IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Interaksi Pengolesan Minyak Nabati dan Lama Penyimpanan
terhadap Kualitas Telur Puyuh
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang sangat
nyata (P<0,01) antara jenis minyak dan lama penyimpanan dalam memberikan
pengaruh pada rongga udara dan pH putih telur namun tidak terdapat interaksi
(P>0,05) antara jenis minyak dan lama penyimpanan dalam memberikan pengaruh
pada berat telur, indeks putih telur, indeks kuning telur dan Haugh Unit.
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Gambar 1. Grafik interaksi rongga udara
Pengolesan minyak nabati dan lama penyimpanan memiliki interaksi yang
sangat nyata terhadap rongga udara dibuktikan pada Gambar 1 yang menunjukkan
bahwa pengolesan dengan minyak kelapa mampu mempertahankan kestabilan
kenaikan tinggi rongga udara sampai minggu ke-2 namun pada minggu ke-3 naik
secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa pengolesan minyak kelapa sebagai
metode pengawetan telur hanya mampu mempertahankan kualitas rongga udara
sampai minggu ke-2 saja. Kualitas minyak sebagai bahan pelapis pengawetan
dapat dipengaruhi oleh nomer karbon atom dan kandungan vitamin E minyak
tersebut (White, 2008; Yang dan Chen, 2001). Minyak kelapa memiliki nomer
karbon atom dan kandungan vitamin E paling sedikit diantara minyak nabati yang
lain sehingga minyak kelapa memiliki kemampuan untuk mempertahankan tinggi
rongga udara yang lebih rendah pula (Debeaufort and Voilley, 2009; FAO, 1999).
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Gambar 2. Grafik interaksi pH putih telur
Pengolesan minyak nabati dan lama penyimpanan memiliki interaksi yang
sangat nyata terhadap pH putih telur dibuktikan pada Gambar 2 yang
menunjukkan bahwa pada pengolesan minyak nabati di penyimpanan minggu ke1 mengalami penurunan pH kemudian naik sampai minggu ke-3 sedangkan pH
pada tanpa pengolesan minyak di penyimpanan minggu ke-1 mengalami kenaikan
drastis namun stabil di penyimpanan hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa
pengolesan

minyak

nabati
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telur

hanya

mampu

mempertahankan kualitas pH putih telur sampai minggu ke-1 saja. Selaras dengan
penelitian Dada et al. (2018) yang menunjukkan bahwa pengolesan minyak nabati
mampu mempertahankan pH putih telur hingga minggu ke-2 pada suhu 18˚C.
Namun, pH pada telur tanpa pengolesan minyak mengalami kenaikan drastis
sampai hari penyimpanan ke-7 kemudian stabil sampai minggu ke-3, hal ini
selaras dengan penelitian yang telah dilakuan Sánchez et al. (2009) bahwa pH
putih telur puyuh segar 7,9 kemudian naik menjadi 9,2 pada hari ke 10 dan terus
konsisten sampai hari ke 60.
Berat telur, indeks putih telur, indeks kuning telur dan haugh unit memiliki
interaksi yang tidak nyata karena minyak kelapa, minyak kelapa sawit dan minyak
kedelai merupakan pelapis berbasis lemak yang memiliki sifat yang sama yaitu
hidrofobik (Jirawatjunya, 2013). Lipid merupakan senyawa yang dapat
menurunkan laju transmisi uap air dikarenakan memiliki polaritas yang rendah
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(Elfiana, 2016). Selain itu, telur disimpan dengan jangka waktu yang sama
sehingga membentuk grafik kualitas telur yang hampir sama pula.

B. Pengaruh Pengolesan Minyak Nabati terhadap Kualitas Telur
Puyuh
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengolesan minyak nabati
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap berat telur, rongga
udara, pH putih telur, indeks putih telur, indeks kuning telur namun berpengaruh
tidak nyata (P>0,05) terhadap haugh unit.
Tabel 4. Pengaruh faktor jenis minyak nabati
Tanpa
Minyak
Peubah
Pengolesan
Sawit
a
Berat Telur
10,99 ±0,58 11,49b±0,49
Rongga
4,76b±2,35
2,35a±1,14
Udara
pH Putih
9,76c±0,30 9,34ab±0,31
Telur
Indeks
0,045a±0,02 0,055b±0,01
Putih Telur
Indeks
Kuning
0,210a±0,122 0,282b±0,11
Telur
Haugh unit
74,19±5,30
75,72±3,81

Minyak
Minyak
P value
Kelapa
Kedelai
<0,01
11,43b±0,62 11,65b±0,52
2,76a±2,16

2,25a±1,04

<0,01

9,37b±0,38

9,20a±030

<0,01

0,054b±0,02 0,056b±0,02

<0,01

0,265b±0,11 0,277b±0,11

<0,01

75,48±4,16

76,28±3,98

>0,05

a,b,c

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01).

Berat telur puyuh yang diberi perlakuan pengolesan minyak nabati sebagai
metode pengawetan memiliki hasil yang berbeda sangat nyata dibandingkan
dengan perlakuan tanpa pengolesan minyak namun antar minyak nabati
menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Selaras dengan penelitian
Nongtaodum et al. (2013) bahwa berat telur pada pengolesan berbagai minyak
nabati memiliki perbedaan yang tidak nyata. Penurunan berat telur dapat dihambat
diduga karena pori-pori pada kerabang telur tertutupi oleh lapisan tipis minyak
nabati yang merupakan bahan pelapis berbasis lemak yang bersifat hidrofobik
sehingga dapat mencegah hilangnya kandungan air dan gas pada telur
(Jirawatjunya, 2013; Eddin et al., 2019).
Perlakuan pengolesan minyak nabati memberikan hasil yang signifikan
jika dibandingkan dengan tanpa pengolesan minyak terhadap rongga udara namun
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antar minyak nabati menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Selaras dengan
penelitian Nongtaodum et al. (2013) menunjukkan bahwa telur yang diolesi
minyak nabati memiliki rongga udara yang lebih kecil jika dibandingkan dengan
tanpa pengolesan pada penyimpanan minggu kelima. Hal ini dikarenakan ukuran
rongga udara sangat erat kaitannya dengan penurunan bobot telur. Menurut Jazil
(2013), peningkatan ukuran rongga udara disebabkan oleh penyusutan berat telur
yang diakibatkan penguapan air dan pelepasan gas yang terjadi selama
penyimpanan. Selain itu, kandungan vitamin E pada minyak nabati memiliki
pengaruh terhadap kualitas telur karena berbasis lemak dan sebagai antioksidan
yang dapat mempertahankan keutuhan kerabang telur dan membran vitelin
sehingga mampu menghambat kerusakan telur (Yang dan Chen, 2001; Wolf,
2005).
Analisis data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kualitas pH yang paling
baik terdapat pada pengolesan minyak kedelai dan minyak sawit walaupun
minyak sawit berbeda tidak nyata dengan minyak kelapa akan tetapi secara
keseluruhan pengolesan minyak efektif untuk mempertahankan pH dibandingkan
tanpa pengolesan, selaras dengan pendapat Wardy et al. (2010) bahwa pengolesan
minyak merupakan metode yang efektif untuk menghalangi penguapan air dan
pelepasan gas sehingga pH putih telur dapat dipertahankan. Hilangnya gas CO2
pada telur menyebabkan konsentrasi ion bikarbonat menjadi turun dan sistem
buffer menjadi rusak sehingga akan mengakibatkan kenaikan pH (Harahap, 2007).
Pengolesan minyak pada kerabang telur dapat meminimalisir pelepasan CO2 lebih
lama dibandingkan dengan tanpa pengolesan yang diduga terjadi karena
pengolesan minyak mampu mengurangi permeabilitas CO2 pada kerabang telur.
Menurut Debeaufort dan Voilley (2009), kandungan asam miristat yang ada di
minyak kelapa memiliki kemampuan permeabilitas yang paling rendah
dibandingkan kandungan asam lemak yang ada pada minyak sawit dan kedelai.
Selain itu, minyak berkemungkinan teroksidasi menjadi asam lemak terbang dan
bermigrasi ke dalam putih telur sehingga pH dapat dipertahankan (Biladeau dan
Keener, 2009).
Perlakuan pengolesan minyak nabati memberikan hasil yang signifikan
jika dibandingkan dengan tanpa pengolesan minyak terhadap indeks putih telur.
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Kenaikan pH putih telur menyebabkan kerusakan serabut ovomucin (yang
memberikan tekstur kental) sehingga mengakibatkan kekentalan putih telur
menurun (Jazil, 2013). pH putih telur pada telur yang diberi pengolesan minyak
nabati memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa pengolesan
minyak sehingga menyebabkan indeks putih telur pada pengolesan minyak nabati
memiliki kualitas yang lebih baik pula. Selaras dengan penelitian Saputri (2011)
bahwa telur yang diberi pengolesan minyak kelapa dapat mempertahankan indeks
putih telur dibandingkan tanpa pengolesan.
Indeks kuning telur pada perlakuan pengolesan minyak nabati memiliki
hasil yang berbeda sangat nyata jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa
pengolesan namun antar minyak nabati menunjukkan hasil yang berbeda tidak
nyata. Indeks kuning telur adalah suatu pengukuran yang memperlihatkan
kekuatan membran vitelin dan kebulatan bentuk dari kuning telur (Stadelman,
1995) sehingga semakin tinggi nilai indeks kuning telur maka semakin bagus
kualitas telur. Tekanan osmotik kuning telur lebih besar dari putih telur sehingga
air dari putih telur berpindah menuju kuning telur. Perpindahan air secara terus
menerus akan menyebabkan viskositas kuning telur menurun sehingga kuning
telur menjadi pipih kemudian akan pecah (Romanoff dan Romanoff, 1963). Lebih
jauh dinyatakan bahwa pemindahan air ini tergantung pada kekentalan putih telur.
Kuning telur akan menjadi semakin lembek sehingga indeks kuning telur
menurun, kemudian membran vitelin akan rusak dan menyebabkan kuning telur
pecah (Purdiyanto dan Riyadi, 2018). Pengolesan minyak nabati memiliki nilai
vitelline membrane strength (VMS) 14% lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa
pengolesan (Biladeau dan Keener, 2009) sehingga dapat dibuktikan bahwa
pengolesan minyak nabati dapat meminimalisir penurunan indeks kuning telur
berdasarkan VMS.
Hasil analis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pengolesan telur
menggunakan minyak nabati berpengaruh tidak nyata terhadap haugh unit. Hal
tersebut disebabkan minyak nabati belum mampu menutup pori-pori telur dengan
baik sehingga mengakibatkan terjadinya penguapan air dan CO2. Selain itu, nilai
haugh unit erat kaitannya dengan putih telur. Semakin rendah tinggi putih telur,
maka nilai haugh unit semakin rendah. Nilai haugh unit telur pada masing-masing
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sebagian kecil penguapan gas-gas seperti CO2, NH3, N2, dan sedikit H2S akibat
degradasi komponen protein telur (Kurtini et al., 2011).
Perlakuan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang sangat nyata
terhadap rongga udara. Rongga udara semakin meningkat per minggu dari 1,57
mm menjadi 4,70 mm. Seiring dengan menurunnya bobot telur maka rongga
udara akan semakin naik dikarenakan isi dari telur tersebut yang sudah menguap
melalui pori-pori kerabang telur. Menurut Samli et al. (2005), yang juga
menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan maka rongga udara semakin
bertambah besar. Peningkatan ukuran rongga udara menurut Jazil (2013)
disebabkan oleh penyusutan berat telur yang diakibatkan penguapan air dan
pelepasan gas yang terjadi selama penyimpanan. Seiring bertambahnya umur,
telur akan kehilangan cairan dan isinya semakin menyusut sehingga memperbesar
rongga udara.
Perlakuan lama penyimpanan memberikan hasil yang signifikan terhadap
pH putih telur, terlihat pada Tabel 5 bahwa pH putih telur masih mampu
dipertahankan hingga minggu pertama kemudian naik pada minggu kedua dan
ketiga. pH putih telur meningkat dari 9,34 menjadi 9,57 selama penyimpanan
yang berarti pH telur semakin basa. Menurut Sánchez et al. (2009), pH putih telur
puyuh segar 7,9 kemudian naik menjadi 9,2 pada hari ke-10 sampai hari ke-60
penyimpanan. Putih telur mengalami kehilangan air dan gas CO2 selama
penyimpanan (Yuwanta, 2010). Penggantian CO2 yang hilang ini dilakukan
dengan pemecahan bikarbonat dimana bikarbonat berfungsi sebagai buffer.
Bikarbonat yang semakin menurun menyebabkan sistem buffer menjadi menurun
sehingga pH putih telur meningkat (Saputri, 2011).
Perlakuan lama penyimpanan memberikan hasil yang signifikan terhadap
indeks putih telur, terlihat pada Tabel 5 bahwa indeks putih telur masih mampu
dipertahankan hingga minggu pertama kemudian menurun sampai minggu ketiga
yaitu dari 0,07 menjadi 0,04 selama penyimpanan. Menurut Romanoff dan
Romanoff (1963), indeks putih telur yang baru diperoleh bervariasi antara 0,0500,174. Lama penyimpanan menyebabkan nilai penurunan indeks putih telur. Hal
ini disebabkan ovomucin yang telah pecah dengan adanya pH yang meningkat
selama penyimpanan. Sesuai dengan pernyataan Buckle et al. (1987) bahwa
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indeks putih telur menurun karena penyimpanan, disebabkan pemecahan
ovomucin yang dipercepat dengan pH yang tinggi. Selain itu, hilangnya CO2 dan
air selama penyimpanan mengakibatkan kemampuan mengikat protein berkurang,
maka putih telur menjadi encer sehingga indeks putih telur pun menjadi menurun
sesuai dengan pernyataan Romanoff dan Romanoff (1963) bahwa selama
penyimpanan air dan gas-gas dalam putih telur dapat keluar melalui pori-pori
kerabang.
Perlakuan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang sangat nyata
terhadap indeks kuning telur. Indeks kuning telur semakin menurun dari 0,40
menjadi 0,14 seiring lamanya penyimpanan. Data yang dihasilkan selaras dengan
penelitian Dudusola (2009) bahwa nilai indeks kuning telur 0,4 pada 0 hari
menurun menjadi 0,1 pada 21 hari dengan suhu ruang 32˚C. Semakin encer putih
telur maka kandungan air dalam putih telur juga semakin banyak, sehingga air
yang berpindah menuju kuning telur juga semakin banyak. Perpindahan air dari
putih telur menuju kuning telur disebabkan oleh tekanan osmotik kuning telur
yang lebih tinggi dari putih telur. Perpindahan air secara terus menerus akan
menyebabkan penurunan kekuatan membran vitelin sehingga kuning telur
menjadi pipih kemudian akan pecah (Saputri, 2011). Berdasarkan pendapat
Hunton (1995), membran vitelin memiliki sifat permeabilitas ditunjukkan oleh
mudahnya air yang masuk dari putih telur. Setelah kekuatan membran vitelin
semakin menurun akibat dari putih telur yang encer kemudian dapat masuk ke
dalam kuning telur sehingga ketinggian kuning telur menurun, diameter kuning
telur semakin melebar dan kuning telur lebih lembek.
Perlakuan lama penyimpanan memberikan hasil yang signifikan terhadap
haugh unit, terlihat pada Tabel 5 bahwa haugh unit masih mampu dipertahankan
hingga minggu pertama kemudian menurun sampai minggu ketiga. Haugh unit
dihitung berdasarkan hubungan antara ketebalan putih telur dan berat telur yang
nilainya akan terus menurun seiring bertambahnya masa simpan (Jirawatjunya,
2013). Semakin tinggi nilai haugh unit maka kualitas putih telur akan semakin
bagus (Stadelman, 1995; Adamiec et al., 2002). Penurunan nilai haugh unit
seiring lamanya penyimpanan ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai yang dihasilkan
cukup jauh dari nilai rataan HU telur puyuh pada literatur Fadilla et al. (2019)
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