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ABSTRAK 

Alternatif diversifikasi telur asin dengan menambahkan bahan herbal pada proses 

pembuatannya diharapkan mampu memberi citarasa yang berbeda dan 

memperbaiki kualitas telur asin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan jahe merah terhadap kualitas fisik telur asin samak. 

Penelitian ini menggunakan telur itik berjumlah 192 yang berumur kurang dari 5 

hari. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (pembuatan telur asin tanpa 

jahe), P10 (pembuatan telur asin dengan penambahan jahe merah 10%), P20 

(pembuatan telur asin dengan penambahan jahe merah 20%), dan P30 (pembuatan 

telur asin dengan penambahan jahe merah 30%).Peubah yan diamati yaitu susut 

bobot telur, pH kuning telur, pH putih telur berat jenis dan haugh unit. Data 

dianalisis dengan sidik ragam, jika menunjukkan pengaruh nyata dilanjutkan uji 

jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jahe 

pada pembuatan telur asin cara basah memberikan pengaruh tidak nyata terhadap 

susut bobot, pH kuning, berat jenis dan haugh unit, Tetapi memberikan pengaruh 

nyata terhadap pH putih telur. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pemberian jahe sampai level 30% tidak mempengaruhi susut bobot, pH kuning 

dan haugh unit tetapi pada level 30% menurunkan nilai pH putih telur. 

Kata kunci  : Jahe, Telur asin, pH, Haugh unit,susut bobot, berat jenis 

 

 

 ABSTRACT 

Alternative diversification of salted eggs by adding herbal ingredients to the 

manufacturing process is expected to give different flavors and improve the 

quality of salted eggs. This study aims to determine the effect of red ginger on the 

physical quality of eggs salted tanin. This study used 192 duck eggs aged less than 

5 days. The design used was complete randomized design (In Indonesian is called 

RAL) with 4 treatments and 4 replications. The treatment consisted of P0 (making 

salted eggs without ginger), P10 (making of salted eggs with 10% red ginger 

addition), P20 (making salted eggs with 20% red ginger addition), and P30 

(making salted eggs with red ginger 30% ). The observed changes were egg 



shrinkage, egg yolk pH, egg white pH of specific gravity and haugh unit. The data 

were analyzed by various investigation, if it showed a real effect, then proceed by 

Duncan's multiple range test. The results showed that the addition of ginger to wet 

salted egg production gave no significant effect on weight shrinkage, yellow pH, 

specific gravity and haugh unit, but gave a real effect on egg white pH. From this 

research it can be concluded that giving ginger to level 30% does not affect 

weight loss, yellow pH and haugh unit but at level 30% decrease value of egg 

white pH. 
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PENDAHULUAN 

 Telur merupakan zat makanan yang mempunyai nilai gizi yang seimbang 

dan mudah dicerna. Secara umum, telur mengandung nilai gizi yaitu air 66%, 

bahan kering 34%, protein 12,8 - 13,4%, lemak 10,5 – 11,8%, karbohidrat 0,3 – 

1,0% dan abu 0,8 - 1,0% (Stadelman dan Cotteril 1977). Telur memiliki beberapa 

kelemahan antara lain: kulit mudah retak dan tidak dapat menahan tekanan 

mekanis yang besar, sehingga telur tidak dapat diperlakukan secara kasar pada 

suatu wadah, suhu dan kelembaban yang terlalu tinggi dapat mempercepat 

kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologis. Usaha pengawetan sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas telur (Anonimous, 2005). 

Penurunan mutu telur ini dapat diantisipasi dengan melakukan suatu 

tindakan pengawetan. Pengawetan telur pada dasarnya adalah untuk mencegah 

penguapan air dan CO2 dari isi telur melalui pori-pori kulit telur, serta mencegah 

berkembangnya mikroorganisme dalam telur. Perubahan sifat telur utuh dapat di 

bedakan atas dua macam yaitu perubahan luar dan perubahan dalam   (Romanoff 

dan Romanoff, 1963).  

Menurut Kikuzaki dan Nakatani (1993) jahe merupakan salah satu 

tanaman rempah yang dapat digunakan sebagai pengawet. Jahe memiliki zat 

antioksidan alamai karena pada jahe terdapat senyawa zingerone, shogaol, 

gingerol, gingerdiol, diarylheptanoid, dan kurkumin. Komponen bioaktif jahe juga 

bersifat anti mikroba. Adanya sifat antioksidan alami maupun bersifat anti 

mikroba pada jahe maka dapat digunakan sebagai pengawet alami. Aroma jahe 

dapat diserap kedalam telur karena pada jahe terdapat minyak atsiri yang 

menimbulkan aroma khas jahe, serta adanya gingerol dan shogaol untuk rasa 

pedas. Sukarne (2010) melaporkan bahwa  selain mempunyai citarasa yang khas, 

telur asin herbal juga mempunyai kandungan kolesterol yang lebih rendah. 

Sehingga kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kandungan kolesterol yang 

tinggi pada telur asin bisa diminimalisasi.  

Penggunaan dan pemanfaatan jahe pada berbagai produk olahan cukup 

banyak dilakukan masyarakat, diantaranya pada pengolahan telur asin. 

Diharapkan dengan penambahan rimpang jahe pada proses pembuatan telur asin 

dapat memperbaiki karakteristiknya. Walau pada penelitian sebelumnya masih 

belum menunjukkan hasil yang optimal. Diantaranya Malau (2013) yang 

menggunakan level jahe sampai 24 %, yang menunjukkan peningkatkan pada 

penilaian organoleptik.  



Pengawetan telur dengan penyamak nabati pada dasarnya adalah terjadi 

reaksi penyamakan pada bagian luar kulit telur oleh zat penyamak (tannin). 

Akibatnya kulit telur menjadi impermeable ( tidak dapat tembus ) terhadap air dan 

gas. Sehingga keluarnya air dan gas dari dalam telur dapat dicegah sekecil 

mungkin (Winarno dan Koswara 2002). Tanin merupakan polifenol yang larut 

dalam air yang biasanya ditemukan di herba yang lebih tinggi dan tanaman 

berkayu, seperti pada pohon bakau, pinus, teh, gambir, dan lain-lain. Bagian 

tumbuhan yang banyak mengandung tannin adalah kulit kayu, daun, akar, dan 

buahnya (Akiyama, et al,. 2001). Penggunaan ekstrak daun teh dapat memperkecil 

kehilangan berat dan dapat meningkat cita rasa lebih baik . Hal ini dimungkinkan 

karena ekstrak daun teh merupakan larutan yang mengandung tanin, sedangkan 

larutan tanin dari bahan nabati dapat menyamak kulit telur sehingga dapat 

mengurangi penguapan air pada telur (Fardiaz, 1992 ; Makfoeld, 1992). 

Penggunaan ekstrak daun teh lebih efektif jika dilakukan setelah pengasinan, 

sebab proses pengasinan tidak akan terhambat dan kulit telur akan menjadi lebih 

impermiabel setelah perendaman. 

Oleh karena itu pengawetan telur dengan pengasinan yang ditambahkan 

jahe dengan kombinasi penyamakan nabati diharapkan dapat mempertahankan 

atau memperbaiki kualitas fisik telur tanpa mengurangi nilai gizi dan cita rasa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi yang dimulai pada tanggal  06 september sampai dengan 08 

Oktober  2016. 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini telur  itik, garam, sodium 

nitrit, jahe merah, dan bubuk teh. Telur itik sejumlah 192  butir yang tersedia, 

diperoleh dari peternakan rakyat di Kabupaten Kerinci yang berumur  kurang dari 

5 hari. 

Alat yang digunakan untuk penelitian meliputi  ember plastik sedang, tempat 

telur (egg tray), pengaduk, pisau, blender, pH-meter, alat teropong telur (candler), 

timbangan digital,jangka sorong, mikrometer, gelas ukur, sabut dan alat tulis. 

Metode 

Seleksi Telur 

Telur itik dipilih dari telur yang segar (umur telur kurang dari 5 hari) 

dengan bentuk normal (oval) dan warna relatif sama (hijau kebiruan). Selanjutnya 

telur dicuci hingga bersih sambil diamati kondisi kerabang (tidak retak). Telur 

yang telah bersih dan kerabang utuh selanjutnya dilakukan candling, yaitu 

pengamatan bagian dalam telur/internal untuk melihat kondisi dan keadaan 

internal. 

 

Persiapan Media 

Sebanyak 500 gram garam dilarutkan dalam 1,5 liter air masing-masing 

untuk  16 unit perlakuan (4 perlakuan dan 4 ulangan). Larutan yang diperoleh 



ditambah dengan jahe yang telah digiling sesuai perlakuan (0, 10 %, 20 % dan 30 

%) dan dicampur sampai homogen.  

 

Pembuatan Telur Asin Samak 

Sebanyak 12 butir telur tiap unit perlakuan direndam sesuai dengan 

perlakuan  konsentrasi jahe selama 10 hari. Setelah perendaman dilakukan 

penyamakan dengan menggunakan bubuk teh sebagai bahan penyamak yang 

dilarutkan dalam air pada konsentrasi 3 % berdasarkan penelitian Zulaekah dan 

Endang (2005). Penyamakan dilakukan selama 6 hari, selanjutnya telur dicuci dan 

diambil sebagian sebagai sampel dari tiap unit perlakuan untuk dilakukan analisis 

kualitas fisik telur seperti berat jenis, pH, susut bobot,  dan haugh unit. 

Rancangan Penelitian  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang 

diberikan pada penelitian ini adalah : 

P.0 : Pengasinan dengan konsentrasi jahe 0 %  

P.10 : Pengasinan dengan konsentrasi jahe 10 %  

P.20 : Pengasinan dengan konsentrasi jahe 20 % 

P.30 : Pengasinan dengan konsentrasi jahe 30 % 

Peubah yang Diamati 

Susut bobot telur (%). Susut bobot telur diperoleh dengan membagi selisih 

antara bobot awal dan bobot akhir setelah penyamakan dengan bobot awal dikali 

100 %. 

Berat Jenis  (BJ) telur. Pengukuran berat jenis (BJ) dilakukan dengan 

membagi antara bobot telur dengan volume telur. Pengukuran BJ dilakukan pada 

sebelum, setelah perendaman, dan setelah penyamakan. 

Nilai pH putih (albumen) dan pH kuning (yolk) telur. Pengukuran pH putih 

dan kuning telur menggunakan pH-meter. Pengukuran diakukan dengan 

mengambil sampel 5 gr telur, kemudian diencerkan dengan 50 ml aquades, 

kemudian dimasukkan kedalam gelas ukur. Sebelum digunakan pH-meter 

dikalibrasi pada pH 7.0 dan 10.0 

Haugh Unit. Nilai Haugh Unit (HU) adalah indeks dari tinggi albumen kental 

terhadap berat telur (Abbas 1989). HU  dinyatakan dengan rumus: HU = 100 log 

(H + 7,75 – 1,7 W
0,37

).  

Dimana : H= tinggi albumen kental (mm) W = berat telur (gr) x (Haugh, 1937). 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam. Bila diperoleh 

perbedaan yang nyata/sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan (Steel 

dan Torrie, 1993). 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis data hasil penelitian, meliputi nilai susut bobot, pH kuning telur, 

pH putih telur dan Haugh Unit disajikan dalam tabel berikut: 



 

  Tabel 4. Nilai susut bobot, berat jenis (BJ), pH kuning telur, pH putih telur, dan 

haugh unit telur penelitian. 

Peubah 
Perlakuan 

P0 P10 P20    P30            Keterangan 

Susut Bobot (%) 1,35 ± 0,40 1,76 ± 0,32 1,95 ± 0,67 2,43 ± 0,58          P>0,05 

Berat Jenis (BJ) 1,04 ± 0,01 1,04 ± 0,02 1,02 ± 0,01 1,01 ± 0,01          P>0,05 

pH Kuning Telur 6,85 ± 0,10 6,73 ± 0,05 6,90 ± 0,13 6,78 ± 0,13          P>0,05 

pH Putih Telur 7,83 ± 0,33a 7,55 ± 0,06ab 7,80 ± 0,08a 7,50 ± 0,08b            P<0,05 

Haugh Unit  56,44 ±10,24 57,48 ± 10,75 55,32 ±5,70 58,02 ± 2,49        P>0,05 

Keterangan : Angka yang diikuti superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Susut Bobot 

 Berdasarkan analisis ragam menunjukkan  bahwa pemberian jahe merah  

berpengaruh tidak nyata ( P>0,05 ) terhadap susut bobot telur asin samak. Nilai 

susut bobot pada penelitian ini untuk setiap perlakuan P0, P10, P20, dan P30 

masing-masing adalah 1,35 ; 1,76 ; 1,95 ; 2,43.  Hal ini diduga karena proses 

difusi dan osmosis selama perendaman dan penyamakan hanya menyebabkan 

perubahan yang sangat kecil sehingga analisis ragam menunjukkan tidak berbeda 

nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Romanoff (1963) dan Buckle et al., (1985) 

selama penyimpanan terjadi proses difusi berupa penguapan air dan gas CO2 

melalui pori-pori kerabang yang menyebar pada permukaan telur, sedangkan pada 

saat pengasinan terjadi proses osmosis berupa larutan garam (NaCl) bersamaan 

dengan jahe akan masuk kedalam telur melalui pori pori kulit, menuju kebagian 

putih dan akhirnya ke kuning telur (Apriadjie, 2008).   

 Meskipun tidak berbeda nyata terdapat kecenderungan semakin tinggi 

konsentrasi jahe, susut bobot semakin tinggi. Hal ini diduga karena semakin tinggi 

konsentrasi jahe kandungan minyak atsiri semakin banyak sehingga proses 

penguapan lebih cepat karena minyak atsiri bersifat volatile (menguap). Ketaren 

(1988) menyatakan minyak atsiri adalah bahan kimia aromatis alami yang 

dihasilkan oleh tanaman, bersifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa 

mengalami dekomposisi. Minyak atsiri secara umum dapat didefenisikan sebagai 

campuran organik yang mudah menguap dan tidak larut dalam air dan mempunyai 

bau yang khas sesuai dengan tanaman penghasilnya (Paimin 1991). 

  

Nilai pH Kuning Telur 

 Berdasarkan analisis ragam bahwa pemberian jahe merah dengan 

dilanjutkan penyamakan bubuk teh berpengaruh tidak nyata ( P>0,05 ) terhadap 

pH kuning telur. Nilai pH kuning telur untuk setiap perlakuan P0, P10, P20, dan 

P30 masing-masing adalah 6,85 ; 6,73 ; 6,75 ; 6,78. Hal ini disebabkan karena  

penambahan jahe pada pembuatan telur asin tidak dapat menghambat proses 

perombakan CO2 yang menyebabkan kenaikan pH. Menurut Romanoff (1963) 

peningkatan pH disebabkan terjadinya penguapan air dan pelepasan CO2 dari isi 

telur sebagai akibat perombakan bikarbonat.  

 Nilai rata-rata pH kuning telur sebelum perlakuan yaitu 5,8 dan setelah 

pengasinan nilai pH berkisar 6,40 sedangkan setelah penyamakan nilai rata-rata 



pH yaitu 6,78. Dari data tersebut dapat kita lihat peningkatan pH dari telur segar 

ke pengasinan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pH setelah 

pengasinan ke penyamakan, hal ini mungkin dipengaruhi oleh tanin yang bereaksi 

dengan kulit telur menghambat penguapan CO2, namun peningkatan pH tersebut 

masih tergolong normal dan lebih baik dari telur olahan biasa. Menurut Kurtini, 

dkk (2011) kuning telur mempunyai pH 6,0 yang baru ditelurkan, selama 

penyimpanan pH kuning telur meningkat sampai nilai maksimal 6,9 tergantung 

dari temperatur dan lama penyimpanan.  

Nilai pH kuning tertinggi yaitu 6,85 tanpa penambahan jahe merah (P0) 

dan pH kuning terendah yaitu 6,73 dengan penambahan jahe merah sebanyak 10% 

(P10), dapat kita lihat dengan penambahan jahe merah pada pembuatan telur asin 

dapat menekan peningkatan pH walaupun tidak terlalu tinggi. Menurut Zulfikar 

(2008) perubahan pH pada proses pengasinan tidak terlalu tinggi, proses 

pembuatan telur asin menggunakan metode basah dapat menunjukkan perubahan 

nilai pH kuning telur yang relatif lebih lambat. 

Nilai pH Putih Telur 

Berdasarkan analisis ragam bahwa pemberian jahe merah dengan 

dilanjutkan penyamakan berpengaruh nyata ( P<0,05 ) terhadap pH putih telur. 

Nilai pH yang diperoleh pada penelitian ini pada P0, P10, P20, dan P30 berturut-

turut 7,83 ; 7,55 ; 7,80 ; 7,50. Hal ini diduga komponen pengawet yang terdapat 

pada jahe yaitu zingeron dan shogaol berperan aktif pada putih telur untuk 

menekan kerusakan pada albumen dengan menekan perombakan bikarbonat 

sehingga kehilangan CO2 dapat diminimalisir dimana penguapan CO2 merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatan pH. Sesuai dengan pendapat 

Fromm and Gammon (1968) peningkatan pH disebabkan hilangnya gas CO2 saat 

proses penguapan melalui membran dan pori-pori kerabang. Meningkatnya pH 

telur terjadi karena penguraian senyawa NaHCO3 menjadi NaOH dan CO2. NaOH 

yang dibentuk akan diurai menjadi Na
+ 

 dan OH
-
 sedangkan CO2 yang dibentuk 

akan menguap, sehingga meningkatkan pH albumen (Budiarti dan Rukmiasih 

2007). 

Berdasarkan hasil uji jarak duncan menunjukkan P0 tanpa pemberian jahe 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan P10 dengan penambahan jahe 10% dan P20 

dengan penambahan jahe 20%, tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan P30 dengan 

penambahan jahe 30%. Penambahan jahe 10% atau P10 tidak berbeda nyata 

(P>005) dengan P20 dan P30 sedangkan P20 dengan penambahan jahe 20% 

berbeda nyata (P<0,05) dengan P30 dengan penambahan jahe 30%. 

Nilai rata-rata pH putih telur sebelum perlakuan yaitu 7,1 namun semakin 

lama disimpan maka pH akan meningkat dimana pH setelah pengasinan rata-rata 

7,60 sedangkat nilai pH setelah penyamakan rata-rata 7,67. Dari hasil yang 

didapat dapat kita lihat peningkatan pH setelah pengasinan lebih tinggi dari pada 

setelah penyamakan dan masih tergolong normal sesuai dengan pendapat Jazil et 

al., (2012) perubahan kandungan CO2 dalam putih telur akan mengakibatkan 

perubahan sifat putih telur menjadi basa. Selama penyimpanan pH telur semakin 

meningkat dari pH segar 7,6 menjadi 9,26 setelah 7 hari masa simpan dan 9,43 

setelah 14 hari masa simpan.   

 



Berat Jenis ( BJ ) 

 Berdasarkan analisis ragam bahwa pemberian jahe merah dengan 

berpengaruh tidak nyata ( P>0,05 ) terhadap berat jenis telur asin samak. Hasil 

yang diperoleh pada penelitian ini bertutut-turut yaitu P0, P10, P20 dan P30 

dengan nilai berat jenis 1,04 ; 1,04 ; 1,02 ; 1,01. 

 Berdasarkan hasil penelitian, nilai berat jenis tertinggi yaitu pada 

perlakuan P10 dengan penambahan 10% jahe yaitu 1,04 dan nilai terendah pada 

perlakuan P30 dengan penambahan 30% jahe yaitu 1,01. Dari hasil yang didapat 

semakin tinggi persentase jahe, berat jenis yang didapat semakin kecil karena 

berat jenis di pengaruhi oleh berat dan volume telur, dan berbanding lurus dengan 

susut bobot, dimana semakin tinggi susut bobot maka semakin rendah berat jenis. 

Sesuai dengan pendapat Purnomo (2011) berat jenis telur hampir sebagian 

dipengaruhi oleh berat dan tebal kulit telur,mengapung dan tenggelamnya telur 

disebabkan kantung udara dalam telur, apabila kantung udara besar, telur akan 

mengapung tetapi apabila kantung udara kecil telur akan tenggelam. Berat jenis 

juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan kesegaran telur, berat 

jenis erat hubungannya dengan rongga udara, dimana semakin tinggi rongga udara 

maka berat jenis semakin rendah sebaliknya jika rongga udara semakin rendah 

maka berat jenis semakin tinggi sesuai dengan pendapat Suprapti (2002) telur 

yang menurun kualitasnya dapat dilihat dari ciri – ciri dari masing – masing 

bagian telur yang mengalami penurunan kualitas yaitu ruang udara (air cell) 

bertambah lebar.  

Nilai rata-rata berat jenis sebelum perlakuan yaitu 1,09 dan setelah 

pengasinan nilai rata-rata berat jenis yaitu 1,05 semakin menurun seiring dengan 

lama penyimpanan sedangkan nilai berat jenis setelah penyamakan rata-rata 1,03. 

Namun dapat kita lihat penurunan berat jenis dari telur segar ke pengasinan lebih 

cepat dibandingkan dengan setelah pengasinan ke penyamakan, hal ini diduga 

karena proses penyamakan dapat menutup pori-pori telur sehingga dapat menekan 

penguapan telur dan pembesaran rongga udara dapat diminimalisir. Sesuai dengan 

pendapat Karmila et al,.(2008) yang menyatakan bahwa Tanin akan bereaksi 

dengan protein yang terdapat pada kulit telur yang mempunyai sifat menyerupai 

kolagen kulit hewan sehingga terjadi proses penyamakan kulit berupa endapan 

berwarna coklat yang dapat menutup pori-pori kulit telur tersebut menjadi 

impermeable (tidak dapat tembus) terhadap gas dan udara dan penguapan air serta 

hilangnya karbondioksida pada kulit telur dapat dicegah sekecil mungkin. 

  

Haugh Unit 

 Berdasarkan analisis ragam bahwa pemberian jahe merah berpengaruh 

tidak nyata ( P>0,05 ) terhadap haugh unit telur asin samak. Nilai HU yang 

diperoleh pada penelitian ini pada P0, P10, P20, dan P30 berturut-turut 54,94 ; 

57,48 ; 55,32 ; 58,02. Haugh unit merupakan indikator yang sangat menentukan 

kesegaran telur sesuai pendapat Buckle (1987) pengukuran haugh unit merupakan  

cara yang tepat dalam penentuan kualitas interior telur. 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh haugh unit tertinggi yaitu 58,02 (grade 

B) dengan penambahan jahe 30% (P30) dan nilai terendah yaitu 54,94 (grade B) 

tanpa penambahan jahe (P0). Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa perlakuan 

penambahan jahe memberikan efek positif terhadap nilai haugh unit dengan tanpa 



penambahan jahe. Hal ini diduga karena komponen pengawet pada jahe dapat 

menekan kerusakan pada albumen dimana nilai haugh unit dipengaruhi oleh berat 

telur dan  tinggi albumen. Sesuai dengan pendapat Muchtadi dan Sugiono (1992) 

penurunan nilai HU selama penyimpanan terjadi karena penguapan air dalam telur 

dan kantung udara bertambah besar. Nilai HU merupakan nilai yang 

mencerminkan keadaan albumen telur yang berguna menentukan kualitas telur. 

Nilai HU ditentukan berdasarkan keadaan putih telur yaitu korelasi antara bobot 

telur dan tinggi putih telur.  

 Nilai rata-rata haugh unit sebelum perlakuan yaitu 70,44 tergolong grade 

A, setelah pengasinan nilai rata-rata HU terjadi penurunan yaitu 63,40 tergolong 

grade B semakin lama penyimpanan maka nilai HU semakin rendah, nilai rata-

rata HU setelah penyamakan yaitu 56,81 dan masih tergolong grade B. menurut 

standar United State Department of Agriculture (USDA, 2000) adalah sebagai 

berikut : Nilai haugh unit kurang dari 31 % digolongkan kualitas C, nilai haugh 

unit antara 31 – 60 % digolongkan kualitas B, nilai haugh unit antara 60 – 72 % 

digolongkan kualitas A, Nilai haugh unit lebih dari 72 % digolongkan kualitas 

AA.  

 Penurunan nilai haugh unit berhubungan erat dengan kekentalan putih 

telur, dimana semakin encer putih telur maka nilai haugh unit semakin rendah. 

Sesuai dengan pendapat Syamsir, (1993) telur yang masih segar mempunyai 

albumen kental. Dengan meningkatnya umur telur, tinggi lapisan kental itu akan 

menurun karena terjadinya perubahan struktur gelnya. Berkurangnya tinggi 

albumen akibat migrasi air dari albumen ke yolk mengakibatkan interaksi antara 

lysozyme dengan ovomucin yang menyababkan berkurangnya daya larut 

ovomucin dan merusak kekentalan albumen (Abbas, 1989). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian jahe sampai level 

30% dengan penyamakan 3% tidak memberikan pengaruh nyata terhadap susut 

bobot telur, haugh unit, nilai pH kuning telur, berat jenis telur tetapi berpengaruh 

nyata terhadap nilai pH putih telur. 

 

Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pembuatan telur asin dengan 

penambahan jahe terhadap lama masa simpan telur asin samak. 
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