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ABSTRAK 
 

 Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah 

dicerna, dan bergizi tinggi. Penelitian ini menggunakan bahan dasar telur itik, abu pelepah 

kelapa, dan ekstrak daun pandan wangi. Telur yang diasinkan dengan abu pelepah kelapa 

dimasak dengan cara dikukus dan diasap sebagai perlakuan . Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pengukusan dan pengasapan telur yang diasinkan dengan abu 

pelepah kelapa terhadap organoleptik dan daya terima masyarakat. Metode yang digunakan untuk 

penelitian adalah metode eksperimen Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor 

perlakuan yaitu cara pemasakan kukus dan asap dengan tiga kali ulangan. Analisis data diuji 

secara deskriptif kualitatif. Telur asin kukus 20 menit menghasilkan kualitas organoleptik putih 

telur warna putih, kuning telur kuning, aroma tidak amis, rasa asin, tekstur agak kenyal dan 

masir, tidak lengket, mudah dikelupas, dan disukai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa cara pemasakan yang berbeda juga berpengaruh terhadap kadar protein dan lemak. 

Kadar protein tertinggi pada telur asin yang dikukus selama 20 menit yaitu 4,51 gr dan kadar 

protein terendah pada telur asin yang diasap selama 5 jam yaitu 1,88 gr. Kadar lemak tertinggi 

pada telur asin yang dikukus selama 20 menit yaitu 14,49% dan kadar lemak terendah pada telur 

asin yang diasap selama 4 jam yaitu 12,03%.  

 
Kata kunci: telur asin, kukus, asap, kadar protein, kadar lemak, organoleptik, daya terima. 

 

PENDAHULUAN 

        Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, 

mudah dicerna, dan bergizi tinggi (Alex, 2011). Namun, telur mudah rusak 

sehingga perlu dilakukan usaha pengawetan telur, salah satunya yaitu dengan cara 

pengasinan (Ginting, 2007). Telur asin umumnya dibuat dari telur itik karena 

mempunyai cangkang yang lebih tebal, bau yang lebih amis, dan pori-pori yang 

lebih besar (Astawan, 2008). Pengasinan telur yang berkembang dimasyarakat 

menggunakan bahan dasar NaCl (garam dapur). 

        Menurut Wahyuni (2009), mengkonsumsi garam NaCl dapat menyebabkan 

tekanan darah naik, sehingga bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk 

mengkonsumsi garam rendah NaCl yaitu garam yang mempunyai komposisi 

NaCl, KCl, dan MgCl2 dengan perbandingan tertentu. Abu pelepah kelapa 

mengandung garam MgCl2 dan KCl. Hasil penelitian Sari (2008), menyimpulkan 



 
 

bahwa telur yang diasinkan dengan abu pelepah kelapa layak untuk dikonsumsi. 

Oleh karena itu, abu pelepah kelapa merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar pengasinan telur pengganti garam dapur (NaCl). 

         Telur itik mempunyai bau yang amis. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha 

untuk mengurangi bau amis pada telur, salah satunya yaitu dengan penambahan 

ekstrak daun pandan wangi. Daun pandan wangi mempunyai bau yang harum 

(aromatik) dan karakteristik aroma pandan berasal dari senyawa 2 asetil 1 pirolina 

(Kurniawati, 2010). Sekarang ini, inovasi terhadap produk telur asin semakin 

berkembang, misalnya dapat ditemukan di daerah Brebes Jawa Tengah. Hal ini 

membuat produk telur asin semakin disukai masyarakat. 

        Salah satu inovasi terhadap produk telur asin yang dilakukan adalah cara 

pemasakan telur. Setelah proses pemeraman, telur asin dapat direbus atau dikukus 

sampai matang. Pengukusan akan mengurangi nilai gizi tetapi tidak sebesar proses 

perebusan (Romdhijati, 2010). Inovasi cara pemasakan telur yang lain salah 

satunya dengan pengasapan. Permasalahan yang dihadapi adalah cara dan lama 

pengasapan masih perlu dikaji untuk menghasilkan produk telur asin yang baik 

dalam gizi dan organoleptik, karena setiap jenis pemasakan mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses pemasakan telur 

(kukus dan asap) terhadap kadar protein, kadar lemak, organoleptik telur, dan 

daya terima masyarakat terhadap telur asin. Penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor 

perlakuan yaitu cara pemasakan telur.  

 

METODE PENELITIAN 

        Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah telur itik yang berkualitas 

baik dari peternak di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 

abu pelepah kelapa, ekstrak daun pandan wangi, dan sekam padi. Pembuatan telur 

asin dilakukan di laboratorium biologi UMS, pengujian protein dan lemak di 

laboratorium gizi FIK UMS. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 

2013.  



 
 

        Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan yaitu cara pemasakan. Cara 

pemasakan yang dilakukan adalah pengukusan dan pengasapan. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga jumlah sampel ada 12 buah. Adapun 

perlakuan tersebut antara lain: 

K.1 = Telur asin yang dikukus selama 20 menit 

K.2 = Telur asin yang dikukus selama 25 menit 

A.1 = Telur asin yang diasap selama 4 jam 

A.2 = Telur asin yang diasap selama 5 jam. 

        Pelaksanaan penelitian meliputi berbagai tahap antara lain; pembuatan telur 

asin dilakukan dengan cara membuat adonan (campuran abu pelepah kelapa 1000 

gr dan ekstrak daun pandan wangi 250 ml). Adonan yang sudah terbentuk 

dibalutkan pada telur itik dengan ketebalan  5 cm. Telur yang sudah dibalut 

kemudian ditata dalam ember dan diperam selama 7 hari. Setelah 7 hari kemudian 

telur dibersihkan dari abu pelepah kelapa, dicuci hingga bersih, dan dimasak 

dengan dua cara yaitu dikukus dan diasap. Pemasakan yang dilakukan yaitu 

mengukus telur selama 20 menit, mengukus telur selama 25 menit, mengasap 

telur selama 4 jam, dan mengasap telur selama 5 jam. Pada saat proses pemasakan 

juga memperhatikan suhu. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 

termometer ruangan (untuk telur asap) dan termometer basah (untuk telur kukus). 

Suhu pada proses pengukusan berkisar 100
0
C sedangkan suhu pengasapan 

berkisar 60
0
C. 

        Analisis kadar protein dilakukan dengan metode spektrofotometri. Langkah 

yang dilakukan yaitu membuat sampel (menimbang 1 gr putih telur + aquades 10 

ml), mengambil sampel sebanyak 0,02 ml, menambahkan reagen biuret 1 ml 

setiap sampel, menginkubasi dalam waterbath pada suhu 37
0
C selama 10 menit, 

lalu membaca absorbansi pada layar spektrofotometer dan menghitung 

konsentrasi protein berdasarkan persamaan kurva baku protein untuk 

mendapatkan kandungan protein. Analisis kadar lemak dilakukan dengan metode 

soxhlet. Sedangkan untuk organoleptik dan daya terima masyarakat meliputi rasa, 

aroma, tekstur, warna, kekenyalan, daya lekat, dan daya terima. 



 
 

       Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, eksperimen, dan 

kepustakaan. Analisis data hasil penelitian uji organoleptik dan daya terima 

masyarakat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sedangkan untuk kadar protein dan kadar lemak pada telur asin asap dan kukus 

dilakukan dengan metode anava satu jalur. Sebelum dilakukan perhitungan 

dengan anava satu jalur terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Analisis data dilakukan dengan SPSS pada taraf signifikan 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

       Hasil penelitian uji organoleptik pada telur asin dengan cara pemasakan yang 

berbeda disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil uji organoleptik 

Perla 

kuan 

Penilaian kualitas organoleptik dan daya terima masyarakat pada telur asin 

Warna Aroma Rasa Tekstur 
Daya 

Lekat 

Penge 

lupasan 

Daya 

Terima 

K.1 

Putih telur 

putih, 

kuning telur 

kuning 

Tidak 

Amis 
Asin 

Agak kenyal 

dan agak 

masir 

Tidak 

lengket 
Mudah Suka 

K.2 

Putih telur 

putih, 

kuning telur 

kuning 

Tidak 

Amis 

Kurang 

Asin 

Agak kenyal 

dan agak 

masir 

Tidak 

lengket 
Mudah 

Agak 

Suka 

A.1 

Putih telur 

putih 

kecoklatan, 

kuning telur 

kuning 

Tidak 

Amis 
Asin 

Kenyal dan 

masir 

Tidak 

Lengket 

Mudah 

sekali 

Agak 

suka 

A.2 

Putih telur 

putih 

kecoklatan, 

kuning telur 

kuning 

Tidak 

Amis 
Asin 

Sangat 

kenyal dan 

masir 

Tidak 

lengket 

Mudah 

sekali 

Kurang 

suka 

Keterangan : 

K.1 = Telur asin dengan lama pengukusan 20 menit 

K.2 = Telur asin dengan lama pengukusan 25 menit 

A.1 = Telur asin dengan lama pengasapan 4 jam 

A.2 = Telur asin dengan lama pengasapan 5 jam 

 

        Hasil pengukuran kadar protein dan lemak telur asin dengan cara pemasakan 

yang berbeda adalah sebagai berikut: 



 
 

Tabel 2. Hasil uji kadar protein dan lemak telur asin 
No Perlakuan Kadar Protein (gr) Kadar Lemak (%) 

1. K.1 4,51** 14,49** 

2. K.2 3,89 12,74 

3. A.1 2,60 12,03* 

4. A.2 1,88* 12,07 

Keterangan : 

**=Kadar protein dan lemak tertinggi  

*= Kadar protein dan lemak terendah  

 

1. Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat 

             Menurut Astawan (2008), penilaian terhadap mutu telur asin meliputi 

warna putih telur putih dan kuning telur kuning, aroma tidak busuk, rasa asin, 

tekstur kenyal dan masir, tidak lengket, mudah dikelupas, dan disukai 

masyarakat. 

             Berdasarkan hasil penelitian (tabel 1) telur asin kukus menghasilkan putih 

telur warna putih dan kuning telur warna kuning. Menurut Sugani (2010), 

mengukus tidak akan mengubah warna bahan pangan serta kandungan zat gizi. 

Sedangkan telur asin asap menghasilkan putih telur warna putih kecoklatan dan 

kuning telur warna kuning. Putih telur yang berwarna putih kecoklatan 

disebabkan oleh pengasapan telur. Menurut Susilawati (2007), senyawa asam 

organik pada asap bisa memberi warna, sedangkan fenol dan formaldehid 

berfungsi sebagai pengawet. 

             Rasa yang dihasilkan pada telur asin dengan perendaman abu pelepah 

kelapa dan ekstrak daun pandan wangi adalah asin. Rasa asin ini disebabkan 

oleh abu pelepah kelapa yang mengandung garam MgCl2 dan KCl sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk proses pengasinan telur pengganti 

garam dapur (NaCl). 

             Telur asin kukus menghasilkan aroma telur asin yang tidak amis, 

sedangkan telur asin asap juga menghasilkan aroma yang tidak amis tetapi 

ditambah dengan aroma khas asap. Ekstrak daun pandan wangi dapat 

menghilangkan bau amis pada telur karena daun pandan wangi mengandung 

senyawa yang berbau aromatik. Kurniawati (2010), menyatakan bahwa 

karakteristik aroma pandan berasal dari kandungan senyawa 2 asetil 1 pirolina. 



 
 

Asap berfungsi sebagai pengawet karena mengandung fenol. Fenol yang 

terdapat pada asap dapat membentuk senyawa guaikol-4 metil-guaikol dan 2,6- 

dimetoksi fenol yang dapat menimbulkan aroma khas asap (Susilawati, 2007). 

             Tekstur telur asin yang dihasilkan yaitu putih telur kenyal dan kuning 

telur masir. Tekstur kenyal pada putih telur disebabkan karena putih telur 

mengalami koagulasi pada saat proses pemanasan (Zulaekah, 2002). Semakin 

lama proses pemanasan, tingkat kekenyalan telur juga semakin meningkat. 

Menurut Prihantari (2010), kemasiran kuning telur dipengaruhi oleh garam 

MgCl2 dan KCl yang terdapat dalam abu pelepah kelapa. Semakin lama 

perendaman maka semakin banyak molekul air yang ditarik dari telur sehingga 

telur menjadi lebih kering (masir).  

  Telur asin tidak lengket karena telur telah matang (putih telur sudah 

mengenyal dan kuning telur masir). Telur asin kukus dan asap mudah 

dikelupas karena telur mempunyai kualitas baik dan diolah dengan proses 

pemasakan yang benar. 

             Kualitas telur terbaik putih telur warna putih, kuning telur warna kuning, 

rasa asin, tekstur agak kenyal dan masir, tidak lengket, aroma tidak amis, 

mudah dikelupas, dan disukai masyarakat yaitu pada telur asin yang dikukus 

selama 20 menit.  

2.  Kadar Protein 

               Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan (K1) pengukusan telur asin selama 

20 menit menghasilkan kadar protein tertinggi yaitu 4,51 gr dan (A2) 

pengasapan telur asin selama 5 jam menghasilkan kadar protein terendah yaitu 

1,88 gr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama proses pemasakan 

maka semakin berkurang kadar proteinnya.  

                Menurut Marks (2000), apabila suatu protein yang berada dalam bentuk 

aslinya dipanaskan, protein tersebut akan mengalami denaturasi membentuk 

kumparan acak. Denaturasi melalui panas menyebabkan molekul protein 

terbuka sehingga dapat berikatan dengan komponen lain. Palupi (2007), 

menambahkan bahwa protein dapat berikatan dengan gula pereduksi, polifenol, 

lemak, dan produk oksidasinya serta bahan tambahan kimia lainnya seperti 



 
 

alkali, belerang dioksida atau hidrogen peroksida. Terjadinya ikatan antara 

protein dengan komponen lain menyebabkan menurunnya nilai gizi protein 

akibat terjadinya penurunan daya cerna protein dan ketersediaan atau 

availabilitas asam-asam amino essensial. 

               Proses pengukusan telur asin dilakukan pada suhu 100
0
C sedangkan 

proses pengasapan telur dilakukan pada suhu 60
0
C. Yuliastiti (2012), 

menyatakan bahwa denaturasi protein akan terjadi pada suhu 57-75
0
C, yang 

dapat terjadi pada putih telur, kuning telur, daging, susu, dan DNA, sedangkan 

menurut Sugiran (2007), protein pangan akan terdenaturasi jika dipanaskan 

pada suhu yang moderat (60-90
0
C) selama satu jam atau kurang. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rukhainah (2006) juga menyimpulkan bahwa 

ada pengaruh antara lama pengukusan nugget terhadap kadar protein, dimana 

semakin lama pengukusan maka semakin rendah kadar proteinnya.  

3. Kadar Lemak 

             Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan (K1) pengukusan telur asin 

selama 20 menit menghasilkan kadar lemak tertinggi yaitu 14,49% dan (A1) 

pengasapan telur asin selama 4 jam menghasilkan kadar lemak terendah yaitu 

12,03%. Hasil uji LSD menunjukkan bahwa cara pemasakan kukus dan asap 

berpengaruh nyata terhadap kadar lemak, sedangkan perbedaan lama 

pengukusan dan lama pengasapan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar 

lemak. 

             Proses pengukusan telur asin dilakukan pada suhu 100
0
C sedangkan 

proses pengasapan telur dilakukan pada suhu 60
0
C. Menurut Sugiran (2007), 

proses pemanasan dapat menurunkan kadar lemak, asam lemak essensial dan 

non essensial pada bahan pangan. Kandungan lemak pada daging sapi yang 

tidak dipanaskan rata-rata mencapai 17,2% sedangkan jika dimasak pada suhu 

60
0
C kadar lemaknya akan turun sebesar 11,2-13,2%. 

              Lama pengasapan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar lemak. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia (2009), bahwa lama 

pengasapan tidak berpengaruh nyata pada taraf signifikan 5% terhadap kadar 

lemak sehingga semakin lama pengasapan tidak mempengaruhi produk telur 



 
 

asin asap. Sedangkan lama pengukusan juga tidak berpengaruh nyata terhadap 

kadar lemak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Otpi (2003), 

bahwa lama pengukusan tahu berpengaruh terhadap kadar air dan kadar protein 

tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar lemak, kekerasan, aroma, rasa, dan 

warna. 

              Lama pengukusan pada telur dilakukan selama 20-25 menit pada suhu 

100
0
C sedangkan lama pengasapan telur dilakukan selama 4-5 jam pada suhu 

60
0
C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kadar lemak 

telur asin kukus dan asap dimana telur asin kukus memiliki kadar lemak yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan telur asin asap. Menurut Palupi (2007), 

tingkat kerusakan lemak bervariasi tergantung pada suhu yang digunakan dan 

lamanya proses pengolahan. Makin tinggi suhu dan makin lama proses 

pengolahan maka kerusakan lemak juga semakin tinggi. 

 

KESIMPULAN 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengukusan dan pengasapan telur asin berpengaruh terhadap organoleptik 

dan daya terima masyarakat. Telur asin kukus 20 menit menghasilkan 

kualitas organoleptik putih telur warna putih, kuning telur kuning, aroma 

tidak amis, rasa asin, tekstur agak kenyal dan masir, tidak lengket, mudah 

dikelupas, dan disukai masyarakat. 
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