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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 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. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan dari bubuk 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) pada kualitas telur puyuh asin dari segi tekstur, 

warna kuning telur, kadar air, dan antioksidan. Bahan yang digunakan adalah telur puyuh, 

garam grosok, bubuk temulawak, batu bata dan abu. Metode yang digunakan adalah analisis 

laboratorium dengan rancangan acak lengkap (RAL). Penambahan bubuk 0% (P0) bubuk 
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temulawak (kontrol), bubuk temulawak 5% (P1), bubuk temulawak 10% (P2), bubuk 

temulawak 15% (P3), bubuk temulawak 20% (P4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan bubuk temulawak (P<0,01) dari antioksidan adalah efek yang berbeda 

secara signifikan dan efek tidak signifikan berbeda (P> 0,05) pada tekstur, warna kuning 

telur, albumen dan konten kuning. Ini menyimpulkan bahwa penambahan temulawak 

konsentrasi bubuk dengan perlakuan yang berbeda dalam telur puyuh asin dapat diketahui 

yaitu meningkatnya tekstur, kadar air dalam telur puyuh asin, dan juga mempengaruhi 

intensitas warna dalam kuning telur. Konsentrasi penambahan bubuk temulawak secara 

signifikan (Curcuma xanthorrhiza Roxb) pada uji antioksidan menunjukkan perbedaan yang 

sangat signifikan. Pengobatan terbaik adalah penambahan bubuk temulawak dengan 

konsentrasi yang berbeda dalam pembuatan telur asin puyuh adalah penambahan bubuk 

temulawak 10% (P2) dengan nilai tertinggi 5,02. 

 

Kata kunci: kadar air, batu bata bubuk, dan abu. 

PENDAHULUAN 

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 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 
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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 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. 

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, 
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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. 

 

MATERI DAN METODE  

 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. Rimpang 

yang digunakan yaitu 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. 

 Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu telur puyuh, pembuatan 

telur asin: baskom, ember, panci, kompor, 

timbangan, sendok, toples, egg tray, tisu, 

dan tampah. Pembuatan bubuk temulawak: 

Pisau, tampah, alat penyaring. 

 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  

 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Metode yang dilakukan 

penambahan bubuk temulawak (Curcuma 

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 

 

VARIABEL PENELITIAN 

 Variabel yang diamati  adalah 

tekstur (Budiman, Hintono dan Kusrahayu, 

2012), warna kuning telur (Hutching, 

1999), kadar air (Sudarmaji, Harhono, dan 

Suhardi, 1997), dan antioksidan (Subagio 

dan Morita, 2001). 

ANALISIS DATA 
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Data hasil penelitian yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis ragam 

ANOVA rancangan acak lengkap (RAL) 

dan apabila ada perbedaan pengaruh 

diantara perlakuan maka dilanjutkan 

dengan uji Duncan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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).  

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam anova 

rancangan acak lengkap  menunjukkan 

bahwa 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. 

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. 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). 

Warna Kuning Telur Puyuh Asin  

Warna L (Kecerahan) 

 Data hasil rata-rata hasil pengujian 

intensitas warna L telur puyuh asin pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel diatas 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). Nilai 

intensitas warna kuning telur puyuh asin 



6 
 

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 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. 

 

Warna a (Kemerahan) 

Hasil analisis pengujian nilai warna 

a telur puyuh asin pada perlakuan 

penambahan bubuk temulawak pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel diatas yaitu 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. 

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 
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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. 

 

Warna b (Kekuningan) 

Hasil analisis didapat data rata-rata 

hasil pengujian nilai warna b telur puyuh 

asin pada perlakuan 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 

Pengujian dengan indra penglihat 

masih sangat 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 bidesmetoksi 

kurku-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. 

 

Kadar Air Putih dan Kuning Telur 

Puyuh Asin 

 

Hasil analisis didapat data rata-rata 

hasil pengujian nilai kadar air kuning telur 

dan putih telur puyuh asin pada perlakuan 

penambahan bubuk temulawak 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. 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, sedangkan pada 

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).  

Penambahan garam pada telur 

dapat manaikkan tekanan osmotik yang 

menyebabkan plasmolisis pada sel 

mikroba, mengurangi daya kelarutan 
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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 encernya putih 

telur akibat degradasi protein putih telur 

oleh garam.  

 

Antioksidan Telur Puyuh Asin 

 Hasil analisis didapat data rata-rata 

hasil pengujian nilai antioksidan pada telur 

puyuh asin pada perlakuan penambahan 

bubuk temulawak rata-rata nilai 

antioksidan dari yang paling rendah yaitu 

(P4) 42,69±7,88 dan yang paling tinggi 

pada (P0) 244,37±40,61. 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. 

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 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). 

 

Perlakuan Terbaik 

 Data perhitungan 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-masing perlakuan 

dengan menggunakan indeks efektifitas 
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(Susrini, 2003). Data perlakuan terbaik 

terhadap nilai hasil empat variable yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan 

dapat dilihat tabel dibawah ini. 

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 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  

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 
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Roxb) didapatkan perlakuan terbaik 

pada P3 dengan hasil 5,02. 
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