
1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Itik 

 Telur itik merupakan bahan pangan yang cukup sempurna yang sangat 

akrab dengan kehidupan sehari-hari, dimana telur itik mengandung zat gizi yang 

tinggi dan mudah dicerna, kaya protein, lemak dan zat-zat lain yang dibutuhkan 

tubuh (Novia, Melia dan Ayuza, 2011). Kriteria telur itik yang berkualitas baik 

antara lain, telur berukuran seragam, bentuk kulit bagus, warna bersih, posisi 

kuning telur ditengah dan tidak terdapat bercak atau noda darah, telur utuh bulat, 

dan tidak retak atau pecah kulitnya (Lesmayati dan Rohaeni, 2014). 

Telur itik memiliki sifat yang mudah rusak karena tingginya kandungan 

gizi didalamnya sehingga merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan 

mikroorganisme. Tindakan agar masa simpan telur dapat diperpanjang dilakukan 

dengan pengawetan dan pengolahan. Pengawetan secara tradisional yang selama 

ini dikenal di Indonesia adalah pengasinan. Tujuan dari pengasinan yaitu dapat 

memperpanjang daya simpan, menghilangkan bau amis dan penganekaragaman 

bahan pangan telur itik (Hastuti, 2010). Secara umum, kandungan gizi telur segar 

dan telur asin dapat dilihat pada Tabel 1: 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Telur Segar dan Telur Asin 

Komposisi Telur Ayam Telur Itik Segar Telur Itik Asin 

Kalori (kal) 162 189 195 

Protein (g) 12,8 13,1 13,6 

Lemak (g) 11,5 14,3 13,6 

Karbohidrat (g) 0,7 0,8 1,4 

Kalsium (mg) 54 56 120 

Fosfor (mg) 180 175 157 

Besi (mg) 2,7 2,8 1,8 

Vitamin A (IU) 900 1230 841 

Vitamin B (mg) 0,10 0,18 0,28 

Air (g) 74 70,8 66,5 

Sumber: Putri (2011). 
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2.2 Telur asin 

 Telur asin adalah salah satu produk pengawetan yang dapat ditemukan di 

beberapa negara, misalnya Indonesia, Cina dan Taiwan. Keuntungan dari proses 

pengasinan pada telur asin disamping untuk pengawetan adalah untuk 

meningkatkan cita rasa, yaitu rasa masir atau berpasir yang didapatkan dari 

kuning telur (Wulandari, 2004). 

Telur yang biasa digunakan dalam pembuatan telur dengan metode 

pengasinan yaitu telur itik karena mempunyai pori-pori kulit yang lebih besar 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya, sehingga kemampuannya dalam 

menyerap air sangat mudah dan sangat baik jika diolah menjadi telur asin (Faiz, 

Thohari dan Purwadi, 2014). Menurut Arunlertaree, Kaewsomboon, Kumsopa, 

Pokethitiyook and Panyawathanakit (2007) kulit telur asin memiliki jumlah pori 

yang lebih banyak dan ukuran yang lebih besar daripada pori kulit telur ayam 

rebus. Ukuran pori pada telur asin yaitu 0,2-0,4 µm. 

 Metode pengasinan ada dua yang pertama perendaman dengan larutan 

garam jenuh dan kedua pemeraman dengan mencampurkan garam dan serbuk 

batu bata. Keunggulan dari pembuatan telur asin dengan pemeraman yaitu telur 

asin yang lebih bagus mutunya, warna yang dihasilkan lebih menarik serta 

memiliki cita rasa yang lebih enak, tetapi proses pembuatan lebih rumit dan waktu 

yang diperlukan lebih lama. Umumnya lama proses yang dilakukan dalam 

pembuatan telur asin adalah 14 hari (Hastuti, 2010). Telur asin berkualitas 

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

masir, dan bagian tepinya sedikit berminyak, warna putih telur kekuning-

kuningan, serta aroma dan rasanya enak (Syahidah, Ariviani dan Kawiji, 2014). 

 

2.3 Daun Cincau Hitam 

 Cincau hitam (Mesona palustris BL) yang sering dikenal sebagai 

janggelan merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam suku Labiate. 

Tanaman ini berbentuk perdu tinggi antara 30–60 cm dan tumbuh baik di daerah 

yang mempunyai ketinggian 75-2300 meter di atas permukaan laut, serta dapat 

tumbuh baik pada musim kemarau maupun penghujan. Tanaman cincau hitam 

banyak terdapat di Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, Jawa, Bali, Lombok, 
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Sumbawa dan Sulawesi. Ciri-ciri tanaman ini adalah berbatang kecil dan ramping, 

pada ujung batang tumbuh batang-batang kecil, ada yang tumbuh menjalar ke 

tanah dan ada pula yang tegak. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang lonjong 

dan berujung runcing. Bentuk bunganya mirip dengan kembang kemangi 

berwarna merah muda atau putih keunguan (Widyaningsih, 2007). 

 Bagian tanaman cincau hitam yang mempunyai kegunaan adalah bagian 

daun dan bagian batangnya yang dapat menghasilkan ekstrak gel cincau yang 

lebih banyak. Pembudidayaan tanaman ini sangat mudah karena tidak 

memerlukan pemeliharaan secara khusus, karena setelah berumur 3–4 bulan 

tanaman bisa dilakukan pemanenan (Tasia dan Widyaningsih, 2014). Menurut 

Senditya, Hadi, Estiasih dan Saparianti (2014) klasifikasi dari tanaman cincau 

hitam adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermathophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Lamiales 

Famili   : Lamiaceae 

Genus   : Mesona 

Spesies  : Mesona palustris BL 

 

 

Gambar 2. Daun Cincau Hitam 

Sumber: Rahmawansyah (2006). 
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2.3.1 Komposisi dan Manfaat Daun Cincau Hitam 

 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. Imunomodulator membuat sistem imun tubuh lebih aktif dalam 

menjalankan fungsinya. Senyawa bioaktif pada cincau hitam dapat bersifat 

sebagai imunomodulator karena mampu meningkatkan proliferasi sel limfosit 

(Septian dan Widyaningsih, 2014). Menurut Arditiana, Rochmawati, 

Widinugroho, Puspitasari dan Widyaningsih (2015) cincau hitam (Mesona 

palustris BL) merupakan bahan pangan tradisional yang mengandung antioksidan 

yang secara empiris berkhasiat sebagai obat. Beberapa komponen aktif cincau 

hitam yang memiliki nilai fungsional diantaranya flavonoid, polifenol, tanin, 

glikosida saponin, terpenoid dan steroid. Menurut Zulaekah dan Widiyaningsih 

(2005), senyawa tanin dari ekstrak suatu tanaman berfungsi untuk menyamak kulit 

telur sehingga mengurangi penguapan air pada telur. 

 Fenol merupakan zat antioksidan dari golongan antioksidasi pemutus 

rantai yang akan memotong perbanyakan reaksi berantai sehingga akan 

mengendalikan dan mengurangi peroksidasi lipid manusia dimana peroksidasi 

lipid merupakan reaksi rantai dengan berbagai efek yang berpotensial merusak 

dan juga merupakan sumber radikal bebas. Polifenol merupakan senyawa turunan 

fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Fungsi polifenol sebagai 

penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion logam sedangkan 

flavonoid merupakan antioksidan yang potensial untuk mencegah pembentukan 

radikal bebas. Senyawa tersebut mempunyai sifat anti bakteri dan anti virus 

(Nurlaela, 2015). Cincau hitam mempunyai kandungan polifenol sebesar 304,96 

ppm dan aktivitas antioksidan sebesar 57,85%. Senyawa fenolik yang terbesar 

didalam ekstrak cincau hitam adalah asam kafeat yang bersifat efektif terhadap 

virus, bakteri, dan fungi (Yulianto dan Widyaningsih, 2013).  

Daun cincau hitam memiliki pH yang asam namun cenderung netral 

yaitu 6,93 (Granita, 2013). Menurut Maslukhah, Widyaningsih, Waziiroh, 

Wijayanti dan Srihervyna (2016) ekstrak air cincau hitam mengandung senyawa 

biokatif yang bersifat antioksidan dan hidrokoloid berupa komponen pembentuk 
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gel atau gum. Kandungan antioksidan pada cincau hitam dipercaya lebih tinggi 

dari vitamin E. Kandungan antioksidan inilah yang menyebabkan cincau hitam 

memiliki banyak khasiat, antara lain mampu menurunkan tekanan darah tinggi, 

mengobati diare, menurunkan kolesterol dan mengobati penyakit gangguan hati 

(Fauzziyah, Widyaningsih dan Widyastuti, 2016). Secara umum, kandungan gizi 

daun cincau hitam tiap 100 g bahan dapat dilihat pada Tabel 2: 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Daun Cincau Hitam 

Komponen Kimia Jumlah per 100 gram 

Kalori 122 kal 

Protein 6 gram 

Lemak 1 gram 

Karbohidrat 26 gram 

Kalsium 0,1 gram 

Fosfor 0,1 gram 

Besi 0,0033 gram 

Vitamin A 10,75 SI 

Vitamin B1 0,08 gram 

Vitamin C 0,017 gram 

Air 66,0 gram 

Bahan yang dapat dicerna (%) 40 

Sumber: Wahyono, Fitriani dan Widyaningsih (2015). 

 

2.4 Kadar Air 

Air merupakan komponen terpenting dalam suatu bahan pangan. Kadar 

air yang terdapat pada bahan sangat penting dalam mempertahankan daya simpan 

bahan tersebut. Selain itu, kadar air dalam bahan pangan juga ikut berperan dalam 

pembentukan sifat organoleptik produk. (Tidore, Mamuaja dan Koapaha, 2017). 

Kadar air pada telur asin digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Kadar air yang 

rendah menyebabkan telur menjadi awet (Putri, 2011).  

Kadar air pada telur dipengaruhi oleh metode perendaman dan lama 

penyimpanan. Kadar air putih telur hasil perendaman dengan tekanan, lebih tinggi 

nilainya dibandingkan kadar air putih telur hasil perendaman tanpa tekanan. Kadar 

air putih telur mengalami penurunan selama penyimpanan. Penguapan air 

ditentukan oleh diameter dan jumlah pori-pori kulit telur, suhu, RH, dan tekanan 

udara selama penyimpanan (Wulandari, 2004). Menurut Agustina, Thohari dan 
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Rosyidi (2013), perlakuan lama simpan telur memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai kadar air putih telur. Lama simpan telur pada suhu ruang 

dapat menyebabkan putih telur mengalami penurunan kadar air. Penurunan itu 

terjadi karena disebabkan adanya penguapan air pada telur sehingga juga 

mengakibatkan terjadinya perluasan rongga udara.  

Proses pemanasan menyebabkan terjadinya proses perubahan komponen 

telur dari cair (sol) menjadi semi padat (gel) yang disebut proses koagulasi. Proses 

koagulasi ini disebabkan perbedaan tekanan osmosis antara putih telur, kuning 

telur dan media pengasin yang digunakan sehingga menyebabkan penurunan 

kadar air (Oktaviani, Kariada dan Utami, 2012). Hasil penelitian oleh Novia, 

Melia dan Mutiara (2016) menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari kadar air telur 

asin dengan penambahan abu kayu dan kapur sebanyak 70-71,21% dan perlakuan 

terbaik ditunjukkan pada penambahan abu kayu dan kapur dengan perbandingan 

4:0 yaitu sebesar 70%. 

 

2.5 Tekstur 

 Tekstur merupakan suatu karasteristik yang penting untuk analisis 

permukaan berbagai jenis bahan. Budiman, Hintono dan Kusrahayu (2012) 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur kenyal telur adalah 

kadar air, kadar protein, pemanasan, kekuatan larutan ion dan adanya interaksi 

dengan komponen lainnya. Pada proses pengasinan akan terjadi perubahan 

kenampakan (visual) pada putih dan kuning telur. Hal ini menyebabkan denaturasi 

protein yang ditunjukkan dengan putih dan kuning telur lebih padat. Menurut 

Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto (2009) tekstur telur asin dipengaruhi oleh 

kadar air. Berkurangnya kadar air menyebabkan tekstur telur asin semakin keras. 

Adanya air dalam bahan makanan menyebabkan bahan tersebut mudah rusak 

dikarenakan air adalah media yang baik bagi perkembangbiakan mikroorganisme. 

Nuruzzakiyah, Rahmatan dan Syafriyanti (2016) menyatakan bahwa 

pada proses pengasinan kemampuan NaCl untuk mengikat air mempunyai afinitas 

yang lebih besar dari pada protein menyebabkan jarak antara molekul protein 

semakin dekat sehingga interaksi antara molekul protein semakin kuat. Ikatan 

yang kuat tersebut menyebabkan protein menggumpal sehingga menyebabkan 
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tekstur protein semakin kenyal. Pada telur asin, tekstur telur akan mengalami 

penurunan hingga kerusakan selama proses penyimpanan akibat dari tingginya 

nilai aktivitas air pada kuning telur sehingga menimbulkan oksidasi lemak yang 

menyebabkan ketengikan (Sholehah, Thohari dan Jaya, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faiz dkk. (2014) bahwa rata-rata 

nilai tekstur telur asin dengan penambahan sari temulawak adalah 7,05-7,98 N dan 

perlakuan terbaik yaitu dengan penambahan sari temulawak sebesar 25% dengan 

nilai 7,98±1,43 N. Sholehah dkk. (2015) menyatakan bahwa rata-rata nilai tekstur 

putih telur asin dengan penambahan sari lengkuas merah adalah 3,94-8,22% dan 

perlakuan terbaik ditunjukkan pada penambahan sari lengkuas merah sebanyak 

40% dengan penyimpanan hari ke-0 yaitu sebesar 8,22%. 

 

2.6 pH 

Derajat keasaman (pH) adalah ukuran aktivitas kadar ion hidrogen dalam 

suatu medium. pH suatu medium merupakan ukuran keasamaan atau kebasaan 

(Suryani dan Hikmawati, 2016). Menurut Lukman (2008), perubahan nilai pH 

putih telur dikarenakan selama pengasinan, perombakan dan perubahan bagian 

internal telur masih terus berjalan walau relatif lambat. Selama penyimpanan, 

perubahan dan perombakan bagian internal telur tidak dapat dihindari, tetapi 

hanya bisa dikurangi kecepatannya agar perubahan nilai pH pada putih telur 

selama pengasinan tidak terlalu tinggi. Penurunan pH telur disebabkan karena 

terbentuknya gas CO2. Gas CO2 terbentuk karena aktivitas orgasnisme aerobik 

yang tumbuh pada telur  yang menghasilkan asam akibat oksidasi komponen 

organik seperti protein sehingga terbentuk gas CO2. Perbedaan pH internal dan 

eksternal telur tersebut dapat mengakibatkan denaturasi protein (Hastuti, 2010).  

Hasil penelitian oleh Kurniawan, Thohari dan Radiati (2015) 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH putih telur asin dengan penambahan sari 

temulawak yaitu sebesar 7,68-7,94 dan perlakuan terbaik ditunjukkan pada 

penambahan sari temulawak sebanyak 75% dengan nilai pH 7,94. Wigati (2016) 

menyatakan bahwa penambahan tepung daun salam (Syzygium polyanthum) 

terhadap pembuatan telur asin mampu menurunkan pH. Rata-rata nilai pH putih 

telur asin dengan penambahan tepung daun salam  berkisar antara 8,21-8,31 dan 
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perlakuan terbaik ditunjukkan pada penambahan tepung daun salam sebesar 

18,75% dengan nilai pH 8,31. Allismawita, Novia dan Putra (2014) menyatakan 

bahwa penambahan larutan lidah buaya (Aloevera barbadensis Miller) pada telur 

asin menunjukkan hasil nilai rata-rata pH sebesar 7,36-7,53 dan perlakuan terbaik 

ditunjukkan pada perbandingan larutan lidah buaya dengan air 1:2 yaitu sebesar 

7,53.  

 

2.7 Aktivitas Antioksidan 

 Antioksidan merupakan bagian dari senyawa fenolik yang memiliki 

kemampuan dalam menstabilkan radikal bebas, yaitu dengan memberikan atom 

hidrogen secara cepat kepada radikal bebas, sedangkan radikal yang berasal dari 

antioksidan senyawa fenol ini lebih stabil daripada radikal bebasnya (Suryatno, 

Basito dan Widowati, 2012). Menurut Herdiana, Utami dan Anandito (2014) 

antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan. Antioksidan juga 

merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat 

radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Akibatnya kerusakan sel akan 

dihambat. Sebagian senyawa antioksidan jika tercampur dapat mempengaruhi 

kinerja dengan efek sinergi. Sinergi yaitu senyawa yang mengandung antoksidan 

tetapi dapat memperbesar efek dari antioksidan tersebut (Marsella, Thohari dan 

Radiati, 2016). 

 Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetis (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) (Margaretta, 

Handayani, Indraswati dan Hindarso, 2011). Hasil penelitian oleh Suryatno dkk. 

(2012) menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari aktivitas antioksidan telur asin 

dengan penambahan ekstrak jahe yaitu antara 5,809-34,095% dan perlakuan 

terbaik ditunjukkan pada penambahan ekstrak jahe dengan lama pemeraman 20 

hari yaitu sebesar 34,095%. Andriyanto dkk. (2013) menyatakan bahwa rata-rata 

nilai aktivitas antioksidan telur asin dengan penambahan ekstrak kayu manis 

adalah 15,586-28,164% dan perlakuan terbaik ditunjukkan pada penambahan 

ekstrak kayu manis sebanyak 5% yaitu sebesar 28,164%. 

 


