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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan alami dan 

lama penyimpanan terhadap jumlah koloni mikroba pada telur asin dapat dilihat 

pada Tabel 8, selanjutnya data mentah (data keseluruhan) dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Data hasil pengukuran untuk uji kualitas sensoris rasa disajikan pada 

Tabel 9 dan untuk uji kualitas sensoris aroma disajikan pada Tabel 10, selanjutnya 

data mentah (data keseluruhan) dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Tabel 8. Data rata-rata hasil jumlah koloni mikroba 

Lama Penyimpanan 
Ekstrak Berbagai Bahan 

Alami 

Rata-rata Jumlah Koloni 

Mikroba 

0 hari AU1 4,3x10
2
 

AU2 12.5x10
2
 

BU1 52x10
4
 

BU2 300x10
4
 

CU1 300x10
4
 

CU2 5x10
2
 

OU1 42x10
2
 

OU2 37x10
2
 

7 hari AU1 8x10
3
* 

AU2 39x10
5
 

BU1 33x10
5
 

BU2 50x10
3
 

CU1 50x10
3
 

CU2 20x10
6
 

OU1 70x10
6
 

OU2 70x10
6
 

14 hari AU1 35x10
5
 

AU2 18x10
6
 

BU1 73x10
6
 

BU2 22x10
6
 

CU1 3x10
6
 

CU2 53x10
6
 

OU1 71x10
6
 

OU2 73x10
6
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Tabel 9. Data rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap kualitas sensoris (aroma) pada 

telur asin 

 

Lama Penyimpanan 
Ekstrak Berbagai Bahan 

Alami 
Rata-rata tingkat kesukaan 

0 hari Perlakuan Kontrol 4,40 

Lengkuas Merah 5,93 

Temulawak 5,00 

Kunyit Putih 5,00 

7 hari Perlakuan Kontrol 4,00 

Lengkuas Merah 5,03 

Temulawak 4,47 

Kunyit Putih 5,00 

14 hari Perlakuan Kontrol 4,00 

Lengkuas Merah 4,87 

Temulawak 4,00 

Kunyit Putih 4,17 

 

Tabel 10. Data rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap kualitas sensoris (rasa) pada 

telur asin 

 

Lama Penyimpanan 
Ekstrak Berbagai Bahan 

Alami 
Rata-rata tingkat kesukaan 

0 hari Perlakuan Kontrol 5,00 

Lengkuas Merah 5,80 

Temulawak 5,00 

Kunyit Putih 5,00 

7 hari Perlakuan Kontrol 4,00 

Lengkuas Merah 5,10 

Temulawak 4,60 

Kunyit Putih 4,80 

14 hari Perlakuan Kontrol 4,00 

Lengkuas Merah 5,00 

Temulawak 4,40 

Kunyit Putih 4,50 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Penambahan Ekstrak Berbagai Bahan Alami terhadap 

Jumlah Koloni Mikroba pada Telur Asin 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Data 

dapat dikatakan normal apabila nilai skewness dan kurtosis -2<x<2. Berdasarkan 

hasil uji nilai skewness (1,2) dan nilai kurtosis (-1,4) menunjukkan kurang dai -2 

dan +2 (Lampiran 9). Hasil uji homogenitas berdasarkan nilai F menunjukkan 

bahwa nilai F hitung (2,147) lebih kecil dari F tabel (2,72) atau berdasarkan uji 
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signifikan (0,103) lebih besar dari (0,05) maka data berdistribusi homogen 

(Lampiran 10). Selanjutnya uji hipotesis menggunakan analisis varian 2 arah (two 

way ANOVA) dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rangkuman hasil uji varian 2 arah (Bahan Alami) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Jumlah Koloni Bahan Alami 0,034 H0 ditolak 

  

 Hasil uji analisis varian 2 arah diperoleh hasil signifikansi (0,034) < (0,05) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan alami 

terhadap jumlah koloni mikroba pada telur asin. Selanjutnya hasil uji Duncan 

dapat dilihat pada Tabel 12.  

 Perlakuan terbaik dengan rata-rata jumlah koloni mikroba paling rendah 

adalah perlakuan dari penambahan ekstrak lengkuas merah (44,43 x 10
5 

CFU/ml), 

tetapi tidak berbeda nyata dengan penambahan ekstrak kunyit putih (13,17 x 10
6  

CFU/ml) dan ekstrak temulawak (21,93 x 10
6 

CFU/ml), ketiga ekstrak bahan 

alami berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (47,33 x 10
6 

CFU/ml) yang mana 

perlakuan kontrol memiliki jumlah koloni mikroba paling tinggi.  

Tabel 12. Rangkuman hasil uji Duncan (Bahan alami) 

Perlakuan Rata-rata perlakuan Notasi 

Lengkuas Merah 4443,072  a  

Kunyit Putih 13175,083  a  

Temulawak 21928,333  a  

Kontrol          47334.650  b 

Sig. 0,136 0,124   

  

Hasil penelitian mengenai penambahan ekstrak bahan alami yang berbeda 

yaitu yang terdiri dari penambahan ekstrak lengkuas merah, temulawak dan kunyit 

putih menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (p<0.05) terhadap jumlah koloni 
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mikroba pada telur asin. Berdasarkan uji lanjut Duncan penambahan ekstrak 

lengkuas merah memiliki rata-rata jumlah koloni mikroba sebesar 44,43 x 10
5 

CFU/ml, penambahan ekstrak kunyit memiliki jumlah koloni mikroba sebesar 

13,17 x 10
6  

CFU/ml, sedangkan penambahan ekstrak temulawak memiliki jumlah 

koloni mikroba 21,93 x 10
6 

CFU/ml. Perlakuan kontrol memberikan pengaruh 

paling buruk terhadap jumlah koloni mikroba telur asin, hal tersebut dapat dilihat 

bahwa perlakuan kontrol menunjukkan jumlah koloni mikroba paling banyak 

yaitu 47,33 x 10
6 

CFU/ml. Penambahan ketiga ekstrak bahan alami mampu 

menurunkan jumlah koloni mikroba pada telur asin dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol. Sesuai dengan pernyataan Rahmah, Wijaya, dan Mustarin, 

(2017), yang mengatakan bahwa jenis rempah-rempah seperti lengkuas merah 

bersifat sebagai antijamur dan antibakteri karena memiliki kandungan minyak 

atsiri. Purnamaningsih, Kalor, dan Atun, (2017), juga mengatakan bahwa ekstrak 

temulawak yang mengandung minyak atsiri, flavonoid dan tanin mampu 

menghambat bahkan menyebabkan kematian sel mikroba. Ditambahkan oleh 

pernyataan Aprilia, Thohari, dan Rosyidi, (2015), yang mengatakan kunyit putih 

adalah bahan alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba, hal 

tersebut disebabkan karena kunyit putih memiliki kandungan senyawa aktif 

minyak atsiri dan komponen fenol berupa kurkuminoid.  

Ekstrak bahan alami lengkuas merah, kunyit putih dan temulawak 

memiliki kemampuan menurunkan jumlah koloni mikroba pada telur asin yang 

berbeda beda. Perbedaan kemampuan dalam menurunkan jumlah koloni mikroba 

tersebut dapat diakibatkan oleh kadar senyawa aktif yang berfungsi menghambat 
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pertumbuhan mikroba berbeda. Menurut Fachriyah, Kusrini, dan Wibawa, (2018), 

lengkuas merah memiliki kandungan senyawa seperti saponin, tanin, flavonoid 

dan minyak atsiri sejumlah kurang lebih 1%, sedangkan temulawak mengandung 

senyawa minyak atsiri, saponin, kurkumin, alkaloid, dan flavonoid (Hayani, 2006) 

dengan kadar minyak atsiri sebesar 7,3-9,5% (Rismunandar, 1988). Kandungan 

minyak atsiri dalam rimpang kunyit putih sekitar 3-8%, dan kandungan curcumin 

pada kunyit putih berkisar antara 0,5-0,73%. Minyak atsiri tersebut terdapat 

senyawa aktif seperti kamper, sineol, metil kafikol, saponin, polifenol, dan 

flavonoid (Satradiningrat, 2016). Semakin tinggi kadar minyak atsiri pada 

rimpang semakin menekan pertumbuhan mikroba penyabab kerusakan makanan. 

Sesuai dengan pernyataan  Andriyanto, Andriani, dan Esti (2013), yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi kadar suatu zat antimikroba, sel 

mikroorganisme yang terbunuh akan semakin cepat.  

Hasil yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa lengkuas 

merah yang memiliki kadar minyak atsiri paling rendah yaitu ±1% justru mampu 

menghambat koloni mikroba paling baik, sedangkan temulawak yang memiliki 

kadar minyak atsiri paling tinggi sebesar 7,3-9,5% menunjukkan kemampuan 

dalam menghambat pertumbuhan mikroba paling buruk. Menurut Hatmi dan 

Febrianty (2014), perbedaan kadar senyawa aktif dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu umur panen, penanganan selama pertumbuhan hingga pasca panen, 

varietas rimpang dan tempat atau lingkungan hidupnya karena suhu kelembaban 

dan cahaya matahari juga mempengaruhi. Rimpang lengkuas merah, temulawak 

dan kunyit putih didapatkan pada lahan budidaya rempah milik perorangan yang 
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berbeda, namun masih pada kawasan yang sama yaitu daerah dataran tinggi 

Kecamatan Tiris Probolinggo, diduga umur panen, penanganan selama 

pertumbuhan dan varietas yang tidak sama menyebabkan perubahan kadar minyak 

atsiri yang tidak sesuai dengan literatur. Faktor lain yaitu seperti yang dijelaskan 

dalam Artikel yang diterbitkan oleh TPC Project Udayana University (2014), 

bahwa hasil ekstrak dari rempah-rempah mengandung gabungan dari banyak 

senyawa, tingginya suatu senyawa tunggal belum tentu menunjukkan aktivitas 

yang lebih tinggi, kombinasi beberapa senyawa yang terkandung dalam minyak 

atsiri sering bersinergi memberikan aktivitas antimikrobia yang tinggi.  

 

4.2.2 Pengaruh Lama Penyimpanan yang berbeda terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba pada Telur Asin 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (nilai 

skewness 1,2 dan nilai kurtosis -1,4) (Lampiran 9). Hasil uji homogenitas 

berdasarkan nilai F menunjukkan data berdistribusi homogen (F hitung 2,147) 

lebih kecil dari F tabel 2,72) (Lampiran 10). Selanjutnya uji hipotesis 

menggunakan analisis varian 2 arah (two way ANOVA) dapat dilihat pada Tabel 

13. 

Tabel 13. Rangkuman hasil uji varian 2 arah (Lama penyimpanan) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Jumlah Koloni Lama Penyimpanan 0,002 H0 ditolak 

  

 Hasil uji analisis varian 2 arah diperoleh hasil signifikansi (0,002) < (0,05) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni 

mikroba pada telur asin. Selanjutnya hasil uji Duncan dapat dilihat pada Tabel 14.  
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 Perlakuan terbaik dengan rata-rata jumlah koloni mikroba paling rendah 

adalah perlakuan dari lama penyimpanan 0 hari (97,24 x 10
4
 CFU/ml), tetapi 

berbeda nyata dengan lama penyimpanan 7 hari (24,63 x 10
6
 CFU/ml) dan 

perlakuan penyimpanan 14 hari (39,56 x 10
6 

CFU/ml), perlakuan penyimpanan 14 

hari memiliki jumlah koloni mikroba paling tinggi.  

Tabel 14. Rangkuman hasil uji Duncan (Lama penyimpanan) 

Lama Penyimpanan Rata-rata perlakuan Notasi 

Penyimpanan Hari Ke 0 972,354  a  

Penyimpanan Hari Ke 7  24626,000  b 

Penyimpanan Hari Ke 14  39562,500  b 

Sig. 1,000 0,087   

 

Hasil penelitian mengenai perlakuan lama penyimpanan telur asin pasca 

proses pengasinan yang terdiri dari lama penyimpanan 0 hari, 7 hari dan 14 hari 

menunjukkan hasil adanya pengaruh yang nyata (p<0.05) terhadap jumlah koloni 

mikroba pada telur asin. Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa 

perlakuan lama penyimpanan yang paling memberikan pengaruh paling baik 

terhadap jumlah koloni mikroba pada telur asin yaitu penyimpanan 0 hari, yang 

mana telur asin yang baru dibersihkan dari adonan pemeraman telur asin, 

kemudian langsung di uji total koloni mikroba di laboratorium.Penyimpanan telur 

asin pasca pengasinan dengan perlakuan penyimpanan 7 hari memberikan 

pengaruh yang tidak berbedanya nyata dengan perlakuan penyimpanan 14 hari, 

namun jika dilihat dari rata-rata jumlah koloni pernyimpanan 7 hari memberikan 

pengaruh lebih baik dibandingkan perlakuan penyimpanan 14 hari terhadap 

jumlah koloni mikroba pada telur asin. 
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Telur asin dengan perlakuan penyimpanan 0 hari memiliki rata-rata jumlah 

koloni mikroba 97,24 x 10
4
 CFU/ml, perlakuan penyimpanan 7 hari memiliki 

rata-rata jumlah koloni mikroba 24,63 x 10
6
 CFU/ml, dan perlakuan penyimanan 

14 hari memiliki rata-rata jumlah koloni mikroba sebesar 39,56 x 10
6 

CFU/ml. 

Telur asin dengan perlakuan lama penyimpanan 0 hari memiliki pengaruh yang 

paling baik terhadap jumlah koloni mikroba, hal tersebut dapat terjadi karena telur 

belum terpapar suhu ruang secara langsung. Menurut Dora, Ferasyi, Ismail, dan  

Hamzah (2018), bahwa pemeraman telur dengan serbuk bata mampu menutup 

pori-pori kerabang telur sehingga dapat mencegah penguapan, disamping itu dapat 

mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Diruang terbuka atau suhu 

kamar, telur hanya memiliki  masa simpan yang pendek. Semakin lama telur asin 

disimpan pada suhu ruang maka semakin tinggi rata-rata jumlah koloni 

mikrobanya. Menurut Purdiyanto dan Riyadi, (2018), kualitas telur segar yang 

baik hanya bertahan berkisar 5-7 hari pada suhu ruang dan akan terus mengalami 

penurunan selama penyimpanan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telur asin dengan perlakuan 

penambahan ekstrak bahan alami lengkuas merah, kunyit putih maupun 

temulawak terus mengalami peningkatan jumlah koloni, begitu pula dengan 

perlakuan kontrol. Menurut Finata, Rudyanto, dan Suarjana, (2015) bakteri akan 

terus tumbuh selama kondisi dan lingkungan mendukung pertumbuhannya, selain 

itu apabila telur masih mempunyai sumber nutrisi yang baik, bakteri akan terus 

tumbuh. Berdasarkan hasil penelitian Zuzana (2014) dalam Novidar, Rastina, & 

Razali (2018), mengatakan bahwa apabila nutrisi di dalam telur masih tersedia, 
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maka ancaman kontaminasi mikroba akan terus terjadi, dan mikroba dapat tumbuh 

dengan baik, namun apabila mikroba telah kekurangan nutrisi maka dapat 

menurunkan pertumbuhan mikroba yang kemudian akan menyebabkan kematian 

pada mikroba, hal tersebut dapat terjadi dari hari penyimpanan ke 15 hingga hari 

ke 22 pada telur segar atau mentah. Jumlah koloni mikroba pada telur asin pada 

penelitian, pada penyimpanan 0 hari pada suhu ruang masih aman dikonsumsi 

karena berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan sedangkan 

penyimpanan 7 dan 14 hari sudah melebihi ambang batas jumlah koloni mikroba. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 19-2897-1992 kualitas 

mikroorganisme telur asin dengan jumlah cemaran mikroba yaitu tidak melebihi 

1×10
5
 CFU/g (Direktorat Jendral POM,1992). 

 

4.2.3 Interaksi antara Penambahan Ekstrak Berbagai Bahan Alami dan 

Lama Penyimpanan terhadap Jumlah Koloni Mikroba pada Telur 

Asin 

 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (nilai 

skewness 1,2 dan nilai kurtosis -1,4) (Lampiran 9). Hasil uji homogenitas 

berdasarkan nilai F menunjukkan data berdistribusi homogen (F hitung 2,147) 

lebih kecil dari F tabel 2,72) (Lampiran 10). Selanjutnya uji hipotesis 

menggunakan analisis varian 2 arah (two way ANOVA) dapat dilihat pada Tabel 

15. Hasil uji analisis varian 2 arah diperoleh hasil signifikansi (0,232) > (0,05) 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara penambahan ekstrak berbagai 

bahan alami dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni mikroba pada telur 

asin. 
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Tabel 15. Rangkuman hasil uji varian 2 arah (Interaksi Bahan Alami dan Lama 

penyimpanan) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Jumlah Koloni Bahan Alami * Lama Penyimpanan 0,232 H0 diterima 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi (p>0.05) antara 

penambahan ekstrak bahan alami dan lama penyimpanan yang berbeda terhadap 

jumlah koloni mikroba. Hal tersebut dikarenakan ekstrak berbagai bahan alami 

yang ditambahkan pada proses pembuatan telur asin dengan perlakuan lama 

penyimpanan hingga 14 hari belum mempengaruhi jumlah mikroba pada telur 

asin, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa rata-rata 

dari penambahan ekstrak ketiga bahan alami dengan lama penyimpanan yang 

berbeda terhadap jumlah koloni mikroba hasilnya tidak berbeda secara signifikan. 

Sementara itu, semakin lama telur disimpan, jumlah koloni mikroba yang tumbuh 

semakin meningkat. 

 

4.2.4 Pengaruh Penambahan Ekstrak Berbagai Bahan Alami Terhadap 

Kualitas Sensoris (rasa dan aroma) pada Telur Asin 

 

1) Kualitas Sensoris (Rasa) 

Hasil uji hipotesis menggunakan statistik non parametrik uji Kruskal 

Wallis dapat dilihat pada Tabel 16.  

Tabel 16. Rangkuman hasil uji Kruskal Wallis (Bahan Alami terhadap Rasa) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Rasa Bahan Alami 0,00 H0 ditolak 

  

Hasil uji menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak berbagai 

bahan alami terhadap kualitas sensoris (rasa) pada telur asin. Selanjutnya hasil uji 



54 

 

 

beda Mann Whitney dapat dilihat pada Tabel 17. Apabila nilai rata-rata perlakuan 

lebih tinggi maka menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan 

penambahan ekstrak temulawak (105,50), ekstrak kunyit putih (110,00)  dan 

ekstrak lengkuas merah (124,00) lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol 

secara berturut turut (75,50, 71,00, dan 57,00), uji beda selanjutnya yaitu 

penambahan ekstrak kunyit putih (95,00) lebih baik dibandingkan ekstrak 

temulawak (86,00), selanjutnya lengkuas merah (114,00) lebih baik dibandingkan 

ekstrak temulawak (67,00), dan ekstrak lengkuas merah (111,00) lebih baik 

dibandingkan ekstrak kunyit putih (70,00). Dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik yaitu penambahan ekstrak lengkuas merah, kemudian ekstrak kunyit putih 

lebih baik dibandingkan penambahan ekstrak temulawak, perlakuan terburuk yaitu 

perlakuan kontrol.  

Tabel 17. Ranguman hasil uji lanjut Mann Whitney (Bahan alami) 

Bahan Alami Rata-rata perlakuan Notasi 

Kontrol 75,50 a  

Temulawak 105,50  b 

sig.                                  0.00  

Kontrol 71,00 a  

Kunyit Putih 110,00  b 

sig.                                  0.00  

Kontrol 57,00 a  

Lengkuas Merah 124,00  b 

sig.                                  0.00  

Temulawak 86,00 a  

Kunyit Putih 95,00  b 

sig.                                  0.01  

Temulawak 67,00 a  

Lengkuas Merah 114,00  b 

sig.                                  0.00  

Kunyit Putih  70,00 a  

Lengkuas Merah 111,00  b 

sig.                                  0.00  

 

Hasil pengujian kualitas sensoris pada indikator pengujian rasa pada telur 

asin diperoleh hasil penambahan ekstrak berbagai bahan alami berpengaruh 
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terhadap rasa pada telur asin (p < 0.05). Berdasarkan uji lanjut Mann Whitney 

perlakuan pemberian ekstrak temulawak, kunyit putih dan lengkuas merah 

menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol. Pemberian ekstrak 

kunyit putih dan lengkuas merah memiliki tingkat kesukaaan rasa pada telur asin 

yang paling baik dibandingkan temulawak, sedangkan pemberian lengkuas merah 

memiliki tingkat kesukaan aroma pada telur asin yang paling baik dibandingkan 

pemberian ekstrak kunyit putih. Temulawak, kunyit putih dan lengkuas merah 

merupakan rempah-rempah yang memiliki senyawa seperti minyak atsiri dan 

kurkumin. Senyawa minyak atsiri dapat meningkatkan flavour, semakin tinggi 

kandungan minyak atsiri makin kuat cita rasa dan aroma produk olahan pangan 

(Astati, 2018). Rempah  adalah  tanaman  atau  bagian  tanaman  yang  

bersifataromatik  dan  digunakan  dalam  makanan  dengan  fungsi  utama sebagai 

pemberi cita rasa. Menurut Hakim, (2015) mengatakan bahwa rempah    

bersifataromatik  dan  digunakan  dalam  makanan  dengan  fungsi  utama sebagai 

pemberi cita rasa. Tingginya daya terima panelis pada telur asin dengan 

penambahan ekstrak lengkuas dikarenakan lengkuas merah dikenal sebagai 

rimpang yang berpotensi dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan yaitu sebagai 

bahan utama dan tambahan makanan (Apriliani, Sukarsa dan Hidayah, 2014). 

Sementara itu temulawak dan kunyit putih memiliki daya terima yang lebih 

rendah dibandingkan lengkuas merah. Menurut Khamidah, Antarlina dan 

Sudaryono (2007) temulawak umumnya digunakan sebagai jamu dan obat, 

kurangnya minat masyarakat terhadap temulawak karena rasanya yang pahit dan 

sedikit pedas. Selanjutnya menurut Listiana dan Herlina (2015) kunyit putih 
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memiliki efek rasa getir dan sedikit pahit. Berdasarkan hal tersebut merupakan 

salah satu penyebab kurangnya daya terima atau tingkat kesukaan panelis 

terhadap telur asin dengan penambahan ekstrak temulawak dan kunyit putih. 

2) Kualitas Sensoris (Aroma)  

Hasil uji hipotesis menggunakan statistik non parametrik uji Kruskal 

Wallis dapat dilihat pada Tabel 18.  

Tabel 18. Rangkuman hasil uji Kruskal Wallis (Bahan Alami terhadap Aroma) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Aroma Bahan Alami 0,00 H0 ditolak 

  

Hasil uji menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak berbagai 

bahan alami terhadap kualitas sensoris (aroma) pada telur asin. Selanjutnya hasil 

uji beda Mann Whitney dapat dilihat pada Tabel 19. Apabila nilai rata-rata 

perlakuan lebih tinggi maka menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan 

penambahan ekstrak temulawak (106,50), ekstrak kunyit putih (117,00)  dan 

ekstrak lengkuas merah (129,00) lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol 

secara berturut turut (74,50, 64,00, dan 52,00), uji beda selanjutnya yaitu 

penambahan ekstrak kunyit putih (101,00) lebih baik dibandingkan ekstrak 

temulawak (80,00), selanjutnya lengkuas merah (118,33) lebih baik dibandingkan 

ekstrak temulawak (62,67), dan ekstrak lengkuas merah (111,33) lebih baik 

dibandingkan ekstrak kunyit putih (69,67). Dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik yaitu penambahan ekstrak lengkuas merah, kemudian ekstrak kunyit putih 

lebih baik dibandingkan penambahan ekstrak temulawak, perlakuan terburuk yaitu 

perlakuan kontrol.  
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Tabel 19. Ranguman hasil uji lanjut Mann Whitney (Bahan alami) 

Bahan Alami Rata-rata perlakuan Notasi 

Kontrol 74,50 a  

Temulawak 106,50  b 

sig.                                        0.00  

Kontrol 64,00 a  

Kunyit Putih 117,00  b 

sig.                                        0.00  

Kontrol 52,00 a  

Lengkuas Merah 129,00  b 

sig.                                        0.00  

Temulawak 80,00 a  

Kunyit Putih 101,00  b 

sig.                                        0.01  

Temulawak 62,67 a  

Lengkuas Merah 118,33  b 

sig.                                        0.00  

Kunyit Putih  69,67 a  

Lengkuas Merah 111,33  b 

sig.                                        0.00  

 

Hasil pengujian kualitas sensoris pada indikator pengujian aroma pada 

telur asin diperoleh hasil penambahan ekstrak berbagai bahan alami berpengaruh 

terhadap aroma pada telur asin (p < 0.05). Berdasarkan uji lanjut Mann Whitney 

perlakuan pemberian ekstrak temulawak, kunyit putih dan lengkuas merah 

menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol. Pemberian ekstrak 

kunyit putih dan lengkuas merah memiliki tingkat kesukaaan aroma pada telur 

asin yang paling baik dibandingkan temulawak, sedangkan pemberian lengkuas 

merah memiliki tingkat kesukaan aroma pada telur asin yang paling baik 

dibandingkan pemberian ekstrak kunyit putih. Adanya senyawa khas seperti 

minyak atsiri yang terkandung di dalam bahan alami rempah-rempah memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tingkat kesukaan pada aroma telur asin. Menurut 

Yustina, Nurvia, & Aniswatul (2012), rempah-rempah memiliki kandungan 

pangan fungsional terutama pada minyak atsiri bersifat yang memberikan efek 

aroma dan rasa yang kuat pada makanan dan di dapat digunakan sebagai 
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penetralisisr bau amis. Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma pada telur asin 

dengan pemberian ekstrak temulawak menunjukkan hasil yang paling rendah. 

Salah satu penyebabnya adalah temulawak memiliki aroma yang tajam dengan 

rasa yang ditimbulkan pahit dan sedikit pedas (Khamidah et al., 2007). 

 

4.2.5 Pengaruh Lama Penyimpanan yang berbeda terhadap Kualitas 

Sensoris (rasa dan aroma) pada Telur Asin 

 

1) Kualitas Sensoris (Rasa) 

Hasil uji hipotesis menggunakan statistik non parametrik uji Kruskal 

Wallis dapat dilihat pada Tabel 20.  

Tabel 20. Rangkuman hasil uji Kruskal Wallis (Lama penyimpanan terhadap Rasa) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Rasa Lama Penyimpanan 0,00 H0 ditolak 

  

Hasil uji menunjukkan bahwa ada pengaruh lama penyimpanan terhadap 

kualitas sensoris (rasa) pada telur asin. Selanjutnya hasil uji beda Mann Whitney 

dapat dilihat pada Tabel 21. Apabila nilai rata-rata perlakuan lebih tinggi maka 

menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan lama penyimpanan hari ke 0 

(149,64) lebih baik dibandingakan lama penyimpanan hari ke 7 (91,36), 

selanjutnya lama penyimpanan hari ke 0 (156,91) lebih baik dibandingkan lama 

penyimpanan hari ke 14 (84,09), dan lama penyimpanan hari ke 7 (128,71) lebih 

baik dibandingkan lama penyimpanan hari ke 14 (112,29). Dapat disimpulkan 

perlakuan lama penyimpanan terbaik yaitu 0 hari, kemudian lama penyimpanan 

hari ke 7 lebih baik dibandingkan lama penyimpanan hari ke 14.  
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Tabel 21. Rangkuman hasil uji lanjut Mann Whitney (Lama penyimpanan) 

Lama Penyimpanan Rata-rata perlakuan Notasi 

Hari ke 0 149,64 a  

Hari ke 7 91,36  b 

sig.                                        0.00  

Hari ke 0 156,91 a  

Hari ke 7 84,09  b 

sig.                                        0.00  

Hari ke 7 128,71 a  

Hari ke 14 112,29  b 

sig.                                        0.35  

 

Hasil penelitian kualitas sensoris pada indikator pengujian rasa pada telur 

asin diperoleh hasil lama penyimpanan yang berbeda berpengaruh terhadap aroma 

pada telur asin (p < 0.05). Berdasarkan uji beda diperoleh hasil tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma telur asin yang paling baik yaitu perlakuan lama 

penyimpanan pasca pengasinan 0 hari dibandingkan lama penyimpanan 7 dan 14 

hari. Perlakuan lama penyimpanan pasca pengasinan 7 hari diperoleh hasil tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa telur asin yang paling baik dibandingkan lama 

penyimpanan 14 hari. Menunjukkan bahwa semakin lama telur asin dengan 

perlakuan disimpan pada suhu ruang kualitas sensoris pada penilaian rasa semakin 

menurun. Menurut Cahyasari, Wikanastri, & Nurrahman (2018) semakin lama 

penyimpanan telur asin maka kadar proteinnya dan kadar air akan semakin 

berkurang dan terjadi penguapan uap air dan gas-gas keluar dari dalam telur 

sehingga meningkatkan derajat keasamanan dan menyebabkan berat telur 

mengalami penurunan sehingga rasa asin menjadi semakin berkurang. Sesuai 

dengan pernyataan Poleh et al., (2018) semakin lama disimpan, maka kualitas dan 

kesegaran telur akan semakin merosot. Kerusakan yang terjadi pada bagian dalam 
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telur adalah karena CO2 yang banyak keluar dan mengakibatkan derajat keasaman 

meningkat. 

2) Kualitas Sensoris (Aroma) 

Hasil uji hipotesis menggunakan statistik non parametrik uji Kruskal 

Wallis dapat dilihat pada Tabel 22.  

Tabel 22. Rangkuman hasil uji Kruskal Wallis (Lama penyimpanan terhadap Aroma) 

Variabel Terikat Variabel Bebas Sig.  Keterangan 

Aroma Lama Penyimpanan 0,00 H0 ditolak 

  

Hasil uji menunjukkan bahwa ada pengaruh lama penyimpanan terhadap 

kualitas sensoris (aroma) pada telur asin. Selanjutnya hasil uji beda Mann 

Whitney dapat dilihat pada Tabel 23. Apabila nilai rata-rata perlakuan lebih tinggi 

maka menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan lama penyimpanan hari 

ke 0 (142,52) lebih baik dibandingakan lama penyimpanan hari ke 7 (98,48), 

selanjutnya lama penyimpanan hari ke 0 (159,25) lebih baik dibandingkan lama 

penyimpanan hari ke 14 (81,75), dan lama penyimpanan hari ke 7 (142,13) lebih 

baik dibandingkan lama penyimpanan hari ke 14 (98,84). Dapat disimpulkan 

perlakuan lama penyimpanan terbaik yaitu 0 hari, kemudian lama penyimpanan 

hari ke 7 lebih baik dibandingkan lama penyimpanan hari ke 14.  

Tabel 23. Rangkuman hasil uji lanjut Mann Whitney (Lama penyimpanan) 

 

Lama Penyimpanan Rata-rata perlakuan Notasi 

Hari ke 0 142,52 a  

Hari ke 7 98,48  b 

sig.                                        0.00  

Hari ke 0 159,25 a  

Hari ke 7 81,75  b 

sig.                                        0.00  

Hari ke 7 142,13 a  

Hari ke 14 98,84  b 

sig.                                        0.00  
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Hasil penelitian kualitas sensoris pada indikator pengujian aroma pada 

telur asin diperoleh hasil lama penyimpanan yang berbeda berpengaruh terhadap 

aroma pada telur asin (p < 0.05). Berdasarkan uji beda diperoleh hasil tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma telur asin yang paling baik yaitu perlakuan lama 

penyimpanan pasca pengasinan 0 hari dibandingkan lama penyimpanan 7 dan 14 

hari. Perlakuan lama penyimpanan pasca pengasinan 7 hari diperoleh hasil tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma telur asin yang paling baik dibandingkan lama 

penyimpanan 14 hari. Menunjukkan bahwa semakin lama telur asin dengan 

perlakuan disimpan pada suhu ruang kualitas sensoris pada penilaian aroma 

semakin menurun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Astati (2018), 

perubahan tingkat aroma minuman selama penyimpanan disebabkan karena 

senyawa dari bahan yang ditambahkan bersifat volatile (mudah menguap)selain 

itu Ardiansyah, Karo-karo, & Limbong (2014) menjelaskan bahwa penyimpanan 

yang semakin lama menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah mikroba 

sehingga menghasilkan aroma yang tidak disukai panelis. 

 

4.2.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Hasil penelitian pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan alami dan 

lama penyimpanan yang berbeda terhadap jumlah koloni mikroba dan kualitas 

sensoris pada telur asin ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang 

mendukung proses pembelajaran materi IPA Terpadu pada Kurikulum 2013, SMP 

kelas VIII pada KD 3.7 yaitu mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam 

makanan dan minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika 
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serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sumber belajar merupakan sesuatu yang 

mendukung proses belajar, termasuk bahan belajar serta lingkungannya (Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007). Menurut (Suhardi, 2012 dalam Munajah 

dan Susilo, 2015), penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan 

melalui beberapa syarat-syarat sumber belajar antara lain kejelasan potensi, 

kejelasan tujuan pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan informasi, kejelasan 

pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan. Hasil penelitian dapat memenuhi 

syarat syarat tersebut dan dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Kejelasan potensi 

- Adanya senyawa antimikroba yang sering ditemukan dilingkungan sekitar 

seperti lengkuas merah, temulawak dan kunyit putih yang mana dapat 

dimanfaatkan sebagai pengawet produk olahan pangan seperti telur asin. 

- Dapat menerapkan prosedur kerja ilmiah yang terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu merumuskan masalah, tujuan, manfaat,mengumpulkan data, 

mengolah data, memberikan informasi melalui data, menunjukkan sikap 

ilmiah dan bagaimana cara memanfaatkan bahan alami sebagai bahan 

pengawet alami. 

b. Kejelasan tujuan pembelajaran 

- Proses penelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif dan 

psikomotorik sehingga serangkaian kegiatan penelitian dapat 

mengembangkan ketiga aspek tersebut. 

- Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan silabus, hasil penelitian dapat 

menambah khazanah keilmuan dan melengkapi sub materi zat aditif pada 
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kompetensi dasar 3.7 tersebut, yang mana terdapat materi tentang 

pengawetan, namun pada Buku Siswa Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 

hanya terdapat penjelasan materi tentang pengawet buatan saja, sedangkan 

pengawetan terbagi menjadi dua macam yaitu secara alami dan buatan 

sehingga tujuan pembelajaran mampu dicapai. 

c. Kejelasan sasaran 

- Sasarannya yaitu bahan alami lengkuas merah, temulawak dan kunyit putih 

yang diproses menjadi ekstrak dapat dibuktikan mampu menjadi pengawet 

alami. Kemampuannya dapat dilihat jumlah koloni dan sifat 

organoleptiknya, dengan melihat pertumbuhan bakteri yang tumbuh dan 

daya terima panelis terhadap telur asin yang telah diberi perlakuan. 

d. Kejelasan informasi 

- Hasil penelitian merupakan fakta yang dapat dikembangkan menjadi 

konsep, yang dapat memberikan informasi berupa kandungan dari bahan 

alami yang berperan sebagai antimikroba dan menambah cita rasa sehingga 

berpengaruh terhadap penurunan jumlah koloni mikroba dan kualitas 

sensoris pada telur asin. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

- Pengamatan mengenai pengaruh penambahan bahan alami dapat dilakukan 

oleh siswa SMP dengan pedoman buku petunjuk kerja laboratorium, 

pengamatan dilakukan oleh pihak laboran instansi terkait.  
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f. Kejelasan perolehan 

- Dapat mengembangkan keterampilan melalui merumuskan masalah, 

pengamatan, memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. 

- Dapat mengembangkan sikap kritis, jujur, bekerja sama, 

bertanggungjawab, tekun dan teliti dalam mengamati atau meneliti 

pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan alami dan lama 

penyimpanan yang berbeda terhadap jumlah koloni mikroba dan kualitas 

sensoris pada telur asin. 

- Dapat mengembangkan konsep yaitu berdasarkan fakta hasil penelitian 

senyawa antimikroba yang ada pada bahan alami seperti lengkuas merah, 

temulawak dan kunyit putih dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan.   

 

4.3. Kesimpulan Umum 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan 

alami dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni mikroba dan kualitas 

sensoris pada telur asin sebagai sumber belajar biologi diperoleh hasil bahwa 

penambahan ekstrak berbagai jenis bahan alami seperti lengkuas merah, kunyit 

putih dan temulawak berpengaruh terhadap penurunan jumlah koloni mikroba dan 

tingkat kesukaan atau daya terima panelis terhadap rasa dan aroma pada telur asin. 

Lama penyimpanan juga memiliki pengaruh yang nyata terhadap jumlah koloni 

mikroba dan daya terima panelis terhadap rasa dan aroma pada telur asin. 

Semakin lama penyimpanan telur asin pada suhu ruang menyebabkan semakin 

meningkatnya jumlah koloni mikroba yang tumbuh, seiring dengan pertumbuhan 
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mikroba yang semakin meningkat, daya terima panelis terhadap telur asin yang 

diberi perlakuan juga semakin menurun. Sebaliknya, telur asin dengan jumlah 

koloni mikroba terendah memiliki tingkat kesukaan panelis yang tinggi.  Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian pada penambahan ekstrak lengkuas 

merah pada telur asin memiliki jumlah koloni mikroba paling rendah (44,43x10
5
 

CFU/ml) dan daya terima panelis tertinggi yaitu dengan rerata 5,9 (sangat suka). 

Sementara itu pada penambahan ekstrak temulawak pada telur asin memiliki 

jumlah koloni tertinggi (21,93 x10
6 

CFU/ml) dan daya terima panelis lebih rendah 

yaitu 5,0 (suka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


