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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine 

the use of edible coating chitosan to egg quality in 

different time storage. The materials used were chicken 

eggs and 5% chitosan solution in different time storage 

T0 (0), T1 (7), T2 (14), T3 (21), T4 (28) day of storage by 

using three times replications. The method used was 

experimental laboratory with Completely Randomized 

Design. Data were analyzed using analysis of variance 

(ANOVA) and then if there were significantly different 

would be continued by Duncan’s Multiple Range Test. 

The result showed that chitosan as edible coating chicken 

eggs in different time storage period gave significant 

different effect (P<0.05) on weight lost, but did not gave 

mailto:annanoviana66@gmail.com
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significant different effect (P>0.05) on egg index, pH 

and egg foam. It could be concluded that the chitosan 5% 

can act as edible coating on chicken egg on 7 days 

storage. 

Keywords: Chitosan, edible coating, chicken egg, time 

storage   
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RINGKASAN 

 

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak 

unggas yang memiliki sumber protein serta kandungan 

gizi yang tinggi, harganya relatif murah dan terjangkau 

untuk semua kalangan. Namun kualitas telur ayam ras 

menurun seiring dengan masa simpan. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh mikroba perusak, lingkungan, dan 

penguapan. Edible coating adalah metode yang efektif 

untuk menjaga kualitas fungsional maupun fisik dari 

telur. Edible coating adalah pengemasan yang digunakan 

sebagai pelapis (coating) makanan. Kitosan berasal dari 

udang memiliki sifat antibakteri yang kuat. Sifat ini 

dapat menghambat masuknya mikroorganisme, sehingga 

dapat menjaga kualitas telur. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kualitas telur edible coating kitosan udang 

windu (Penaeus monodon) 5% terhadap penyimpanan 

telur ditinjau dari penurunan berat, indeks, pH, dan daya 

mailto:annanoviana66@gmail.com
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buih telur. Hasil penelitian ini diharapkan berguna 

sebagai bahan informasi tentang bahan ang dapat 

digunakan sebagai pengawet telur edible coating kitosan 

terhadap lama simpan telur. Penelitian dilakukan pada 

bulan Juni 2017 - Februari 2018 di Laboratorium Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan 

di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

Materi penelitian adalah telur ayam ras yang 

diperoleh dari peternakan ayam petelur di Kediri. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perlakuan dalam lama penyimpanan yaitu lama simpan 

telur pada 0 hari (P0); 7 hari (P1); 14 hari (P2); 21hari 

(P3) dan 28 hari (P4). Variabel yang diamati yaitu 

penurunan berat, pH, daya buih, dan protein. Data yang 

diperoleh dianalisa dengan analisis ragam (ANOVA) 

dan apabila terdapat hasil yang berbeda nyata dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil rata-rata pengujian penurunan berat telur 

sebesar P1 (1,87 ± 0,12); P2 (3,07 ±0,12); P3 (4,33 ± 1,44) 

dan P4 (6,33 ± 2,31). Hasil rata-rata pengujian indeks 

telur sebesar P0 (0,71 ± 0,3429); P1 (0,72 ± 0,2573); P2 

(0,73 ± 0,5896); P3 (0,73 ± 1,9856) dan P4 (0,74 ± 

0,7114). Hasil rata-rata pengujian pH sebesar P0 (7,3 ± 

0,608); P1 (7,3 ± 0,100); P2 (7,4 ± 0,115); P3 (7,5 ± 0,208) 

dan P4 (7,8 ± 0,435). Hasil rata-rata pengujian daya buih 

telur dari P0 (461,46 ± 16,07551); P1 (426,23 ± 

18,43975); P2 (411,42 ± 18,50461); P3 (406,83 ± 

45,35121) dan P4 (392,98 ± 22,40827). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa edible coating kitosan pada telur 

disuhu ruang memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap penurunan berat telur, tetapi 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap indeks bentuk telur, pH dan daya buih. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa edible coat kitosan 5% dapat digunakan sebagai 

edible coating. Pelapis ini mampu mempertahankan 

kualitas telur selama 7 hari dengan kualitas seperti telur 

segar. Saran dari penelitian ini sebaiknya dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang uji mikrobiologi pada telur 

pada waktu penyimpanan yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1        Latar Belakang 

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas 

yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa yang 

lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur sebagai bahan 

pangan mempunyai banyak kelebihan misalnya, kandungan 

gizi telur yang tinggi, harganya relatif murah bila dibandingkan 

dengan bahan sumber protein lainnya. Selain protein, telur juga 

memiliki kandungan gizi yang lengkap berupa lemak, vitamin, 

dan mineral. Kualitas telur bisa diamati dengan melakukan 

pengukuran terhadap kualitas fisik dan kimia telur. Kualitas 

telur dapat dilihat dari penurunan berat telur, protein, lemak, pH 

dan Haugh unit telur. Sifat kimia dari protein yang terdapat 

dalam telur sangat berperan dalam menentukan sifat fungsional 

telur antara lain adalah daya buih pada putih telur.  Sifat 

fungsional telur juga dipengaruhi oleh pH telur yang 

dipengaruhi oleh lama simpan telur (Siregar, Hintono dan 

Mulyani, 2012). 

Telur tergolong mudah mengalami penurunan pada 

kualitasnya. Kualitas telur ayam ras menurun mengikuti masa 

simpan telur tersebut. Lama penyimpanan telur akan 

menentukan kualitas telur sepanjang penyimpanan. Semakin 

lama disimpan, kualitas dan kesegaran telur semakin merosot. 

Kualitas telur yang merosot disebabkan oleh mikroba perusak, 

lingkungan, dan penguapan. Berbagai cara dilakukan untuk 

mencegah penurunan kualitas dengan meliputi: pelapisan 

dengan water glass, parafin cair, minyak goreng, dan edible 

coating.  
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Edible coating merupakan pengemasan yang digunakan 

sebagai pelapis (coating) bahan pangan. Banyak bahan 

berpotensi menjadi edible coating, salah satunya adalah kitosan. 

Kitosan adalah polisakarida alami hasil dari proses deasetilasi 

kitin yang disusun dari oleh dua jenis gula amino, yaitu 

glukosamin dan N-asetilglukosamin. Kitin merupakan 

biopolymer polisakarida dengan rantai lurus yang tersusun dari 

2000-3000 monomer. Kitin berwarna putih, bersifat keras, dan 

merupakan polisakarida yang mengandung mengandung 

banyak nitrogen (Sitorus, Karo-Karo, dan Lubis, 2014). Kitosan 

memiliki sifat anti bakteri yang kuat terhadap bakteri Gram-

negatif (Escherichia coli) dari pada bateri Gram-positif 

(Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus), serta sifat 

antimikroba yang mampu menghambat bakteri pathogen dan 

mikroorganisme pembusuk (Damayanti, Rochima, dan Hasan, 

2016). Kitosan berasal dari udang memiliki sifat antibakteri 

lebih kuat dibanding kepiting dan jamur. Sifat ini dapat 

menghambat masuknya mikroorganisme, sehingga dapat 

menjaga kualitas telur. Menurut Falahudin (2015) telur yang 

dicelupkan kedalam kitosan efektif dalam menjaga jumlah 

mikroba dan sifat organoleptik pada telur ayam ras selama 

penyimpanan pada suhu ruang dibandingkan dengan pengawet 

lain. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kualitas telur selama penyimpanan yang dilapisi 

dengan edible coating kitosan udang 5%. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat 

dirumuskan masalah berapa lama waktu penyimpanan telur 

edible coating kitosan dilihat dari kualitas telur ditinjau dari 

penurunan berat, indeks telur, pH, dan daya buih. 
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1.3       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui lama waktu 

penyimpanan pada telur yang dilapisi edible coating kitosan 

dilihat dari kualitas telur ditinjau dari penurunan berat, indeks 

telur, pH, dan daya buih. 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi tentang bahan yang dapat digunakan untuk 

penyimpanan telur dengan edible coating kitosan udang windu 

ditinjau dari penurunan berat, indeks, pH, dan daya buih telur 

ayam ras. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 Telur adalah salah satu produk pangan yang 

mengandung nutrisi lengkap, namun telur merupakan salah satu 

produk pangan yang mudah rusak. Kualitas telur dapat 

mengalami penurunan selama penyimpanan. Kualitas telur 

sangat penting bagi konsumen dan penentuan hasil produk 

industri berbahan dasar telur, sehingga perlu diterapkan suatu 

cara untuk menjaga kualitas telur tetap baik selama 

penyimpanan, yaitu dengan pengawetan. Pengawetan 

dilakukan untuk mencegah pembusukan makanan sehingga 

shelf life, kualitas, dan ketersediaan terjaga di sepanjang waktu 

(Sari dan Hadiyanto, 2012).  Pengawetan telur terdiri dari 

pengawetan terbuka dan tertutup. Pengawetan tertutup lebih 

mudah dilakukan dan diaplikasikan langsung oleh masyarakat. 

Pada industri telur skala besar, pengawetan telur dilakukan 

dengan memberi lapisan minyak kelapa pada cangkang telur 

setelah dibersihkan. Telur yang disimpan tanpa diberikan 
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pelapis pada cangkangnya selama 30 hari akan mengalami 

penurunan berat sebesar 28,8%. Penurunan kualitas telur yang 

cepat selama masa simpan dapat dicegah salah satunya dengan 

melapisi minyak pada cangkang telur. Namun pelapis tersebut 

belum mampu menghambat proses penguapan air dan CO2 

sehingga penurunan kualitas telur tetap terjadi dan telur 

mengalami peurunan kualitas secara signifikan (Rahmawati, 

Setyawati, dan Yanti, 2014). Falahudin (2015) mengatakan 

kitosan efektif untuk menjaga telur dari cemaran mikroba dan 

mampu mempertahankan sifat organolepting selama 

penyimpanan pada suhu ruang. Nurilmala, Suptijah, dan 

Nurfianti (2007) menyatakan edible coating untuk pengawetan 

tertutup adalah pelapis produk ramah lingkungan tanpa efek 

negatif yang berfungsi sebagai penahan kehilangan 

kelembaban, sehingga dapat menjaga kualitas dan 

memperpanjang masa simpan. Damayanti, dkk (2016) 

menerangkan bahwa bahan alami bioaktif yang biasa digunakan 

sebagai bahan edible coating dan aktivitasnya dapat 

diaplikasikan dalam bidang perikanan, pertanian, lingkungan 

industri, kecantikan, farmasi, kesehatan, dan pangan adalah 

salah satu potensi yang dimiliki kitosan. Selain itu kitosan dapat 

dimanfaatkan sebagai antimicrobial agent dan mampu 

membentuk lapisan tipis serta lebih ramah lingkungan 

dibandingkan pengawet lain. Kitosan termasuk salah satu jenis 

polisakarida yang berfungsi sebagai penghalang (barrier) 

keluarnya uap air dan gas pada produk pangan, karena pelapis 

polisakarida dari kitosan dapat membentuk lapisan yang kuat 

dan kompak (Murni, Pawignyo, Widyawati, dan Sari, 2013). 

Kitosan dapat digunakan sebagai bahan pengawet tertutup pada 

telur, karena memiliki sifat mampu menghalangi laju transmisi 

uap air, gas, maupun aroma (Nurhayati dan Agusman, 2011) 
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dan kandungan anti bakteri berupa polikation bermuatan positif 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang (Harjanti, 

2014). Menurut Falahudin (2015) telur yang telah dilapisi 

kitosan efektif dalam menjaga jumlah mikroba dan sifat 

organoleptik pada telur ayam selama penyimpanan pada suhu 

ruang dan masih layak dikonsumsi sampai penyimpanan 

minggu ke-3. Skema kerangka pikir pada penelitian disajikan 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

 

Telur Kitosan 

Mudah rusak dan daya simpan 

rendah 
Polisakarida mampu membentuk 

penghalang (barrier) berupa lapisan 

yang kuat dan kompak sebagai 

pengawet produk pangan (Murni, dkk., 

2013). Mampu menghalangi laju 

transmisi uap air, gas, maupun aroma 

(Nurhayati dan Agusman, 2011). 

Pencelupan telur dengan 

kitosan efektif dalam 

mempertahankan kualitas telur 

(Falahudin, 2015). 

Edible 

Telur edible coating 

Telur dianalisa: 

1. Penurunan 

Berat 

2. Indeks 

3. pH 

4. Daya buih 

telur 

Telur disimpan dalam suhu ruang 

selama 0hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari 

Pengawetan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur 

Telur merupakan salah satu produk dari ternak ungags 

dan dikenal sebagai bahan pangan yang sempurna, karena 

mengandung zat-zat gizi tingi dan lengkap bagi pertumbuhan. 

Protein telur memiliki susunan asam amino esensial yang 

lengkap, sehingga dijadikan standart untuk menentukan mutu 

protein dari bahan lain. Manfaat lain selain sebagai lauk pauk, 

telur juga digunakan untuk jamu, kosmetik dan campuran kue 

(Idayanti, Darmawati, dan Ulfa, 2009). Telur ayam memiliki 

komposisi kimia yang terdiri dari 73,6% air, 12,8% protein, 

11,8% lemak, dan 1% karbohidrat (Nova, Kurtini, dan 

Wanniatie, 2014). Selain itu telur juga memiliki susunan 

anatomin yang terdiri dari kuning telur 29%, putih telur 61,5% 

kerabang telur 0.5%. proporsi dan komposisi tersebut 

dipengaruhi oleh umur induk ayam, pakan, terperatur, genetik 

dan cara pemeliharaan (Siregar dkk, 2012) 

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh 

kualitas isi dan kulit telur. Lapisan terluar dari telur adalah 

kerabang yang bersifat keras, halus, dan dilapisi kapur. Sifat 

tersebut berfungsi sebagai pelindung telur untuk melindungi 

dari kerusakan fisik maupun kualitas internal telur. Kualitas 

telur paling baik diketahui pada saat ditelurkan. Namun 

keunggulan dari segi nilai gizi juga merupakan sebuah kendala 

karena termasuk bahan pangan yang mudah rusak selama masa 

penyimpanan (Sakroni, Kurtini, dan Nova, 2015). Pada 
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umumnya telur akan rusak bila disimpan pada ruang terbuka 

selama 2 minggu. Kerusakan telur dapat pula disebabkan oleh 

mikroba yang masuk kedalam telur (Siregar, dkk, 2012). 

Djaelani (2016) menyatakan dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa nilai pH pada putih dan kuning telur yang dicampur 

adalah sekitar 7. Nilai tersebut merupakan pH yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme dan akan meningkat selama 

masa penyimpanan bahkan bisa mencapai pH 9,5. 

 

2.2 Mekanisme Kerusakan Telur Selama Penyimpanan 

Kerusakan telur berdasarkan kejadiannya dapat terjadi 

secara alami, kimiawi, fisik serta serangan mikroorganisme 

melalui lingkungan sekitar (Koswara, 2009). Sedangkan proses 

yang dapat menyebabkan penurunan kualitas telur akibat 

kerusakan telur antara lain karena masuknya mikroba perusak, 

penguapan air dan gas dari dalam telur keluar melalui pori-pori 

cangkang pengaruh dari lingkungan dan berjamurnya cangkang 

(Nova dkk, 2014). 

Secara biologis kerusakan pada telur ayam disebabkan 

oleh diantaranya adalah bakteri. Masuknya bakteri ke dalam 

telur dalam bentuk kotoran yang menempel pada cangkang 

telur. Bakteri ini dapat masuk ke dalam telur menembus kulit 

ketika lapisan tipis protein yang menutupi kulit telur telah 

rusak. Beberapa bakteri yang dapat mencemari telur antara lain 

golongan Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, 

Proteus, Pseudomonas, Aeromonas, dan Coli-aerogenes 

(Lubis, Suarjana, dan Rudyanto, 2012). 

Lama penyimpanan telur ayam pada suhu kamar dapat 

meningkatkan jumlah bakteri Escherichia coli jauh lebih 

banyak bila dibandingkan dengan di suhu rendah. 

Bertambahnya jumlah bakteri dapat salah satunya disebabkan 
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selama penyimpanan di peternakan (Naufalin, Yanto, dan 

Sulistyaningrum, 2013). Djaelani (2016) menyatakan dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai pH pada putih dan 

kuning telur yang dicampur adalah sekitar 7. Selama 

penyimpanan telur, pH akan mengalami kenaikan yang 

sebanding dengan lamanya penyimpanan telur. pH dapat 

mengalami kenaikan sampai 9,7. Kenaikan pH terjadi karena 

telur kehilang CO2 yang kemudian menyebabkan putih telur 

menjadi bersifat basa (Winarno dan Koswara, 2002). Masa 

simpan telur akan mempengaruhi kualitas telur, yang terdiri 

dari warna kuning telur, indeks putih telur, indeks kuning telur, 

Haugh Unit, dan pH telur (Barutu, 2016). 

 

2.3 Pengawetan 

Penggunaan pengawet pada makanan dilakukan untuk 

memperpanjang lama simpan. Berdasarkan bahan 

pembuatannya pengawet dibedakan menjadi dua yaitu bahan 

pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawetan ini 

digunakan untuk mencegah kerusakan telur dengan 

mempertahan kualitasnya serta meningkatkan lama simpan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah masuknya patogen 

dari luar ke dalam isi telur dan menghambat patogen yang 

mungkin ada di dalam isi telur untuk tumbuh (Naufalin dkk, 

2013). Beberapa bahan pengawet seperti nitrit, asam benzoat, 

asam askorbat, sulfur dioksida dan pengawet lainnya dapat 

digunakan dengan cara disemprot. Bahan-bahan pengawet 

tersebut memiliki karakteristik dan daya hambat yang berbeda 

bergantung pada sifatnya (Syamdidi, 2012). Pengawetan selain 

menggunakan bahan pengawet, penyimpanan pada suhu 

chilling dapat memperlambat aktifitas metabolisme dan 
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menghambat pertumbuhan bakteri serta mengurangi kadar air 

dari bahan pangan (Lubis dkk., 2012). 

Pengawetan makanan juga dapat dibedakan 

berdasarkan teknik penggunaannya pada telur. Pengawetan 

telur dilakukan dengan cara menutup pori-pori kulit telur (shell 

sealing) dengan menggunakan paraffin, air kaca, minyak 

goreng dan lain sebagainya, kemudian dengan cara 

pengemasan kering menggunakan sekam, pasir atau serbuk 

gergaji, perendaman dalam cairan berupa air kapur dan dengan 

penyimpanan dingin serta kelembapan yang sesuai (Koswara, 

2009). 

 

2.4 Edible Kitosan 

Edible coating adalah pelapis atau pengemasan yang 

digunakan sebagai pelapis makanan (Nurhayati dan Agusman, 

2011). Edible coating adalah pelapis produk ramah lingkungan 

tanpa efek negatif yang berfungsi sebagai penahan kehilangan 

kelembaban, sehingga dapat menjaga kualitas dan 

memperpanjang masa simpan. Edible dapat langsung 

dilapiskan kepermukaan makanan (coating) atau diantara 

komponen makanan. 

Fungsi utama pengemasan produk adalah mencegah 

perpindahan massa (oksigen, lipid, dan zat terlarut) dan 

membawa zat aditif untuk meningkatkan kualitas pangan 

(Prasetyaningrum, Rokhati, Kinasih dan Wardhani, 2010). 

Edible coating memiliki dua prinsip utama dalam 

pembuatannya, yaitu menggunakan bahan yang aman sesuai 

Food and Drug Administration (FDA) dan materi pembentuk 

coating memiliki sifat menutup bahan pangan baik melalui 

teknik pencelupan maupun pelapisan (Alyanak, 2004). 
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Edible coating terbuat dari beberapa komponen salah 

satu diantaraynya yaitu protein. Kelebihan edible dari protein 

yaitu mampu membentuk jaringan yang lebih baik (barrier). 

Bahan sumber protein yang berpotensi sebagai edible coating 

adalah kitosan. Kitosan adalah bopolimer yang bersifat mudah 

terurai, tidak beracun, dan mudah terdegradasi secara biologis 

yang berasal dari kitin (Nurhayati dan Agusman, 2011). Kitin 

berwarna putih bersifat keras, dan merupakan polisakarida 

yang mengandung banyak nitrogen (Sitorus, Karo-karo, dan 

Lubis, 2014). Kitosan memiliki sifat anti bakteri yang lebih 

kuat terhadap bakteri Gram-negatif (Escherichia coli) dari pada 

bateri Gram-positif (Bacillus subtilis dan Staphylococcus 

aureus), serta sifat antimikroba yang mampu menghambat 

bakteri pathogen dan mikroorganisme pembusuk (Damayanti 

dkk, 2016). Kitosan sebagai bahan pelapis (couting) mampu 

menghalangi oksigen dari luar produk masuk kedalam 

makanan. Sehingga dapat digunakan sebagai kemasan dan 

aman bagi kesehatan karena kandungannya yang tidak 

membahayakan tubuh (Azeredo, de Britto, and Assis, 2010). 

 

2.5 Penurunan Berat Telur 

Telur selama masa penyimpanan akan mengalami 

penurunan berat telur. Hal ini terjadi dikarenakan CO2 dan H2O 

menguap sehingga rongga udara membesar. Penurunan berat 

telur dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, ruang penyimpanan, 

dan berat telurnya (Nova dkk, 2014). Penurunan berat telur 

merupakan salah satu perubahan yang nyata selama 

penyimpanan dan berkorelasi hampir linier terhadap waktu 

dibawah kondisi lingkungan yang konstan (Kurtini, Nova dan 

Septinova, 2011). Berat telur rata-rata menurun sebesar 1,87% 

dalam 10 hari setelah disimpan dan mengalami penurunan 
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sebesar 3,09% selama disimpan 15 hari (Nova dkk, 2014). 

Penurunan berat terjadi karena adanya perubahan pada telur, 

salah satunya yaitu terjadinya penguapan dan hilangnya gas 

CO2, NH3, N2, H2S, dan air dari albumen (Suharyanto, 

Sulaiman, Zebua, dan Arief, 2016). 

Berat telur memiliki peran penting dalam menentukan 

kualitas internal telur. Kerabang yang tebal sering dipengaruhi 

oleh berat telur. Berat telur yang sedang cenderung memiliki 

kerabang lebih tebal serta pori-pori lebih sedikit sehingga 

menyebabkan pengeluaran CO2 melalui pori-pori telur selama 

penyimpanan menjadi lambat sehingga masa simpan lebih lama 

(Nova dkk, 2014). Penurunan berat telur dipengaruhi oleh suhu 

penyimpanan penyimpanan telur. Penyimpanan telur dilakukan 

pada suhu kamar dan kelembaban 80%-90% paling lama 

disimpan selama 14 hari, atau disimpan pada suhu 4oC dan 7oC 

dengan kelembabab 60%-70% (Anonimous, 2008). Selama 

penyimpanan semakin tinggi suhu dan kelembapan akan 

menyebabkan penurunan berat semakin cepat turun (Jazil, 

Hintono, dan Mulyan, 2013). Menurut Jones dan Musgrove 

(2004) dari hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa selama 

penyimpanan, berat telur menurun sebesar 4 gram dari kira-kira 

61 gram menjadi 57 gram setelah 10 minggu masa 

penyimpanan.  

 

2.6 Indeks Telur 

Indeks telur merupakan salah satu cara menentukan 

kualitas telur dengan menghitung perbandingan antara lebar 

dan panjang telur. Nilai indeks telur juga akan mempengaruhi 

penampilan telur. Idealnya nilai dari indeks telur adalah antara 

0,70-0,79, semakin bulat telur maka akan semakin tinggi nilai 

indeks telur (Widyantara, dewi, dan Ariana. 2017). Yuwanta 
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(2010) berpendapat bahwa variasi indeks telur antara 0,65-0,82 

dan indeks telur akan mengalami penurunan seiring 

bertambahnya umur. 

Wedana, Wiyana, dan Wirapartha (2017) menyatakan 

bahwa bangsa ternak, status reproduksi, genetik, variasi 

individu dan kelompok adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya indeks bentuk telur. Hal ini diperjelas 

oleh Widyantara dkk (2017) berpendapat bahwa perbedaan 

bentuk telur (indeks telur) terjadi karena berbagai faktor antara 

lain sifat genetik, umur unggas saat bertelur, serta sifat-sifat 

fisiologis yang terdapat dalam tubuh ternak. 

Yumna, Zakaria dan Nurgiartiningsih (2013) 

berpendapat bahwa lebar atau tidaknya diameter isthmus dapat 

mempengaruhi bentuk telur. Semakin lebar diameter isthmus 

suatu telur, maka bentuk telur akan cenderung bulat akan tetapi 

bila diameter isthmus sempit, telur yang dihasilkan cenderung 

berbentuk lonjong. 

2.7 pH Telur 

Kondisi pH bahan pangan dapat dimanfaatkan sebagai 

pembatasan untuk perkembangan mikroorganisme/jazad renik. 

Kuning telur akan mengeras diakibatkan karena denaturasi 

lipoprotein yang banyak terdapat dalam kuning telur dan dalam 

proses denaturasi akan menyebabkan perubahan pada nilai pH. 

Telur akan mengalami perubahan seiring dengan lama 

waktunya. Semakin lama waktu penyimpanan akan 

mengakibatkan banyak penguapan cairan dan gas dalam telur 

(Rizal, Hintono dan Nurwantoro , 2012). 

Hajrawati dan Answar (2011) menyatakan pH akan 

naik karena telur kehilangan CO2. Telur yang baru dikeluarkan 

memiliki pH berkisar 7,6-7,93 dan meningkat dengan nilai 
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maksimal 9,7. Hadiwiyoto (2004) menambahkan berkurangnya 

CO2 yang terdapat didalam telur menyebabkan terjadinya 

peningkatan pH, dengan pencegahan terjadinya penguapan air 

dan karbondioksida (CO2) maka akan memperlambat kenaikan 

pH. Nilai pH telur yang naik menjadikan rapuhnya rantai 

polipeptida protein, yang menyebabkan daya ikat air menurun 

kemudian putih telur menjadi encer dan indeksnya menurun 

(Afiyah dan Rahmawati, 2017). 

 

2.8 Daya Buih Telur 

Daya buih adalah ukuran kemampuan putih telur untuk 

membentuk buih jika dilakukan pengocokan. Nilai daya buih 

biasanya dinyatakan dalam persen terhadap bobot putih telur 

(Stadelman and Cotterill, 1995). Hasil-hasil penelitian dari 

Alleoni dan Antunes (2004), menunjukkan bahwa salah satu 

fraksi protein putih telur yang memiliki kemampuan 

mempermudah terbentuknya buih adalah globulin, sementara 

kompleks ovomucin lysozyme, ovalbumin dan conalbumin 

mempunyai kemampuan dalam menstabilkan buih saat 

dipanaskan. Telur segar dapat mencapai buih 6 hingga 8 kali 

dari volume awal putih telur segar (Georgian Egg Commission, 

2005). 

Kandungan dan jumlah protein dalam telur akan 

mempengaruhi buih yang dihasilkan setelah mengalami proses 

pengocokan. Fraksi-fraksi protein yang mempengaruhi adalah 

ovalbumin, ovomucin, dan globulin (Stadelman and Cotterill, 

1995). Ovalbumin adalah komponen utama yang menyusun 

putih telur. Ovalbumin merupakan phosphoglycoprotein. 

Molekul ovalbumin mengandung 4 gugus sulfihidril (-SH) serta 

2 gugus disulfide. Ovalbumin mudah mengalami denaturasi dan 
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terkoagulasi akibat adanya pengocokan tetapi lebih tahan 

terhadap proses pemanasan. 

Ovomucin yaitu suatu glikoprotein. Ovomucin adalah 

protein yang tidak larut air akan tetapi dapat larut dalam garam 

dan pH 7 atau lebih. Ovomucin mampu membentuk lapisan 

yang tidak larut air dan dapat menstabilkan buih yang terbentuk 

pada saat pengocokan. Karena mengandung karbohidrat, 

ovomucin dapat mengikat air. Ovomucin merupakan protein 

putih telur yang berperan dalam kestabilan buih serta memiliki 

viskositas yang tinggi (Hammershoj and Andersen, 2002). 

Interaksi antara ovomucin dan globulin akan meningkatkan 

volume atau daya buih. 

Globulin atau lysozyme merupakan suatu protein putih 

telur yang menentukan tingkat kekentalan dan mengurangi 

pencairan buih. Globulin dapat membantu tahapan dalam 

pembentukan buih. Proses pemanasan akan merusak 

konsentrasi globulin. Proses pemanasan akan mempercepat 

pecahnya ovomucin-lysozyme diikuti dengan terjadinya 

denaturasi yang dapat menyebabkan menurunya daya buih 

yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya buih 

adalah umur telur, metode pengocokan dan penambahan bahan-

bahan kimia atau stabilisator. Faktor yang dapat mempengaruhi 

daya buih adalah konsentrasi protein, pH, proses pemanasan, 

adanya garam dan komposisi fase cair yang mungkin merubah 

konfigurasi dan stabilitas molekul protein (Alleoni dan 

Antunes, 2004). 

Telur yang baru dihasilkan oleh induk memiliki nilai 

pH 7,6. Pada saat pH meningkat menjadi 9, terbentuk interaksi 

antara ovomucin dan lysozyme yang menyebabkan putih telur 

menjadi encer. Peningkatan pH selama proses penyimpanan 

akan menyebabkan putih telur menjadi lebih encer sehingga 
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daya buih yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Peningkatan 

pH akan mentransformasi ovalbumin menjadi s-ovalbumin 

terjadi akibat adanya peningkatan pH dan suhu (Alleoni dan 

Anunes, 2004). Kandungan s-ovalbumin yang tinggi akan 

menyebabkan meningkatnya tirisan buih yang menimbulkan 

kestabilan buih yang rendah. Lama waktu pengocokan putih 

telur akan berpengaruh terhadap volume dan kestabilan buih 

yang dihasilkan. Penambahan waktu pada proses pengocokan 

akan meningkatkan volume buih dan akan memperkecil ukuran 

buih (Stadelman and Cotteril, 1995). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai 

April 2018 pada Peternakan ayam petelur Alfan, di Kecamatan 

Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Analisa dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya dan di Laboratorium Nutrisi Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

menganalisa penurunan berat, indeks, dan pH telur serta daya 

buih. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah telur 

ayam ras segar umur sehari dengan kriteria berat telur antara 

55-65 gram, berwarna putih kecoklatan sebanyak 60 butir. 

Telur ayam ras berasal dari peternakan ayam petelur Alfan, 

Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan 

induk ayam ras berusia 5-6 bulan. Bahan yang digunakan dalam 

pembuatan edible coating kitosan udang windu adalah: 

1. Kitosan udang windu 48 gram berupa bubuk halus 

yang berasal dari CV. Bio Chitosan Indonesia 

2. Aquades 1820 ml dengan 1520 ml digunakan dalam 

pembuatan kitosan. 

3. Asam asetat 32 ml berasal dari PT Panadia 

Corporation Indonesia. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri 

dari alat yang digunakan dalam pembuatan edible coat kitosan 

udang windu dan alat untuk pengujian dan pengukur kualitas. 
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Alat yang digunakan dalam pembuatan edible coat adalah 

blender, kompor, panci, thermometer, gelas ukur, sendok, 

sarung tangan, kain sarung, baskom, dan timbangan. Alat yang 

digunakan dalam pengujian dan pengukuran kualitas telur 

ayam ras adalah timbangan digital, mixer, gelas ukur, spatula, 

pH meter, dan jangka sorong. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan laboratorium dengan menggunakan desain 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 

kali ulangan. Perlakuan dan lama penyimpanan telur edible 

coat kitosan udang windu yaitu P0 (0 hari), P1 (7 hari), P2 (14 

hari), P3 (21 hari), dan P4 (28 hari). Model tabulasi disajikan 

pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Model tabulasi perlakuan dan lama simpan telur 

(RAL) 

P4 U2 P3 U3 P2 U1 

P1 U1 P1 U2 P1 U3 

P3 U2 P0 U2 P2 U3 

P2 U2 P4 U1 P4 U3 

P0 U3 P3 U1 P0 U1 

Keterangan:  

P0 = tanpa penambahan edible coat kitosan udang windu 

(kontrol) 

P1= pelapisan edible coat kitosan 5% dalam penyimpanan 7 

hari 

P2= pelapisan edible coat kitosan 5% dalam penyimpanan 14 

hari 
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P3= pelapisan edible coat kitosan 5% dalam penyimpanan 21 

hari 

P4= pelapisan edible coat kitosan 5% dalam penyimpanan 28 

hari 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terbagi menjadi dua yaitu, pra 

penelitian dan penelitian. Pra penelitian terdapat dua tahap 

yaitu pembuatan edible coat kitosan (tahap satu) dan pelapisan 

kitosan pada cangkang telur (tahap dua) dengan penyimpanan 

pada suhu ruang dengan lama simpan yang berbeda. Diagram 

alir prosedur penelitian disajikan pada Gambar 3.  

Prapenelitian dilakukan dengan membuat edible coat 

kitosan dilakukan dengan cara bubuk kitosan udang windu 

disiapkan, kemudian asam asetat dan aquades yang nantinya 

akan digunakan sebagai pelarut kitosan dihomogenkan selama 

5 menit kemudian dipanaskan pada suhu 90oC. Larutan yang 

dipanaskan ditambahkan bubuk kitosan sedikit demi sedikit 

dan diaduk selama 20 menit, kemudian larutan didinginkan dan 

dibiarkan selama 30 menit pada suhu ruang sesuai dengan 

prosedur yang tertera pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Edible Coat Kitosan 

Udang Windu (Hargono, Abdullah dan 

Sumantri, 2008) 

Bubuk kitosan udang windu 

Asam asetat dan aquades 

Dihomogenkan asam asetat dan aquades 

selama 5 menit 

Dipanaskan larutan asam asetat dan 

aquades pada suhu 90oC 

Ditambah bubuk kitosan udang windu 

sedikit demi sedikit 

Diaduk selama 20 menit 

Diturunkan suhu larutan asam asetat, 

aquades, dan kitosan pada suhu ruang 

selama 30 menit 

Edible coating kitosan udang windu 
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Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penelitian (Andarini. 

2016) 

Penelitian terdiri dari tahapan pembuatan coat kitosan 

udang windu, pencelupan telur pada larutan kitosan dan 

penyimpanan pada suhu ruang dengan lama simpan yang 

Telur ayam ras 

Dipilih dengan kondisi bobot 55-65 gram, telur segar, 

dan cangkang yang utuh 

Dicuci dan dibersihkan menggunakan kain lap 

Dicampur dan dioleskan 

hingga merata 

Edible coat kitosan. 

Pembuatan edible coat. 

Dapat dilihat pada 

diagram alir Gambar 2. 

 

Disimpan pada suhu ruang selama 0 hari, 7 hari, 14 hari, 

21 hari, 28 hari 

Dianalisis: 

1. Penurunan Berat 

2. Indeks telur 

3. pH 

4. Daya buih 

Telur Edible coating 
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berbeda. Diagram alir prosedur penelitian disajikan pada 

Gambar 3. 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel pengamatan dalam penelitian adalah 

penurunan berat, indeks telur, pH dan daya buih telur. Analisis 

telur ayam ras meliputi: 

1. Penurunan Berat Telur 

Pengukuran penurunan berat telur dilakukan dengan 

timbangan digital. Prosedur pengujian perhitungan 

penurunan berat telur dilakukan sesuai prosedur Jazil 

dkk, (2013) pengujian penurunan berat telur dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

2. Indeks Telur 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka 

sorong. Prosedur pengukuran sesuai prosedur Soekarto 

(2013). Pengujian indeks dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

3. pH Telur 

Pengukuran pH dilakukan dengan pH meter. Prosedur 

pengujian perhitungan pH dilakukan sesuai prosedur 

AOAC (2005) pengujian pH dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

4. Daya Buih 

Pengukuran daya buih dilakukan sesuai dengan 

prosedur pengujian daya buih telur yang ditentukan 

sesuai prosedur menurut Stadelmen and Cotteril (1995) 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA). Model matematika RAL:  

  

Keterangan: 

Yijk  = nilai yang diamati pada prlakuan ke-I ulangan ke-j 

     = nilai tengah umum 

i      = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk    = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

i     = 1, 2, 3, 4  

j     = 1, 2, 3, 4 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) 

atau berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie,1991). 

3.7 Batasan Istilah 

Edible Coat : Lapisan tipis pengganti plastik kemasan 

produk pangan yang 

Kitosan :  Polisakarida hasil dari proses deaselasi 

kitin yang disusun oleh dua jenis gula 

amino. 

Shelf life : Masa simpan suatu produk. 

  

 

Yijk =  + i + ijk 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1  Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap 

Penurunan Berat Pada Telur yang Dilapisi Edible 

Kitosan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama simpan 

telur yang dilapisi dengan edible coating kitosan dengan lama 

waktu yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap berat telur. Data dan analisis ragam berat 

telur selengkapnya disajikan pada Lampiran 5. Nilai rata-rata 

persentase penurunan berat telur dengan lama simpan berbeda 

yang dilapisi edible kitosan dari penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Persentase (%) Penurunan Berat Telur 

dengan Lama Simpan Berbeda yang Dilapisi Edible 

Kitosan 

Perlakuan (% ) Penurunan Berat Telur 

P1 1,87 ± 0,12a 

P2 3,07 ± 0,12ab 

P3 4,33 ± 1,44bc 

P4 6,33 ± 2,30c 

Keterangan : a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjuukan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 

Rata-rata persentase penurunan berat telur ayam ras 

pada 7 hari (P1) memiliki nilai paling rendah sebesar 1,87 ± 0,12 

% dari pada penyimpanan 14 hari (P2), 21 hari (P3), dan 28 hari 

(P4) berturut-turut adalah 3,00 ± 0,00 %; 4,3 ± 1,40 %; dan 6,30 
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± 2,30%. Semakin lama penyimpanan telur berat telur 

mengalami penurunan yang semakin besar. 

Berat telur dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan 

Badan Standarisasi Nasional adalah telur kecil (<50 g), sedang 

(50-60 g), dan besar (>60 g) (Anonimous, 2008). Ketika telur 

dilapisi dengan edible kitosan maka penguapan kandungan dari 

dalam telur dapat dicegah dan penurunan berat telur menjadi 

kecil. Rata-rata berat awal telur sebesar 67g yang termasuk 

kedalam kategori besar, mengalami penurunan pada minggu ke-

4 menjadi 62g dengan kategori berat telur yang sama.  

Hajrawati dan Aswar (2011) menyatakan bahwa pada 

penyimpanan telur tanpa perlakuan selama 14 hari, 21 hari, dan 

28 hari mengalami susut bobot sebesar 2,37 g; 4,46 g; dan 

5,16g. Bila dikonversikan menjadi gram (g) dari hasil penelitian 

diperoleh penurunan berat selama masa simpan 7 hari, 14 hari, 

21 hari, dan 28 hari adalah 1,25 g; 2,06 g; 2,9 g; dan 4,24 g yang 

menandakan bahwa kitosan mampu mempertahankan susut 

bobot lebih sedikit dibandingkan telur biasa. Penurunan berat 

telur ayam ras adalah hal yang terjadi selama masa 

penyimpanan dan memiliki hubungan terhadap waktu di bawah 

kondisi lingkungan yang konstan. Pada suhu tinggi dan 

kelembaban rendah kecepatan penurunan berat telur terjadi 

cukup besar. Penurunan berat telur sebagian besar disebabkan 

oleh penguapan air yang ada didalam telur terutama pada bagian 

albumen, maupun penguapan gas-gas seperti CO2, NH3, N2, dan 

sedikit H2S akibat degradasi komponen protein telur (Kurtini 

dkk, 2011). Faktor utama dari kecepatan penurunan berat 

adalah kelembaban yang rendah selama masa penyimpanan 

yang menyebabkan penguapan karbondioksida dan air dari 

dalam telur, sehingga penyusutan berat lebih cepat terjadi 

(Widyantara, dkk. 2017). Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
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yang dilakukan Samli, Agma and Senkoylu (2005) yang 

menyatakan bahwa semakin lama penyimpanan telur pada suhu 

ruang maka ukuran rongga udara di dalam telur akan semakin 

bertambah besar. Peningkatan ukuran rongga udara menurut 

Jazil (2013) disebabkan oleh terjadinya penyusutan berat telur 

yang diakibatkan karena didalam telur terjadi proses penguapan 

air dan pelepasan gas selama masa penyimpanan. Seiring 

bertambahnya umur, telur akan terus-menerus kehilangan 

isinya dan semakin menyusut sehingga memperbesar rongga 

udara. Azeredo, et. al., (2010) menyatakan bahwa kitosan 

sebagai bahan pelapis (couting) mampu menghalangi oksigen 

dari luar produk masuk kedalam makanan. 

1.2 Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Indeks 

Telur yang Dilapisi Edible Kitosan  

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa pada lama 

simpan telur yang dilapisi dengan edible coating kitosan dengan 

lama waktu berbeda menunjukan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap nilai indeks telur ayam ras. Data dan analisis ragam 

indeks telur selengkapnya disajikan pada Lampiran 6. Rata-rata 

indeks telur dengan pelapisan edible kitosan pada lama simpan 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai rata-rata indeks telur dengan lama simpan 

berbeda yang dilapisi edible kitosan 

Perlakuan Indeks Telur 

P0 
0,71 ± 0,01 

P1 
0,72 ± 0,01 

P2 
0,73 ± 0,01 

P3 
0,73 ± 0,01 

P4 
0,74 ± 0,01 

 

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata- rata 

indeks telur ayam ras berkisar antar 0,71-0,74. Data tersebut 

mengindikasikan bahwa telur yang di amati berbentuk oval. 

Bentuk telur bulat, oval, maupun lonjong dipengaruhi oleh lebar 

atau tidaknya diameter isthmus pada telur. Semakin lebar 

diameter isthmus, maka bentuk telur bulat. Apabila diameter 

isthmus sempit, telur yang dihasilkan lonjong (Yumna dkk, 

2013). 

Hasil statistik menunjukkan hasil yang tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap indeks telur dibandingkan dengan 

perlakuan lama penyimpanan P0 (kontrol) (Tabel 3). Perlakuan 

lama penyimpanan 28 hari (P4) mepunyai nilai indeks paling 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Sedangkan 

perlakuan dengan lama simpan 14 hari (P2) dan 21 hari (P3) 

memiliki indeks telur yang sama, senilai 0,73. Hal ini 

disebabkan karena telur yang digunakan berasal dari jenis 

ayam, umur induk dan pakan yang sama sehingga mempunyai 

bentuk telur yang sama. Perbedaan bentuk telur (indeks telur) 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sifat genetik, umur 

unggas saat bertelur, serta sifat-sifat fisiologis yang terdapat 

dalam tubuh ternak (Widyantara, 2017). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan Wedana dkk. (2017) yang menyatakan bahwa 

telur ayam yang disimpan 0 hari, 7 hari,14 hari, 21 hari dan 28 

hari menunjukan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

nilai indeks bentuk telur. Nilai indeks yang semakin besar 

menunjukan bahwa telur tersebut berbentuk lebih bulat 

sedangkan telur dengan nilai indeks telur yang lebih kecil 

berbentuk lebih lonjong (Widyantara dkk., 2017). 

 

1.3 Pengaruh Lama Simpan Terhadap pH Pada Telur 

yang Dilapisi Edible Kitosan  

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa pada lama 

simpan telur yang dilapisi dengan edible coating kitosan dengan 

lama waktu berbeda menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap nilai pH telur ayam ras. Data dan analisis ragam pH 

telur selengkapnya disajikan pada Lampiran 7. Rata-rata pH 

telur dengan lama simpan berbeda yang dilapisi edible kitosan 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai rata-rata hasil pH telur dengan lama simpan 

berbeda yang dilapisi edible kitosan 

Perlakuan pH 

P0 
7,3 ± 0,61 

P1 
7,3 ± 0,10 

P2 
7,4 ± 0,12 

P3 
7,5 ± 0,21 

P4 
7,8 ± 0,44 

 

Pada Tabel 4. Menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH 

telur segar (P0) adalah 7,3 yang senilai dengan lama simpan 7 

hari (P1), lebih rendah dari pada telur yang disimpan  selama 14 

hari (P2), disimpan selama 21 hari (P3), dan disimpan selama 28 

hari (P4) berturut-turut 7,4; 7,5; dan 7,8. 

Perlakuan lama simpan telur yang telah diberikan 

lapisan edible coat pada cangkang telur tidak berbeda nyata 

dalam memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap rata-rata pH 

telur. Padahal dalam kondisi normal pH telur akan terus 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya lama 

waktu penyimpanan (Rahmawati, dkk., 2014). Rizal, dkk 

(2012) menjelaskan pH albumen akan meningkat bila CO2 lepas 

dan melawati pori-pori cangkang. Nilai pH putih telur 

meningkat menjadi basa yang juga disebabkan oleh 

menguapnya CO2. Peningkatan pH, proses tersebut tidak terjadi 

karena adanya pelapis kitosan pada cangkang yang 

menghalangi menguapnya CO2. Kenaikan pH pada telur 
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menurut Djaelani (2016) akan mengakibatkan telur berubah 

menjadi semakin encer. Hal tersebut dikarenakan hilangnya 

CO2 menyebabkan konsentrasi ion bikarbonat pada telur 

menurun sekaligus merusak sistem buffer. Hal tersebut 

menjadikan pH telur naik dan bersifat basa. Bahkan dengan 

pengawet lain, yaitu pencelupan pada larutan rumput laut tidak 

mampu mempertahankan pH dan pH berubah menjadi 9,51 

pada penyimpanan selama 28 hari berbeda dengan mengunakan 

pelapisan kitosan. 

Kitosan mampu menutup pori-pori telur dan 

menghalangi keluarnya CO2 dalam telur sehingga 

menyebabkan perbuhan pH yang tidak signifikan. Hal ini sesuai 

dengan Supeni dan Irawan (2012) yang menjelaskan bahwa 

barrier dari edible film akan meningkatkan CO2 internal dan 

memperkecil pelepasan air serta mampu memperkecil 

kerusakan mekanik dan akhirnya menjaga kualitas produk 

pangan. Menurut Nurhayati dan Agusman (2011) 

menambahkan bahwa kitosan dalam fungsinya sebagai 

pengemas pangan akan memiliki parameter tertentu, yaitu 

memiliki kemampuan menghambat laju transmisi uap air dan 

sifat penghalang terhadap gas, uap air, dan aroma.  

Nilai pH pada telur ayam ras stabil selama masa 

penyimpanan. Hal tersebut mampu menghasilkan sifat 

fungsional yang optimal pada telur, seperti pembuatan buih. 

Sifat fungsional yang optimal berperan penting dalam 

menghasilkan kualitas produk yang baik. Hal ini dijelaskan oleh 

Agustina, Thohari, dan Rosyidi (2013) yang menjelaskan 

bahwa penurunan pH pada telur dapat meningkatkan sifat 

fungsianal serta pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 

Winarno dan Koswara (2002) menerangkan bahwa pH 
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optimum untuk membentuk busa paling baik berkisar antara pH 

6,5-9,5. 

 

1.4 Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Daya Buih 

Pada Telur yang Dilapisi Edible Kitosan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan penambahan lapisan kitosan pada cangkang yang 

kemudian disimpan dalam jangka waktu yang berbeda 

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

terhadap daya buih telur ayam ras. Perhitungan statistik 

mengenai daya buih secara lengkap tertera pada Lampiran 8. 

Rata-rata daya buih telur ayam ras ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Rata-rata Persentase (%) Daya Buih Telur dengan 

Lama Simpan Berbeda yang Dilapisi Edible Kitosan 

Perlakuan % Daya buih 

P0 
461,460 ± 16,08 

P1 
426,230 ± 18,44 

P2 
411,420 ± 18,51 

P3 
406,830 ± 45,35 

P4 
392,980 ± 22,41 

 

Pada Tabel 5. Menunjukkan bahwa rata-rata % nilai 

daya buih telur segar (P0) adalah 461,46 %, daya buih yang 

paling tinggi dari pada perlakuan yang lain. Telur yang 

disimpan  selama 7 hari (P1), disimpan selama 14 hari (P2), 

disimpan selama 21 hari (P3), dan disimpan selama 28 hari (P4) 

berturut-turut 426,23 %; 411,42 %; 406,83 %; dan 392,98 %. 
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Interaksi antara telur ayam ras dengan kitosan mampu 

mempengaruhi daya buih telur sehingga daya buih telur stabil 

selama masa penyimpanan. 

Masing-masing perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap daya buih meskipun 

mengalami penurunan secara data. Perlakuan penambahan 

lapisan kitosan pada cangkang menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan telur mampu mempertahankan daya buihnya 

dalam waktu lama selama masa simpan telur pada suhu ruang. 

Dalam kondisi tanpa diberikan perlakuan, telur akan mengalami 

penurunan pH selama masa penyimpanan yang cukup lama 

yang nantinya akan mempengaruhi daya buih telur tersebut. 

Menurut Winarno dan Koswara (2002), menyatakan bahwa 

daya buih dan kestabilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah umur telur, suhu penyimpanan, pH, kualitas 

telur, lama pengocokan dan bahan tambahan yang ditambahkan. 

Faktor lama simpan dapat mempengaruhi terbentuknya 

daya buih telur ayam ras. Pada lama simpan telur hari ke-28 

daya buih telur adalah 392,98 ± 22,40827% menunjukkan daya 

buih paling rendah dalam lama simpan yang paling lama. Hal 

tersebut menurut Cornelia, Suada dan Rudyanto (2014), terjadi 

akibat gas seperti CO2 dan air mengalami penguapan sehingga 

putih telur kental menjadi semakin encer. Kenaikan pH telur ini 

terjadi akibat kerusakan serabut serabut ovomucin (yang 

memberikan tekstur kental) yang menjadikan kekentalan putih 

telur menurun (Jazil dkk, 2013). Hal ini menyebabkan telur 

menurut Agustina, dkk, (2013) menjadi lebih mudah mengikat 

udara dan menyebar bila dikocok bila cairan telur semakin 

encer. Namun selama penyimpanan tidak terjadi kenaikan pH 

dan menyebabkan daya buih telur tidak meningkat. Perlakuan 

penambahan lapisan kitosan pada cangkang menjadi salah satu 
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faktor yang menyebabkan telur mampu mempertahankan daya 

buihnya dalam waktu lama selama masa simpan telur pada suhu 

ruang. 

Siregar, dkk (2012) menyatakan bahwa lama simpan 

pada telur dapat meningkatkan daya buih pada lama waktu 

tertentu, namun pada lama simpan minggu ke-4 daya buih 

mengalami penurunan. Peningkatan daya buih, disebabkan oleh 

naiknya pH telur. Dari data tabel  hasil penelitian dapat 

diketahui, lapisan kitosan yang ada dapat mempertahankan sifat 

fungsional salah satunya adalah daya buih karena pH telur tetap 

terjaga selama masa simpan. Hal ini dijelaskan oleh Supeni dan 

Irawan (2012) bahwa kitosan dapat menjadi pelindung atau 

barrier dari edible film yang mampu memperkecil pelepasan air 

serta mampu memperkecil kerusakan mekanik dan akhirnya 

menjaga kualitas produk pangan. Sehingga sifat fungsional 

dalam telur tetap terjaga dalam kurun waktu 28 hari pada suhu 

kamar. 

 

1.5 Perlakuan Terbaik Lama Penyimpanan Terhadap 

Penurunan Berat, Indeks Telur, pH, dan Daya Buih 

Pada Telur yang Dilapisi Edible Kitosan  

Penentuan pemilihan waktu simpan terbaik dari telur 

dengan edible coat kitosan dilakukan dengan metode Uji 

Efektifitas / Effectiveness Index (De Garmo, Sullivan and 

Canada, 1984 dalam Suseno, Sutarjo dan Fransisca. 2007). 

Penentuan pemilihan waktu penyimpanan terbaik 

menggunakan data kuantitatif fisik yaitu berat telur, indeks 

telur, pH dan daya buih. Pembobotan variabel didasarkan pada 

tingkat kepentingan atau keutamaan setiap parameter dalam 

mempengaruhi hasil penelitian yang dalam hal ini secara fisik 

dan kimiawi. Bobot nilai tertinggi adalah pH karena pH didalam 
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telur akan memberikan pengaruh terhadap kandungan protein 

yang ada dan aktivitas mikroba didalamnya. Afiyah dan 

Rahmawati (2017) menyatakan naiknya nilai pH menjadikan 

rapuhnya rantai polipeptida protein, yang menyebabkan daya 

ikat air menurun kemudian putih telur menjadi encer dan 

indeksnya menurun. 

Variabel kedua adalah berat telur, hal ini didasarkan 

bahwa berat telur akan menunjukkan tingkat kehilangan 

kandungan dalam telur. Menurut Kurtini dkk (2011) penurunan 

berat telur sebagian besar disebabkan oleh penguapan air yang 

ada didalam telur terutama pada bagian albumen, maupun 

penguapan gas-gas seperti CO2, NH3, N2, dan sedikit H2S akibat 

degradasi komponen protein telur. 

Variabel ketiga yaitu daya buih telur, hal ini didasarkan 

bahwa daya buih telur akan menunjukkan tingkat keenceran 

telur yang ada. Alleoni and Antunes (2004) faktor daya buih 

telur memiliki kaitan yang kuat dengan pH dan protein telur. 

Daya buih dapat dipengaruhi oleh konsentrasi protein, pH, 

proses pemanasan, adanya garam dan komposisi fase cair yang 

mungkin merubah konfigurasi dan stabilitas molekul protein. 

Variabel keempat yaitu indeks telur, hal ini didasarkan 

bahwa indeks telur akan menunjukkan bentuk dari telur tersebut 

serta kualitas telur. Indeks telur merupakan salah satu cara 

menentukan kualitas telur dengan menghitung perbandingan 

antara lebar dan panjang telur. Nilai indeks telur juga akan 

mempengaruhi penampilan telur. Idealnya nilai dari indeks 

telur adalah antara 0,70-0,79 (Widyantara, dkk., 2017). 

Rata-rata nilai penentuan perlakuan terbaik dapat 

dilihat pada Lampiran 9. Perlakuan terbaik diperoleh dengan 

menjumlah semua nilai dari tiap variabel dan nilai tertinggi 

yang didapat ditetapkan sebagai perlakuan terbaik. Hasil 
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perhitungan menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan penyimpanan telur pada lama simpan 7 hari (P1) 

dengan skor nilai produk 0,742; kemudian diikuti penyimpanan 

selama 14 hari (P2) dengan skor 0,696; berikutnya perlakuan 

tanpa lama simpan 21 hari (P3) dengan nilai 0,616; selanjutnya 

yaitu lama simpan selama 0 hari (P0) dengan nilai 0,529; dan 

nilai terendah pada perlakuan lama simpan 28 hari (P4) dengan 

skor 0,452. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah P1 yaitu 

lama simpan dalam waktu 7 hari. Rata-rata perlakuan setiap 

variabel disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Perlakuan Terbaik (P1). 

Variabel Rata-rata 

Penurunan Berat Telur 1,90 

Indeks Telur 0,72 

pH Telur 7,3 

Daya Buih 426,23 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penyimpanan telur kitosan Edible coat kitosan 5%  

selama 7 hari mampu mempertahankan kualitas telur dilihat 

dari berat telur, indeks telur, pH dan daya buih telur pada suhu 

ruang dengan  kondisi kualitas seperti telur segar. 

 

5.2 SARAN 

Saran dari penelitian sebaiknya telur dilapisi dengan 

edible coating kitosan agar dapat mempertahankan kualitas 

telur selama penyimpanan dan untuk penelitian selanjutnya 

dilakukan pengujian mikrobiologis untuk melihat apakah telur 

masih layak untuk dikonsumsi. 
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