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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada data, nilai pH putih dan 

kuning telur, berat jenis (BJ), dan susut bobot selama penelitian dan disajikan 

pada tabel 2 

Tabel 2. Nilai pH putih dan kuning telur, berat jenis (BJ), dan susut bobot 

pada perlakuan bawang putih selama penelitian. 

 

Peubah 
Perlakuan 

Keterangan 
P0 P1 P2 P3 

pH Putih Telur 6,44 6,43 6,29 6,36 P>0,05 

pH Kuning Telur 5,80
a
 5,36

b
 5,32

b
 5,64

a
 P<0,05 

Berat Jenis (BJ) 1,09
b
 1,06

a
 1,06

a
 1,06

a
 P<0,05 

Susut Bobot (%) 1,59
a
 3,40

b
 3,80

b
 3,60

b
 P<0,05 

Ket : Perlakuan P0, P1, P2, dan P3 berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap pH 

putih telur, tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap pH kuning telur, 

berat jenis, susut bobot telur asin. 

 

4.1 Nilai pH Putih Telur 

 Nilai pH telur dapat menginterpretasikan kondisi bagian dalam telur. Pada 

bagian dalam terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap kesegaran telur. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bawang putih 

pada pembuatan telur asin dengan menggunakan cara basah berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap pH putih telur. Nilai pH yang diperoleh pada penelitian 

masing – masing diperoleh P0, P1, P2, dan P3 berturut – turut adalah 6,44 ; 6,43 ; 

6,29 ; dan 6,36. 

 Hal ini diduga karena perlakuan pemberian bawang putih tidak mampu 

menghambat perombakan bikarbonat. Sehingga peningkatan pH masih tetap 

terjadi walau dalam taraf yang tidak nyata. Perubahan pH putih telur ini 

disebabkan hilangnya CO2 dari telur. Hilangnya CO2 ini terjadi dengan cara 

pemecahan bikarbonat. Bikarbonat yang semakin menurun menyebabkan sistem 

buffer menjadi menurun. Selama putih telur kehilangan CO2 dan terjadi perubahan 

pH, ovomucin kehilangan kemampuan dalam mempertahankan kekentalan 

sehingga putih telur berubah encer (Mountney, 1976). 
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4.2 Nilai pH Kuning Telur 

 Nilai pH telur dapat menginterpretasikan kondisi bagian dalam telur. Pada 

bagian dalam terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap kesegaran telur. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bawang putih 

pada pembuatan telur asin dengan menggunakan cara basah berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap pH rataan kuning telur. Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan menunjukkan bahwa pH kuning telur tanpa pemberian bawang putih (P0) 

lebih tinggi dibandingkan dengan P1 dan P2. Namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P3, rataan masing-masing nilai pH dari masing-masing adalah sebagai 

berikut sebesar P0 (5,80) ; P1 (5,36) ; P2 (5,32) ; P3 (5,64). 

 Dari hasil yang diperoleh bahwa peningkatan pH yang terjadi dari pH 

kuning telur segar berbeda. Hal ini dikarenakan penetrasi garam dan bawang putih 

ke dalam kuning telur dapat mengurangi kecepatan perombakan bikarbonat, 

dengan penambahan bawang putih bisa mengurangi kecepatan peningkatan pH. 

Dari hasil penelitian pH kuning telur, terjadi peningkatan dimana pada perlakuan 

P0 terjadi peningkatan dengan memiliki nilai 5,80, dan pada perlakuan P1, P2, 

dan P3 terjadi penurunan. Pada perlakuan P1 pH kuning telur memiliki nilai 5,36 

sedangkan pada perlakuan P2 terjadi penurunan pH yang mana P2 memiliki nilai 

5,32 yang berarti pada perlakuan P1 dan P2 mengalami penurunan sebanyak 0,04. 

Tetapi pada perlakuan P3 terjadi peningkatan pH, yaitu 5,64. Pada perlakuan P3 

mengalami peningkatan dari perlakuan P2 sebanyak 0,32, sedangkan perlakuan 

P3 terjadi peningkatan terhadap P1 yaitu sebanyak 0,18. 

Menurut Romanoff dan Romanoff (1963) peningkatan pH disebabkan 

terjadinya penguapan air dan pelepasan gas CO2 dari isi telur sebagai akibat 

perombakan bikarbonat. Menurut Sukendra (1976) terjadi tekanan osmosis antara 

larutan perendaman dengan putih telur dan terjadi difusi garam ke putih telur 

maka terjadi lagi antara putih dengan kuning telur dan terjadi difusi garam ke 

kuning telur. 

 

4.3 Berat Jenis (BJ) Telur Asin 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian bawang 

putih pada pembuatan telur asin dengan menggunakan cara basah berpengaruh 
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nyata (P<0,05) terhadap berat jenis telur asin. Berdasarkan hasil uji jarak 

berganda Duncan menunjukkan bahwa berat jenis telur tanpa pemberian bawang 

putih (P0) lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian bawang putih P1, P2, dan 

P3. 

Dari hasil penelitian terjadi penurunan berat jenis, dimana perlakuan P0 

memiliki nilai 1,09. Pada perlakuan P0 terhadap P1, P2, dan P3 terjadi penurunan 

sebanyak 0,03. Tetapi pada perlakuan P1, P2, dan P3 tidak mengalami penurunan 

maupun kenaikan, pada P1, P2 dan P3 memiliki nilai yang sama, yaitu 1,06.  

Karena bawng putih memiliki sifat Folatil (mudah menguap) dengan 

adanya pemanbahan bawang putih pada masing – masing perlakuan diduga 

terjadinya penguapan yang signifikan, karena gas atau zat yang masuk kedalam 

telur tersebut kemudian keluar dengan terbawa oleh aroma dari bawang putih 

tersebut, maka dari itu terjadinya penurunan dari berat jenis tersebut. 

 Berat jenis merupakan rasio antara bobot dengan volume telur, semakin 

tinggi berat jenis dan semakin mendekati berat jenis telur segar yaitu 1,08 – 1,09 

(Romanoff dan Romanoff, 1963) menandakan bahwa didalam telur belum dan 

tidak banyak mengalami perubahan dan perombakan garam-garam bikarbonat 

(H2CO3).  

 Adanya perendaman telur dalam larutan garam, akan menyebabkan 

penyerapan garam oleh telur secara perlahan-lahan melalui kerabang, selaput 

membran, albumin, vitteline membrane dan akhirnya kedalam yolk. Disisi lain 

didalam telur sendiri secara alamiah terjadi perombakan garam-garam bikarbonat 

(H2CO3) seiring dengan semakin lama perendaman. Adanya perombakan akan 

menyebabkan terurainya H2CO3 menjadi karbondioksida (CO2) dan air (H2O). 

Karbondioksida yang terbentuk akan keluar melalui pori-pori kerabang ataupun 

tertahan didalam rongga udara (air cell), demikian pula dengan NH3 dan H2S. 

(Idris, 1984). Oleh karena itu semakin lama telur disimpan rongga udara (Air cell) 

semakin membesar. 

 

4.4 Susut Bobot 

Berdasarkan analisis ragam bahwa pemberian bawang putih berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap susut bobot. Nilai susut bobot untuk setiap perlakuan P0, 
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P1, P2, dan P3 masing-masing adalah 1,59 ; 3,40 ; 3,80 ; 3,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai susut bobot untuk setiap perlakuan pemberian bawang 

putih berpengaruh nyata. 

Dari hasil penelitian terjadi peningkatan susut bobot, pada perlakuan P0 

memiliki nilai 1,59 dimana  pada P1, P2, dan P3 mengalami peningkatan susut 

bobot terhadap P0. Pada P1 susut bobot mempunyai nilai 3,40 yang mana 

mengalami peningkatan terhadap P0 sebanyak 1,18. Pada P2 susut bobot 

mempunyai nilai 3,80 yang mana mengalami peningkatan terhadap P2 sebanyak 

0,40. Pada P3 susut bobot mempunyai nilai 3,60, mengalami penurunan terhadap 

P2 sebanyak 0,20. Perlakuan P3 mengalami kenaikan susut bobot terhadap P0 

sebanyak 2,01. 

Karena susut bobot yang diberikan perlakuan dengan tambahan bawang 

putih terjadi penguapan dari telur, CO2 dan H2O akan mengalami penguapan 

dalam telur dikarenakan bawang putih itu bersifat Volatile (mudah menguap) 

diduga garam yang masuk bersamaan dengan bawang putih tersebut kemudian 

keluar kembali terbawa oleh aroma bawang putih yang tajam, maka dari itu susut 

bobot pada perlakuan yang ditambahankan bawang putih mengalami peningkatan, 

sedangkan pada susut bobot tanpa pemberian bawang putih (P0) relatif rendah 

karena ada komponen Volatile yang keluar. 

Semakin beraroma bawang putih pada telur asin semakin tinggi susut 

bobotnya. Susut bobot pada telur asin terjadi sebagai akibat terurainya garam-

garam bikarbonat yang ada dalam telur yang menguap dan keluar menjadi CO2 

dan H2O.  

 

 


