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RINGKASAN 

Telur puyuh merupakan komoditas hasil peternakan yang 
memiliki kelemahan mudah mengalami kerusakan. Kerusakan 
pada telur puyuh dapat diatasi dengan melakukan pengawetan. 
Salah satu metode pengawetan yang sering digunakan adalah 
pengasinan. Namun, metode pengasinan secara konvensional 
membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 14 hari. Tujuan 
penelitian untuk merancang dan menguji alat pengasin telur 
puyuh berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis yang mampu 
mengurangi waktu pembuatan telur puyuh asin.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 
pendekatan perancangan struktural dan fungsional. Alat yang 
dihasilkan akan diuji kebocoran tekanan dan kebutuhan tekanan. 
Telur puyuh asin yang dihasilkan oleh alat akan diuji kerusakan 
produk, kadar air, kadar garam dan kadar lemak.  

Alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis 
bertekanan statis dibuat dengan diameter 22 cm dan tinggi 20 
cm. Kapasitas dari alat sendiri adalah sebesar 330 butir atau 
sekitar 3,5 kg telur puyuh. Terjadi kebocoran tekanan pada alat 
sebesar 0,05 bar setiap 15 menit dari total tekanan 1 bar yang 
digunakan dengan Maximum Allowence Working Pressure 
(MAWP) dari alat sebesar 5,56 Bar. Berdasarkan hasil 
pengamatan  menunjukkan bahwa pengasinan telur puyuh 
menjadikan berat dari telur tersebut mengalami penurunan. Alat 
pengasin telur sendiri telah mampu mengasinkan telur puyuh 
dengan kadar garam terendah 1,63 % dan kadar garam tertinggi 
2,3 %. Telur puyuh asin yang dihasilkan telah memenuhi SNI 01-
4277-1996. 

 
Kata Kunci : Alat, Pengasinan, Tekanan, Telur Puyuh  
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SUMMARY 

 
Quail eggs are have weaknesses that are susceptible to 

damage. Damage to quail eggs can be overcome by preserving. 
One method of preservation that is often used is salting. However, 
conventional salting methods require a long time of around 14 
days. This research aims to design of salted quail egg maker 
based on osmotic dehydration of static pressure who is able to 
reduce the time to make salted quail eggs. 

The method used in this research is structural and 
functional design. The tools that have been produced will be 
tested for pressure leaks and pressure requirements. Salted quail 
eggs produced by the appliance will be tested for product 
damage, moisture content, salt content and fat content to 
determine the effect of giving salt solution and different soaking 
time to the salted quail eggs produced. 

This tools is made with a diameter of 22 cm and a height 
of 20 cm. The capacity of the tool is 330 grams or about 3.5 kg 
quail eggs. There is a pressure leak on the appliance of 0.05 bar 
every 15 minutes from the total pressure of 1 bar which is used 
with the Maximum Allowence Working Pressure (MAWP) of the 
appliance of 5.56 Bar. Based on the results of the observations 
showed that the quail egg salting made the weight of the egg 
decreased. The egg salting device has been able to marinate 
quail eggs with the lowest salt content of 1.63% and the highest 
salt content of 2.3%. Salted quail eggs that have been produced 
meet SNI 01-4277-1996. 
 
Keywords : Pressure, Quail eggs, Salting, Tools   
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 BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Telur puyuh merupakan komoditas hasil peternakan yang 
sangat besar di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah 
satu provinsi penghasil komoditas tersebut dengan menghasilkan 
3.873.721 kg telur puyuh pada tahun 2016 (Dinas Peternakan 
Provinsi Jawa Timur, 2017). Namun, tingginya produktivitas telur 
puyuh tersebut masih belum diimbangi dengan jumlah konsumsi 
setiap orangnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
(2014) menunjukkan bahwa konsumsi telur puyuh per kapita 
pada tahun 2011 sebanyak 2,71 butir, tahun 2012 sebanyak 3,96 
butir dan tahun 2013 sebanyak 3,39 butir setiap tahunnya. 
Padahal angka konsumsi standar dari produk telur menurut 
Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yang dimuat oleh 
Direktorat Jendral Peternakan (2006) adalah sebesar 6,5 
kg/kapita/tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa 
konsumsi telur puyuh perkapita setiap tahunnya masih sangat 
kurang. 

Kurangnya konsumsi telur puyuh akan menciptakan 
sebuah kondisi dimana banyak telur puyuh yang tidak 
terkonsumsi. Sehingga telur puyuh tersebut nantinya akan 
disimpan sampai adanya permintaan dari konsumen. Padahal 
telur puyuh memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami 
kerusakan secara fisik maupun kimiawi yang diakibatkan oleh 
adanya mikroorganisme yang masuk kedalam telur melalui pori-
pori. Menurut Winarno dalam Saraswati (2012) jumlah pori-pori 
telur puyuh bervariasi antara 100-200 buah per cm. Adanya 
banyak pori-pori tersebut semakin memudahkan bakteri dengan 
ukuran lebih kecil untuk masuk kedalam telur. Sehingga telur 
puyuh yang disimpan akan mengalami kerusakan dan tidak dapat 
dikonsumsi kembali. Maka dari itu diperlukan metode tertentu 
untuk mengawetkan telur puyuh tersebut. 

Salah satu metode pengawetan telur adalah dengan 
penggaraman atau pengasinan telur. Selain lebih awet, telur yang 
diasinkan akan memiliki kelebihan lain seperti meningkatnya 
citarasa dari telur tersebut (Wulandari, 2004). Menurut Sarwono 
(1995) dalam Lukito (2012), pengasinan telur dapat dilakukan 
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dengan merendam telur dalam larutan garam jenuh (metode 
basah) dan dengan membalut/membungkus telur dengan 
adonan garam, dan abu (metode kering). Meskipun memiliki 
banyak keunggulan namun pembuatan telur asin membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Menurut Lesmayati dan Rohaeni (2014), 
proses pengasinan dalam pembuatan telur asin membutuhkan 
waktu selama 14 hari. Lama waktu pemeraman terebut dinilai 
masih belum efisien sehingga dibutuhkan alat untuk 
mempercepat proses pengasinan pada telur.  

Berdasarkan permasalahan tersebut akan dilakukan 
pengembangan rancangan alat pengasin telur puyuh dengan 
tekanan osmosis yang berfungsi untuk mempercepat proses 
pengasinan pada telur puyuh. Tekanan osmosis sendiri dapat 
diartikan sebagai proses mengalirnya molekul-molekul pelarut 
yang memiliki konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih 
tinggi melalui selaput semi permeabel (Susilo, 2017). Rancangan 
alat pengasin telur yang ada saat ini tentu masih banyak memiliki 
kekurangan yang harus diperbaiki serta harus dilakukan desain 
ulang dibeberapa bagian supaya bisa digunakan untuk 
pengasinan telur puyuh dengan baik. Alat pengasin telur puyuh 
yang akan dirancang pada penelitian ini memiliki dimensi tinggi 
tabung 20 cm dan diameter luar tabung 22 cm. Tabung utama 
yang digunakan dibuat dengan bahan stainless steel tipe 304 
yang dinilai aman untuk produk makanan (foodgrade) dan tahan 
terhadap korosi. Sistem yang akan digunakan memiliki kesamaan 
dengan alat yang sudah ada yaitu pemberian tekanan statis pada 
telur puyuh yang akan diasinkan. Pembuatan telur asin 
menggunakan sistem osmosis terdiri dari perendaman telur 
dalam larutan garam dan memberikannya tekanan (yang sedikit 
lebih tinggi dari tekanan atmosfir) pada interval pendek. Tekanan 
yang diberikan berasal dari kompresor udara yang dialirkan ke 
dalam bejana tertutup yang berisi larutan garam. Alat ini juga 
akan dilengkapi dengan valve yang berfungsi sebagai pengaman 
agar tidak terjadi tekanan berlebih pada proses pengasinan telur. 
Valve ini juga digunakan untuk membuang tekanan dari dalam 
tabung apabila tekanan didalam telah melebihi batas aman. 
Selain itu digunakan manomater untuk mengetahui tekanan yang 
ada didalam tabung. Pada penelitian perancangan alat pengasin 
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telur puyuh ini akan didesain dengan sederhana sehingga 
memudahkan dalam penggunaannya namun tetap memiliki 
fungsi yang optimal.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Darmawan (2009) diciptakan mesin pengasin telur bebek yang 
berhasil mempercepat proses pembuatan adonan pengasinan 
dengan waktu 10 menit sehingga proses pengasinan 
berlangsung lebih cepat. Penelitian pengasinan telur bebek 
menggunakan metode reverse osmosis juga dilakukan oleh 
Kastaman (2010) yang menghasilkan telur bebek asin dengan 
rasa yang optimal dengan waktu 56 jam.  Selain itu Wang (2012) 
juga menciptakan alat pengasin telur bebek dengan tekanan 
osmosis berbentuk bejana bertekanan tinggi. Pada bagian 
dalamnya memiliki diameter sebesar 0,308 m dan tinggi 0,416 m 
dengan volume 30 liter. Alat ini bisa dioperasikan pada tekanan 
0-300 kPa yang mampu mengasinkan telur bebek dalam waktu 
48 jam.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah duraikan diatas 
dapat diambil rumusan masalah berupa :  
1. Bagaimana perancangan dan pembuatan alat pengasin telur 
puyuh berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis ?                                                                     
2. Bagaimana metode pengujian alat pengasin telur puyuh 
berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis ? 
 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah  
1. Untuk mengetahui metode perancangan dan pemembuatan   
     alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis   
     bertekanan statis.  
2. Untuk mengetahui metode pengujian alat pengasin telur puyuh   
    berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi  
Sebagai pengembangan aplikasi teknologi tekanan 

osmosis untuk proses pembuatan produk pangan serta bentuk 
pengabdian insan akademis dalam pembelajaran pemberdayaan 
masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 
2. Bagi Masyarakat 

Memberikan gambaran baru tentang pengembangan 
alternatif teknologi penanganan pasca panen komoditas telur 
puyuh serta mengatasi permasalahan yang terjadi pada 
komoditas telur puyuh. 

 
3. Bagi Pemerintah  

Menjadi aktualisasi teknologi tepat guna yang dapat 
dikembangkan lebih lanjut guna memanfaatkan potensi telur 
puyuh yang tersebar luas diberbagai daerah. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Telur Puyuh 

Telur puyuh dihasilkan oleh burung puyuh, yaitu 
subspesies dari genus coturnix. Burung puyuh sendiri merupakan 
salah satu jenis unggas yang saat ini banyak dikembangkan oleh 
masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan burung 
puyuh memiliki produktivitas telur yang sangat tinggi. Dalam satu 
tahun, satu ekor burung puyuh mampu menghasilkan 250-300 
butir telur. Telur puyuh sendiri memiliki beberapa bagian mulai 
dari cangkang terluar hingga bagian kuning telur. Bagian-bagian 
telur secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Bagian-Bagian Telur 
(Sumber : kurakuralansia.blogspot.com) 

 

Struktur dari kulit telur yaitu berpori dan keras. Kerasnya 
struktur telur disebabkan oleh komponen penyusunnya yaitu 
persennyawaan bahan organik terutama kalsium dalam bentuk 
kalsium karbonat. Pada telur yang baru, bagian pori-pori masih 
terlapisi membran yang terdiri dari 90% protein dan sedikit lemak 
yang berfungsi mengurangi penguapan air dan mencegah 
masuknya mikroba (Purwadi, dkk., 2017). Membran cangkang 
merupakan suatu pembungkus dari telur yang bersifat transparan 
dan sangat tipis serta terbentuk oleh bahan ”mucin” suatu protein. 
Ketebalan membran cangkang pada telur mencapai 0,03 mm 
(Arthur dan Bejaei, 2017). 



6 
 

Saat ini telur puyuh semakin digemari karena memiliki 
rasa yang enak dan memiliki nilai gizi tinggi. Menurut Arthur dan 
Bejaei (2017) telur puyuh merupakan sumber protein, asam 
amino, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk konsumsi 
manusia. Kandungan nutrisi dasar telur puyuh mirip dengan telur 
ayam, namun lebih tinggi protein, kalsium, zat besi, folat, vitamin 
B12 dan beberapa lipid. Perbandingan komposisi nutrisi pada 
putih dan kuning telur puyuh dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:  

Tabel 2.1 Komposisi Nutrisi Telur Puyuh 

Komposisi Keseluruhan(%) Putih (%) Kuning (%) 

Total  100  58    31 
Air 65,6  88    48 
Protein 11,8  11 17,5 
Lemak    11 0,2 32,5 
Abu 11,7 0,8      2 

Sumber : American Heart Asociation (2017) 

Selain memiliki kandungan gizi yang baik, telur puyuh 
juga memiliki keunggulan lain berupa daya cernanya yang tinggi. 
Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap gram protein yang 
masuk kedalam tubuh akan dicerna secara sempurna 
(Soewarno, 1994). Secara umum telur puyuh memang memiliki 
banyak manfaat jika dikonsumsi secara benar sesuai dengan 
kebutuhan setiap orang. Menurut Tunsaringkarn et al., (2013) 
selain membantu proses perawatan organ tubuh dengan 
berbagai kandungan gizinya, telur puyuh juga memiliki manfaat 
kesehatan berupa efek anti kanker, mampu menghambat 
pertumbuhan kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan 
membantu mencegah anemia dengan menormalkan hemoglobin 
pada tubuh. Namun, telur puyuh juga memiliki kelemahan yaitu 
mudah mengalami kerusakan secara fisik maupun kimia. Hal 
tersebut disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui pori-pori 
cangkang telur. Telur puyuh sendiri memiliki sekitar 100-200 
buah pori-pori pada cangkang telurnya dengan ukuran 25-150 
mikron (Purwadi dkk., 2017).  Gambar telur puyuh dapat dilihat 
pada Gambar 2.2. 
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. 

                              Gambar 2.2 Telur Puyuh 
(Sumber : www.carakhasiatmanfaat.com) 

 

2.2 Pengasinan Telur 

 Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh hampir semua 
jenis telur adalah daya simpannya yang tidak lama. Telur hanya 
mampu bertahan selama 10-14 hari jika dibiarkan dalam suhu 
ruang. Setelah waktu tersebut telur akan mulai mengalami 
perubahan seperti terjadinya penguapan kadar air melalui pori 
telur yang berakibat berkurangnya berat telur, perubahan 
komposisi kimia, dan terjadinya pengenceran isi telur (Cornelia, 
dkk. 2014). Upaya pencegahan permasalahan tersebut tentunya 
dengan pengawetan. Prinsip pengawetan telur adalah menutup 
pori-pori pada kulit telur agar tidak ada mikroorganisme yang 
masuk serta mencegah terjadinya penguapan dan keluarnya gas 
dari dalam telur (Suprapti, 2002). Salah satu cara pengawetan 
yang sering digunakan adalah pengasinan telur. Beberapa 
metode pengasinan telur yang biasa digunakan adalah 
perendaman telur dengan larutan NaCl, pelapisan dengan 
adonan abu gosok dan bubuk batu bata, serta saat ini mulai 
dikembangkan dengan penggunaan tekanan. 
 
2.2.1 Pengasinan Telur dengan Larutan NaCl 

Salah satu metode pengasinan telur yang sering 
digunakan adalah pengasinan telur dengan  perendaman larutan 
NaCl. Pada awalnya NaCl akan diubah menjadi ion Natrium 
(Na+) dan ion klor (Cl-). Ion klor inilah yang sebenarnya berfungsi 
sebagai bahan pengawet dengan menghambat pertumbuhan 
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mikroba pada telur. Perendaman telur menggunakan larutan 
NaCl dinilai memiliki hasil yang lebih baik karena kadar NaCl yang 
terkandung lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode lain 
(Lukito dkk., 2012). Tingginya NaCl yang terkandung di dalam 
telur asin karena ukuran partikel NaCl lebih kecil dibandingkan 
ukuran pori-pori cangkang telur. Larutan NaCl tersebut termasuk 
dalam larutan sejati yang memiliki ukuran partikel 1 nm (Nur dkk., 
2016). Hal tersebut menjadikan partikel NaCl mampu menembus 
cangkang telur melalui pori-pori pada cangkang telur. Menurut 
Kaewmanee et al., (2011) NaCl berperan dalam pembentukan 
gel jenis koagulum pada putih telur asin saat dimasak yang 
menjadikan telur asin memiliki tekstur kasar dengan warna 
buram. Pemberian NaCl pada pengasinan telur akan 
mempengaruhi kualitas organoleptik dari telur asin. Konsentrasi 
NaCl yang digunakan dalam proses pengasinan telur tidak 
mempengaruhi kadar protein telur asin tetapi konsentrasi NaCl 
berpengaruh terhadap kualitas organoleptik telur bebek yaitu 
tekstur, rasa, warna dan aroma (Nurruzakiah dkk., 2016).  

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat dinilai 
bahwa konsentrasi larutan NaCl yang digunakan dalam proses 
pengasinan telur harus memiliki takaran yang tepat untuk 
menghasilkan produk telur asin yang optimal. Kadar NaCl dalam 
putih telur asin tertinggi terdapat dalam telur asin yang direndam 
dengan garam berkonsentrasi tinggi (25%) (Rukmiasih, dkk., 
2015). Standar penggunaan NaCl dalam telur asin ini memang 
belum dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan melalui Standard 
Nasional Indonesia, akan tetapi untuk digunakan sebagai acuan 
sudah banyak produk bahan berasa asin yang telah 
distandardisasi seperti, mentega, kecap asin, sarden dan masih 
banyak produk lainnya yaitu dengan besaran kadar NaCl 2-4 % 
b/b. Gambar proses perendaman telur dengan larutan NaCl 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Perendaman Telur dengan Larutan NaCl 
               (Sumber : www.waysyoes.blogspot.co.id) 
 

2.2.2 Pengasinan Telur dengan Metode Pemeraman 

 Pemeraman merupakan salah satu metode pengasinan 
telur dengan cara membungkus telur dengan adonan yang 
terbuat dari campuran batu bata merah, abu gosok dan juga 
garam. Proses pengasinan telur dengan pemeraman sendiri 
pada umumnya membutuhkan waktu selama 10-14 hari. Afriani 
dan Lukman (1998) dalam Suryatno, dkk. (2012) menyatakan 
bahwa lama pemeraman antara 10 dan 13 hari tidak terlalu 
berbeda tingkat keasinannya. Semakin lama telur dibungkus oleh 
adonan pengasin, semakin banyak garam yang akan masuk 
kedalamnya, sehingga telur tersebut menjadi awet dan asin 
(Harry, 2004 dalam Putri, 2011).  

Peningkatan kadar garam pada telur yang didapatkan dari 
proses pemeraman juga akan mempengaruhi rasa dari telur asin 
tersebut. Hal itu akan mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen 
terhadap telur asin yang dihasilkan. Menurut Lesmayati dan 
Rohaeni (2014) lama pemeraman memberikan pengaruh 
terhahap aroma dan warna telur asin yang dihasilkan, telur asin 
dengan lama pemeraman 15 hari lebih disukai oleh konsumen. 
Gambar pemeraman telur dengan adonan batu bata merah, abu 
gosok dan garam dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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                  Gambar 2.4 Pemeraman Telur dengan Adonan Batu Bata  
                                               Merah, abu gosok dan garam           
                           (Sumber : www.sayapmandiri.blogspot.co.id) 
 

2.2.3 Pengasinan Telur dengan Menggunakan Tekanan 

Proses difusi larutan garam pada saat proses pengasinan 
telur terjadi dengan sangat lambat menjadikan proses 
pengasinan telur berlangsung lama. Agar penetrasi garam ke 
dalam telur dapat berlangsung lebih cepat, maka pengasinan 
telur juga bisa dilakukan dengan metode pemberian tekanan 
secara statis (Sujinem, 2006). Prinsip pemberian tekanan statis 
adalah meningkatkan perbedaan tekanan antara tekanan di luar 
dengan tekanan di dalam telur. Semakin tinggi perbedaan 
tekanan tersebut, maka semakin tinggi laju difusi NaCl ke dalam 
telur. Rukmiasih dkk. (2015) menyatakan bahwa penambahan 
tekanan sebesar 3 bar pada larutan garam berkonsentrasi tinggi, 
secara signifian menghasilkan kadar NaCl lebih tinggi pada putih 
dan kuning telurnya sebesar 0,08% . 

Saat ini pengasinan telur dengan perendaman larutan 
NaCl sering dikombinasikan dengan pemberian tekanan guna 
mempercepat proses serta meningkatkan kualitas dari produk 
telur asin. Menurut Wulandari (2004) sifat fisikokimia pada telur 
asin yang dibuat menggunakan proses perendaman dengan 
tekanan lebih baik dibandingkan telur asin tanpa tekanan. 
Pengasinan telur mampu meningkatkan proporsi berat dari putih 
telur, namun terjadi penurunan proporsi pada kuning telur. 
Kelembaban isi putih telur dan kuning telur menurun secara 
bertahap seiring dengan kenaikan garam dan abu (Kaewmanee, 
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et., al., 2011). Berdasarkan hasil dari uji organoleptik pada produk 
telur asin yang dibuat dengan metode dehidrasi osmosis 
bertekanan 50 psi dengan waktu pemeraman 72 jam mempunyai 
skala kemiripan diatas 3 yang berarti bahwa antara  metode 
pengasinan telur secara tradisional dan menggunakan tekanan 
osmosis mempunyai kemiripan berdasarkan rasa, warna, aroma 
dan tekstur (Pratiwi, 2011). 

 
2.3 Dehidrasi Osmosis 

 Dehidrasi osmosis dapat diartikan sebagai suatu proses 
mengalirnya molekul-molekul pelarut yang memiliki konsentrasi 
rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput semi 
permeabel (Susilo, 2017). Selaput semi permeabel harus dapat 
ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang 
mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis 
merupakan suatu fenomena alami tapi dapat dilakukan secara 
buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian luar dengan 
konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi 
yang lebih encer.  

Saat ini dehidrasi osmosis semakin banyak digunakan 
dalam proses pengolahan pangan karena memiliki banyak 
kelebihan yang meliputi : kualitas organoleptik dari bahan yang 
digunakan bisa terjaga, pencegahan hilangnya senyawa rasa dan 
pencegahan kerusakan sel yang mungkin disebabkan oleh panas 
yang berlebihan (Helping dan Osahaili, 2005). Fungsi lain dari 
pemanfaatan dehidrasi osmosis adalah optimalnya proses 
penurunan tingkat kadar air pada bahan sehingga daya simpan 
dari bahan tersebut bisa lebih lama. Sebagian besar bakteri 
patogen dalam makanan bisa dihentikan jika aktivitas air 
berkurang hingga memiliki aw 0,90 (Lombard, et., al., 2008). 
Penggunaan metode dehidrasi osmosis tidak pernah lepas dari 
zat terlarut yang digunakan dalam setiap prosesnya. Hal tersebut 
dikarenakan tekanan osmosis bersifat koligatif, yang berarti 
bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut 
(Rukmiasih, dkk., 2015). Proses tekanan osmosis dapat dilihat 
pada Gambar 2.5. 



12 
 

 

Gambar 2.5 Proses Dehidrasi Osmosis 
(Sumber : www.rumushitung.com) 

 

2.4 Alat Pengasin Telur 

Alat pengasin telur merupakan hasil dari sebuah rekayasa 
alat yang digunakan untuk mempercepat proses produksi telur 
asin. Selama ini banyak diterapkan dalam proses pengasinan 
telur bebek. Terdapat berbagai jenis alat pengasin telur dengan 
spesifikasi dan fungsi yang berbeda. Ada jenis alat pengasin telur 
yang hanya digunakan untuk membuat adonan pemeraman, 
pembuat larutan garam, maupun untuk mempercepat proses 
pencampuran bahan-bahan adonan pengasin. Susilo (2017) 
melakukan sebuah perancangan alat yang mampu menciptakan 
adonan pengasin yang lebih halus dan tidak bergumpal dalam 
waktu kurang lebih 10 menit. Penggunaan alat pengasin telur 
diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dari telur asin 
yang dihasilkan dari segi rasa maupun umur simpannya. 

Wang et al, (2013) menyatakan bahwa proses 
pengasinan telur menggunakan alat pengasin mampu 
menurunkan tingkat kadar air serta meningkatkan kadar garam 
pada telur asin sehingga daya simpan dari telur asin tersebut 
akan mengalami peningkatan. Wibowo (2011) juga menyatakan 
bahwa penggunaan alat pengasin telur memiliki beberapa 
kelebihan seperti prosesnya lebih mudah, tanpa menggunakan 
bahan pengawet, waktu pembuatan lebih cepat, dapat 
disesuaikan dengan tingkat rasa asin yang diharapkan, hasil 
berkualitas (masir), lebih tahan lama sampai lebih dari 3 minggu, 
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produk menjadi siap saji dan memiliki rasa yang khas, serta 
tingkat kerusakan dapat ditekan secara maksimal, lebih hemat 
biaya tenaga kerja serta mempercepat sirkulasi pasar. Gambar 
alat pengasin telur dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Alat Pengasin Telur Tampak Samping 
Sumber : (Wang et al., 2013) 
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BAB III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium 
Teknologi Agrokimia, jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya dan 
laboratorium Lastrindo Engineering di Jalan Rajekwesi No.11, 
Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur pada bulan April 
2018 – Juni 2018. 
 
3.2 Alat dan Bahan 

      Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya adalah las listrik merek Rhino, gerinda tangan 
merek Makita, mesin rol merek AHS, bor tangan merek Maktec, 
gergaji besi merek Magic Saw, gunting, tang potong merek 
Tekiro, penekuk plat besi, manometer Wiebrock, salinity meter 
merek HM dan kompresor udara merek Krisbow dan bahan 
yang digunakan meliputi plat stainless steel food grade tipe 304, 
quick coupler merek Tekiro, batang besi panjang 1 m, valve 
merek Kitz, kran air 1/4  inch merek Onda dan pipa PVC 1/4  
inch merek Wavin. 

3.3 Batasan Masalah 

Diperlukan beberapa pembatasan masalah pada 
penelitian ini diantaranya adalah 

1. Penelitian hanya melakukan perancangan, pembuatan, 
pengujian kinerja alat, pengamatan fisik serta kadar 
garam, pengujian organoleptik pada produk telur puyuh 
asin yang dihasilkan 

2. Pada penelitian ini menggunakan jenis telur puyuh 
Coturnix Coturnix Japonica 

3. Pada pengujian alat hanya digunakan tekanan kecil yaitu 
sebesar 1 bar 
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3.4 Prosedur Penelitian 
 

Diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

3.5 Perancangan Alat 

           Perancangan alat pengasin telur puyuh dengan tekanan 
osmosis ini dilalukan dengan menggunakan pendekatan 
rancangan struktural dan rancangan fungsional. 
 
 
 

Identifikasi Masalah 

Perancangan Alat 

Persiapan Alat dan Bahan 

 

Analisis data 

Mulai 

Studi Literatur 

Kesimpulan dan Saran 

Pengujian Alat dan Pengumpulan Data 



17 
 

3.5.1 Rancangan Struktural 
 
Berikut merupakan desain rancangan struktural alat 

pengasin telur puyuh dengan tekanan osmosis dapat dilihat 
pada Gambar 3.5 

          

 
 Gambar 3.5 Desain Alat Tampak Depan 

(Sumber : Data Primer, 2018) 
 

Keterangan : 
1. Valve                       
2. Manometer         
3. Tutup Tabung             
4. Tabung Utama   
5. Kran Pembuangan      
6. Quick Coupler     
 

Adapun bagian-bagian dari alat yang akan dirancang 
tersebut adalah sebagai berikut : 

 
1. Valve 

 Valve ini berukuran 5 cm dan memiliki disc bola 
pengaman didalamnya. Disc bola tersebut mempunyai lubang 
yang berada di tengahnya. Valve yang digunakan pada alat ini 
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mampu menahan tekanan hingga 10.000 psi atau sekitar 689 
bar. Selain itu valve ini juga mampu menahan suhu hingga 250o 

C. Material valve alat ini terbuat dari baja dengan ukuran 1/4 
inchi. 

2. Tutup Tabung 

Pada tutup tabung ini akan dipasang manometer dan 
juga valve. Tutup tabung terbuat dari plat stainless steel tipe 
304. Plat stainless steel yang dibutuhkan untuk pembuatan 
tutup tabung alat pengasin telur puyuh ini berbentuk lingkaran 
dengan diameter 22 cm. Berdasarkan diameter yang telah 
diketahui didapatkan kebutuhan plat sebesar 0,502 m. 
Kebutuhan plat dalam pembuatan tutup tabung dihitung 
menggunakan rumus berikut : 

𝐶 =  𝜋 𝑥 𝑑 ………………………(1) 

Keterangan : 
C = Keliling tutup tabung 
𝜋 = Konstanta 
dengan nilai 3,14     
d = 
Diameter 
tutup 
 
3. Tabung Utama 

 Tabung utama alat pengasin telur puyuh ini terbuat dari 
stainless steel food grade. Pada tabung utama akan dipasang 
kran pembuangan cairan dibagian bawah. Tabung utama ini 
memiliki diameter 22 cm dengan tinggi 20 cm. Pembuatan 
tabung utama alat membutuhkan plat seluas 3.014,4 cm2 yang 
dihitung menggunakan rumus berikut : 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 𝑡 ……………………. (2) 

Keterangan : 
𝜋 = Konstanta dengan nilai 3,14 
r = jari-jari 
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t = tinggi tabung 

 Alat pengasin telur puyuh ini membutuhkan Plat 
stainless steel yang memiliki ketebalan minimum 1 mm. Nilai 
tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan dengan rumus 
sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑃 𝑥 𝑟

𝑆𝐸+0,4𝑃
 ……..………..…..… (3) 

Keterangan : 
t  = Ketebalan bahan 
P = Tekanan pada bahan 
S = Kekuatan bahan 
E = 1 (Efektifitas Las) 
r  = Jari-jari 
 
4. Manometer 

Pada alat pengasin telur puyuh ini digunakan manometer 
logam dengan jenis manometer bourdon. Manometer yang 
digunakan pada alat ini mampu mengukur tekanan maksimum 
sebesar 1 MPa atau 10 Bar. 

5. Kran Pembuangan 

 Kran pembuangan pada alat pengasin telur puyuh ini 
menggunakan kran berukuran 1/4 inchi.  

6. Quick Coupler 

Pada alat pengasin telur puyuh ini digunakan quick 
coupler jenis PF untuk bagian male dan jenis SP bagian female 
dengan ukuran 1/4 inchi. 

3.5.2 Rancangan fungsional 

Desain rancangan fungsional digunakan untuk 
mengetahui fungsi dari masing-masing bagian dari alat. Dalam 
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alat pengasin telur puyuh ini dilengkapi oleh beberapa 
komponen seperti : 

 
a. Tabung Utama 

Tabung utama berfungsi sebagai wadah utama telur puyuh 
dengan kapasitas 330 butir 

b. Tutup Tabung 
Tutup tabung berfungsi untuk menutup tabung utama agar 
tekanan tetap tejaga didalam alat pengasin telur 

c. Ball Valve 
Ball valve berfungsi untuk membuang udara saat terjadi 
tekanan berlebih didalam tabung  

d. Manometer  
Manometer berfungsi untuk mengetahui seberapa tekanan 
udara yang ada didalam alat 

e. Kran Pembuangan 
Kran pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan udara 
setelah proses pengasinan telah selesai 

f. Quick Coupler  
Quick coupler berfungsi untuk menghubungkan alat dengan 
sumber tekanan udara (kompresor) 

  
Sistem kerja dari alat pengasin telur puyuh berbasis 

dehidrasi osmosis bertekanan statis ini adalah ketika telur puyuh 
dimasukkan kedalam alat, larutan garam yang dimasukkan 
kedalam alat akan merendam seluruh bagian telur. Selanjutnya 
diberikan tekanan udara yang berasal dari kompresor udara. 
Partikel garam akan masuk ke dalam telur puyuh hingga ke 
bagian kuning telur. Hambatan akan terjadi pada bagian 
cangkang telur sehingga membutuhkan waktu penetrasi paling 
lama. Penggunaan tekanan udara pada alat akan mendorong 
garam untuk lebih cepat masuk kedalam telur.  
 
3.6 Prosedur Penggunaan Alat 
3.6.1 Persiapan Bahan Baku 

Pada tahap awal dilakukan pembuatan larutan garam. 
Garam yang digunakan adalah jenis garam krosok. Larutan 
garam yang digunakan memiliki konsentrasi 1:5 (1 bagian 
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garam dilarurtkan dalam 5 bagian air), konsentrasi 1:4 (1 bagian 
garam dilarurtkan dalam 4 bagian air), konsentrasi 1:3 (1 bagian 
garam dilarurtkan dalam 3 bagian air). Prosedur selanjutnya 
adalah dengan menyiapkan bahan baku utama yaitu telur puyuh 
yang akan diasinkan menggunakan alat. Prosedur persiapan 
bahan baku utama dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Diagram Alir Penyiapan Bahan Baku Telur Puyuh Asin 
 

3.6.2 Prosedur Pengoperasian Alat 
 Prosedur penggunaan alat pengasin telur puyuh 
berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada 
gambar 3.7.  
 
 
 
 
 
 
 

Telur Puyuh     Analisa Proksimat 

 

 
Dicuci Air Cucian 

 

Air  

 
Direndam di Larutan 

Cuka Konsentrasi 5% 

Selama 15 Menit 

 

Larutan 

Cuka 

 

Larutan cuka, 

lapisan telur 

 

Dicuci Air 

 

Air Cucian 

 

Bahan Baku Telur Puyuh 

Aasin 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Diagram Alir Prosedur Penggunaan Alat  
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3.7 Pengujian Alat 
Pengujian alat pengasin telur puyuh dengan tekanan 

osmosis ini digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan 
perancangan alat. Beberapa pengujian yang akan dilakukan 
diantaranya adalah 

3.7.1 Uji Tekanan Alat 

 Uji tekanan alat dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar tekanan ideal yang bisa digunakan pada alat. Selain itu 
pengujian ini juga berfungsi untuk menghindari terjadinya over 
pressure saat tekanan udara dari kompresor dimasukan 
kedalam alat. Adanya pengujian ini menjadikan alat pengasin 
telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis ini 
lebih aman untuk digunakan. Berdasarkan dimensi alat dan 
ketebalan bahan yang digunakan, tekanan yang dibutuhkan 
pada alat pengasin telur puyuh ini dihitung menggunakan rumus 
berikut  

𝑀𝐴𝑊𝑃 = (𝑆 𝑥 𝐸 𝑥 𝑡)/ (𝑅 + 0,6𝑡) ……..………..…..… (4) 

Keterangan : 
MAWP = Tekanan Maksimum Alat                                                                                      
S = Kuat tarik bahan                                                                                              
E = Efisiensi las                                                                                                
r = Jari-jari                                                                                                                 
t = Ketebalan bahan 

 Dilakukan perhitungan tekanan osmosis yang terjadi 
pada proses pengasinan telur puyuh menggunakan alat. 
Besarnya tekanan osmosis dapat dihitung menggunakan rumus 
sebagai berikut  

𝜋 = 𝑀 𝑥 𝑅 𝑥 𝑇………………..............................………(5) 

Keterangan : 
𝜋 = Tekanan osmosis (atm) 
M = Molaritas larutan (mol/L) 

R = Konstanta gas = 0,08205 L atm mol-1 K-1 

T = Suhu mutlak (K) 
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3.7.2 Uji Kebocoran Tekanan Alat 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak 
kebocoran tekanan yang terjadi pada alat dalam sekali proses 
pengasinan. Prosedur pengujian ini adalah dengan melakukan 
pengamatan penurunan tekanan setiap 15 menit yang dilihat 
melalui manometer pada alat. 
 

3.8 Pengamatan Produk Telur Puyuh Asin 
3.8.1 Pengamatan Kerusakan Fisik Telur 

 Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui berapa 
banyak kerusakan yang terjadi pada telur puyuh akibat 
pemberian tekanan pada saat proses pengasinan. Prosedur 
tahap ini adalah dengan melakukan pengamatan pada telur 
puyuh yang telah di asinkan menggunakan alat pengasin telur 
puyuh dengan tekanan osmosis dan menghitung berapa banyak 
kerusakan dalam sekali proses. 

3.8.2 Pengamatan Kadar Garam  

Pengamatan kadar garam pada telur puyuh dilakukan 
menggunakan salinity meter. Selanjutnya dilakukan dilakukan 
pengukuran penambahan garam pada telur puyuh. Ribeiro et al. 
(2003) menyatakan bahwa penambahan garam (SG) pada 
pengasinan telur dengan persamaan berikut : 

𝑆𝐺 =  
(𝑀𝑡.𝑋𝑡−𝑀0.𝑋0)

𝑀0
…………………… (6) 

Dimana : 
SG  : Penambahan garam, NaCl (g NaCl/g bahan)                                                          
M0   : Berat isi telur sebelum pengasinan (g)                                                                     
Mt    : Berat isi telur setelah pengasinan (g)                                                                      
X0   : Kadar garam, NaCl sebelum pengasinan (g)                                                          
Xt    : Kadar garam, NaCl setelah pengasinan (g) 
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3.8.3 Pengamatan Kadar Air 

Pengamatan kadar air pada produk telur puyuh asin 
yang dihasilkan dilakukan menggunakan moisture analyzer. 
Kadar air total bahan dapat ditentukan dengan adanya 
pemanasan intensif dengan menggunakan metode pengeringan 
adsorpsi. Metode pengeringan adsorbsi memiliki tingkat 
ketelitian lebih tinggi dibandingkan metode lain. 

Pada moisture analyzer terdapat sebuah wadah 
alumunium yang dapat diisi oleh bahan baku dan pada bagian 
atasnya terdapat kumparan koil pemanas listrik. Kumparan 
listrik ini akan memanas ketika pengukuran kadar air dimulai, 
secara otomatis berat sampel akan dimonitor oleh alat sehingga 
persentase kadar air sampel dapat diketahui dan ditampilkan 
pada monitor (Kenkel, 2003). 

3.8.4 Pengamatan Kadar Lemak 

 Pengamatan kadar lemak pada produk telur puyuh asin 
yang dihasilkan dilakukan menggunakan metode Soxhlet 
menurut SNI 01-2891-1992. Berikut merupakan langkah-
langkah pengamatan yang dilakukan : 

1.Sampel 1-2 gram ditimbang dengan teliti                                                                             
2. Dimasukkan dalam selongsong kertas saring yang sudah  
     diketahui bobotnya.  
3. Ditutup rapat selongsong, dan dimasukkan dalam tabung  
     soxhlet.                    
4. Tabung soxhlet dipasang pada labu lemak yang telah berisi   
     batu didih yang  telah dikeringkan dan diketahui bobotnya.                                                         
5.  Diekstrak dengan pelarut lemak lainnya selama kurang lebih    
     6 jam (4-5  kali   
     putaran).                                                                                                                           
6. Pelarut disuling dan ekstrak lemak dikeringkan dalam oven   
    pengering pada suhu 105o C.                                                                                                                   
7. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Pengeringan ini   
    diulangi hingga tercapai bobot tetap. 
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Digunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung kadar 
lemak pada produk : 

% Lemak = (W_2 – W_1) / W x 100%...........................(7) 

Keterangan : 
W     = Bobot sampel (g)                                                                                                           
W_1 = Bobot labu lemak kosong (g)                                                                              
W_2 = Bobot labu lemak dan ekstrak (g) 

3.9 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 
proses yang terjadi pada alat dan pengukuran beberapa 
parameter, hasil dari penelitian pendahuluan dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Gambar telur puyuh asin hasil dari penelitian 
pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 
 

Gambar 3.8 Telur Puyuh Asin Hasil Penelitian Pendahuluan 
(Sumber : Data Primer, 2018) 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Implementasi Perancangan Alat 
4.1.1 Hasil Perancangan Alat 

 Alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis 
bertekanan statis dibuat untuk mengurangi waktu pembuatan 
produk sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari 
produsen telur puyuh asin. Prinsip kerjanya dengan 
memanfaatkan tekanan udara statis untuk membantu 
mempercepat proses difusi partikel garam kedalam telur puyuh. 
Partikel garam akan didorong ke dalam telur  melalui pori-pori 
yang ada pada cangkang dan kulit ari pada telur. Penambahan 
tekanan diperlukan terutama saat partikel garam telah melewati 
cangkang luar telur dan akan menuju lapisan kulit ari. Hal 
tersebut dikarenakan ukuran pori-pori pada kulit ari lebih kecil 
sehingga menjadikan proses difusi menjadi lebih lama. Setelah 
dilakukan perancangan desain secara struktural maupun 
fungsional maka telah dihasilkan realisasi dari alat pengasin 
telur puyuh. 

4.1.2 Spesifikasi Alat 
Alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis 

bertekanan statis memiliki 3 komponen utama yaitu tabung 
utama, piringan pemberat dan kompresor udara. Tabung utama 
memiliki diameter 22 cm dan tinggi 20 cm. Material yang 
digunakan dalam perancangan alat adalah SUS304 (Stainless 
steel 304) yang telah berstandar ASTM (American Standard 
Testing Material)  dengan kuat tarik bahan mencapai 64,6 Mpa 
dengan ketebalan 1 mm. Penggunaan bahan dengan ketebalan 
1 mm dipilih berdasarkan perhitungan pada Lampiran 2 yang 
menunjukkan bahwa kebutuhan minimal bahan dengan tebal 
0,85 mm. Pada tabung utama terdapat valve pengaman 
dibagian tutup tabung dan juga terdapat kran pembuangan 
udara, manometer dan juga quick coupler pada bagian samping 
tabung. Ukuran detail dari setiap bagian tabung utama dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Di dalam tabung utama terdapat 
piringan pemberat yang memiliki diameter 20 cm serta memiliki 
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pemberat seberat 10 gram. Alat pengasin telur puyuh hasil 
rancangan memiliki kapasitas sebesar 330 butir telur atau 
sekitar 3,5 kg telur puyuh. Komponen terakhir dari alat pengasin 
telur puyuh adalah kompresor udara yang memiliki fitur 
pengaturan besar tekanan yang akan diberikan pada alat 
pengasin telur puyuh guna meminimalisir terjadinya tekanan 
berlebih pada alat.  

Seluruh komponen dari alat disatukan saat akan 
melakukan proses pengasinan telur puyuh. Piringan pemberat 
sendiri diposisikan didalam tabung utama guna menahan telur 
puyuh agar bisa terendam larutan garam sepenuhnya. Tabung 
utama dihubungkan ke kompresor udara melalui sambungan 
male dan female quick coupler yang ada pada tabung utama 
dan juga kompresor udara.  Hasil perancangan alat pengasin 
telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 

 

           

(a)                        (b)  

Gambar 4.1 (a) Alat Pengasin Telur Puyuh  (b) Piringan Pemberat 
(Sumber : Data Primer, 2018) 

      Keterangan : 
1. Valve                                                     
2. Manometer                                            
3. Kran Pembuangan Udara                     
4. Female Quick Coupler 
5. Male Quick Coupler 
6. Kompresor Udara 
7. Piringan Pemberat 
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4.2 Pengujian Alat 

 Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui kinerja dari 
hasil rancangan alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi 
osmosis bertekanan statis. Pengujian alat yang dilakukan 
adalah uji tekanan alat dan uji kebocoran tekanan. 

4.2.1 Uji Tekanan Alat 

 Alat pengasin telur puyuh menggunakan sistem bejana 
tekan dengan Maximum Allowence Working Pressure (MAWP) 
sebesar 5,56 bar yang diketahui dari perhitungan pada 
Lampiran 4. Berdasarkan hasil perhitungan tekanan osmosis 
yang terjadi pada proses pembuatan telur puyuh asin pada 
Lampiran 5 dapat diketahui bahwa tekanan osmosis terkecil 
adalah sebesar 8,47 bar dan tekanan osmosis terbesar adalah 
sebesar 12,71 bar. Besar tekanan osmosis dipengaruhi oleh 
konsentrasi lariutan garam yang digunakan dalam proses 
pengasinan. Menurut Kastaman, dkk., (2010), tekanan osmotik 
larutan memiliki sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini 
bergantung pada konsentrasi dari zat terlarut dimana semakin 
tinggi konsentrasi yang digunakan maka tekanan yang 
dihasilkan akan semakin besar.  

4.2.2 Uji Kebocoran Tekanan 

 Hasil pengujian kebocoran tekanan pada alat pengasin 
telur puyuh berbasis deheidrasi osmosis bertekanan statis dapat 
dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.2. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Kebocoran Tekanan 

Menit  Laju Kebocoran Udara 
 (bar) 

Tekanan Udara 
(bar) 

0 
15 

    0 
0,05 

    1 
0,95 

30   0,1  0,9 
45 0,15 0,85 
60   0,2   0,8 
75 0,25 0,75 
90   0,3   0,7 
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     Gambar 4.2 Grafik Tingkat Kebocoran Tekanan 
 

 Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan dalam 
Tabel 4.1 diketahui bahwa terjadi kebocoran tekanan pada alat 
pengasin telur puyuh. Total kebocoran tekanan yang terjadi 
dalam waktu 90 menit adalah sebesar 0,3 bar dari total 
keseluruhan tekanan yang diberikan pada alat. Rata-rata terjadi 
kebocoran tekanan udara sebesar 0,05 bar setiap 15 menit 
yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Kebocoran tekanan sendiri 
diakibatkan oleh kran pembuangan udara yang tidak bisa 
tertutup secara sempurna. Kebocoran tekanan akan 
mempengaruhi telur puyuh asin yang dihasilkan karena tekanan 
memiliki pengaruh besar dalam proses pengasinan telur puyuh 
menggunakan alat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wang, 
et. al., (2013) yang menyatakan bahwa tekanan merupakan 
parameter kunci dalam pembuatan telur asin yang produksi 
menggunakan prinsip tekanan. Tekanan sendiri mampu 
mempengaruhi proses difusi larutan garam pada saat proses 
pengasinan telur berlangsung (Kastaman, dkk., 2010).  

4.3 Karakteristk Dimensi Telur Puyuh  

Telur puyuh yang digunakan pada pengujian alat 
pengasin telur berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis 
adalah jenis Coturnix coturnix Japonica. Karakteristik dimensi 
dari telur puyuh jenis ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang 
diperoleh berdasarkan hasil pengamatan pada Lampiran 7. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Dimensi Telur Puyuh Coturnix coturnix   
                    Japonica 

Karakteristik Telur 
Puyuh 

   Rata-Rata 
       (mm) 

Panjang   32,78 ± 0,87 
Diameter Oval   25,29 ± 0,27 
Tebal Cangkang   0,200 ± 0,01 
Tebal Kulit Ari   0,025 ± 0,02 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa telur 
puyuh jenis Coturnix coturnix Japonica memiliki panjang 32,78 ± 
0,87 mm dengan diameter 25,29 ± 0,27 mm. Selain itu dapat 
diketahui pula tebal cangkang telur sebesar 0,200 ± 0,01 mm dan 
tebal kulit ari sebesar 0,025 ± 0,02 mm. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Mozin (2006) yang menyatakan bahwa tebal 
cangkang telur puyuh berkisar 0,20-0,30 mm dengan 20,7% 
adalah selaput atau kulit ari dari cangkang telur. Berat detail dari 
bagian cangkang, putih dan kuning telur puyuh jenis Coturnix 
coturnix Japonica dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengamatan pada Lampiran 7. 

.Tabel 4.3 Berat Cangkang, Kuning, dan Putih Telur Puyuh 
Komponen Telur 

 Puyuh 
                    Rata-Rata 
                         (gr) 

Cangkang  0,927 ± 0,04 
Kuning  3,482 ± 0,25 
Putih  6,319 ± 0,12 

Total  10,729 ± 0,21 

  

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa satu butir 
telur puyuh jenis Coturnix coturnix Japonica memiliki berat 
10,729 ± 0,21 gram. Bagian-bagian telur  puyuh sendiri seperti 
cangkang telur memiliki berat 0,927 ± 0,04 gram, kuning telur 
memiliki berat 3,482 ± 0,25 gram dan putih telur memiliki berat 
6,319 ± 0,12 gram. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Parizadian, dkk., (2011), yang menyatakan bahwa telur puyuh 
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memiliki bobot seberat 10 gram ( 8% dari berat induk) hingga 
sebesar 11,91 gram. Berdasarkan karakteristik dimensi telur 
yang telah diketahui, dilakukan pengamatan berat dan jumlah 
telur puyuh jenis Coturnix coturnix Japonica dalam 1 liter pada 
Lampiran 7, dimana hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 
4.4. 

Tabel 4.4 Berat dan Jumlah Telur Puyuh dalam 1 Liter 

Komponen Hitung   Rata-Rata 

Berat (gr/liter)  780,0 ± 8,00 

Jumlah (Butir/liter)  55,33 ± 1,15 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa dalam 1 liter 
terdapat sebanyak 55,33 ± 1,15 butir telur puyuh dengan berat 
780,0 ± 8,00 gram per liter. Berat telur puyuh yang dihasilkan 
oleh setiap jenis burung puyuh memiliki perbedaan meskipun 
tidak signifikan. Hal ini sesuai pendapat Santos, dkk., (2011) 
yang menyatakan bahwa selain faktor genetik,  jenis puyuh juga 
akan mempengaruhi rataan bobot telur yang dihasilkan. Telur 
puyuh jenis Coturnix coturnix Japonica yang digunakan dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Telur Puyuh Coturnix coturnix Japonica  
(Sumber : Data Primer, 2018) 

 



33 
 

4.4 Bentuk Fisik Telur Puyuh Asin 

Bentuk fisik telur puyuh sebelum dan setelah diasinkan 
menggunakan alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi 
osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

         
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                           (b)                   

 

                  
                           
                             (c)                                              (d) 

        
Gambar 4.4 (a) Telur Puyuh Tampak Luar Sebelum Diasinkan (b) 

Telur Puyuh Tampak             
                  Dalam Sebelum Diasinkan (c) Telur Puyuh Asin Tampak 

Luar                                     
                   Setelah Diasinkan (d) Telur Puyuh Asin Tampak Dalam 

Setelah Diasinkan 

(Sumber : Data Primer, 2018) 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa pada 
cangkang telur puyuh sudah tidak terdapat bercak hitam yang 
menjadikan tampilan telur puyuh asin menjadi lebih menarik. 
Hilangnya bercak tersebut dikarenakan adanya reaksi kimia 
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antara cangkang telur dan larutan cuka yang digunakan saat 
proses pengasinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Syam 
(2016) yang menyebutkan bahwa sebagian besar struktur kulit 
telur tersusun atas zat kapur yaitu kalsium karbonat. Sifat dari 
kalsium karbonat sendiri mampu larut dalam asam meskipun 
tergolong dalam asam lemah salah satunya adalah asam cuka. 
Selain hilangnya bercak pada cangkang telur juga terjadi 
penurunan ketebalan dari cangkang telur puyuh. Tebal 
cangkang telur puyuh setelah diasinkan dapat dilihat pada 
Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Ketebalan Cangkang Telur Puyuh Asin 

Konsentrasi 
Larutan Garam  

Lama 
Perendaman 

(Menit) 

Ketebalan 
Cangkang 
Luar (mm) 

Ketebalan 
Kulit Ari 

(mm) 

1:5 90 0,188±0,03 0,024±0,005 

            1:4 90 0,183±0,05 0,021±0,005 

1:3 90 0,187±002 0,019±0,015 

 

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rerata ketebalan 
cangkang luar telur puyuh setelah diasinkan sebesar 
0,188±0,03 hingga 0,187±002. Rerata ketebalan kulit ari telur 
puyuh setelah diasinkan sebesar 0,024±0,005 hingga 
0,019±0,015. Ketebalan cangkang telur puyuh asin relatif lebih 
tipis dibandingkan telur puyuh biasa yang ditunjukkan pada 
Tabel 4.2. Hal tersebut disebabkan adanya lapisan cangkang 
yang luntur akibat pemberian larutan cuka pada proses 
pengasinan. Sesuai dengan pendapat Kastaman, dkk., (2010) 
yang menyatakan bahwa bercak dan kotoran pada cangkang 
telur puyuh akan hilang akibat perendaman dengan larutan 
cuka. Hilangnya bercak dan kotoran pada cangkang telur puyuh 
menjadikan cangkang telur semakin tipis, sehingga masuknya 
partikel garam menjadi lebih cepat. Hal tersebut menjadikan 
kadar garam pada telur puyuh mengalami peningkatan yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.8. Selain itu dilakukannya proses 
pengasinan juga mampu menurunkan berat telur puyuh yang 
dihasilkan. Berat telur puyuh setelah dilakukannya proses 
pengasinan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Berat Telur Puyuh Asin 

Perlakuan  Berat (g)  
Total 

(g) 
Konsentr

asi 
Larutan 
Garam  

Lama 
Perendam

an 
(menit) 

    Kulit     Putih   Kuning 

1:5 30 0,930±0,
11 

6,19±0,
91 

3,18±0,
26 

10,30±1,
01 

1:4 30 0,918±0,
02 

6,03±0,
88 

3,13±0,
02 

10,07±0,
98 

1:3 30 0,922±0,
15 

6,23±0,
68 

3,24±0,
11 

10,39±1,
03 

1:5 60 0,928±0,
06 

6,18±0,
51 

3,12±0,
15 

10,22±0,
93 

1:4 60 0,929±0,
02 

6,16±0,
11 

3,21±0,
16 

10,29±0,
95 

1:3 60 0,923±0,
13 

6,29±0,
18 

3,17±0,
29 

10,38±1,
07 

1:5 90 0,919±0,
34 

6,12±0,
98 

3,17±0,
34 

10,20±0,
76 

1:4 90 0,924±0,
16 

6,07±0,
33 

3,21±0,
11 

10,20±0,
96 

1:3 90 0,923±0,
04 

6,01±0,
87 

3,18±0,
23 

10,11±0,
86 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa berat telur 

puyuh asin terendah adalah 10,07±0,98 gram yang diperoleh dari 

perlakuan lama perendaman 30 menit dan konsentrasi larutan garam 
1:4. Berat telur puyuh asin tertinggi adalah 10,39±1,03 yang diperoleh 
dari perlakuan lama perendaman 30 menit dengan konsentrasi garam 

1:3.  Terjadi penurunan berat telur puyuh puyuh setelah 
dilakukan proses pengasinan menggunakan alat. Penurunan 
berat diduga karena adanya lapisan kulit telur yang berkurang 
akibat perendaman dengan larutan asam asetat serta terjadinya 
penguapan air yang terjadi pada telur puyuh. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Jazil (2012) yang menyatakan bahwa 
penurunan berat dari telur diakibatkan oleh adanya penguapan 
air dan gas CO2

 melalui pori-pori kerabang yang terjadi secara 
terus menerus. Ditambahkan oleh Koswara (2002) yang 
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menyatakan bahwa penurunan berat telur disebabkan oleh 
proses fisiologi yang terjadi dengan cepat saat telur mengalami 
evaporasi air dan CO2

 dengan jumlah tertentu. 

4.5 Analisa Uji Kerusakan Fisik Telur Puyuh Asin 

Hasil pengujian kerusakan fisik yang terjadi pada telur 
puyuh yang diasinkan menggunakan alat pengasin telur puyuh 
berbasis dehidrasi osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Kerusakan Fisik Telur Puyuh Asin 

Konsentrasi 
Larutan Garam  

Molaritas 
(M) Larutan 

Garam 

Lama 
Perendaman 

(Menit) 

Presentase  
Kerusakan 

(%) 

1:5 0,34 30 0  
1:5 0,34 60 0  
1:5 0,34 90 0  

           1:4 0,42 30 0  
           1:4 0,42 60 0  
           1:4 0,42 90 0  

1:3 0,51 30 0  
1:3 0,51 60 0  
1:3 0,51 90 0  

 

 Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 
penggunaan tekanan udara 1 bar tidak membuat produk yang 
dihasilkan mengalami kerusakan. Seluruh produk telur puyuh 
asin dalam kondisi baik yang dilihat berdasarkan kondisi 
cangkang. Seluruh cangkang telur puyuh tetap utuh sama 
seperti sebelum dilakukannya proses pengasinan. Hal tersebut 
diduga karena cangkang telur puyuh mampu menahan tekanan 
yang diberikan saat proses pengasinan berlangsung. Telur 
puyuh sendiri mampu menahan beban yang lebih berat 
dibandingkan beratnya sendiri. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Yuwanta (2004) yang menyatakan bahwa telur 
burung mampu menahan beban seberat 1 kg. Ditambahkan 
oleh Alawiyah, dkk., (2016) yang menyatakan bahwa kekuatan 
cangkang telur puyuh dipengaruhi oleh nilai spesific gravity 
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dimana telur puyuh yang dihasilkan burung puyuh jenis Coturnix 
coturnix Japonica memiliki nilai 1,605 tertinggi dibanding dengan 
jenis lain. 

4.6 Analisa Uji Kadar Garam Telur Puyuh Asin 

 Hasil pengujian kadar garam dari telur puyuh asin yang 
dihasilkan oleh alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi 
osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Kadar Garam Telur Puyuh Asin 

Lama 
Perendaman 

(Menit) 

Molaritas (M) 
Larutan 
Garam 

Konsentrasi 
Larutan 

Garam (b/v) 

Kadar Garam 
(%, b/v) 

30 0,34 1:5  1,65* 
30 0,34 1:4 1,88 
30 0,34 1:3   2,1 

           60 0,42 1:5 1,77 
60 0,42 1:4 1,92 
60 0,42 1:3 2,18 
90 0,51 1:5 1,82 
90 0,51 1:4 2,05 
90 0,51 1:3     2,3** 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa kadar garam 
terendah dari produk telur puyuh asin yang dihasilkan adalah 
pada proporsi lama perendaman 30 menit dengan konsentrasi 
larutan garam 1:5 yaitu sebesar 1,65%. Kadar garam tertinggi 
produk telur puyuh asin dihasilkan melalui proporsi lama 
perendaman 90 menit dengan konsentrasi larutan garam 1:3 
yaitu sebesar 2,3%. Kadar garam yang terkandung dalam telur 
puyuh asin telah memenuhi SNI 01-4277-1996 mengenai 
kandungan minimum garam pada produk telur asin yaitu 
sebesar 2,0%. 

Proses penetrasi dari garam menuju ke dalam telur 
berlangsung secara difusi setelah garam (NaCl) mengion 
menjadi ion Na+ dan C1-. Ion-ion tersebut akan masuk menuju 
bagian dalam telur karena didorong oleh adanya tekanan 
osmosis dari larutan garam. Hal ini sesui dengan pendapat 
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Lukito, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa pada awalnya NaCl 
akan diubah menjadi ion Natrium (Na+) dan ion klor (Cl-) 
dimana ion klor inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan 
pengawet dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada 
telur. Ditambahkan oleh Wulandari (2002) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi tekanan yang digunakan dalam 
pembuatan telur asin maka akan semakin tinggi pula kandungan 
garam yang terdapat pada telur asin yang dihasilkan. 
Penggunaan tekanan dalam proses pengasinan telur akan 
memaksa larutan garam masuk kedalam telur lebih banyak dan 
lebih cepat (Sujinem, 2006). 

4.7 Analisa Uji Kadar Air Telur Puyuh Asin 

Hasil pengujian kadar air dari produk telur puyuh asin 
yang dihasilkan oleh alat pengasin telur puyuh berbasis 
dehidrasi osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada Tabel 
4.9.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Kadar Air Telur Puyuh Asin 

Lama 
Perendaman 

(Menit) 

Molaritas 
(M) 

Larutan 
Garam 

Konsentrasi 
Larutan Garam 

(b/v) 

Kadar Air 
(%, b/v) 

30 0,34 1:5 72,86 
30 0,34 1:4 72,75 
30 0,34 1:3 69,59 

           60 0,42 1:5 74,15 
60 0,42 1:4    74,25** 

60 0,42 1:3 69,47 
90 0,51 1:5  73,99 
90 0,51 1:4 72,36 
90 0,51 1:3   69,15* 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Kadar air 
terendah dari produk telur puyuh asin yang dihasilkan adalah 
pada proporsi lama perendaman 90 menit dengan konsentrasi 
larutan garam 1:3 yaitu sebesar 69,15%. Kadar air tertinggi dari 
produk telur puyuh asin dihasilkan melalui proporsi lama 
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perendaman 60 menit dengan konsentrasi larutan garam 1:4 
yaitu sebesar 74,25%.  

Perbedaan kadar air pada telur puyuh asin disebabkan 
oleh adanya air yang masuk ke dalam telur secara difusi yang 
didorong oleh tekanan osmosis dari larutan garam. Semakin 
tinggi konsentrasi larutan garam yang digunakan maka akan 
semakin tinggi pula tekanan osmosis yang dihasilkan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Sipan dan Winarto (2007) yang 
menyatakan bahwa penurunan kadar air yang terjadi pada telur 
puyuh yang diasinkan diakibatkan oleh adanya difusi larutan 
garam kedalam telur. Selain itu banyaknya pori-pori pada 
cangkang telur juga menjadi faktor lain berkurangnya kadar air 
pada telur puyuh sesuai dengan pendapat Wulandari (2002) 
yang menyatakan bahwa juga terjadi penguapan air dalam telur 
yang dipengaruhi oleh banyaknya pori-pori yang terdapat pada 
telur tersebut. 

4.8 Analisa Uji Kadar Lemak Telur Puyuh Asin 

Hasil pengujian kadar lemak dari produk telur puyuh asin 
yang dihasilkan oleh alat pengasin telur puyuh berbasis 
dehidrasi osmosis bertekanan statis dapat dilihat pada tabel 
4.10.  

Tabel 4.10 Hasil Uji Kadar Lemak Telur Puyuh Asin 

Lama 
Perendaman 

(Menit) 

Molaritas 
(M) 

Larutan 
Garam 

Konsentrasi 
Larutan Garam 

(b/v) 

Kadar Lemak 
(%, b/v) 

30 0,34 1:5 28,16 
30 0,34 1:4 36,33 
30 0,34 1:3 36,41 

           60 0,42 1:5 32,85 
60 0,42 1:4  15,15* 
60 0,42 1:3    37,46** 
90 0,51 1:5 32,72 
90 0,51 1:4 33,40 
90 0,51 1:3 34,65 

 



40 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa kadar 
lemak terendah dari produk telur puyuh asin yang dihasilkan 
adalah pada proporsi lama perendaman 60 menit dengan 
konsentrasi larutan garam 1:4 yaitu sebesar 15,15%. Kadar 
lemak tertinggi dari produk telur puyuh asin dihasilkan melalui 
proporsi lama perendaman 60 menit dengan konsentrasi larutan 
garam 1:3 yaitu sebesar 37,46%. 

Perbedaan kadar lemak pada telur puyuh asin yang 
dihasilkan diduga disebabkan oleh pemberian larutan garam 
pada proses pengasinan yang mengakibatkan kenaikan kadar 
garam pada telur. Peningkatan kadar garam sendiri akan 
menurunkan kadar lemak pada telur puyuh asin yang dihasilkan. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Nursiwi, dkk., (2013) yang 
menyatakan bahwa partikel garam yang masuk kedalam telur 
akan berikatan dengan lipoprotein pada kuning telur, sehingga 
ikatan lippoprotein pada telur akan mengalami kerusakan yang 
mengakibatkan keluarnya kandungan lemak dari telur. 
Ditambahkan oleh Sartika (2008) yang menyatakan bahwa 
semua jenis telur kandungan lemaknya terpusat pada kuning 
telur sebesar 35% dan setelah dilakukan pengasinan mampu 
turun hingga separuhnya. 

 



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 
berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Alat pengasin telur puyuh berbasis dehidrasi osmosis 
bertekanan statis telah dirancang dengan diameter 22 
cm dan tinggi 20 cm berbahan dasar SUS304 (Stainless 
Steel 304) dengan Maximum Allowence Working 
Pressure (MAWP) sebesar 5,56 Bar. Kapasitas produksi 
sebesar 330 butir telur puyuh dalam sekali proses. 

2. Terdapat kebocoran tekanan udara pada alat sebesar 
0,05 bar setiap 15 menit dari total tekanan udara 1 bar 
yang digunakan. Tidak terjadi kerusakan pada telur 
puyuh asin yang dibuat menggunakan alat saat 
digunakan tekanan sebesar 1 bar. Alat telah mampu 
mengasinkan telur puyuh dengan kadar garam terendah 
sebesar 1,65% dan tertinggi sebesar 2,3% yang telah 
memenuhi standar SNI 01-4277-1996. 
 

 5.2 Saran 

 1. Secara umum hasil dari perancangan alat pengasin telur   
      puyuh masih memiliki banyak kekurangan sehingga   
      diperlukan perbaikan guna meningkatkan kinerja dari alat. 

 2. Pada penelitian yang telah dilakukan hanya terbatas pada  
      penggunaan tekanan kecil sebesar 1 bar, diharapkan pada   
      penelitian selanjutnya bisa dilakukan optimasi penggunaan   
      tekanan  sehingga proses pengasinan bisa berlangsung    
      lebih cepat. 

 3. Kebocoran tekanan yang terjadi pada alat dikarenakan   
      penggunaan kran serta baut pada valve, diharapkan pada    
      penelitian selanjutnya digunakan alat dan bahan lain guna   
      menghindari terjadinya kebocoran tekanan udara pada alat. 
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