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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine the effect 

of  percntage addition of  curcuma powdered (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) on the quality of quail salted eggs terms of 

texture, yolk color, moisture content, and antioxidant. The 

materials used in were  quail egg, salt, curcuma powder, bricks 

powder, and ash. The method used was laboratory experiment 

with Completely Randomized Design (CRD). The treatments 

were 0% (P0) curcuma powder (control), curcuma powder 5% 

(P1), curcuma powder 10% (P2), curcuma powder 15% (P3), 

curcuma powder 20% (P4). Results showed that the effect of 

addition of powdered curcuma (P<0.01) on antioxidants was 

significantly different effect and insignificantly diffrent effect 

(P>0.05) on texture, color of egg yolk, albumen and the yolk 

content. It concluded that the addition of curcuma powdered 

mailto:nurul.priyanti.priyanti@gmail.com


vi 

 

concentration with different treatment in salted quail eggs 

maked can increased texture, water content in salted quail 

eggs, and also affects the intensity of the color in egg yolk. 

The concentration of the addition of curcuma powdered was 

significantly (Curcuma xanthorrhiza Roxb) on the antioxidant 

test showed a highly significant difference. The best treatment 

is the addition of curcuma powder with different 

concentrations in the manufacture of salted quail egg is the 

addition of curcuma powdered treatment 10% (P2) with the 

highest value of 5.02. 

 

Keywords: moisture content, bricks powder, and ash. 
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RINGKASAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

presentase penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) terhadap kualitas telur puyuh asin  dan 

mengetahui presentase untuk menghasilkan kualitas terbaik 

yang ditinjau dari nilai tekstur, warna kuning telur, kadar air, 

dan antioksidan. Manfaat  penelitian  ini  adalah  sebagai  

bahan  informasi  bagi masyarakat  dan  industri  pangan  

tentang  pengaruh  pemanfaatan  bubuk  temulawak  (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb)   sebagai  aktivitas  antioksidan  dalam  

proses  pengasinan  terhadap kualitas  telur  asin,  memberikan  

inovasi  pengolahan  telur  asin  yang  menghasilkan produk  

bahan  pangan  yang  sehat, aman  dikonsumsi  dan  

memberikan  informasi kepada masyarakat tentang kualitas 

telur asin dengan penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb). Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang mulai Desember 
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2015 sampai Januari 2016. Materi yang digunakan adalah telur 

puyuh, garam grasak, bubuk temulawak, batu bata, dan abu 

gosok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah P0 = Tanpa penambahan bubuk 

temulawak (control), P1 = Penambahan bubuk temulawak 5% 

dari total adonan pasta, P2 = Penambahan bubuk temulawak 

10% dari total adonan pasta, P3 = Penambahan bubuk 

temulawak 15% dari total adonan pasta, P4 = Penambahan 

bubuk temulawak 20% dari total adonan pasta. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis (ANOVA) rancangan acak 

lengkap dan apabila ada perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bubuk 

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

terhadap antioksidan telur puyuh asin yaitu sebesar 42,69±7,88 

(P4)-244,37±40,6
 
(P0), dan (P<0,05) pada kadar air kuning 

telur sebesar 60,2501±13,26 (P4)-37,36±6,21 (P0), tetapi tidak 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur, warna kuning telur,dan kadar air telur puyuh 

asin.  

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu 

penambahan konsentrasi bubuk temulawak dengan pemberian 

yang berbeda pada pembuatan telur puyuh asin dapat 

meningkatkan tekstur, kadar air pada telur puyuh asin, dan 

juga berpengaruh pada intensitas warna pada kuning telur. 

Penambahan konsentrasi bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) pada uji antioksidan menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata. Perlakuan terbaik penambahan 

bubuk temulawak dengan konsentrasi yang berbeda pada 
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pembuatan telur puyuh asin adalah pada perlakuan 

penambahan bubuk temulawak 15% (P3) dengan nilai tertinggi  

5,02. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi 

khususnya kandungan protein, asam lemak, vitamin, dan 

mineral. Telur mudah diperoleh dan dengan harga yang murah 

atau terjangkau. Telur segar yang baik dapat dilihat pada 

kondisi kualitas cangkangnya, bentuk kulit baik dan cukup 

tebal, tidak cacat (retak atau pecah), tekstur permukaan dan 

warnanya bagus serta bersih. Ada bermacam-macam jenis 

telur yang umum dikonsumsi, diantaranya telur ayam, telur 

itik dan telur puyuh. Telur memiliki sifat yang mudah rusak, 

maka perlu usaha pengolahan atau pun pengawetan agar 

mempertahankan kualitas dan memperpanjang daya simpan 

telur. Salah satu upaya untuk mengawetkan telur, menjaga 

telur itu agar tidak mudah rusak dan memperpanjang daya 

simpannya yaitu dengan cara pengasinan atau diolah menjadi 

telur asin. Telur asin banyak mengandung zat gizi seperti 

protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, yang dibutuhkan 

oleh tubuh kita. Lemak didalam telur asin mengandung 

kolesterol, kandungan kolesterol dalam kuning telur tergolong 

tinggi yaitu 550 mg setiap 100 g bahan dengan kategori 

berbahaya. Bahan makanan yang mengandung kolesterol yang 

tinggi apabila dikonsumsi secara terus menerus akan memicu 

penyakit seperti tekanan darah tinggi/hipertensi, penyakit 

jantung, stroke, dan gagal ginjal (Pfanner,  2007). 

 Telur puyuh merupakan sumber protein dan lemak 

terbaik. Setiap 100 g telur puyuh mengandung 15,00  g, 

protein dan 10,20 g lemak, sedikit lebih tinggi dari telur ayam 
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yang mengandung protein 12,8 g dan lemak 11,5 g serta telur 

bebek 13,1 g protein dan 14,3 g lemak. Salah satu keunggulan 

protein telur dibandingkan dengan protein hewani lainnya 

adalah daya cernanya yang sangat tinggi (Soewarno, 2004). 

Telur asin merupakan produk pengawetan yang terdapat di 

beberapa Negara, seperti Indonesia, Cina, dan Taiwan. Salah 

satu keuntungan dari proses pengasinan adalah untuk 

meningkatkan cita rasa masir atau berpasir yang didapatkan 

pada kuning telur. Rasa masir terbentuk karena adanya garam 

NaCl berikatan dengan lipoprotein dalam bentuk Low Density 

Lipoprotein (LDL) pada kuning telur (Chi and Tseng, 1998). 

 Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 

mengawetkan telur segar, memperpanjang masa simpan, 

membuang bau amis telur serta menciptakan rasa yang khas 

(Astawan dan Astawan, 2000). Tahap-tahap pembuatan telur 

asin dengan menggunakan media dimulai dari pemilihan telur 

yang kualitas baik dan berukuran seragam, menyiapkan media 

yang digunakan, dan membungkus telur tersebut dalam wadah 

yang tertutup, membersihkan dan merebus adonan setelah 

waktu pemeraman selesai (Murtidjo, 1986). Telur yang telah 

diasinkan mengalami penurunan berat sekitar 2 – 8,4%. 

Ukuran kristal garam berpengaruh pada proses pengasinan 

telur. Kristal garam yang besar (lebih dari 6mm³) 

menghasilkan laju difusi akan terlalu cepat yang dapat 

menyebabkan pengerasan lapisan protein terluar dari telur 

sehingga menghambat difusi garam kebagian telur yang lebih 

dalam (Winarno dan Koswara, 2002). 

 Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb), merupakan 

bahan yang sangat strategis untuk dikembangkan mengingat 

banyaknya manfaat yang ditunjukkan oleh bahan aktif 

kurkuminoid. Di Indonesia, bahan baku kurkumnoid dari 
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rimpang temulawak dimanfaatkan oleh industri obat dalam 

bentuk segar atau dalam bentuk simplisia. Secara tradisional, 

bahan ini dipoduksi melalui tahapan perajangan dengan pisau 

atau mesin, di ikuti dengan pengeringan dibawah sinar 

matahari dan pengemasan (Cahyono, 2007). Pemilihan 

bahawan temulawak karena memiliki aroma yang kuat pada 

telur puyuh asin sebagai antioksidan, berpotensi dalam 

pengobatan kanker dan jenis penyakit lainnya. 

 Inovasi dalam pembuatan telur puyuh asin diperlukan 

supaya dapat menarik minat masyarakat tentang pentingnya 

mengonsumsi telur. Salah satu penambahan bahan yaitu 

dengan temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) pada telur 

puyuh asin dengan manfaat yang berguna dan penting bagi 

manusia. Tujuan penambahan temulawak adalah untuk 

meningkatkan keaneka ragaman produk telur puyuh asin dan 

menciptakan variasi pangan fungsional. Kandungan 

antioksidan dalam temulawak diharapkan memberi manfaat 

bagi konsumen diantaranya dapat menangkal radikal bebas 

dan penghambat mikroorganisme khususnya yang merugikan 

bagi kesehatan. 

 Telur puyuh asin dengan penambahan temulawak 

diharapkan dapat menjadi salah satu variasi produk pangan 

fungsional karena kandungan antioksidan dalam bentuk 

temulawak dapat menangkal radikal bebas. Menurut Afifah 

dan Lentera (2003), temulawak mempunyai manfaat yang 

sangat besar antara lain meningkatkan nafsu makan, anti 

kolesterol, anti inflamasi, anemia, antioksidan, pencegah 

kanker, dan anti mikroba. 

 Cara pembuatan telur asin dapat menggunakan beberapa 

metode diantaranya dengan melumuri telur menggunakan 

media yang berupa campuran garam, batu bata halus atau abu. 
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Proses pembuatan telur asin yang telah banyak dilakukan oleh 

masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 cara yaitu merendam 

telur dengan larutan NaCl jenuh dan membungkus dengan 

adonan, setelah itu dibersihkan (dicuci) dan direbus (Sarwono, 

1995). Setiap metode pengasinan tersebut memiliki 

keistimewaan masing-masing. Macam-macam pengasinan 

telur asin puyuh yaitu: pengawetan telur puyuh dengan abu 

gosok/batu bata, pengawetan telur puyuh dengan bahan cair, 

pengasapan telur puyuh, pemindangan telur puyuh, 

pengawetan telur puyuh dengan kantung plastik. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakannya 

penelitian mengenai pengaruh penambahan bubuk temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang tepat pada pembuatan 

telur puyuh asin ditinjau dari tekstur, warna kuning telur, 

kadar air, dan antioksidan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengaruh penambahan bubuk temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) terhadap tekstur, 

warna kuning telur, kadar air, dan antioksidan pada 

pembuatan telur puyuh asin. 

b) Berapa persentase penambahan bubuk temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) mampu menghasilkan 

telur puyuh asin yang berkualitas baik ditinjau dari 

nilai tekstur, warna kuning telur, kadar air, dan 

antioksidan. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) terhadap 

tekstur, warna kuning telur, kadar air, dan 

antioksidan. 

b) Untuk mengetahui perlakuan yang terbaik pengaruh 

penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) untuk menghasilkan telur puyuh 

asin yang berkualitas baik ditinjau dari nilai tekstur, 

warna kuning telur, kadar air, dan antioksidan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Mengetahui penambahan bubuk temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb) terhadap tekstur, 

warna, kadar air, dan antioksidan pada pembuatan 

telur puyuh asin. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

pedoman dan bahan pertimbangan dalam pembuatan 

telur puyuh asin, sehingga dapat mengetahui 

pengaruh penambahan bubuk temulawak dengan 

melihat warna, tekstur, kadar air dan antioksidan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang dikenal 

bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nutrisi yang lengkap 

menyebabkan telur termasuk dalam bahan pangan cepat rusak. 

Telur akan mengalami penurunan kualitas dari hari ke hari 



6 

(Winarno dan Koswara, 2002). Telur asin merupakan salah 

satu upaya untuk mengawetkan telur segar, memperpanjang 

masa simpan, membuang bau amis telur serta menciptakan 

rasa yang khas dengan penambahan garam (Astawan 

dkk.,2000). Telur asin mengandung protein yang mudah 

dicerna, mudah dalam pembuatannya dan disukai oleh 

masyarakat. Secara umum telur dikonsumsi untuk lauk pauk 

sehingga telur mempunyai peranan penting dalam mencukupi 

kebutuhan gizi masyarakat terutama untuk kecukupan protein 

hewani (Handayani, 2010). Telur asin yang baik mempunyai 

ciri-ciri cangkang tidak retak, putih telur kenyal, kuning telur 

masir berminyak tidak berbau dan tahan lama penyimpanan. 

Garam (NaCl) berfungsi sebagai pencipta rasa yang khas, 

sekaligus sebagai bahan pengawet, karena garam dapat 

mengurangi kelarutan oksigen, sehingga bakteri yang 

membutuhkan oksigen untuk hidup menjadi terhambat 

(Nakamura and Doi, 2000) 

 Pengasinan telur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perandaman dalam larutan garam dan pemeraman dengan 

menggunakan adonan campuran air, garam dengan abu gosok 

atau bubuk bata merah (Lukman, 2008). Menurut Samosir 

(1983) lama pemeraman telur akan mempengaruhi tingkat 

keasinan dari telur asin tersebut. Pengasinan dengan larutan 

garam lebih praktis karena hanya menggunakan campuran air 

dan garam. Garam dalam proses pengasinan berfungsi sebagai 

bahan pengawet sekaligus sebagai pencipta rasa yang khas.

 Suryatno, Basito dan Widowati (2012) melakukan 

penelitian mengenai kajian organoleptik, aktivitas antioksidan, 

total fenol pada variasi lama pemeraman pembuatan telur asin 

yang ditambah ekstrak jahe (Zingiber officinale Roscoe). 

Penggunaan ekstrak jahe sebanyak 0% dan 50%. Hasil 
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penelitian menunjukkan penambahan ekstrak jahe dan lama 

pemeraman memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan 

konsumen pada uji organoleptik, meningkatkan nilai aktivitas 

antioksidan dan serta total fenol telur asin. Putri (2011) 

melakukan penelitian penambahan jahe pada telur asin dengan 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, dan 75%. 

 Rondonuwu, Saerang, Nangoy, dan Laatung (2014) 

menyatakan bahwa temulawak disebut juga curcuma javanica. 

Tanaman temulawak termasuk family Zingiberaceae yang 

merupakan tanaman herbal yang termasuk dalam antibiotik 

alami dan tidak mengakibatkan residu atau bahaya apabila 

dikonsumsi oleh ternak maupun manusia. Kandungan zat aktif 

yang terkandung dalam temulawak adalah kurkuminoid dan 

minyak atsiri. Kurkuminoid berfungsi meningkatkan nafsu 

makan, sedangkan minyak atsiri sebagai kalagoga. 

Penambahan ekstrak temulawak dalam pembuatan telur puyuh 

asin dengan metode basah (perendaman larutan garam) adalah 

salah satu inovasi pengolahan telur yang dapat meningkatkan 

kualitas telur puyuh asin. Temulawak merupakan tanaman asli 

Indonesia, bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang. 

Tanaman ini tumbuh baik dan beradaptasi ditempat terbuka 

maupun dibawah tegakan pohon hingga tingkat naungan 40%. 

Temulawak telah banyak dipergunakan sebagai obat, anti 

mikroba, antibakteri, antioksidan. Saat ini temulawak sudah 

banyak dimanfaatkan secara luas oleh industry makanan dan 

obat-obatan (Rahardjo, 2010). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dan juga pembuatan 

telur asin puyuh temulawak diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas telur puyuh asin karena antibakteri dan antioksidan 
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dalam temulawak dapat menurunkan kadar air, meningkatkan 

warna kuning telur, tekstur, dan ativitas antioksidan telur 

puyuh asin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan bubuk 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dapat meningkatkan 

kualitas telur puyuh asin terhadap tekstur, warna, dan dapat 

menurunkan kadar air, dan antioksidan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telur  

 Telur merupakan bahan pangan yang mudah rusak. 

Kerusakan telur dapat terjadi pada fisiknya maupun isinya. 

Pelindung luar telur adalah cangkang yang mudah pecah 

karena benturan dan tekanan. Apabila cangkang ini rusak, 

maka isinya tidak akan bertahan lama (Handayani, 2010). 

Menurut Nurrahmawati (2011), telur adalah salah satu sumber 

protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna 

dan bergizi tinggi. Selain itu telur mudah diperoleh dan 

harganya murah. Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, 

serta vitamin dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada 

bagian kuningnya.  

 Cangkang telur merupakan bagian yang paling keras 

dan kaku. Fungsi utamanya sebagai pelindung isi telur dari 

kontaminasi mikroorganisme (Wulandari, Murningsih, dan 

Wahyuni, 2012). Putih telur atau albumen merupakan bagian 

telur yang membentuk seperti gel, mengandung air dan terdiri 

atas empat lapisan yang berbeda-beda tingkat kekentalannya. 

Bagian putih telur yang terletak dekat kuning telur lebih kental 

dan membentuk lapisan yang disebut kalaza (kalazaferrous) 

(Koswara, 2009). Kuning telur mengandung asam amino 

esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti: besi, fosfor, 

sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein 

(50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Kuning 

telurmerupakan  bagian telur yang gizinya paling lengkap, 

komponen penyusunnya terbanyak berupa air dan diikuti 

lemak dan protein (Latifa, 2007). 
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 Menurut Chen (1996), telur itik mengandung semua gizi 

yang dibutuhkan manusia bahkan kandungan proteinnya 

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam yaitu 

masing-masing 12,81% dan 12,14% akan tetapi lebih rendah 

dibandingkan dengan kandungan protein telur puyuh dan 

angsa yaitu masing-masing 13,35% dan 13,87%. Kandungan 

lemak pada itik lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

lemak pada ayam, puyuh, angsa yaitu masing-masing 11,15%, 

11,09%, dan 13,27%. Telur puyuh, telur puyuh ini ukurannya 

lebih kecil bila dibandingkan dengan telur ayam maupun telur 

itik. Ukuran dari telur puyuh ini rata-rata 10 - 15 gram. Warna 

kulit telur ada yang berwarna coklat muda, biru, putih dan 

kekuning-kuningan dengan bercak hitam, coklat atau biru. 

Kulit telur ini tipis sehingga mudah pecah. Telur puyuh ini 

sangat mudah mengalami kehilangan air sehingga diperlukan 

tempat khusus dalam penyimpanannya. (Handayani. 2010) 

 

2.2. Telur Asin 

 Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 

mengawetkan telur segar (memperpanjang masa simpan), 

membuang bau amis telur (terutama telur bebek) serta 

menciptakan rasa yang khas. Terdapat banyak macam 

pengasinan telur salah satunya yaitu metode kering, hal 

tersebut juga didukung pernyataan Lukito, Suwarastuti dan 

Hintono (2012) yaitu kandungan kadar garam yang dilakukan 

dengan metode perendaman basah mempunyai kandungan 

kadar garam lebih tinggi dari metode kering. garam berfungsi 

sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet 

karena garam mampu menyerap air dari dalam telur, kemudian  

garam  akan  masuk  kedalam  telur  melalui  pori-pori  kulit  

telur menuju  ke  putih  telur, lalu kekuning telur, dan  garam 
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 Temulawak mengandung zat kurkumin, minyak atsiri, 

pati, protein. Lemak, selulosa, dan mineral. Kandungan 

temulawak yang paling banyak kegunaannya adalah pati, 

minyak atsiri, dan kurkuminoid (Afifah dan Lentera, 2003). 

Kandungan minyak atsiri dalam rimpang teulawak 6-11%, 

kurkuminoid (kurkumin 62% dan domestiksikurkumin 38%), 

serta pati 30-40% (Dzen, Wibowati dan Purwarini, 2006). 

Kandungan kimia rimpang temulawak yang dapat 

dimanfaatkan dalam bidang industri makanan, minuman 

maupun farmasi adalah pati, kurkuminoid dan minyak atsiri 

(Sidik, Moelyono dan Muhtadi, 1995). Selain pati dan 

kurkuminoid, temulawak juga mengandung minyak atsiri yang 

dapat digunakan untuk pengobatan, bumbu, kosmetik dan 

pewangi (Sidik  dkk., 1995). Kandungan nutrisi pada rimpang 

temulawak disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan nutrisi pada rimpang temulawak 

No Jenis Analisis Nilai (%) 

1 Kadar air 13,98 

2 Kadar minyak atsiri 3,81 

3 Pati  41,45 

4 Serat 12,62 

5 Abu 4,62 

6 Abu tak larut asam 0,56 

7 Sari dalam alcohol 9,48 

8 Sari dalam air 10,90 

9 Kurkumin 2,29 

Sumber : Hayani (2006) 
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2.4. Kualitas Telur Asin 

 Tekstur produk pangan merupakan parameter mutu 

yang penting bagi konsumen. Tekstur bukan digunakan 

sebagai indikator keamanan pangan, melainkan sebagai 

indikator kualitas produk (Lawless and Heymann, 1998). 

Kastaman, Sudaryanto , dan Nopianto, (2010) menyatakan 

bahwa tekstur telur asin dipengaruhi oleh kadar air dimana 

berkurangnya kadar air menyebabkan tekstur telur asin 

semakin keras. Adanya air dalam bahan makanan 

menyebabkan bahan tersebut mudah rusak dikarenakan air 

adalah media yang baik bagi perkembangbiakan 

mikroorganisme. Warna dan tekstur yang lebih menarik 

terdapat pada pembuatan telur asin dengan cara pembalutan 

dengan adonan pasta pengasinan, sedangkan pada pembuatan 

telur asin dengan perendaman garam jenuh akan dihasilkan 

putih telur yang berlubang-lubang atau keropos dan warna 

kuning telur yang tidak cerah (Kastaman dkk. 2005). Semakin 

lamanya penyimpanan semakin besar ukuran kantong telur, 

karena penguapan air akan menyebabkan penempelan 

membrane luar pada kerabang, dan membrane dalam 

menempel pada albumen (Gary, Butcher and Miles, 2009) 

 

2.5. Warna 

 Warna merupakan petunjuk adanya perlakuan kimia 

dalam suatu bahan pangan yang telah mengalami pemanasan 

akan terlihat nyata dalam perubahan warna (Suryatno dkk. 

2012). Warna dalam suatu produk pangan memegang 

berperanan penting dalam daya terima konsumen. Suatu 

produk pangan yang memiliki warna yang menarik dapat 

meningkatkan selera konsumen (Putri, 2011). Komponen yang 

terpenting pada kunyit adalah zat warna yang terkandung 
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didalamnya yaitu kurkumin yang berwarna kuning orange, 

kurkumin ini akan memberi perubahan yang jelas dan cepat 

(Harjanti, 2008). Menurut Winarno (2004), ada tiga penyebab 

warna suatu bahan pangan yaitu pigmen yang secara alami 

terdapat pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi 

maillard, oksidasi dan penambahan zat pewarna alami atau 

buatan.  

 Pengukuran intensitas warna dapat dilakukan 

menggunakan alat Color Reader. Sistem warna yang 

digunakan adalah Hunter’s Lab Colorimetric System. Sistem 

notasi warna Hunter dicirikan dengan tiga nilai yaitu L 

(Lightness), a* (Redness), dan b* (Yellowness). Nilai L*, a*, 

b* mempunyai interval skala yang menunjukkan tingkat warna 

bahan uji. Notasi L* menyatakan parameter kecerahan dengan 

kisaran nilai a* dengan kisaran nilai dari (-80)–(+100) 

menunjukkan dari hijau ke merah. Notasi b* dengan kisaran 

nilai dari (-70)–(+70) menujukkan dari biru kekuning 

(Indrayati, 2013). Menurut dari penelitian terdahulu warna 

kuningtelur  sebelum diasinkan adalah kuning, warna akan 

berubah menjadi kuning kecoklatan, coklat tua, oranye, atau 

kuning cerah setelah melalui proses pengasinan (Oktaviani, 

Karida dan Utami, 2012). 

 

2.6. Kadar Air 

 Wulandari (2004) menyatakan selama proses 

pengasinan akan terjadi penurunan kadar air putih telur karena 

ada proses osmosis. Kastaman dkk (2005), menyatakan bahwa 

tekstur putih telur asin yang kenyal dipengaruhi oleh kadar air, 

dimana berkurangnya kadar air menimbulkan tekstur telur asin 

semakin keras. Kadar air mempengaruhi konsentrasi pigmen 

pada kuning telur (Oktaviani dkk. 2012). Penguapan air 
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dipengaruhi oleh diameter dan jumlah pori-pori pada kulit 

telur, RH, tekanan udara dan suhu selama penyimpanan 

(Widiyantoro, 2013). 

 Menurut Penelitian terdahulu Handayani (2010), kadar 

air pada telur segar yang masih terlalu tinggi yaitu 87% pada 

putih telur, dengan dilakukan pengasinan kadar air telurakan 

menurun sehingga telur dapat lebih awet. Kadar air yang 

hilang dalam kuning telur disebabkan oleh berkurangnya air 

menuju albumen dan keluar melewati pori-pori cangkang 

telur. Air dalam telur selama pengasinan dapat berpindah dari 

kuning telur ke putih telur dan berikutnya ke lingkungan luar 

melalui pori-pori telur (Ganasen and Benjakul, 2010). 

 

2.7. Antioksidan 

 Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam dampak negative oksidan dalam tubuh. IC50 

merupakan konsentrasi dari antioksidan yang dapat meredam 

atau menghambat radikal bebas sebanyak 50%. Pengukuran 

aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya ABTS, DPPH, FRAP, dan ORAC. Semakin besar 

nilai IC50 maka semakin kecil aktivitas antioksidannya berlaku 

pula sebaliknya (Thaipong, Boonprakob, Crosby, Zevallos and 

Byrne, 2006). Menurut Soeatmaji (1998), yang dimaksudkan 

radikal bebas (free radical) adalah suatu senyawa atau 

molekul yang mengandung satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan pada orbitnya. Adanya elektron yang tidak 

berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif 

mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat 

elektron molekul yang berada disekitarnya. Menurut Kalt, 

Forney, Martin dan Prior. (1999) menyatakan bahwa 

antioksidan buah-buahan dan sayuran berperan penting untuk 
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menurunkan risiko penyakit degenerataif, seperti 

kardiovaskuler, berbagai kanker, dan penyakit saraf. 

 Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat 

telur asin dengan penambahan lain adalah rimpang temulawak. 

Penambahan temulawak pada telur puyuh asin lebih diarahkan 

menjadi produk pangan yang fungsional. Produk pangan yang 

fungsional harus mengandung komponen senyawa yang 

bermanfaat bagi tubuh manusia, antioksidan sangat bermanfaat 

bagi tubuh manusia yaitu sebagai pelindung sel-sel tubuh 

terhadap radikal bebas. Semakin tinggi kadar kurkuminoid 

dalam ekstrak maka semakin tinggi pula kapasitas antioksidan 

tersebut contohnya senyawa antioksidan menurut Prasetyorini, 

Wiendarlina dan Nurmayasari (2013). Proses pembuatan telur 

puyuh asin menggunakan serbuk batu bata merah, garam 

dapur, abu gosok, jahe (jahe emprit dan jahe gajah) dan air, 

sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk analisis aktivitas 

antioksidan yaitu Diphenyl picrylhydrazyl (DPPH) 0,5mM, 

methanol p.a (KGaA), aquades dan untuk analisis total fenol 

yaitu Na Karbonat (Na2CO3) 2%, Follin ciocalteu p.a, fenol 

murni, dan aquades. Pengujian yang dilakukan meliputi 

analisisaktivitas antioksidan dengan metode DPPH (Subagio 

dan Morita, 2001) dan karakteriostik sensori dengan metode 

kesukaan (Setyaningsih, 2008). 

 

2.8. Pengaruh Temulawak pada Telur Puyuh Asin 

 Andriyanto, Andriani, dan Widowati (2013) 

menyatakan bahwa sifat temulawak yang membentuk gel 

mampu menyelubungi garam sehingga rasa asin kurang terasa 

serta kadar garam menurun dan mendekati rasa dari telur rebus 

biasa, sehingga semakin banyak penambahan sari temualawak 

maka menyebabkan kadar garam yang terdapat pada telur asin 



18 

semakin menurun. Efek penambahan sari temulawak dapat 

menurunkan kadar asam lemak bebas pada telur asin karena 

kerja antimikroba, namun telur asin asap lebih maksimal 

menurunkan jumlah bakteri (Widyantoro dkk., 2013). 

 Proses penambahan ekstrak temulawak pada telur asin 

puyuh pada kulitnya, adonan garam yang dipakai sebagai 

pembungkus telur diberi tambahan pewarna makanan alami 

(tidak ada efek samping). Menurut Winarno dan Koswara 

(2002) menyatakan bahwa Telur yang telah diasinkan 

mengalami penurunan berat sekitar 2 – 8,4%. Menurut 

Winarno dkk. (2002) menyatakan bahwa ukuran kristal garam 

berpengaruh pada proses pengasinan telur, kristal garam yang 

besar (lebih dari 6 mm³) menghasilkan laju difusi akan terlalu 

cepat yang dapat menyebabkan pengerasan lapisan protein 

terluar dari telur sehingga menghambat difusi garam kebagian 

telur yang lebih dalam. Umumnya lama proses pengasinan 

yang dilakukan dalam pembuatan telur asin adalah 14 hari cara 

ini didapat dari penelitian terdahulu yang telah turun-temurun 

membuat telur asin dengan lama pemeraman 14 hari dan sudah 

sesuai dengan pendapat Idris (1984) yang menyatakan bahwa 

lama pemeraman kedalam pembuatan telur asin adalah 10-15 

hari, sedangkan menurut Suryatno dkk. (2012) yang 

melakukan pemeraman secara bertahap mulai dari 7 hari, 10 

hari, dan 13 hari, menyatakan bahwa lama pemeraman antara 

10 dan 13 hari tidak terlalu berbeda tingkat keasinannya. 

Semakin lama telur dibungkus dengan adonan pasta pengasin, 

semakin banyak garam yang masuk kedalamnya, sehingga 

telur menjadi awet dan asin (Putri, 2011). 

 Perubahan yang terjadi disebabkan karakteristik telur, 

jumlah garam dan jumlah penambahan ekstrak serbuk kunyit 

yang ditambahkan dalam proses pengasinan dan lama waktu 
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simpan, perbedaan konsentrasi garam, serbuk kunyit dan lama 

waktu simpan dalam proses pengolahan telur asin berpengaruh 

terhadap penurunan kadar protein dan peningkatan kadar 

garam NaCl, semakin lama masa penyimpanan, maka tingkat 

denaturasi protein semakin besar serta kadar garam NaCl 

semakin meningkat (Suprapti, 2002). Hasil penelitian Kul dan 

Seker (2004) tentang kualitas telur puyuh, yaitu bobot telur 

(11,28±0,06), bobot cangkang (0,84±0,01), bobot putih telur 

(6,75±0,04), bobot kuning telur (3,69±0,02) dan Haugh Unit 

(85,73±0,15). Penelitian terdahulu Pembuatan ekstrak dengan 

maserasi menggunakan etanol 70% (Yasni, Kusnandar dan 

Hartini,1999). Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu 

menurut perhitungan statistik Sukendra (1986) NaCl kuning 

telur puyuh asin diperoleh bahwa pengasinan yang dilakukan 

dengan berbagai metode tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar NaCl kuning telur puyuh asin, Kemungkinan 

hal tersebut disebabkan karena pengasinan telur dilakukan 

selama 5 hari sedangkan kadar NaCl yang lebih tinggi dan 

waktu pengasinan yang lebih lama akan menyebabkan 

penetrasi NaCl semakin besar dan semakin cepat ke dalam 

telur. Menurut Suprapti (2002) untuk membuat 30 butir telur 

asin, diperlukan 1kg garam yang dilarutkan pada 1,6 liter air 

bersih kemudian telur direndam selama 7-10 hari. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a) Laboratorium Pengolahan Telur Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk pengolahan produk telur puyuh asin, dan 

pengujian kadar airmulai 21 Desember 2015 sampai 

21 Desember 2015 

b) Laboratorium Penguji Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang untuk pengujian nilai tekstur, 

warna kuning telur mulai 18 Desember 2015 sampai 

11 Januari 2016, sedangkan untuk uji antioksidan ini 

dilaksanakan mulai 16 Desember 2015 sampai 21 

Januari 2016 

 

3.2. Materi Penelitian 

1. Telur puyuh yang diperoleh dari peternakan puyuh 

Isamudin sebanyak 160 Butir yang berada di 

Singosari, Kelurahan Candi Renggo, Malang. Telur 

Puyuh memiliki bobot sekitar 10-15 g. 

2. Rimpang temulawak berumur 1 tahun. Saat itu 

produksi yang diperoleh lebih besar dan lebih 

banyak bila dibandingkan dengan masa panen 

ditandai dengan berakhirnya pertumbuhan vegetatif. 

Rimpang temulawak yang didapat langsung dari 

pasar Keputran Surabaya dan pasar Dinoyo Kota 

Malang sebanyak 3 kg. Garam grasak yang 

didapatkan dari pasar Merjosari sebanyak 85 

bungkus. 
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3.2.1 Bahan 

1. Bahan pengujian telur puyuh yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah air, garam, abu gosok, dan 

bubuk temulawak. 

2. Bahan pengujian aktivitas antioksidan DPPH (0,2 

Mm), etanol dan vitamin C. 

 

3.2.2  Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

1. Pembuatan telur asin: Baskom, ember, panci, 

kompor, timbangan, sendok, toples, egg tray, tisu, 

dan tampah. 

2. Pembuatan bubuk temulawak: Pisau, tampah, alat 

penyaring, 

3. Penguji analisis telur puyuh asin: 

- Uji Tekstur: Texture Analyzer merek Imada, Tipe 

ZP-200 N. 

- Uji Wana: Colour Reader CR 10 merek Konica 

Minolta Sensing Inc. 

- Uji Kadar Air: Timbangan analitik, cawan petri, 

oven, 110°C Metrowealth MW 1108 Speacs, 

eksikator, penjepit dan sendok. 

- Uji Antioksidan: Spektrofotometer merk Agilent 

8453 UV-Vis, tabung reaksi merk Iwaki  

-  

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode percobaan dengan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Metode 

yang dilakukan penambahan bubuk temulawak (Curcuma 
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xanthorrhiza Roxb) dengan larutan garam jenuh dengan bubuk 

temulawak yang berbeda ukuran dapat dilihat pada Tabel 1. 

P0 = Tanpa penambahan bubuk temulawak (control) 

P1 = Penambahan bubuk temulawak 5% dari total adonan 

pasta 

P2 = Penambahan bubuk temulawak 10% dari total adonan 

pasta 

P3 = Penambahan bubuk temulawak 15% dari total adonan 

pasta 

P4 = Penambahan bubuk temulawak 20% dari total adonan 

pasta 

Tabel 2. Formula pembuatan telur puyuh asin 

Bahan Telur Puyuh Asin G 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Serbuk batu bata merah (g) 100 100 100 100 100 100 

Abu gosok (g) 50 50 50 50 50 50 

Garam grasak (g) 150 150 150 150 150 150 

Air bersih Secukupnya 

Bubuk temulawak (g) 

Sesuai 

perlakuan 0 15 30 45 60 

Total bahan 300 300 315 330 345 360 

 

3.4. Variabel Penelitian dan Cara Mengamati 

 Variabel yang diamati pada penelitian adalah tekstur, 

warna kuning telur, kadar air, dan antioksidan. Prosedur 

analisis telur asin dengan tingkat level penambahan  bubuk 

temulawak yang berbeda meliputi : 

3.4.1. Tekstur 

Prosedur pengujian tekstur dianalisis dengan 

menggunakan alat Texture Analyzer Model: Imada ZP-

200 N modifikasi menurut Budiman, Hintono dan 

Kusrahayu (2012). 
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3.4.2. Warna 

Prosedur pengujian warna dianalisis menggunakan 

metode alat Colour Reader Model: Konica Minolta CR-

10 menurut Hutching (1999).  

3.4.3. Kadar Air 

Prosedur penentuan kadar air dilakukan sesuai 

dengan menggunakan metode oven menurut  Sudarmaji, 

Harhono, dan Suhardi (1997). 

3.4.4. Antioksidan 

Prosedur penelitian antioksidan yaitu Diphenyl 

picrylhydrazyl (DPPH) 0,5 mM, methanol p.a (merek 

KGaA), aquades. Pengujian yang dilakukan meliputi 

analisis  aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

menurut Subagio dan Morita (2001) 

 

3.5. Analisis Statistik 

Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis 

menggunakan ragam ANOVA rancangan acak lengkap (RAL) 

dan apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan uji berjarak Duncan.  

 

3.6. Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mendapatkan keputusan dari perbedaan 

perlakuan yang diberikan pada penggunaan variabel. Pada 

penelitian ini perlakuan terbaik dihitung dengan cara 

membandingkan masing” perlakuan dengan menggunakan 

metode indeks efektifitas (Susrini, 2003). 
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3.7. Batasan Istilah 

1. Bubuk Temulawak: proses penyerbukan temulawak 

dengan menggunakan alat pengekstraktor yaitu juicer 

merek Miyako. 

2. Penggaraman adonan pasta: Metode pengasinan telur 

dengan cara membuat adonan pasta. 

 

3.8. Diagram Alir Penelitian  

 
Gambar 3. Skema penelitian pembuatan telur puyuh asin 

dengan berbagai perlakuan    penambahan bubuk temulawak. 
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3.9. Pembuatan Bubuk Temulawak 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir pembuatan bubuk temulawak 

Temulawak 

Dikeringkan/diangin-

anginkan 

Dicuci 

Dikupas 

Diiris tipis-tipis 

Dihaluskan 

Dijemur selama 3-5 hari 

Bubuk Temulawak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data rataan 

nilai Tekstur, Warna Kuning Telur L, a, dan b, Kadar Air 

Putih dan Kuning Telur, dan Antioksidan pada perlakuan 

penambahan bubuk temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

terhadap pembuatan telur puyuh asin disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 3. Rataan nilai hasil penelitian. 

Konsentrasi 

bubuk 

temulawak 

Konsentrasi bubuk temulawak 

Tekstur 

Warna L 

(kecerahan) 

Warna a 

(kemerahan) 

Warna b 

(kekuningan) 

Kadar air 

putih telur 

(%) 

Kadar air 

kuning telur 

(%) 

Antioksidan 

(ppm) 

P0 (0%) 0,93±0,34 59,33±1,79 14,63±1,08 36,50±1,69 82,33±1,46 37,36±6,21b 244,37±40,61b 

P1 (5%) 1,43±0,73 59,70±2,09 13,30±0,86 35,45±5,52 81,06±1,39 37,29±3,81b 243,64±41,20b 

P2 (10%) 1,30±0,37 61,40±0,92 13,83±0,10 34,60±2,13 80,10±2,35 37,69±3,31a 65,95±2,10a 

P3 (15%) 1,48±0,42 60,35±2,67 13,83±0,62 35,90±3,38 80,01±2,30 41,98±14,58a 62,49±2,86a 

P4 (20%) 1,38±0,25 58,50±1,78 13,85±0,70 41,15±3,37 82,98±1,30 60,25±13,26a 42,69±7,88a 

Keteterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.2. Tekstur Telur Puyuh Asin. 

 Tekstur produk makanan merupakan parameter mutu 

yang penting bagi konsumen. Nilai tekstur telur puyuh asin 

dapat dievaluasi dengan beberapa cara, salah satunya yaitu uji 

mekanik yang diukur dengan menggunakan alat Texture 

Analyzer Model: Imada ZP-200 N. Tekstur bukan digunakan 

sebagai indikator keamanan pangan, melainkan sebagai 

indikator kualitas produk (Lawless and Heymann, 1998). 
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 Data hasil rata-rata pengujian nilai tekstur telur puyuh 

asin pada perlakuan penambahan bubuk temulawak, masing-

masing perlakuan disajikan dalam Tabel 2. Hasil analisis pada 

perlakuan penambahan bubuk temulawak terhadap 

penambuatan telur puyuh asin memberikan perbedaan tidak 

nyata (P>0,05) terhadap nilai tekstur telur puyuh asin. Rata-

rata nilai tekstur telur puyuh asin dengan perlakuan P0, P2, dan 

P4 cenderung lebih rendah dibandingkan P1 dan P3. 

Berdasarkan dari Tabel 2 diatas, penambahan bubuk 

temulawak dengan konsentrasi yang berbeda mengalami 

penurunan nilai tekstur telur puyuh asin akan tetapi 

penurunannya tidak signifikan sehingga produk telur puyuh 

asin tersebut dengan penambahan bubuk temulawak masih 

dinilai berkualitas baik. Data rata-rata hasil pengujian nilai 

tekstur telur puyuh asin pada perlakuan penambahan bubuk 

temulawak data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian 

bubuk temulawak pada pembuatan telur puyuh asin terlihat 

adanya penurunan kualitas tekstur telur asin yang menjadi 

agak lembek. Zulaekah dkk. (2005) menyatakan bahwa tekstur 

kenyal pada putih telur disebabkan karena putih telur 

mengalami koagulasi pada saat proses pemanasan, koagulasi 

terjadi pada suhu  60°-70° C. 

 Tekstur produk pangan akan mempengaruhi cita rasa 

yang ditimbulkan oleh bahan tersebut (Winarno, 2004). 

Penggaraman disamping berfungsi untuk meningkatkan cita 

rasa, juga berperan sebagai pembentuk tekstur dan mengontrol 

pertumbuhan mikroorganisme, dengan cara merangsang 

pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan dan 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk serta 

patogen (Rahayu, Ma’oen, Suliantri dan Fardiaz, 1992). 
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4.3. Warna Kuning Telur Puyuh Asin  

4.3.1. Warna L (Kecerahan) 

 Data hasil rata-rata hasil pengujian intensitas warna L 

telur puyuh asin pada masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 2. penambahan bubuk temulawak Hasil analisis pada 

perlakuan penambahan bubuk temulawak terhadap nilai warna 

L telur puyuh asin pada perlakuan P0, P1, dan P4 cenderung 

lebih rendah dibandingkan P2 dan P3. Peningkatan warna L 

berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi bubuk 

temulawak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bubuk temulawak terhadap telur puyuh asin maka 

kuning telur puyuh asin semakin terang (nilai warna L 

semakin tinggi). Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Nilai intensitas warna kuning telur puyuh asin 

diuji dengan menggunakan alat Cllor Reader Model: Konica 

Minolta CR-10.  

 Nilai L menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 

0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam 

atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan 

kecenderungan warna terang atau putih (Pomeranz and 

Meloans, 1994). Kecerahan merupakam spectrum warna dasar, 

penambahan warna lain pada suatu obyek akan menurunkan 

nilai kecerahan. Menurut Febriana, Gozali, dan Rusdian 

(2007), warna merupakan factor kualitas yang berpengaruh 

dan sangat utama bagi makanan. Bersama-sama dengan 

aroma, rasa, dan tekstur warna memegang peranan penting 

dalam penerimaan makanan. Selain adanya reaksi tersebut 

tingkat kecerahan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kematangan telur, jenis telur, dan sari tambahan. Menurut 

Hayani (2006), kurkumin terdapat dalam rimpang temulawak 

sebanyak 2,29% dan berfungsi sebagai zat warna kuning dan 
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merupakan zat pemberi sifat khas pada temulawak. Rata-rata 

nilai warna keceran memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan penelitian Kaewmanee (2010) 

menggunakan telur itik dengan penggaraman basah diperoleh 

nilai kecerahan 94,84. Hal tersebut dikarenakan adanya 

perlakuan penambahan sari temulawak berbeda konsentrasi 

dari larutan pengasinan, selain itu faktor lain yang 

mempengaruhi nilai kecerahan adalah strain itik, pakan, dan 

lingkungan. Hasil uji fitokimia secara kualitatif pada 

penelitian Prasetyorini dkk. (2013), menunjukkan bahwa 

bubuk rimpang cabang temulawak mengandung senyawa 

kuinon kuat, triterpenoid dan flavonoid sedang, mengandung 

alcohol lemah. Penambahan konsentrasi bubuk temulawak 

yang semakin banyak dapat meningkatkan pigmen warna 

kuning dan tingkat kecerahan telur puyuh asin dengan 

penambahan bubuk temulawak berbeda konsentrasi. 

 

4.3.2. Warna a (Kemerahan) 

 Data rata-rata hasil pengujian nilai warna a telur puyuh 

asin pada perlakuan penambahan bubuk temulawak pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 2. Hasil 

analisis dengan adanya penambahan bubuk temulawak 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

intensitas warna a kuning telur puyuh asin. Suryatno dkk. 

(2012) menyatakan bahwa warna merupakan petunjuk adanya 

perlakuan kimia dalam suatu bahan pangan yang telah 

mengalami pemanasan akan terlihat nyata dalam perubahan 

warna. Hasil pengamatan kemerahan (a) dari pigmen kuning 

telur puyuh asin berkisar antara13,30±0,86 sampai dengan 

14,63±1,08. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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 Meningkatnya intensitas warna a pada kuning telur 

puyuh asin berkaitan dengan semakin besar kelarutan 

temulawak dan NaCL. Komponen yang terpenting pada kunyit 

adalah zat warna yang terkandung didalamnya yaitu kurkumin 

yang berwarna kuning orange, kurkumin ini akan memberi 

perubahan yang jelas dan cepat (Harjanti, 2008). Oktaviani 

dkk. (2012) menyatakan bahwa warna kuning telur sebelum 

diasinkan adalah kuning, warna akan berubah  menjadi kuning 

kecoklatan, coklat tua, oranye, atau kuning cerah setelah 

melalui proses  pengasinan. Senyawa temulawak memberikan 

karakteristik warna kuning terang dan rasa yang kuat pada 

kunyit. 

 Perbedaan pengaruh yang tidak nyata terjadi karena 

adanya pengaruh kurkuminoid sebagai zat pemberi warna. Hal 

ini dimungkinkan karena berbedanya konsentrasi bubuk 

temulawak yang ditambahkan dalam adonan pasta pengasinan 

tetap memiliki efektifitas yang sama dalam mempengaruhi 

warna kemerahan telur puyuh asin. 

 

4.3.3. Warna b (Kekuningan) 

 Data rata-rata hasil pengujian nilai warna b telur puyuh 

asin pada perlakuan penambahan bubuk temulawak pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 2. Hasil 

analisis penambahan bubuk temulawak menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna 

b kuning telur puyuh asin. Hasil pengamatan derajat 

kekuningan (b) dari kuning telur puyuh asin berkisar antara 

34,60±2,13 sampai dengan 41,15±3,37. Data rata-rata hasil 

pengujian nilai warna b telur puyuh asin pada masing-masing 

perlakuan penambahan bubuk temulawak dapat dilihat dalam 

Lampiran 8. Pengujian dengan indra penglihat masih sangat 
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menentukan dalam pengujian sensoris  warna pada produk 

pangan (Putri, 2011). Nilai b* (yellowness) menyatakan 

tingkat warna  kuning atau biru suatu produk dengan kisaran 

nilai 0–100, yang menunjukan intensitas warna kuning (+) 

atau biru (-). Menurut Kiswanto, (2005), temulawak 

merupakan unsur non zat gizi yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yaitu senyawa khas dari temulawak yang 

berwarna kuning dan bersifat aromatik, terdiri dari campuran 

temulawak, desmetoksikurku-min, dan bidesmetoksikurku-

min sehingga apabila digunakan dalam makanan atau 

minuman dapat berfungsi sebagai pewarna makanan atau 

minuman yaitu memberikan warna kuning, aroma bau, serta 

memberi rasa khas pada makanan. Menurut Hutching (1991), 

nilai warna b merupakan derajat kromatis yang menunjukkan 

warna kebiruan atau kekuningan. Nilai b negatif menunjukkan 

derajat kebiruan. Nilai b positif menunjukkan derajat 

kekuningan. Meningkatnya intensitas warna b kuning telur 

puyuh asin sangat berkaitan dengan semakin tinggi konsentrasi 

bubuk temulawak yang terkandung dalam telur puyuh asin dan 

mengakibatkan warna kuning telur puyuh asin menjadi lebih 

terang. 

 

4.4. Kadar Air Putih dan Kuning Telur Puyuh Asin. 

 Data rata-rata hasil pengujian nilai kadar air kuning 

telur dan putih telur puyuh asin pada perlakuan penambahan 

bubuk temulawak pada masing-masing perlakuan disajikan 

pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji kadar air putih telur 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pemberian bubuk 

temulawak (P0) dan penggunaan bubuk temulawak (P4) 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata  (P>0,05) 

terhadap warna kadar air putih, Data selengkapnya dapat 
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dilihat pada Lampiran 10. Rata-rata kadar air kuning telur 

puyuh asin pada perlakuan tanpa penambahan bubuk 

temulawak  yaitu peningkatan kadar air kuning telur dari P0 ke 

P4 oleh penambahan bubuk temulawak disebabkan kandungan 

air pada bubuk temulawak juga tinggi yaitu 90% sehingga 

akan menambah kandungan air yang masuk pada putih telur 

asin selama penyimpanan. Berdasarkan hasil analisis ragam 

kadar air kuning telur pada Lampiran 11 menunjukkan bahwa 

perlakuan tanpa pemberian bubuk temulawak (P0) dan 

penggunaan bubuk temulawak (P4) memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap warna kadar air kuning 

telur puyuh asin dengan penambahan bubuk temulawak. 

Perlakuan penambahan konsentrasi terbaik 20% (P4) memiliki 

rata-rata kadar air lebih tinggi dibandingkan perlakuan control 

15% (P3). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 Penambahan garam pada telur dapat manaikkan tekanan 

osmotik yang menyebabkan plasmolisis pada sel mikroba, 

mengurangi daya kelarutan oksigen, menghambat kegiatan 

enzim proteolitik dan sifat garam yang hidroskopik 

menyebabkan Aw menurun (Zulaekah, 2005). Wulandari 

(2004) menyatakan selama proses pengasinan akan terjadi 

penurunan kadar air putih telur karena ada proses osmosis. 

Kastaman dkk. (2005), aplikasi osmosis dalam proses 

pengasinan, terlihat dengan keluarnya air dari dalam telur 

bersamaan dengan masuknya larutan garam kedalam telur. 

Menurut Utomo (2006), peningkatan kadar air kuning telur 

disebabkan oleh dua faktor. Penetrasi larutan garam kekuning 

telur melalui lapisan kutikula, bunga karang dan selanjutnya 

kedalam kuning telur. Faktor kedua adalah masuknya air dari 

putih telur kekuning telur. Hal ini disebabkan oleh semakin 
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encernya putih telur akibat degradasi protein putih telur oleh 

garam.  

 

4.5. Antioksidan Telur Puyuh Asin 

 Data rata-rata hasil pengujian nilai antioksidan pada 

telur puyuh asin pada perlakuan penambahan bubuk 

temulawak pada masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 2. Kerusakan yang terjadi pada telur akan 

mempengaruhi kualitas dan daya simpan telur. Peningkatan 

konsumsi dapat dilakukan dengan pembuatan telur asin 

beraneka  rasa dengan penambahan suatu zat atau perlu 

inovasi baru yang dapat menjadikan telur tersebut sebagai 

pangan fungsional. Salah satu tumbuhan yang mengandung 

antioksidan yaitu temulawak. Berdasarkan Lampiran 9 

diketahui bahwa rata-rata nilai antioksidan dari yang paling 

rendah yaitu (P4) 42,69±7,88 dan yang paling tinggi pada (P0) 

244,37±40,61. Data rata-rata hasil pengujian antioksidan pada 

perlakuan penambahan bubuk temulawak pada masing-masing 

perlakuan pembuatan telur puyuh asin dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suryatno 

dkk., (2012) pembuatan telur asin dengan penambahan ekstrak 

jahe (Zingiber officinale Roscoe) dapat mempengaruhi 

aktivitas antioksidan pada telur asin. Uji analisis aktivitas 

antioksidan menggunakan metode aktivitas antioksidan IC50 

dengan metode DPPH. IC50 merupakan konsentrasi dari 

antioksidan yang dapat meredam atau menghambat radikal 

bebas sebanyak 50%, semakin besar nilai IC50 maka semakin 

kecil aktivitas antioksidannya dan sebaliknya. Uji antioksidan 

terhadap radikal DPPH dengan menggunakan vitamin C 

sebagai kontrol positif. Vitamin C atau L-asam askorbat 
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merupakan antioksidan yang larut dalam air (aqueous 

antioxidant). Senyawa ini, menurut Zakaria, Irawan, 

Pramudya dan Sanjaya (2000), merupakan bagian dari sistem 

pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam 

plasma dan sel.  

 Menurut Melannisa, Da’i dan Rahmi (2011), 

antioksidan  memiliki  peranan  yang  cukup penting bagi 

kesehatan khususnya dalam mempertahankan tubuh dari 

kerusakan sel akibat adanya unsur radikal bebas. Kemampuan 

flavonoid sebagai antioksidan telah banyak diteliti belakangan 

tahun ini, dimana flavonoid memiliki kemampuan untuk 

merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga sebagai anti 

radikal bebas (Giorgio, 2000). 

 

4.6. Perlakuan Terbaik 

 Data perhitungan perlakuan terbaik terdapat pada 

Lampiran 12. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan dari 

perbedaan perlakuan yang diberikan pada penggunaan 

variabel. Pada penelitian ini perlakuan terbaik dihitung dengan 

cara membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektifitas (Susrini, 2003). Data 

perlakuan terbaik terhadap nilai hasil empat variable yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan dapat dilihat dalam 

Tabel 3. 
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Tabel 4. Data perlakuan terbaik pada masing-masing 

perlakuan. 

Perlakuan Nilai hasil 

P0 (kontrol) 32,40 

P1 (5%) 0,28 

P2 (10%) 0,24 

P3 (15%) 5,02* 

P4 (20%) 1,42 

Keterangan: * = Nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik 

 Tabel 3. Menunjukkan bahwa P3 dengan penambahan 

bubuk temulawak 15% dari adonan pasta merupakan 

perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan perlakuan lainnya. Perlakuan 

dengan penambahan bubuk temulawak 15% dari adonan pasta 

memiliki kandungan kadar air kuning telur 4,33% dan kadar 

air putih telur 61,77%. Namun nilai kadar air terendah dari 

semua perlakuan belum ada standar nilai kadar air dari Badan 

Standarisasi Nasional. Kadar air pada telur puyuh setara dngan 

kadar air telur bebek asin. Menurut Aprilia (2014) nilai rata-

rata kadar air putih telur asin tertinggi pada perlakuan 40% 

(P4) sebesar  81,86% dan nilai rata-rata paling rendah pada 

perlakuan 0% (P0) sebesar 79,61%. Nilai kadar air pada 

kuning telur pada perlakuan terbaik memiliki nilai 37,29% 

yang dapat dikatakan memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai kadar air pada penelitian Aprilia (2014) 

yang memiliki nilai kadar air kuning telur asin kunyit putih 

sebesar 37,03%. Perlakuan penambahan bubuk temulawak 

15% pada adonan pasta pengasinan menghasilkan nilai tekstur 

1,48%. Menurut Aprilia (2014) nilai rata-rata tekstur putih 
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telur asin tertinggi pada perlakuan 0% (P0) sebesar 4,37 gf. 

Berdasarkan perlakuan bubuk temulawak 15% dari adonan 

pasta pengasinan menghasilkan nilai warna L* (kecerahan) 

60,35; warna a* (kemerahan) 13,83; warna b* (kekuningan) 

35,90. Menurut Aprilia (2014) warna L* 55,30, warna a* 

24,73, warna b* 25,87. Nilai antioksidan pada perlakuan 

penambaan bubuk temulawak 15% dari adonan pasta 

pengasinan 62,49 ppm. Nilai aktivitas antioksidan merupakan 

nilai yang kecil dibandingkan dua perlakuan lainnya, 

meskipun tidak sebaik vitamin C sebesar 10,1 ppm. Menurut 

Swatika, Mufrod dan Purwanto (2013) semakin kecil nilai 

IC50, semakin kuat senyawa uji tersebut sebagai antioksidan. 

Menurut Setyowati dan Suryani (2013), tingginya aktivitas 

antioksidan instan temulawak disebabkan tingginya kadar 

kurkumin dan demetoksi kurkumin. Instan bubuk temulawak 

walaupun kadar kurkuminnya paling tinggi tetapi aktivitas 

antioksidannya lebih rendah dibanding instan temulawak, 

karena adanya bisdemestoksi kurkumin yang mempunyai 

aktivitas antioksidan paling rendah  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi penambahan bubuk temulawak dengan 

pemberian yang berbeda dapat meningkatkan tekstur, 

intensitas warna L (kecerahan) dan b (kekuningan), 

sedangkan pada kadar air, antioksidan dan intensitas 

warna a (kemerahan) pada telur puyuh asin mengalami 

penurunan.  

2. Pengaruh penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) didapatkan perlakuan terbaik pada 

P3 dengan hasil 5,02. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode 

pengasinan pada media padat agar lebih mampu meningkatkan 

kualitas nilai telur puyuh asin, dan dilakukannya penelitian 

tentang penggunaan jenis temulawak dalam pembuatan telur 

puyuh asin. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur pengujian tekstur  

 

 Pengujian tekstur menggunakan alat Texture Analyzer 

Model: Imada ZP-200 N. Cara kerja alat texture analyzer ini 

sebagai berikut. 

1. Menghidupkan mesin tensile strength kurang lebih 15 

menit untuk mesin pemanasan. 

2. Menghidupkan computer masuk program software 

untuk mesin tensile strength 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan computer 

terjadi hubungan, maka pada layar akan tampil 

program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya 

antara alat tensile strength dan monitor computer 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian. 

5. Meletakkan sampel dibawah aksesoris penekan atau 

menjepit sampel dengan aksesoris penarik. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [   ], dan di ON kan 

sehingga computer secara otomatis akan mencatat 

GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau 

tarikan terhadap sample. 

7. Menekan tombol [    ] untuk penekanan (compression) 

atau tombol [   ] untuk tarikan (tension), yang ada 

pada alat tensile strength. 

8. Setelah pengujian selesai tekan tembol [  ] untuk 

berhenti dan menyimpan data. 

9. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau 

langsung diprint. 
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10. Setelah selesai matikan computer dan alat tensile 

strength. 

11. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian Intensitas Warna (Yam  

dan Papadakis, 2004) 

 

 Pengujian intensitas warna ini menggunakan alat 

Color Reader Model: Konica Minolta CR-10. Cara kerja alat 

color reader ini sebagai berikut.Pada penelitian ini pengujian 

penentuan warna yaitu sebagai berikut. 

1. Color reader dinyalakan menggunakan sistem L, a, 

dan b. 

2. Color reader dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

3. Hasil kalibrasi disimpan. 

4. Ujung reseptor ditempelkan pada sampel sampai 

lampunya hidup. 

5. Hasil yang diperoleh dicatat. 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar air metode oven 

(Simanjuntak, 2013) 

 

 Pengukuran kadar air menurun dilakukan dengan 

metode pengeringan oven mengikuti Simanjuntak dkk (2013), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Cawan porselen yang sudah diberi kode sesuai sampel 

dipanaskan dalam oven dengan suhu 100-105°C 

selama ±1jam 

2. Cawan porselin diambil lalu dimasukkan dalam 

eksikator ±15 menit, kemudia cawan porselin yang 

sudah diketahui beratnya. 

3. Sampel yang ditimbang sebanyak 2 g dalam cawan 

porselin yang sudah diketahui beratnya. 

4. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C 

selama 12 jam. 

5. Setelah sampel dioven, lalu sampel diambil 

selanjutnya dimasukkan didalam eksikator ±15 menit, 

dilanjutkan dengan penimbangan. 

6. Pengeringan sampai diperoleh berat konstan. 

Rumus kadar air: 

W1 = berat sampel (g) 

W2 = berat sampel setelah dikeringkan (g) 

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

Kadar air (wet basis) = 
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Lampiran 4. Analisa aktivitas antioksidan metode DPPH 

(Kano et al, 2005) 

 

1. Sebanyak 1 mL DPPH dimasukkan kedalam tabung 

reaksi, setelah itu ditambah etanol dan sampel / 

senyawa standar (seri konsentrasi) dimana total 

keseluruhan volume etanol dan sampel adalah 3 mL. 

2. Campuran reaksi dalam tabung reaksi divortex dan 

didiamkan selama 30 menit. 

3. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm 

(DPPH mempunyai absorbansi yang kuat pada 

panjang gelombang 517 nm). Absorban dari larutan 

radikal DPPH tanpa sampel (DPPH dan etanol) diukur 

sebagai control. 

4. Aktivitas Scavenging terhadap radikal DPPH 

dinyatakan sebagai % penghambatan terhadap radikal 

DPPH. Persen penghambatan dihitung sesuai rumus : 

5. [(A0-A$)/A0] x 100%, A0 = absorbans tanpa 

penambahan sampel/standar. 

6. Persen penghambatan masing-masing pada sumbu x 

dan y pada persamaan regresi linear. Persamaan 

regresi linear yang diperoleh dalam bentuk persamaan 

y= a (x) + b digunakan untuk mencari nilai IC50 

(Inhibitor concentration 50%) dari masing-masing 

sampel dengan menyatakan nilai y sebesar 50 dan 

nilai x yang akan diperoleh sebagai IC50. 
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Lampiran 5. Lembar penilaian urutan pentingnya peranan 

variable terhadap mutu produk (De Garmo, 

1984) 

 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji dengan telur asin dengan 

penambahan bubuk temulawak menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut: 

 

Produk : Telur puyuh asin bubuk 

temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) 

Nama Responden  :  

Tanggal  : 

 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-

masing variabel tersebut, mulai dari yang kurang 

penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-6. 

Atas prinsipnya terimakasih 

Variabel Nilai 

Tekstur   

Warna kuning telur   

Warna L* (kecerahan)   

Warna a* (kemerahan)   

Warna b* (kekuningan)   

Kadar air   

Antioksidan   

 

2. Variabel diturunkan sesuai prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil 
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3. Ditentukan bobot pada setiap variabel dengan kontribusi 

antara 1-6 

4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitunbobot 

variabel yang dibagi bobot total 

5. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus: 

Nilai efektivitas: 
                              

                            
 

Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin besar 

semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai nilai terbaik 

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

nilai terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 

sebagai nilai terjelek 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 

nilai efektivitas 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijimlahkan 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan hasil 

tertinggi 

  



60 

Lampiran 6. Data hasi analisis tekstur kuning telur puyuh 

asin dengan penambahan bubuk temulawak. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 1,4 0,6 0,9 0,8 3,7 0,92 0,34 

P1 (5%) 2,0 0,7 0,9 2,1 5,7 1,42 0,73 

P2 (10%) 1,4 1,3 1,7 0,8 5,2 1,3 0,37 

P3 (15%) 1,3 2,1 1,2 1,3 5,9 1,47 0,42 

P4 (20%) 1,1 1,7 1,4 1,3 5,5 1,37 0,25 

Total 7,2 6,4 6,1 6,3 2,6 6,5 2,12 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                       33,8 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                              3,84 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

                  =                  5,2
2   5,9

2  5,5
2        –       

                  = 0,77 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =           3,07 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 0,77 0,19 0,94 3,06 4,89 

Galat 15 3,07 0,20       

Total 19 3,84 0,39       

 

Kesimpulan:  

Fhitung< F tabel 0,05  

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur telur puyuh asin. 
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Lampiran 7. Data hasil analisis uji warna L* (Lightness) 

kuning telur puyuh asin dengan penambahan 

bubuk temulawak. 

 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 61,5 57,2 58,9 59,7 237,3 59,32 1,78 

P1 (5%) 58,4 58,5 62,8 59,1 238,8 59,7 2,08 

P2 (10%) 61,6 60,3 61,2 62,5 245,6 61,4 0,91 

P3 (15%) 60,1 57,1 60,6 63,6 241,4 60,35 2,66 

P4 (20%) 59,0 56,0 60,2 58,8 234 58,5 1,77 

Total 300,6 289,1 303,7 303,7 1197,1 299,27 9,22 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                           71652,42 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                                   

 74,98 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

=                     245,6
2   241,4

2  234
2        –           

     = 19,092 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                 55,8975 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 19,09 4,77 1,28 3,06 4,89 

Galat 15 55,89 3,73       

Total 19 74,98 8,49       

Kesimpulan:  

Fhitung< F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur telur puyuh asin. 
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Lampiran 8. Data hasi analisis uji warna a* (Redness) 

kuning telur puyuh asin dengan 

penambahan bubuk temulawak. 

 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 14,8 16,0 13,4 14,3 58,5 14,62 1,08 

P1 (5%) 13,7 14,3 12,8 12,4 53,2 13,3 0,86 

P2 (10%) 13,7 13,9 13,8 13,9 55,3 13,82 0,09 

P3 (15%) 13,7 13,1 13,9 14,6 55,3 13,82 0,61 

P4 (20%) 14,7 13,5 13,1 14,1 55,4 13,85 0,70 

Total 70,6 70,8 67 69,3 277,7 69,42 3,35 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                          3855,86 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                                  

  11,98 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

                  =                    55,3
2   55,3

2  55,4
2        –          

                  = 3,59 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =             8,39 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 3,59 0,89 1,60 3,06 4,89 

Galat 15 8,39 0,55       

Total 19 11,98 1,45       

Kesimpulan:  

Fhitung< F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur telur puyuh asin. 
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Lampiran 9. Data hasi analisis uji warna b* (Yellowness) 

kuning telur puyuh asin dengan 

penambahan bubuk temulawak. 

 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 34,8 38,8 35,9 36,5 146 36,5 1,68 

P1 (5%) 39,3 35,9 27,5 39,1 141,8 35,45 5,52 

P2 (10%) 36,5 36,1 33,9 31,9 138,4 34,6 2,13 

P3 (15%) 32,5 36,6 34,2 40,3 143,6 35,9 3,38 

P4 (20%) 42,0 37,0 45,1 40,5 164,6 41,15 3,36 

Total 185,1 184,4 176,6 188,3 734,4 183,6 16,09 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                          26967,2 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                                  

  287,82 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

       =                    138,4
2   143,6

2  164,6
2        –          

       = 105,82 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                182 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 105,82 26,45 2,18 3,06 4,89 

Galat 15 182 12,13       

Total 19 287,82 38,58       

Kesimpulan:  

Fhitung< F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur telur puyuh asin. 
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Lampiran 10. Data hasi analisis uji antioksidan kuning 

telur puyuh asin dengan penambahan 

bubuk temulawak. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 184,00 257,50 265,50 270,50 977,5 244,37 40,60 

P1 (5%) 268,50 182,07 264,00 260,00 974,57 243,64 41,19 

P2 (10%) 64,33 64,00 67,33 68,17 263,83 65,95 2,11 

P3 (15%) 66,50 62,58 60,45 60,42 249,95 62,48 2,85 

P4 (20%) 48,00 48,71 31,65 42,38 170,74 42,68 7,88 

Total 631,33 614,86 688,93 701,47 2636,59 659,14 94,64 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                            347581 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                               

        179312 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

               

=                      263,833
2   249,95

2  170,74
2     –          

= 169051 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                10261,4 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 169051 42262,7 61,7789* 3,06 4,89 

Galat 15 10261,4 684,097       

Total 19 179312 42946,8       

Kesimpulan:  

Fhitung*> F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

tekstur telur puyuh asin. 

 

Uji Lanjut Duncan 

SE = 
√        

 
  

√   

 
  √                  

Jnt 1% = JND (1 %, db galat = 15, perlakuan = 5) x SE 

 4,17 x 13,0776 = 54,53  (1) 

4,37 x 13, 0776 = 57,15    (2) 

4,50 x 13,0776 = 59,8954     (3) 

4,58 x 13, 0776 = 59,90    (4) 

 

Tabel Nilai Kritis 1% 

Keterangan:  R (4; 15; 0,01) 

4 = jumlah galat 

12 = db galat 

0,01 = taraf beda nyata 

P 1 2 3 4 

     

R (4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

Nilai DMRT 1% 545,336 571,491 88,85 598,954 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 42,685 a 

P3 62,4875 a 

P2 65,9583 a 

P1 243,643 b 

P0 244,375 b 
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Lampiran 11. Data hasi analisis uji kadar air putih telur 

puyuh asin dengan penambahan bubuk 

temulawak. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 82,03 81,51 81,31 84,46 329,33 82,33 1,45 

P1 (5%) 79,19 81,71 80,89 82,41 324,22 81,05 1,38 

P2 (10%) 77,66 83,20 81,54 81,56 323,97 80,99 2,35 

P3 (15%) 82,47 76,91 80,53 80,12 320,04 80,01 2,31 

P4 (20%) 84,69 82,28 83,21 81,72 331,92 82,98 1,29 

Total 406,06 405,64 407,51 410,28 1629,49 407,37 8,79 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                            132762 

JKTotal= ∑ ∑    
  

   
 
                             

         71,96 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

=                     323,97
2   320,04

2  

 331,925
2             

               = 22,23 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                    
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 22,23 5,55 1,67 3,06 4,89 

Galat 15 49,72 3,32       

Total 19 71,96 8,87       

Kesimpulan:  

Fhitung< F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap kadar air putih telur puyuh asin. 
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Lampiran 12. Data hasi analisis uji kadar air kuning telur 

puyuh asin dengan penambahan bubuk 

temulawak.  

Perlakuan  

Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD  

U1 U2 U3 U4 

P0 41,03 28,08 39,71 40,59 149,42 37,36 6,21 

P1 (5%) 36,62 37,12 33,07 42,34 149,17 37,29 3,82 

P2 (10%) 41,62 38,02 37,57 33,51 150,74 37,69 3,32 

P3 (15%) 31,79 31,09 42,73 62,33 167,95 41,99 14,57 

P4 (20%) 77,61 46,39 62,24 54,74 241,00 60,25 13,26 

Total 228,68 180,72 215,34 233,53 858,29 214,57 41,19 

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
                           36833,40 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                                      

  2922,35 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
        

=                      ……  241,00
2        –           

                  = 1564,88 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                 1357,46 
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Tabel Anova 

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

Perlakuan 4 
1564,88 391,22 4,32 

3,06 4,89 

Galat 15 
1357,46 90,49 

      

Total 19 
2922,35 481,71 

      

Kesimpulan:  

Fhitung> F tabel 0,05 

Maka perlakuan control dan pemberian konsentrasi bubuk 

temulawak memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

kadar air kuning telur puyuh asin. 

 

Uji Lanjut Duncan 

SE = 
√        

 
  √

     

 
  √            

Jnt 1% = JND (1 %, db galat = 15, perlakuan = 5) x SE 

 4,17 x      = 19,83  (2) 

4,37 x      = 20,78  (3) 

4,50 x      = 21,40  (4) 

4,58 x      = 21,78 (5) 

 

Tabel Nilai Kritis 1% 

P 2 3 4 5 

     

R (4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

Nilai DMRT 1% 19,83   20,78  21,40   21,78  

Keterangan:  R (4; 15; 0,01) 

4 = jumlah galat 

15 = db galat 

0,01 = taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 37,29 a 

P3 37,35 a 

P2 37,68 a 

P1 41,98 b 

P0 60,25 b 
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Lampiran 13. Data dan analisa perlakuan terbaik 

Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variable dan 

perlakuan 

Keterangan : *     = nilai terjelek 

 **   = nilai terbaik 

  

Perlakuan  Tekstur 

Kadar Air 

Putih Telur 

Kadar Air 

Kuning Telur 

Warna L* 

(Kecerahan) 

Warna a* 

(Kemerahan) 

Warna b* 

(Kekuningan) Antioksidan 

P0 *0,93 82,33 37,36 59,33 *14,63 36,50 **244,38 

P1 1,43 81,06 *37,29 59,70 **13,30 35,45 243,64 

P2 1,30 80,99 37,69 **61,40 13,83 *34,60 65,96 

P3 **1,48 **80,01 41,99 60,35 13,83 35,90 62,49 

P4 1,38 *82,98 **60,25 *58,50 13,85 **41,15 *42,69 
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Lampiran 14. Data variabel terpenting oleh responden 

Responden Tekstur 

Kadar 

Air 

Putih 

Kadar 

Air 

Kuning 

Warna L* 

(kecerahan) 

Warna a* 

(kemerahan) 

Warna b* 

(kekuningan) 

Antioksidan 

1  4 
2 6 

 4  5  4  2 

2  3 
2 4 

 4  2  3  2 

3  3 
2 4 

 2  2  2  3 

4  3 
2 2 

 2  2  3  4 

5  3 
3 3 

 4  2  2  4 

Jumlah   5 
11 19 

 16  13  14  15 

Rata-rata **16 
2,2 3,8 

 3,2 2,6  2,8  3 

Rangking  VII 
I VI 

 V  II  III  1V 

Keterangan: **Rata-rata paling tinggi 
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Lampiran 15. Data perhitungan perlakuan terbaik 

Variabel BV BN 
p0 p1 p2 p3 

p

4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne  Nh Ne Nh 

Tekstur 0,42 0,1 0 0 0,90 0,09 0,67 0,06 1 0,1 0,81 0,08 

kadar air putih 

telur 0,85 0,2 0,21 0,04 0,64 0,12 0,97 0,19 1 0,2 0 0 

kadar air 

kuning telur 0,73 0,17 0,99 0,17 1 0,17 0,98 0,16 0,79 0,13 0 0 

warna L* 

(kecerahan) 0,39 0,09 0,28 0,02 0,41 0,03 1 0,09 0,63 0,05 0 0 

Warna a* 

(kemerahan) 0,55 0,12 0 0 1 0,12 0,60 0,07 0,60 0,07 0,58 0,07 

Warna b* 

(Kekuningan) 0,30 0,07 0,29 0,02 0,14 0,01 0 0 0,19 0,01 1 0,07 

Antioksidan 1 0,23 1 0,23 0,99 0,23 0,11 0,02 0,09 0,02 0 0 

JUMLAH     0.498 0.804 0.627 0.610 0.229 

 

Keterangan: * = Nilai hasil perlakuan terbaik 

Keterangan: Bobot Variabel (BV) =   
         

                                  
 

 

Bobot Normal (BN) = 
                            

                     
 

Ne   = 
                              

                             
 

 

Nh   =  BN x Ne 
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