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RINGKASAN

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, 
karena zat ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein terdiri 
atas rantai-rantai asam amino, yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida.
Spektrofotometri visible merupakan metode analisis untuk mengukur konsentrasi 
suatu senyawa berdasarkan kemampuan senyawa tersebut mengabsorbsi 
cahaya tampak (visible). Putih telur disebut juga dengan albumen, yaitu bagian 
telur yang kaya protein. Analisa kadar protein dilakukan pada putih telur dengan 
jenis telur yang berbeda yaitu telur ayam potong, telur ayam kampung dan telur 
burung puyuh. Larutan standar yang digunakan adalah bovin serum albumin. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan metode biuret, dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar absorbansi maka semakin besar pula 
konsentrasinya. Persamaan linier yang didapat adalah y = 0,044x + 0,002, 
dengan nilai R2 = 0,999. Rata-rata kadar protein yang lebih tinggi terdapat pada 
putih telur puyuh yaitu 2,324 ppm. 

Kata kunci : Protein, Spektrofotometri,Putih Telur 
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ABSTRACT

Protein is a nutrient that is essential for the body, because these substances 
work as a builder substance and regulators. Proteins consist of chains of amino acids, 
which are bound to one another in peptide bonds. Visible spectrophotometry is a 
method of analysis to measure the concentration of a compound based on the 
compound's ability to absorb visible light. Egg white is also called the albumen, which is 
part of protein-rich eggs. Analysis carried out on the protein content of egg whites with 
different types of eggs are free range chicken egg, broiler chicken egg and quail eggs. 
Standard solutions used were bovine serum albumin. Based on the results of studies 
that have been conducted with the biuret method, it can be concluded that the greater 
the absorbance the greater the concentration. Linear equation obtained is y = 0,044x + 
0,002, with a value of R2 = 0.999. On average a higher protein content contained on 
quail egg white is 2,324 ppm.
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