih telur 8,6 dan 

akan menurun saat terjadi perubahan pH.  

 

4.2 Foaming Properties 

Hasil analisis statistik pada Tabel 3, 4, dan 5 

menunjukkan bahwa perlakuan lama simpan telur (T) dan 

penambahan asam sitrat (P) memberikan pengaruh terhadap 

foaming properties putih telur ayam Arab yang meliputi daya 

busa, stabilitas busa, dan overrun.  
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4.2.1 Daya busa  

Hasil analisis ragam statistik menunjukkan bahwa faktor 

perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) masing-masing berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap daya busa putih telur ayam Arab. Perhitungan 

statistik mengenai daya busa secara lengkap tertera pada 

Lampiran 7. Rata-rata daya busa putih telur ayam Arab 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata daya busa putih telur ayam Arab dengan 

lama simpan (T) dan penambahan asam sitrat (P) 

yang berbeda 
T 

(hari) 

P (%) 
Rata-rata 

0 0,8 1,6 2,4 
 ...................................................(%)............................................... 

0 434,692qr 630,866t 626,963t 610,070t 575,648±94,4c 

7 362,477pq 493,058rs 478,320rs 546,505st 470,090±77,5b 

14 359,474pq 409,904pqr 403,664pqr 446,803qr 404,961±35,8a 

21 365,386pq 376,671pq 330,408p 377,818pq  362,571±22,2a 

Rata-
rata 

380,507±36,2a 477,625±113,3b 459,839±126,7b 495,299±103,2b 453,317 

Keterangan: Superskrip (
a-c,

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 Superskrip (
p-t

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Hasil analisis statistik pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

rata-rata daya busa putih telur ayam Arab segar tanpa 

perlakuan (T0P0) adalah 434,692% dan menurun menjadi 

365,386% pada penyimpanan hari ke-21 (T3P0). Penambahan 

asam sitrat berkorelasi positif terhadap peningkatan daya busa. 

Kedua faktor perlakuan menunjukkan interaksi yang nyata 

(P<0,05) terhadap daya busa putih telur ayam Arab, sedangkan 

masing-masing faktor perlakuan berpengaruh sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap daya busa. Tabel 3 menunjukkan bahwa 

rata-rata daya busa yang didapat dari semua perlakuan berkisar 

antara 330,408% hingga 630,866%, sedangkan untuk rata-rata 

daya busa putih telur tanpa perlakuan (T0P0) yaitu 434,692%, 

hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Bovskova and 

Mikova (2011) pada jenis telur yang berbeda yaitu dijelaskan 

bahwa index of whipping (daya busa) putih telur ayam ras 

tanpa penambahan apapun berkisar antara 600-700%.  

Perlakuan penambahan asam sitrat menjadi salah satu 

faktor yang paling berpengaruh terhadap daya busa putih telur 

yang dihasilkan, dalam hal ini asam sitrat dapat menurunkan 

pH telur selama penyimpanan, sehingga resiko denaturasi 

protein putih telur juga dapat dikurangi dan berpengaruh 

terhadap peningkatan daya busa. Hal ini dikuatkan dengan 

penjelasan Scott and Silverside (2000) yang menyatakan 

bahwa peningkatan pH putih telur akan menurunkan kualitas 

putih telur karena dapat menyebabkan kerusakan protein dan 

daya guna putih telur tidak lagi optimal. Protein yang telah 

rusak tidak akan bisa membentuk busa secara optimal.  

Faktor perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan 

asam sitrat (P) menunjukkan interaksi yang nyata (P<0,05) 

terhadap daya busa putih telur ayam Arab. Daya busa putih 

telur ayam Arab pada penelitian ini dapat ditingkatkan dengan 

asam sitrat hingga level penambahan 2,4%. Presentase daya 

busa semakin menurun selama proses penyimpanan hingga 21 

hari. Daya busa optimal diperoleh pada telur segar (lama 

simpan 0 hari), dan presentase paling rendah terjadi pada telur 

dengan lama simpan 21 hari karena kondisi pH telur dengan 

peningkatan tertinggi yaitu 10,257. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Stadelman and Cotterill (2007) bahwa semakin 
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lama telur disimpan maka penguapan CO2 dan H2O lebih 

tinggi, sehingga pH telur juga semakin meningkat.  

Penambahan asam sitrat dengan level 0,8%, 1,6%, dan 

2,4% mampu meningkatkan daya busa putih telur ayam Arab 

yang telah melalui masa simpan. Interaksi yang terjadi antara 

kedua faktor perlakuan adalah pada saat putih telur yang telah 

disimpan mengalami peningkatan pH dan menjadi penyebab 

menurunnya daya busa yang dihasilkan. Penurunan daya busa 

terjadi pada kondisi putih telur kehilangan gas CO2 karena 

proses penguapan dan menyebabkan pH naik serta terjadi 

pengenceran pada bagian kental telur, selain itu menurut 

Lestari dkk. (2015), selama proses penyimpanan juga terjadi 

kontaminasi mikroba yang dapat merusak ikatan ion 

bikarbonat, sehingga penambahan asam sitrat dapat berperan 

dalam memperbaiki sistem buffer dan menurunkan pH telur. 

Penambahan asam sitrat berkorelasi positif terhadap 

peningkatan daya busa putih telur karena asam sitrat juga 

berikatan dengan protein putih telur dan memperbaiki struktur 

fisiknya, sehingga putih telur lebih mudah mengikat udara 

untuk membentuk busa. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Novitasari (2006) bahwa penambahan asam sitrat pada putih 

telur ayam ras berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

peningkatan daya dan kestabilan busa. Hasil yang berbeda 

dijelaskan oleh Sa’adah (2007) bahwa penambahan asam sitrat 

hingga 1,6% dapat meningkatkan daya dan kestabilan busa 

pada telur ayam ras umur 14 hari, akan tetapi penambahan 

asam sitrat sebanyak 2,4% sedikit menurunkan volume busa 

yang dihasilkan karena level penambahan asam yang terlalu 

tinggi justru mengakibatkan keseimbangan sistem buffer putih 

telur menjadi terganggu dan daya busa menjadi tidak optimal. 
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Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa pada perlakuan 

lama simpan telur 0 hari (telur segar) dengan penambahan 

asam sitrat 0,8% (T0P1) memberikan pengaruh paling 

signifikan terhadap nilai daya busa putih telur ayam Arab yaitu 

sebesar 630,866% dan tidak jauh berbeda pengaruhnya pada 

telur segar dengan penambahan asam sitrat 1,6% (T0P2) yaitu 

daya busa sebesar 626,963%. Hasil ini sesuai dengan 

penjelasan Rahmawati (2006) bahwa penambahan asam sitrat 

sebanyak 0,8% mampu meningkatkan daya busa dari 451,83% 

menjadi 683,33%. Telur ayam Arab segar dengan pH 8,237 

memiliki kemampuan membentuk busa yang optimal, karena 

kondisi pH telur sesuai dan kandungan protein telur yang 

berperan membentuk busa masih normal, dalam arti lapisan 

kental putih telur masih baik dan protein ovalbumin dan 

ovomucin belum bertransformasi.  

Nilai daya busa putih telur ayam Arab secara keseluruhan 

mengalami penurunan pada setiap minggu dan penurunan 

paling signifikan terjadi pada penyimpanan hari ke-21 

(minggu ke-3) karena penguapan CO2 dan H2O semakin tinggi, 

sehingga kondisi kental putih telur menurun dan menyebabkan 

pH putih telur meningkat. Menurut Sa’adah (2007), 

peningkatan pH telur menyebabkan daya busa menjadi rendah 

karena ovalbumin telah mengalami transformasi menjadi s-

ovalbumin. Perubahan tersebut terjadi akibat ovalbumin 

berikatan dengan lisozym sehingga putih telur menjadi encer 

dan pada akhirnya busa yang dihasilkan menurun. 

Daya busa putih telur ayam Arab segar tanpa 

penambahan asam sitrat (T0P0) yaitu 434,692%, sedangkan 

daya busa putih telur dengan penyimpanan maksimal 21 hari 

dan penambahan asam sitrat dengan level tertinggi 2,4% 

(T3P3) yaitu sebesar 377,818%. Daya busa tertinggi yaitu 
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630,866% diperoleh dengan penambahan asam sitrat sebesar 

0,8% pada telur segar (T0P1). Menurut Legowo dkk. (2003), 

rata-rata daya busa putih telur segar adalah 440,95% dengan 

stabilitas busa sebesar 89,61%, sedangkan hasil penelitian 

Triawati, Thohari, dan Rosyidi (2013) menyebutkan bahwa 

daya busa putih telur segar tanpa pasteurisasi adalah sebesar 

445,55%. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa putih 

telur segar mempunyai kemampuan membentuk busa yang 

baik dibandingkan dengan telur yang telah mengalami masa 

simpan.  

 

4.2.2 Stabilitas Busa  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor 

perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) memberikan pengaruh yang berbeda terhadap stabilitas 

busa putih telur ayam Arab. Rata-rata stabilitas busa putih 

telur ayam Arab ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata stabilitas busa putih telur ayam Arab 

dengan lama simpan (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) yang berbeda 
T 

(hari) 

P (%) 
Rata-rata 

0 0,8 1,6 2,4 

 ..................................................(%)............................................... 

0 91,840 96,366 96,411 95,765 95,095±2,19b 

7 91,048 93,561 92,912 95,691 93,303±1,92b 

14 91,023 91,081 91,820 94,132 92,014±1,46ab 

21 89,933 91,403 87,469 90,458 89,892±1,54a 

Rata-

rata 
90,961±0,78p 93,103±2,44pq 92,229±3,56pq 94,011±2,49q 92,576 

Keterangan: Superskrip (
a-b

) pada kolom menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 Superskrip (
p-q

) pada baris menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa stabilitas busa putih telur 

ayam Arab secara umum meningkat dengan penambahan asam 

sitrat. Faktor perlakuan lama simpan telur (T) memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap stabilitas busa 

putih telur ayam Arab, sedangkan penambahan asam sitrat (P) 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap stabilitas busa. 

Perhitungan statistik mengenai stabilitas busa secara lengkap 

tertera pada Lampiran 8.  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata 

stabilitas busa terendah (87,469%) didapatkan pada telur umur 

21 hari, sedangkan nilai tertinggi (96,411%) pada telur segar 

dengan level penambahan asam sebesar 1,6%. Kondisi 

tersebut membuktikan bahwa umur telur menjadi faktor yang 

sangat penting terkait kestabilan busa, hal ini dikarenakan 

terjadi penguapan CO2 dan H2O sehingga pH meningkat dan 

menyebabkan kondisi putih telur menjadi encer karena serabut 

protein telah rusak. Putih telur yang semakin encer, 

mengakibatkan busa yang dihasilkan juga lebih mudah tiris 

dan tingkat kestabilan rendah. Siregar dkk. (2012) 

menjelaskan bahwa semakin lama umur telur maka stabilitas 

busa telur semakin rendah, dikarenakan ovomucin yang 

berperan pada telur segar sebagai protein pengikat air sudah 

lemah. Menurut Silverside and Budgell (2004), telur segar 

memiliki putih telur yang masih kental sehingga tirisan busa 

yang dihasilkan rendah, sedangkan hasil sebaliknya pada telur 

yang telah disimpan. Hasil penelitian Triawati dkk. (2013) 

menunjukkan bahwa nilai stabilitas busa putih telur tertinggi 

terjadi pada minggu ke-0 yaitu pada kondisi telur segar. 

Rata-rata stabilitas busa putih telur ayam Arab secara 

keseluruhan mengalami penurunan dengan semakin lama 

penyimpanan, yaitu 95,095% untuk telur segar (T0) dan 
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menurun hingga 89,892% pada telur dengan lama simpan 21 

hari (T3). Hal tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata dari lama penyimpanan telur, akan tetapi menurut 

Winarno dan Koswara (2002), volume dan kestabilan busa 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur telur, suhu 

penyimpanan, kualitas telur, pH, lama pengocokan dan ada 

tidaknya bahan lain yang ditambahkan.  

Penambahan asam sitrat terbukti dapat meningkatkan 

kestabilan busa putih telur ayam Arab, sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Amiarti (2007) bahwa asam dan garam asam 

dapat meningkatkan kestabilan busa dengan cara merubah 

konsentrasi protein yang terdenaturasi pada wilayah interfase 

cair dan udara dalam membentuk busa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penambahan asam sitrat sebanyak 2,4% 

memberikan pengaruh paling tinggi terhadap peningkatan 

stabilitas busa putih telur ayam Arab dengan lama simpan 

hingga 21 hari. Asam sitrat yang ditambahkan mampu 

menurunkan pH telur yang telah melalui masa simpan dan 

pada kondisi pH mendekati isoelektrik, kestabilan busa dapat 

dicapai secara optimal.  

Nilai stabilitas busa putih telur ayam Arab segar tanpa 

penambahan asam sitrat (T0P0) pada penelitian ini adalah 

91,84%, sedangkan nilai stabilitas busa tertinggi sebesar 

96,411% didapat dari telur segar dengan penambahan asam 

sitrat 1,6% (T0P2). Hal ini berbeda dengan beberapa hasil 

penelitian sebelumnya pada jenis telur yang juga berbeda, 

sebagaimana dijelaskan Hamidah (2007) bahwa tirisan busa 

putih telur ayam ras segar berkisar antara 2,51-4,72%, yang 

berarti stabilitas busa mencapai 95,28-97,49%, sedangkan 

pada telur itik segar stabilitas busanya sebesar 91,64% 

(Budiman dan Rukmiasih, 2007). Peningkatan stabilitas busa 



40 

karena pengaruh penambahan asam sitrat dijelaskan pula oleh 

Sa’adah (2007), namun pada jenis telur dan level asam sitrat 

yang berbeda yaitu stabilitas busa tertinggi (96,79%) pada 

telur ayam ras segar diperoleh dengan penambahan asam sitrat 

sebesar 2,4%. Kondisi tersebut bisa terjadi karena stabilitas 

busa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain terutama 

lingkungan, seperti jenis dan kondisi telur, lama dan kecepatan 

pengocokan serta suhu saat pengocokan, sehingga hasil yang 

didapat dari masing-masing penelitian juga berbeda.  

 

4.2.3 Overrun  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor 

perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap overrun busa 

putih telur ayam Arab. Rata-rata overrun putih telur ayam 

Arab ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata overrun putih telur ayam Arab dengan lama 

simpan (T) dan penambahan asam sitrat (P) yang 

berbeda 
T 

(hari) 

P (%) 
Rata-rata 

0 0,8 1,6 2,4 

 ..................................................(%)............................................... 
0 334,692qr 530,866t 526,963t 510,070t 475,648±94,4c 

7 262,477pq 393,058rs 378,320rs 446,505st 370,090±77,5b 

14 259,474pq 309,904pqr 303,664pqr 346,803qr 304,961±35,8a 

21 265,386pq 276,671pq 230,408p 277,818pq 262,571±22,2a 

Rata-

rata 
280,507±36,2a 377,625±113,3b 359,839±126,7b 395,299±103,2b 353,317 

Keterangan: Superskrip (
a-c

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 Superskrip (
p-t

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Kapasitas busa yang terbentuk diekspresikan sebagai 

overrun (derajat pengembangan) yang juga merupakan salah 

satu parameter dari foaming properties. Faktor perlakuan lama 

simpan telur (T) dan penambahan asam sitrat (P) menunjukkan 

interaksi yang nyata (P<0,05) terhadap overrun busa putih 

telur. Hasil perhitungan nilai overrun berbanding lurus dengan 

variabel daya busa karena overrun merupakan perhitungan 

dari kapasitas busa yang terbentuk dibandingkan volume awal 

(sampel putih telur) yang digunakan. Perhitungan statistik 

mengenai overrun secara lengkap tertera pada Lampiran 9.  

Pengaruh paling signifikan ditunjukkan pada telur segar 

(lama simpan 0 hari) dengan penambahan asam sitrat 

sebanyak 0,8% (T0P1) yang menghasilkan nilai overrun 

tertinggi (530,866%), selain itu pada T0P2 dengan nilai overrun 

526,963% dan T0P3 dengan nilai overrun 510,070% juga 

menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, sedangkan 

nilai overrun terendah (230,408%) didapatkan dari telur umur 

21 hari dengan penambahan asam sitrat 1,6% (T3P2). Busa 

yang terbentuk dari putih telur segar lebih banyak sehingga 

overrun yang terbentuk juga tinggi, selain itu penambahan 

asam sitrat juga dapat mengoptimalkan nilai busa yang 

terbentuk berkali lipat lebih banyak dari volume awal. Data 

pada Tabel 5 menunjukkan rata-rata overrun busa putih telur 

yang dihasilkan dari semua perlakuan berkisar antara 

230,408% hingga 530,866%, sedangkan rata-rata secara 

keseluruhan adalah 353,317%.  

Hasil analisis ragam statistik menunjukkan bahwa nilai 

overrun busa putih telur ayam Arab semakin mengalami 

penurunan seiring dengan masa simpan telur yang lebih lama, 

yaitu berlangsung hingga 21 hari pada suhu ruang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hammershoj and Qvist (2001) yang 
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menjelaskan bahwa overrun busa dari putih telur akan 

menurun secara signifikan seiring dengan meningkatnya umur 

telur. Kondisi tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya pH telur yang terus mengalami 

peningkatan selama penyimpanan, sehingga menyebabkan 

denaturasi protein dan kemampuan membentuk busa 

khususnya terkait derajat pengembangan busa tidak lagi 

optimal. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat overrun 

busa putih telur adalah lama dan kecepatan pengocokan telur, 

sebagaimana dijelaskan oleh Nugraheni (2013) bahwa lama 

pengocokan berpengaruh terhadap ukuran gelembung busa, 

semakin lama waktu pengocokan maka gelembung-gelembung 

busa menjadi semakin kecil. Pengocokan yang dilakukan lebih 

dari 6 menit tidak akan menambah volume busa, melainkan 

akan memperkecil ukuran gelembung udara. 

Faktor perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan 

asam sitrat (P) menunjukkan interaksi yang nyata (P<0,05) 

terhadap overrun busa putih telur. Telur yang telah melalui 

masa simpan akan mengalami peningkatan pH yang kemudian 

berkorelasi negatif terhadap sifat fungsional putih telur 

termasuk overrun. Stadelman and Cotterill (2007) menyatakan 

bahwa semakin lama umur telur mengakibatkan terjadinya 

ikatan ovomucin-lysozyme yang menyebabkan putih telur 

semakin encer. Penambahan asam sitrat sebanyak 0,8%, 1,6%, 

dan 2,4% pada penelitian ini terbukti dapat meningkatkan 

overrun busa putih telur ayam Arab setelah proses 

penyimpanan 0, 7, 14, dan 21 hari. Interaksi yang terjadi yaitu 

pada saat putih telur dengan pH tinggi ditambah asam sitrat, 

maka asam sitrat akan berikatan dengan protein putih telur dan 

berpengaruh terhadap ovomucin yang berperan dalam 

pembentukan busa. Asam sitrat mampu menurunkan pH putih 
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telur dan memperbaiki sistem buffer sehingga busa dapat 

terbentuk secara optimal dan dapat mengembang dengan baik. 

Hal ini dikarenakan protein putih telur dengan kondisi pH 

yang sesuai (mendekati isoelektrik) dan suhu serta lama 

pengocokan yang tepat menyebabkan udara yang terperangkap 

dalam pembentukan busa juga semakin banyak. Budiman dan 

Rukmiasih (2007) menjelaskan bahwa keseimbangan antara 

suhu lingkungan dengan suhu di dalam telur menyebabkan 

daya busa yang dihasilkan akan lebih optimal yang kemudian 

berpengaruh positif terhadap derajat pengembangan (overrun) 

busa putih telur.  

Overrun busa putih telur ayam Arab segar tanpa 

penambahan asam sitrat (T0P0) adalah 334,692%, sedangkan 

overrun busa putih telur dengan penyimpanan maksimal 21 

hari dan penambahan asam sitrat dengan level tertinggi 2,4% 

(T3P3) yaitu sebesar 277,818%. Hal ini membuktikan bahwa 

kedua faktor perlakuan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai overrun. Nilai overrun tertinggi sebesar 

530,866% diperoleh dari telur segar dengan penambahan asam 

sitrat sebesar 0,8% (T0P1). Hasil ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya, diantaranya menurut Alamprese et al. (2012) 

yang menyatakan bahwa foam overrun telur ayam berkisar 

antara 477% hingga 502%, sedangkan menurut Bovskova and 

Mikova (2011), nilai overrun busa putih telur yaitu 474,015% 

hingga 550,352%. 

 

4.3 Waktu Koagulasi 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor 

perlakuan lama simpan telur (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap waktu 
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koagulasi putih telur ayam Arab. Rata-rata waktu koagulasi 

ditunjukkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata waktu koagulasi putih telur ayam Arab 

dengan lama simpan (T) dan penambahan asam sitrat 

(P) yang berbeda 
T 

(hari) 

P (%) 
Rata-rata 

0 0,8 1,6 2,4 

 ....................................................(detik)............................................... 

0 196,8 91,5 130,5 103,7 130,5±47,15c 

7 167,3 83,2 119,5 111,5 120,5±35,20c 

14 152,5 58,5 84,3 78,3 93,4±40,91b 

21 115,3 63,7 69,5 58,7 76,7±26,19a 

Rata-

rata 
158,1±33,94c 74,2±15,68a 100,9±28,77b 87,8±24,26ab 105,3 

Keterangan: Superskrip (
a-c

) pada kolom dan baris 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing faktor 

perlakuan yaitu lama simpan telur (T) dan penambahan asam 

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

terhadap waktu koagulasi putih telur ayam Arab meskipun 

kedua faktor tersebut tidak menunjukkan interaksi yang nyata 

terhadap waktu koagulasi. Perhitungan statistik mengenai 

waktu koagulasi putih telur secara lengkap tertera pada 

Lampiran 10. Pengaruh paling signifikan berdasarkan faktor 

lama simpan ditunjukkan pada telur dengan penyimpanan 0 

hari (telur segar) yaitu 130,5 detik (2 menit 10,5 detik) yang 

tidak jauh berbeda dengan hasil penyimpanan 7 hari dengan 

rata-rata waktu koagulasi 120,5 detik (2 menit 5 detik), 

sedangkan pada faktor penambahan asam sitrat menunjukkan 

pengaruh paling signifikan pada telur tanpa penambahan asam 

sitrat yaitu dengan rata-rata waktu koagulasi 158,1 detik (2 

menit 38,1 detik).  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

rata-rata waktu koagulasi paling lama terjadi pada telur segar 

dengan tanpa penambahan asam sitrat (T0P0). Hal ini bisa 

terjadi karena aktivitas ovomucin paling besar yaitu saat telur 

masih segar yaitu kandungan protein ovomucin dalam putih 

telur belum mengalami perubahan sehingga proses koagulasi 

berjalan secara optimal. Hal ini sesuai dengan penjelasan Jing 

et al. (2009) bahwa ovomucin merupakan komponen protein 

yang terdapat dalam putih telur dalam jumlah paling besar dan 

berperan dalam proses koagulasi. Putih telur akan membentuk 

gumpalan pada suhu 60
o
C dalam waktu ±30 menit.  

Waktu koagulasi paling cepat terjadi pada telur dengan 

lama simpan 14 hari dan penambahan asam sitrat 0,8% (T2P1) 

yaitu selama 58,5 detik (kurang dari 1 menit), sedangkan 

waktu koagulasi paling lama terjadi pada telur segar tanpa 

penambahan asam sitrat (T0P0) yaitu selama 196,833 detik (3 

menit 16,83 detik). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya suhu pemanasan, pH, serta umur telur. 

Protein putih telur dengan lama simpan 14 hari pada dasarnya 

sudah mengalami denaturasi sehingga daya koagulasinya juga 

menurun dan akhirnya mempengaruhi proses pembentukan gel 

putih telur seperti penjelasan Jing et al. (2009), akan tetapi 

faktor penambahan asam dalam hal ini asam sitrat sangat 

berpengaruh terhadap waktu koagulasi yang terjadi, yaitu 

dapat mempercepat proses pembentukan gel. Waktu koagulasi 

paling optimal (91,5 detik) terjadi pada telur segar dan 

penambahan asam sitrat 0,8% (T0P1), dalam hal ini koagulasi 

terjadi lebih cepat pada kondisi belum banyak protein yang 

terdenaturasi karena telur dalam keadaan masih segar, 

sehingga ovomucin membentuk gel paling baik.  
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Asam sitrat yang ditambahkan dengan level 0,8%, 1,6%, 

dan 2,4% terbukti dapat menurunkan pH telur ayam Arab yang 

telah melalui masa simpan. Hal tersebut dikarenakan koagulasi 

juga sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman (pH) dari putih 

telur, sebagaimana penjelasan Bell and Weaver (2002) bahwa 

waktu koagulasi dapat dipengaruhi oleh pH, garam, bahan 

lain, dan lama pemanasan. Bahan lain yang dimaksud adalah 

seperti penambahan asam atau garam asam. Menurut 

Nugraheni (2013), koagulasi oleh asam dan basa berhubungan 

dengan proses penetralan molekul protein sehingga daya tarik 

antar molekul protein meningkat dan kelarutannya menurun. 

Kondisi pH pada saat terjadi pengendapan protein disebut titik 

isoelektrik. Koagulasi oleh asam dan basa juga dapat terjadi 

karena denaturasi protein akibat penurunan pH. Penyimpanan 

telur yang semakin lama juga menyebabkan waktu koagulasi 

yang terjadi semakin cepat karena sebagian besar protein putih 

telur telah terdenaturasi.  

Waktu koagulasi putih telur ayam Arab segar tanpa 

penambahan asam sitrat (T0P0) adalah 196,8 detik (3 menit 

16,8 detik) (T0P0), sedangkan waktu koagulasi putih telur 

dengan penyimpanan maksimal 21 hari dan penambahan asam 

sitrat dengan level tertinggi 2,4% (T3P3) yaitu 58,7 detik. Hal 

ini tentunya kurang sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang 

sebelumnya, akan tetapi pengaruh lingkungan seperti suhu 

pemanasan dan kelembaban serta bahan lain yang 

ditambahkan yaitu asam sitrat juga sangat berpengaruh 

terhadap koagulasi putih telur karena berkaitan dengan pH 

telur. Waktu koagulasi rata-rata dari semua perlakuan dalam 

penelitian ini adalah 105,3 detik (1 menit 55,3 detik) yang 

berarti lebih cepat apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa putih telur 
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akan membentuk gumpalan pada suhu 60
o
C dalam waktu ±30 

menit (Jing et al., 2009), menurut Winarno dan Koswara 

(2002) bahwa putih telur ayam akan mengalami koagulasi 

pada suhu 62
o
C selama 10 menit, sedangkan Triawati dkk. 

(2013) menjelaskan bahwa semakin lama telur pasteurisasi 

disimpan maka putih telur akan semakin kental, sehingga 

koagulasi tertinggi juga akan terjadi pada waktu yang relatif 

cepat yaitu 3,10 menit. Waktu koagulasi yang sangat singkat 

pada penelitian ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

penambahan asam sitrat dengan berbagai level yang dapat 

meningkatkan kemampuan putih telur dalam membentuk gel, 

sebagaimana dijelaskan oleh Rosyida (2004) bahwa semakin 

banyak asam yang ditambahkan maka terbentuknya gel akan 

semakin kuat serta kemampuan mengikat air juga semakin 

tinggi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Lama simpan telur hingga 21 hari menyebabkan pH telur 

meningkat dan menurunkan sifat fungsional putih telur 

ayam Arab yang meliputi foaming properties (daya busa, 

stabilitas busa, overrun) dan waktu koagulasi. Penambahan 

asam sitrat dengan level 0,8%, 1,6%, dan 2,4% dapat 

menurunkan pH putih telur ayam Arab yang telah disimpan 

0, 7, 14 hingga 21 hari yang kemudian dapat meningkatkan 

sifat fungsional dari putih telur.  

2. Perlakuan terbaik untuk parameter foaming properties 

adalah telur dengan lama simpan 0 hari (telur segar) dengan 

penambahan asam sitrat sebanyak 0,8% (T0P1) 

menghasilkan daya busa tertinggi sebesar 630,866%, 

stabilitas busa 96,366%, dan overrun 530,866%. 

Penambahan asam sitrat dapat meningkatkan foaming 

properties telur ayam Arab. Penambahan asam sitrat juga 

meningkatkan daya koagulasi putih telur ayam Arab 

dengan waktu pembentukan gel yang lebih singkat. Waktu 

koagulasi secara optimal (91,5 detik) terjadi pada telur 

segar dengan penambahan asam sitrat sebanyak 0,8% 

(T0P1).  

 

5.2 Saran 

Penelitian lanjutan seperti penggunaan level asam sitrat 

yang berbeda atau dengan asam-asam lain untuk produk 

makanan seperti asam asetat dan asam tartrat (cream of tar 
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tar) sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

optimal terkait sifat fungsional telur ayam Arab, terutama pada 

sifat-sifat fungsional lain yang belum terungkap pada 

penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai perlakuan 

penyimpanan seperti pengaruh suhu (misalnya suhu 4-6
o
C atau 

10-15
o
C) dan kelembaban yang berbeda juga perlu dilakukan 

untuk mengetahui perlakuan penyimpanan terbaik dengan 

tetap mempertahankan sifat fungsional telur.   
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Lampiran 1. Prosedur uji pH (AOAC, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Telur ayam Arab 

Diambil setiap sampel dari masing-masing perlakuan  

Dipecah di atas meja kaca dan dipisahkan antara 

kuning dan putih telur dengan spatula 

Dimasukkan putih telur ke dalam cawan petri, 

kemudian diukur pH putih telur 

pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda ke 

dalam buffer pH 7, kemudian dibilas dengan aquades 

dan dikeringkan, selanjutnya dikalibrasi kembali 

dengan buffer pH 4. 

Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian 

dimasukkan/ dicelupkan ke dalam putih telur yang 

akan diuji  

Dibaca angka pada layar pH meter, dan dicacat nilai 

pH yang tertera setelah angka konstan 

HASIL 

Elektroda dibilas dengan aquades setelah selesai 

pengukuran pH 
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Lampiran 2. Prosedur uji daya busa (Stadelman and 

Cotterill, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disimpan pada suhu ruang sesuai perlakuan  

Diambil setiap sampel dari masing-masing perlakuan  

Dipecah di atas meja kaca dan dipisahkan antara 

kuning dan putih telur dengan spatula 

Dimasukkan putih telur ke dalam gelas ukur dan 

kuning telur dimasukkan dalam wadah berbeda 

Diukur volume dan pH putih telur 

Dikocok putih telur pada gelas ukur 500 mL dengan 

hand mixer electric selama 5 menit pada kecepatan 

maksimal 680-700 rpm (skala 3) hingga terbentuk busa 

Diratakan busa yang terbentuk dengan menggunakan 

spatula dan diukur volume serta tinggi busa 

          
           

              
      

Dihitung daya busa dengan rumus; 

Telur ayam Arab 

HASIL 
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Lampiran 3. Prosedur uji stabilitas busa (Stadelman and 

Cotterill, 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diambil setiap sampel dari masing-masing perlakuan  

Dipecah di atas meja kaca dan dipisahkan antara 

kuning dan putih telur dengan spatula 

Dimasukkan putih telur ke dalam gelas ukur dan 

kuning telur dimasukkan dalam wadah berbeda 

Diukur volume dan pH putih telur 

Dikocok putih telur pada gelas ukur 500 mL dengan 

hand mixer electric selama 5 menit pada kecepatan 

maksimal 680-700 rpm (skala 3) hingga terbentuk busa 

Diratakan busa yang terbentuk dengan menggunakan 

spatula dan diukur volume serta tinggi busa 

               
              

           
      

Didiamkan selama 1 jam dan diukur volume tirisan 

yang terbentuk dengan rumus; 

                                        

Dihitung stabilitas busa dengan rumus; 

 

Disimpan pada suhu ruang sesuai perlakuan  

Telur ayam Arab 

HASIL 
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Lampiran 4. Prosedur uji overrun busa (Alamprese et al., 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil setiap sampel dari masing-masing perlakuan  

Dipecah di atas meja kaca dan dipisahkan antara 

kuning dan putih telur dengan spatula 

Dimasukkan putih telur ke dalam gelas ukur dan 

kuning telur dimasukkan dalam wadah berbeda 

Diukur volume dan pH putih telur 

Dikocok putih telur pada gelas ukur 500 mL dengan 

hand mixer electric selama 5 menit pada kecepatan 

maksimal 680-700 rpm (skala 3) hingga terbentuk busa 

Diratakan busa yang terbentuk dengan menggunakan 

spatula dan diukur volume serta tinggi busa 

          
                                

                  
      

Dihitung overrun busa putih telur dengan rumus; 

 

Disimpan pada suhu ruang sesuai perlakuan  

Telur ayam Arab 

HASIL 
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Lampiran 5. Prosedur uji waktu koagulasi (Jing et al., 

2009) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dipecah dan dipisahkan dari cangkang dan kuning telur 

Dimasukan ke dalam tabung reaksi 

Dimasukan ke dalam waterbath dengan suhu 70oC 

Dicatat waktu koagulasi putih telur 

Dihitung dengan rumus: 

WK= W1-W0 

Disimpan pada suhu ruang sesuai perlakuan  

Telur ayam Arab 

HASIL 
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Lampiran 6. Perhitungan analisis ragam pH telur 

 

Perlakuan Kelompok 
Rataan Total SD 

T P 1 2 3 

0 

0 8,180 8,260 8,270 8,237 24,710 0,049 

0,8 7,735 7,885 7,730 7,783 23,350 0,088 

1,6 6,530 7,060 6,985 6,858 20,575 0,287 

2,4 5,815 5,600 6,230 5,882 17,645 0,320 

7 

0 9,400 9,150 9,195 9,248 27,745 0,133 

0,8 8,695 8,485 8,650 8,610 25,830 0,111 

1,6 7,990 8,300 7,855 8,048 24,145 0,228 

2,4 7,010 7,760 6,890 7,220 21,660 0,471 

14 

0 10,100 10,090 9,770 9,987 29,960 0,188 

0,8 9,540 8,760 9,325 9,208 27,625 0,403 

1,6 8,990 8,930 9,065 8,995 26,985 0,068 

2,4 8,460 8,210 7,980 8,217 24,650 0,240 

21 

0 10,270 10,350 10,150 10,257 30,770 0,101 

0,8 9,890 9,605 9,900 9,798 29,395 0,168 

1,6 9,725 9,160 9,435 9,440 28,320 0,283 

2,4 9,045 8,810 8,775 8,877 26,630 0,147 

Rataan 8,586 8,526 8,513 8,542 25,625   

Total 137,375 136,415 136,205 136,665 409,995   

 

T 
P 

Total Rataan 
0 0,8 1,6 2,4 

0 24,710 23,350 20,575 17,645 86,280 21,570 

7 27,745 25,830 24,145 21,660 99,380 24,845 

14 29,960 27,625 26,985 24,650 109,220 27,305 

21 30,770 29,395 28,320 26,630 115,115 28,779 

Total 113,185 106,200 100,025 90,585 409,995 102,499 

Rataan 28,296 26,550 25,006 22,646 102,499 25,625 
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FK  = 
(∑ ∑ ∑              )

 

     
 

  = (409,995)
2
 

      4 x 4 x 3 

  = 3501,998 

JK Total  = (∑ ∑ ∑      
 
   

 
   

 
   )

 
     

  = (8,810
2
 + 8,260

2
.............+ 8,775

2
) - 3501,998 

  = 65,862 

JK Kelompok  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

  
   

 
   

   
     

           = (137,3752+136,4152+136,2052+136,6652) - 3501,998 

    4 x 4 

           = 0,0486 

JK T  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (86,2802 + 99,3802 + 109,2202 +115,1152) - 3501,998 

    4 x 3 

  = 39,760 

JK P  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (113,1852+106,2002+100,0252+90,5852) - 3501,998 

    4 x 3 

  = 22,996 

JK TP  = 
∑ ( ∑ 

   ∑     
 
   )

   
   

 
 –   - JK T – JK P  

  = (24,7102+23,3502......+26,6302) - 3501,998 - 39,760 - 22,996 

             3 

  = 1,3085 

JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK T – JK P – JK TP 

  = 65,862 – 0,0486 – 39,760 – 22,996 – 1,3085 

  = 1,749 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

KLMPK 2 0,0486 0,0243 0,4172 3,32 5,39 

T 3 39,7600 13,2533 227,3670 2,92 4,51 

P 3 22,9960 7,6653 131,5025 2,92 4,51 

TP 9 1,3085 0,1454 2,4941 2,21 3,06 

GALAT 30 1,7487 0,0583    

TOTAL 47 65,8618 1,4013       

 

Kesimpulan:  

1. FHitung (T) > F0,01 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH putih telur ayam Arab. 

2. FHitung (P) > F0,01 menunjukkan bahwa penambahan 

asam sitrat memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap pH putih telur ayam 

Arab. 

3. FHitung (TP) > F0,05 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur dan penambahan asam sitrat menunjukkan 

interaksi yang nyata (P<0,05) terhadap pH putih telur 

ayam Arab. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Lama simpan (T) 

SE = √           

 = √           

 = 0,069696 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 0,271118 0,282966 0,289935 

 

T Rataan Notasi 

0 7,190 a 

7 8,282   b 

14 9,102     c 

21 9,593       d 

 

Penambahan Asam Sitrat (P) 

SE = √           

 = √           

 = 0,069696 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 0,271118 0,282966 0,289935 

 

P Rataan Notasi 

2,4 7,549 a 

1,6 8,335   b 

0,8 8,850     c 

0 9,432       d 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  
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Interaksi Lama simpan Telur dan Penambahan Asam Sitrat 

(TP) 

SE = √          

 = √         

 = 0,139392 

JND 5% = 2,89 3,04 3,12 3,20 3,25 3,29 

JNT 5% = 0,4028 0,4238 0,4349 0,4461 0,4530 0,4586 

 

TP Rataan Notasi 

T0P2,4 5,882 p 

T0P1,6 6,858   q 

T7P2,4 7,220   q 

T0P0,8 7,783     r 

T7P1,6 8,048      rs 

T14P2,4 8,217        st 

T0P0 8,237        st 

T7P0,8 8,610           tu 

T21P2,4 8,877              uv 

T14P1,6 8,995              uv 

T14P0,8 9,208                   vw 

T7P0 9,248                   vw 

T21P1,6 9,440                       wx 

T21P0,8 9,798                           xy 

T14P0 9,987                               yz 

T21P0 10,257                                 z 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang paling signifikan.  
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Lampiran 7. Perhitungan analisis ragam daya busa telur 

 

Perlakuan Kelompok 
Rataan Total SD 

T P 1 2 3 

0 

0 404,348 448,818 450,909 434,692 1304,075 26,299 

0,8 635,672 632,576 624,351 630,866 1892,598 5,851 

1,6 652,718 634,692 593,478 626,963 1880,888 30,367 

2,4 660,968 570,824 598,419 610,070 1830,211 46,188 

7 

0 327,500 343,026 416,905 362,477 1087,431 47,771 

0,8 430,000 487,895 561,278 493,058 1479,173 65,791 

1,6 390,909 512,500 531,551 478,320 1434,960 76,297 

2,4 573,553 510,041 555,921 546,505 1639,515 32,786 

14 

0 376,448 356,053 345,921 359,474 1078,421 15,548 

0,8 353,922 405,000 470,789 409,904 1229,711 58,588 

1,6 346,667 406,037 458,289 403,664 1210,993 55,849 

2,4 432,895 440,263 467,251 446,803 1340,409 18,088 

21 

0 358,396 373,684 364,079 365,386 1096,159 7,728 

0,8 489,474 299,881 340,658 376,671 1130,012 99,795 

1,6 227,820 370,278 393,125 330,408 991,223 89,575 

2,4 281,086 412,895 439,474 377,818 1133,454 84,820 

Rataan 433,898 450,279 475,775 453,31737 1359,952   

Total 6942,372 7204,463 7612,399 7253,0779 21759,23   

 

T 
P 

Total Rataan 
0 0,8 1,6 2,4 

0 1304,075 1892,598 1880,888 1830,211 6907,772 1726,943 

7 1087,431 1479,173 1434,960 1639,515 5641,079 1410,270 

14 1078,421 1229,711 1210,993 1340,409 4859,534 1214,884 

21 1096,159 1130,012 991,223 1133,454 4350,848 1087,712 

Total 4566,087 5731,495 5518,063 5943,589 21759,234 5439,808 

Rataan 1141,522 1432,874 1379,516 1485,897 5439,808 1359,952 
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FK  = 
(∑ ∑ ∑              )

 

     
 

  = (21759,234)
2
 

       4 x 4 x 3 

  = 9863838,5 

JK Total  = (∑ ∑ ∑      
 
   

 
   

 
   )

 
     

  = (404,3482 + 448,8182...........+ 439,4742) - 9863838,5 

  = 559334,139 

JK Kelompok = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

  
   

 
   

   
     

  = (6942,3722 + 7204,4632 + 7612,3992) - 9863838,5 

    4 x 4 

  = 14250,817 

JK T  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (6907,7722+5641,0792 + 4859,5342 + 4350,8482) - 9863838,5 

        4 x 3 

  = 309831,65 

JK P  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (4566,0872+5731,4952 + 5518,0632 + 5943,5892) - 9863838,5 

        4 x 3 

  = 92365,752 

JK TP = 
∑ ( ∑ 

   ∑     
 
   )

   
   

 
 –   - JK T – JK P  

 = (1304,072 + 1892,592.....+ 1133,452) - 9863838,5- 309831,65- 92365,75 

   3 

 = 57845,676 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK T – JK P – JK TP 

 = 559334,139 - 14250,817 - 309831,65 - 92365,752 - 57845,676 

 = 85040,243 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

KLMPK 2 14250,82 7125,408 2,5137 3,32 5,39 

T 3 309831,7 103277,2 36,4335 2,92 4,51 

P 3 92365,75 30788,58 10,8614 2,92 4,51 

TP 9 57845,68 6427,297 2,2674 2,21 3,06 

GALAT 30 85040,243 2834,675       

TOTAL 47 559334,139 11900,73    

 

Kesimpulan:  

1. FHitung (T) > F0,01 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap daya busa putih telur ayam 

Arab. 

2. FHitung (P) > F0,01 menunjukkan bahwa penambahan 

asam sitrat memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap daya busa putih telur 

ayam Arab. 

3. FHitung (TP) > F0,05 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur dan penambahan asam sitrat menunjukkan 

interaksi yang nyata (P<0,05) terhadap daya busa 

putih telur ayam Arab. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Lama simpan (T) 

SE = √           

 = √             

 = 15,3695 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 59,7875 62,4003 63,9373 

 

T Rataan Notasi 

21 362,571 a 

14 404,961 a 

7 470,090   b 

0 575,648     c 

 

Penambahan Asam Sitrat (P) 

SE = √           

 = √             

 = 15,3695 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 59,7875 62,4003 63,9373 

 

P Rataan Notasi 

0 380,507 a 

1,6 459,839   b 

0,8 477,625   b 

2,4 495,299   b 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  



81 

Interaksi Lama simpan Telur dan Penambahan Asam Sitrat 

(TP) 

SE = √          

 = √           

 = 30,7391 

JND 5% = 2,89 3,04 3,12 3,20 3,25 3,29 

JNT 5% = 88,836 93,447 95,906 98,365 99,902 101,132 

  

TP Rataan Notasi 

T21P1,6 330,408 p 

T14P0 359,474   pq 

T7P0 362,477   pq 

T21P0 365,386   pq 

T21P0,8 376,671   pq 

T21P2,4 377,818   pq 

T14P1,6 403,664    pqr 

T14P0,8 409,904    pqr 

T0P0 434,692      qr 

T14P2,4 446,803      qr 

T7P1,6 478,320        rs 

T7P0,8 493,058        rs 

T7P2,4 546,505          st 

T0P2,4 610,070            t 

T0P1,6 626,963            t 

T0P0,8 630,866            t 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang paling signifikan. 
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Lampiran 8. Perhitungan analisis ragam stabilitas busa 

telur 

 

Perlakuan Kelompok 
Rataan Total SD 

T P 1 2 3 

0 

0 88,333 93,069 94,117 91,840 275,519 3,082 

0,8 95,853 96,534 96,712 96,366 289,098 0,454 

1,6 96,676 96,223 96,333 96,411 289,232 0,236 

2,4 96,022 94,432 96,841 95,765 287,294 1,225 

7 

0 90,634 90,084 92,427 91,048 273,145 1,225 

0,8 90,571 94,677 95,435 93,561 280,684 2,617 

1,6 91,080 93,579 94,076 92,912 278,735 1,606 

2,4 96,518 95,985 94,569 95,691 287,072 1,007 

14 

0 93,457 89,377 90,235 91,023 273,070 2,151 

0,8 87,986 91,414 93,844 91,081 273,243 2,943 

1,6 90,144 92,088 93,230 91,820 275,461 1,560 

2,4 94,237 94,400 93,759 94,132 282,396 0,333 

21 

0 92,634 88,406 88,760 89,933 269,800 2,345 

0,8 94,750 89,087 90,373 91,403 274,210 2,969 

1,6 79,792 91,490 92,036 87,772 263,317 6,917 

2,4 85,825 92,221 93,328 90,458 271,373 4,050 

Rataan 91,532 92,692 93,505 92,576 277,728   

Total 1464,509 1483,066 1496,075 1481,217 4443,650   

 

T 
P 

Total Rataan 
0 0,8 1,6 2,4 

0 275,519 289,098 289,232 287,294 1141,143 285,286 

7 273,145 280,684 278,735 287,072 1119,635 279,909 

14 273,070 273,243 275,461 282,396 1104,170 276,042 

21 269,800 274,210 263,317 271,373 1078,701 269,675 

Total 1091,534 1117,235 1106,745 1128,135 4443,650 1110,912 

Rataan 272,884 279,309 276,686 282,034 1110,912 277,728 
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FK  = 
(∑ ∑ ∑              )

 

     
 

  = (4443,650)
2
 

       4 x 4 x 3 

  = 411375,5 

JK Total  = (∑ ∑ ∑      
 
   

 
   

 
   )

 
     

  = (88,333
2
 + 93,069

2
...........+ 93,328

2
) - 411375,5 

  = 524,573 

JK Kelompok = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

  
   

 
   

   
     

  = (1464,509
2
 + 1483,066

2
 + 1496,075

2
) - 411375,5 

    4 x 4 

  = 31,45937 

JK T  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (1141,1432 + 1119,6352 + 1104,1702 + 1078,7012) - 411375,5 

    4 x 3 

  = 172,755 

JK P  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (1091,5342 + 1117,2352 + 1106,7452 + 1128,1352) - 411375,5 

    4 x 3 

  = 60,79038 

JK TP = 
∑ ( ∑ 

   ∑     
 
   )

   
   

 
 –   - JK T – JK P  

 = (275,5192 + 289,0982........+ 271,3732) - 411375,5 – 172,755 – 60,79038 

   3 

 = 55,82171 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK T – JK P – JK TP 

 = 524,573 – 31,45937 – 172,755 – 60,79038 – 55,82171 

 = 203,747 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

KLMPK 2 31,45937 15,72968 2,3161 3,32 5,39 

T 3 172,755 57,585 8,4789 2,92 4,51 

P 3 60,79038 20,26346 2,9836 2,92 4,51 

TP 9 55,82171 6,202413 0,9133 2,21 3,06 

GALAT 30 203,747 6,791561       

TOTAL 47 524,573 11,16113    

 

Kesimpulan:  

1. FHitung (T) > F0,01 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap stabilitas busa putih telur 

ayam Arab. 

2. FHitung (P) > F0,05 menunjukkan bahwa penambahan 

asam sitrat memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap stabilitas busa putih telur 

ayam Arab. 

3. FHitung (TP) < F0,05 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur dan penambahan asam sitrat tidak menunjukkan 

interaksi yang nyata (P>0,05) terhadap stabilitas busa 

putih telur ayam Arab. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Lama simpan (T) 

SE = √           

 = √             

 = 0,752305 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 2,926468 3,05436 3,12959 

 

T Rataan Notasi 

21 89,892 a 

14 92,014   ab 

7 93,303     b 

0 95,095     b 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Penambahan Asam Sitrat (P) 

SE = √           

 = √             

 = 0,752305 

JND 5% = 2,89 3,04 3,12 

JNT 5% = 2,1742 2,2870 2,3472 

 

P Rataan Notasi 

0 90,961 p 

1,6 92,229   pq 

0,8 93,103   pq 

2,4 94,011     q 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05). 
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Lampiran 9. Perhitungan analisis ragam overrun busa 

telur 

 

Perlakuan Kelompok 
Rataan Total SD 

T P 1 2 3 

0 

0 304,348 348,818 350,909 334,692 1004,075 26,299 

0,8 535,672 532,576 524,351 530,866 1592,598 5,851 

1,6 552,718 534,692 493,478 526,963 1580,888 30,367 

2,4 560,968 470,824 498,419 510,070 1530,211 46,188 

7 

0 227,500 243,026 316,905 262,477 787,431 47,771 

0,8 330,000 387,895 461,278 393,058 1179,173 65,791 

1,6 290,909 412,500 431,551 378,320 1134,960 76,297 

2,4 473,553 410,041 455,921 446,505 1339,515 32,786 

14 

0 276,448 256,053 245,921 259,474 778,421 15,548 

0,8 253,922 305,000 370,789 309,904 929,711 58,588 

1,6 246,667 306,037 358,289 303,664 910,993 55,849 

2,4 332,895 340,263 367,251 346,803 1040,409 18,088 

21 

0 258,396 273,684 264,079 265,386 796,159 7,728 

0,8 389,474 199,881 240,658 276,671 830,012 99,795 

1,6 127,820 270,278 293,125 230,408 691,223 89,575 

2,4 181,086 312,895 339,474 277,818 833,454 84,820 

Rataan 333,898 350,279 375,775 353,317 1059,952   

Total 5342,372 5604,463 6012,399 5653,078 16959,23   

 

T 
P 

Total Rataan 
0 0,8 1,6 2,4 

0 1004,075 1592,598 1580,888 1530,211 5707,772 1426,943 

7 787,431 1179,173 1134,960 1339,515 4441,079 1110,270 

14 778,421 929,711 910,993 1040,409 3659,534 914,884 

21 796,159 830,012 691,223 833,454 3150,848 787,712 

Total 3366,087 4531,495 4318,063 4743,589 16959,23 4239,808 

Rataan 841,522 1132,874 1079,516 1185,897 4239,808 1059,952 
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FK  = 
(∑ ∑ ∑              )

 

     
 

  = (16959,234)
2
 

       4 x 4 x 3 

  = 5991991,77 

JK Total  = (∑ ∑ ∑      
 
   

 
   

 
   )

 
     

  = (304,3482 + 348,8182..........+ 339,4742) - 5991991,77 

  = 559334,139 

JK Kelompok = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

  
   

 
   

   
     

  = (5342,3722 + 5604,4632 + 6012,3992) - 5991991,77 

    4 x 4 

  = 14250,817 

JK T  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (5707,7722+4441,0792+3659,5342+3150,8482) - 5991991,77 

    4 x 3 

  = 309831,652 

JK P  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (3366,0872+4531,4952+4318,0632 +4743,5892) - 5991991,77 

    4 x 3 

  = 92365,752 

JK TP = 
∑ ( ∑ 

   ∑     
 
   )

   
   

 
 –   - JK T – JK P  

 = (1004,0752+1592,5982.....+833,4542) -5991991,77–309831,65–92365,75 

   3 

 = 57845,676 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK T – JK P – JK TP 

 = 5991991,77 – 14250,817 - 309831,652 - 92365,752 - 57845,676 

 = 85040,243 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

KLMPK 2 14250,817 7125,408 2,5137 3,32 5,39 

T 3 309831,65 103277,2 36,4335 2,92 4,51 

P 3 92365,752 30788,58 10,8614 2,92 4,51 

TP 9 57845,676 6427,297 2,2674 2,21 3,06 

GALAT 30 85040,243 2834,675       

TOTAL 47 559334,139 11900,73    

 

Kesimpulan:  

1. FHitung (T) > F0,01 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap overrun busa putih telur ayam 

Arab. 

2. FHitung (P) > F0,01 menunjukkan bahwa penambahan 

asam sitrat memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap overrun busa putih telur ayam 

Arab. 

3. FHitung (TP) > F0,05 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur dan penambahan asam sitrat menunjukkan 

interaksi yang nyata (P<0,05) terhadap overrun busa 

putih telur ayam Arab. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Lama simpan (T) 

SE  = √           

  = √             

  = 15,3695 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 59,7875 62,4003 63,9373 

 

T Rataan Notasi 

21 262,571 a 

14 304,961 a 

7 370,090   b 

0 475,648     c 

 

Penambahan Asam Sitrat (P) 

SE  = √           

  = √             

  = 15,3695 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 59,7875 62,4003 63,9373 

 

P Rataan Notasi 

0 280,507 a 

1,6 359,839   b 

0,8 377,625   b 

2,4 395,299   b 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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Interaksi Lama simpan Telur dan Penambahan Asam Sitrat (TP) 

SE = √          

 = √           

 = 30,7391 

JND 5% = 2,89 3,04 3,12 3,20 3,25 3,29 

JNT 5% = 88,836 93,447 95,906 98,365 99,902 101,132 

 

TP Rataan Notasi 

T21P1,6 230,408 p 

T14P0 259,474   pq 

T7P0 262,477   pq 

T21P0 265,386   pq 

T21P0,8 276,671   pq 

T21P2,4 277,818   pq 

T14P1,6 303,664    pqr 

T14P0,8 309,904    pqr 

T0P0 334,692      qr 

T14P2,4 346,803      qr 

T7P1,6 378,320        rs 

T7P0,8 393,058        rs 

T7P2,4 446,505          st 

T0P2,4 510,070            t 

T0P1,6 526,963            t 

T0P0,8 530,866            t 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang paling signifikan. 
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Lampiran 10. Perhitungan analisis ragam waktu koagulasi 

putih telur 

 

Perlakuan Kelompok 
Rataan Total SD 

T P 1 2 3 

0 

0 155,5 240,5 194,5 196,833 590,5 42,548 

0,8 80,5 99,5 94,5 91,500 274,5 9,849 

1,6 130 128 133,5 130,500 391,5 2,784 

2,4 99 101 109,5 103,167 309,5 5,575 

7 

0 173 168 162,5 167,833 503,5 5,252 

0,8 81 78,5 90 83,167 249,5 6,048 

1,6 133,5 125,5 99,5 119,500 358,5 17,776 

2,4 110,5 116,5 107,5 111,500 334,5 4,583 

14 

0 153,5 164 140 152,500 457,5 12,031 

0,8 57 58 61 58,500 175,5 1,803 

1,6 84 89 80 84,333 253,0 4,509 

2,4 88 79,5 67,5 78,333 235,0 10,300 

21 

0 136 110 100 115,333 346,0 18,583 

0,8 63,5 63 64,5 63,667 191,0 0,764 

1,6 74,5 69,5 64,5 69,500 208,5 5,000 

2,4 59,5 59 56 58,167 174,5 1,893 

Rataan 104,938 109,344 101,531 105,271 315,813   

Total 1679,0 1749,5 1624,5 1684,3 5053,0   

 

T 
P 

Total Rataan 
0 0,8 1,6 2,4 

0 590,5 274,5 391,5 309,5 1566,0 391,5 

7 503,5 249,5 358,5 334,5 1446,0 361,5 

14 457,5 175,5 253,0 235,0 1121,0 280,250 

21 346,0 191,0 208,5 174,5 920,0 230,000 

Total 1897,5 890,5 1211,5 1053,5 5053,0 1263,250 

Rataan 474,375 222,625 302,875 263,375 1263,250 315,813 
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FK  = 
(∑ ∑ ∑              )

 

     
 

  =  (5053)
2
 

    4 x 4 x 3 

  = 34097,03 

JK Total  = (∑ ∑ ∑      
 
   

 
   

 
   )

 
     

  = (155,5
2
 + 240,5

2
.............+ 56

2
) - 34097,03 

  = 80304,979 

JK Kelompok = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

  
   

 
   

   
     

  = (1679
2
 + 1749,5

2
 + 124,5

2
) - 34097,03 

            4 x 4 

  = 490,948 

JK T  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (1566
2
 + 1446

2
 + 1121

2
 + 920

2
) - 34097,03 

    4 x 3 

  = 21925,896 

JK P  = 
∑ ∑ (∑     

 
   )

   
   

 
   

   
 – FK 

  = (1897,52 + 890,52 + 1211,52 + 1053,52) - 34097,03 

    4 x 3 

  = 48990,729 

JK TP = 
∑ ( ∑ 

   ∑     
 
   )

   
   

 
 –   - JK T – JK P  

 = (590,52+274,52.......+174,52) - 34097,03– 21925,896– 48990,729 

            3 

 = 3395,854 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK T – JK P – JK TP 

 = 80304,979 – 490,948 – 21925,896 – 48990,729 – 3395,854 

 = 5501,552 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

KLMPK 2 490,9479 245,474 1,3386 3,32 5,39 

T 3 21925,9 7308,632 39,8540 2,92 4,51 

P 3 48990,73 16330,24 89,0489 2,92 4,51 

TP 9 3395,854 377,3171 2,0575 2,21 3,06 

GALAT 30 5501,552 183,3851       

TOTAL 47 80304,979 1708,617    

 

Kesimpulan:  

1. FHitung (T) > F0,01 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap waktu koagulasi putih telur 

ayam Arab. 

2. FHitung (P) > F0,01 menunjukkan bahwa penambahan 

asam sitrat memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap waktu koagulasi putih 

telur ayam Arab. 

3. FHitung (TP) < F0,05 menunjukkan bahwa lama simpan 

telur dan penambahan asam sitrat tidak menunjukkan 

interaksi yang nyata (P>0,05) terhadap waktu 

koagulasi putih telur ayam Arab. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Lama simpan (T) 

SE = √           

 = √             

 = 3,9092 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 15,2069 15,8715 16,2624 

 

T Rataan Notasi 

21 76,667 a 

14 93,417   b 

7 120,500     c 

0 130,500     c 

 

Penambahan Asam Sitrat (P) 

SE = √           

 = √             

 = 3,9092 

JND 1% = 3,89 4,06 4,16 

JNT 1% = 15,2069 15,8715 16,2624 

 

P Rataan Notasi 

0,8 74,208 a 

2,4 87,792   ab 

1,6 100,958     b 

0 158,125       c 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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Lampiran 11. Dokumentasi penelitian 

 

    
Foto 1. Membersihkan telur segar     Foto 2. Telur ayam Arab segar  

   
Foto 3. Menimbang telur segar      Foto 4. Timbangan analitik 

   
Foto 5. Asam sitrat dan aquades   Foto 6. Pengocokan putih telur 
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Foto 7. Busa perlakuan T0P0 Foto 8. Busa perlakuan T3P0 

   

Foto 9. Pengukuran stabilitas busa   Foto 10. Koagulasi (suhu 70
o
C) 

  

 Foto 11. Tirisan busa putih telur    Foto 12. Uji waktu koagulasi 




