
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telur itik merupakan sumber protein hewani yang bergizi tinggi, 

memiliki rasa enak dan mudah dicerna tubuh. Tingginya kandungan gizi yang 

dimiliki menyebabkan telur itik mudah mengalami kerusakan, baik kerusakan 

secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 

tindakan untuk memperlama daya simpan telur itik, salah satunya dengan 

mengolah telur itik menjadi telur asin menggunakan metode penggaraman kering. 

Metode penggaraman kering adalah metode pengasinan yang dilakukan dengan 

membalut telur menggunakan adonan pasta yang terdiri dari serbuk batu bata, 

garam dan air. Metode penggaraman kering lebih banyak disukai karena 

menghasilkan telur asin dengan mutu yang bagus, warna yang menarik serta cita 

rasa yang lebih enak (Hastuti, 2010). Untuk meningkatkan kualitas telur asin yang 

dihasilkan, maka pada proses pembuatan telur asin dapat ditambahkan bahan-

bahan alami yang bersifat antioksidan seperti daun cincau hitam.  

Cincau hitam (Mesona palustris BL) merupakan tanaman yang berbentuk 

perdu dan banyak ditemukan di Indonesia. Daun cincau hitam mengandung 

senyawa bioaktif polifenol, flavonoid, tanin, glikosida saponin, oleanolic acid, 

ursolic acid dan caffeic acid yang bersifat antioksidan, antikanker, antimutagenik, 

antihipertensi, antidiabetes dan imunomodulator (Septian dan Widyaningsih, 

2014). Daun cincau hitam mengandung senyawa antioksidan sebesar 57,85% dan 

polifenol sebesar 304,96 ppm. Polifenol merupakan senyawa turunan fenol yang 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkap dan 

mengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion logam (Nurlaela, 2015). Menurut 

Adriyanto, Andriani dan Widowati (2013), bahan alami sumber antioksidan lain 

yang dapat ditambahkan pada pembuatan telur asin yaitu ekstrak kayu manis. 

Ekstrak kayu manis ditambahkan dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15% dan 

20%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak kayu manis dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan sehingga mampu memperlama daya simpan 



dan meningkatkan kualitas telur asin. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan daun cincau hitam (Mesona 

palustris BL) pada telur asin terhadap kadar air, tekstur, pH dan aktivitas 

antioksidan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa persentase terbaik 

penambahan daun cincau hitam (Mesona palustris BL) pada telur asin terhadap 

kadar air, tekstur, pH dan aktivitas antioksidan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase terbaik 

penambahan daun cincau hitam (Mesona palustris BL) pada telur asin terhadap 

kadar air, tekstur, pH dan aktivitas antioksidan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat 

mengenai pengawetan telur asin dan dapat menjadi pilihan dalam 

pembuatan telur asin. 

2. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan dalam upaya pengawetan telur 

asin untuk meningkatkan kualitas telur asin. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Kerangka Pikir 

Pengawetan telur itik dilakukan dengan cara mengolah telur menjadi 

telur asin dengan menggunakan metode pengasinan. Metode pengasinan 

dibedakan menjadi dua yaitu metode kering dan metode basah. Metode kering 

adalah metode pengasinan yang dilakukan dengan membalut telur menggunakan 

adonan pasta yang terdiri dari serbuk batu bata, garam dan air. Sedangkan metode 

basah adalah metode pengasinan dengan cara merendam telur itik kedalam larutan 

garam. Metode kering lebih banyak disukai karena menghasilkan telur asin 

dengan rasa asin yang cukup, kuning telur berwarna kemerah-merahan, terkesan 

masir, bagian tepi sedikit berminyak, warna yang menarik serta cita rasa yang 

lebih enak. Berbeda dengan metode kering, menurut Lesmayati dan Rohaeni 

(2014) pada metode basah telur asin yang dihasilkan memiliki putih telur yang 

berlubang-lubang (keropos). Pada penelitian ini dilakukan penambahan bahan 

alami sumber antioksidan yaitu daun cincau hitam untuk meningkatkan kualitas 

telur asin. 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) merupakan salah satu dari jenis 

tanaman cincau yang banyak ditemukan di Indonesia. Dibandingkan dengan 

cincau hijau dan cincau perdu, tanaman cincau hitam memiliki senyawa 

antioksidan yang lebih tinggi. Bagian tanaman cincau hitam yang digunakan 

adalah bagian daun. Daun cincau hitam mengandung senyawa polifenol, 

flavonoid, tanin, glikosida saponin, terpenoid dan steroid yang berfungsi sebagai 

antioksidan, antikanker, antimutagenik, antihipertensi, antidiabetes dan 

imunomodulator (Septian dan Widyaningsih, 2014). Selain itu kandungan tanin 

dan glikosida saponin yang dimikili daun cincau hitam berfungsi sebagai anti 

bakteri yang dapat menghambat aktivitas mikroorganisme yang dapat 

menurunkan kualitas telur. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai 

pengaruh penambahan daun cincau hitam (Mesona palustris BL) pada telur asin 

terhadap kadar air, tekstur, pH dan aktivitas antioksidan. Skema kerangka pikir 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan daun cincau hitam 

(Mesona palustris BL) pada telur asin diduga berpengaruh terhadap kadar air, 

tekstur, pH dan aktivitas antioksidan. 
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