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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber pangan hewani yang memiliki banyak manfaat 

salah satunya adalah telur. Umumnya telur yang dikonsumsi 

berasal dari jenis-jenis unggas, seperti ayam dan itik. Telur 

itik memiliki kandungan nutrisi yang lengkap jika 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Kandungan 

protein yang lebih tinggi daripada telur ayam segar. Selain itu 

menurut Fatimah, Rahayu dan Aminah (2011) bahwa telur itik 

memiliki cangkang yang lebih tebal dan hasilnya lebih enak. 

Sifat telur yang mudah rusak dan daya simpan yang sangat 

pendek maka diperlukan perlakuan khusus jika akan disimpan 

lebih lama yaitu dengan cara mengawetkannya. Terdapat 

banyak cara pengawetan telur, salah satu cara pengawetannya 

dengan mengolahnya menjadi telur asin. Telur yang biasa 

digunakan untuk membuat telur asin yaitu telur itik, karena 

memiliki pori-pori cangkang telur yang besar jika 

dibandingkan dengan telur unggas yang lainnya. Pengolahan 

telur menjadi telur asin ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas telur dan memperpanjang daya simpannya. 

Terdapat dua metode dalam pembuatan telur asin antara 

lain penggaraman basah dan penggaraman kering. Dimana 
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penggaraman basah dengan cara merendam telur dalam 

larutan garam jenuh. Sedangkan penggaraman kering dengan 

pembalutan telur dalam adonan garam dengan bubuk batu bata 

merah atau dengan abu gosok.  Menurut Novia, Melia dan 

Ayuza (2011) bahwa proses  pengasinan merupakan salah satu 

upaya untuk mengawetkan telur, mengurangi bau amis dan 

menciptakan rasa khas. Cara pengasinan halidan 

menggunakan bahan pembungkus dari campuran tanah liat 

atau batu bata dan garam dengan perbandingan 1:1, dengan 

cara ini telur akan mampu bertahan selama 30 hari (Agus, 

2002). 

Peningkatan kualitas telur asin dan memperpanjang 

daya simpan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan 

lainnya. Terdapat banyak bahan yang bisa ditambahkan 

seperti sumber antioksidan alami, misalnya : rempah- rempah, 

teh, coklat, biji-biji serelia, sayur- sayuran, enzim dan protein. 

Kebanyakan sumber antioksidan alami ialah tumbuhan dan 

umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di 

seluruh bagian tumbuhan. Penambahan daun kelor (Moringa 

oleifera) dalam proses pembuatan telur asin dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kualitas telur itik dan memperpanjang 

daya simpan. 
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Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam) telah dikenal 

selama berabad-abad sebagai tanaman multiguna padat nutrisi 

dan berkhasiat obat (Toripah, Abidjulu, dan Wehantouw, 

2014). Rempah-rempah umumnya mengandung senyawa 

bioaktif yang bersifat sebagai antimikroba dan antioksidan 

yang dapat berinteraksi dengan reaksi-reaksi fisiologis, 

sehingga mempunyai kapasitas sebagai antimikroba. Kelor 

sendiri mengandung 46 antioksidan kuat. Senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam kelor adalah vitamin A, 

vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B. Senyawa 

antioksidan alami yang baik karena kandungan dari berbagai 

jenis senyawa antioksida serta berbagai bagian dari tanaman 

kelor  bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, 

memiliki antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiinflamasi, 

anti cancer, diuretik, antihipertensi, menurunkan kolesterol, 

antioksidan, antidiabetik, antibakteri dan antijamur (Toripah, 

dkk., 2014). Tanaman kelor (Moringa oleifera) yang memiliki 

berbagai manfaat dapat ditambahkan dalam proses pembuatan 

telur asin dengan metode penggaraman kering. Antioksidan 

yang terdapat dalam daun kelor diantaranya tanin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid 

(Kasolo et al., 2010). 

Pembuatan telur asin dengan penambahan bahan lain 

telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Salah 
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satunya adalah hasil penelitian Ramadhani, Thohari, dan 

Evanuarini (2017) yaitu penambahan daun kemangi (Ocimum 

basilicum L.)  pada telur asin menunjukan perlakuan terbaik 

dalam penggunaan daun kemangi adalah perlakuan dengan 

penambahan daun kemangi sebesar 20% ditinjau dari kadar 

garam, kadar lemak, kadar asam lemak bebas (FFA) dan 

perlakuan terbaik pada warna kuning telur asin dengan 

penambahan daun kemangi sebesar 5%.  

Penelitian penambahan daun kelor (Moringa oleifera) 

dalam pembuatan telur asin metode penggaraman kering ini 

perlu dilakukan karena belum ada penelitian terdahulu yang 

melakukannya. Daun kelor sendiri merupakan antioksidan 

alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

kimia dan proporsi terbaik penambahan daun kelor (Moringa 

oleifera) pada proses pembuatan telur asin meliputi kadar air 

kuning telur, kadar protein, kadar lemak dan FFA (Free Fatty 

Acid).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapa 

persentase terbaik penambahan daun kelor (Moringa oleifera) 

pada pembuatan telur asin ditinjau dari kualitas kimianya 

meliputi kadar air kuning telur, kadar protein, kadar lemak dan 

FFA (Free Fatty Acid). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persentase terbaik penambahan daun kelor (Moringa oleifera 

pada pembuatan telur asin metode penggaraman kering 

ditinjau dari kualitas kimianya meliputi kadar air kuning telur, 

kadar protein, kadar lemak dan FFA (Free Fatty Acid). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan informasi dan inspirasi dalam 

pembuatan telur asin metode penggaraman kering 

dengan penambahan daun kelor (Moringa oleifera) 

sehingga dapat meningkatkan kualitas, daya simpan, 

cita rasa dan nilai ekonomis. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan kepada masyarakat umum 

dalam proses pembuatan telur asin metode penggaraman 

kering dengan penambahan daun kelor (Moringa 

oleifera) yang dapat memperpanjang daya simpan telur 

itik dan menghilangkan bau amis. 

1.5 Kerangka Pikir 

Telur itik merupakan salah satu sumber pangan hewani 

yang memiliki banyak kandungan dan manfaat jika 

dibandingkan dengan telur  unggas yang lainnya. Selain 

memiliki berbagai keunggulan, telur itik juga memiliki 
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kekurangan yaitu baunya yang amis dan mudah rusak. Sehingga 

memiliki daya simpan yang singkat, karena kandungan gizi 

didalamnya merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan 

mikroorganisme. Proses pengawetan serta pengolahan perlu 

dilakukan, sehingga dapat memperpanjang daya simpan dan 

meningkatkan kualitas telur. Salah satu cara untuk 

memperpanjang daya simpan telur itik ini dapat dilakukan 

dengan cara diawetkan. Telur itik biasanya diolah dengan cara 

dibuat menjadi telur asin. Hal ini dikarenakan telur itik memiliki 

pori-pori lebih besar jika dibandingkan telur unggas yang 

lainnya serta memiliki cangkang yang tebal. Sehingga 

pembuatan telur asin yang paling tepat dengan menggunakan 

telur itik. Terdapat dua metode pembuatan telur asin antara lain 

perendaman dengan larutan garam jenuh dan pembalutan telur 

dalam adonan garam dengan bubuk batu bata merah atau dengan 

abu gosok (penggaraman kering).  

Selain itu untuk meningkatkan kualitas dari telur asin 

sendiri bisa ditambahkan dengan bahan lain untuk 

menghilangkan bau amis serta memberikan khasiat lainnya. 

Kelor (Moringa oliefera) merupakan tanaman perdu yang 

mengandung flavonoid, saponin sitokinin, asam-

caffeolylquinat dan mengandung asam lemak tak jenuh seperti 

linoleat (omega 6) dan alfalinolenat (omega 3). Daun kelor 

yang merupakan sumber antioksidan alami bagi tubuh bisa 
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ditambahkan dalam proses pembuatan telur asin. Antioksidan 

dapat memperbaiki dan meremajakan sel-sel yang rusak 

sehingga kondisi tubuh menjadi baik. Kelor memiliki manfaat 

sebagai antioksidan, antimikroba, antibakteri dan sumber 

nutrisi (protein dan mineral). Daun kelor yang memiliki 

berbagai khasiat untuk tubuh, maka dapat ditambahkan dalam 

proses pembuatan telur asin. Selain itu kadar protein daun 

kelor yang tinggi dan kadar lemak yang cukup rendah dapat 

meningkatkan kualitas suatu produk. 

Pembuatan telur asin metode penggaraman kering yang 

ditambahkan daun kelor (Moringa oleifera) diharapkan akan 

memberikan perbedaan terhadap kualitas kimia telur asin 

ditinjau dari kadar air kuning telur, kadar protein, kadar lemak 

dan FFA (Free Fatty Acid), sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dari telur asin. Kerangka pikir penelitian seperti 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Telur itik 

Memiliki bau yang amis 

dan mudah rusak 

Pengawetan dan 

diversifikasi 

Pengolahan telur itik  

menjadi telur asin 

Penambahan bahan lain 

untuk memperpanjang daya 

simpan dan meningkatkan 

kualitas 

Daun Kelor 

Memiliki kadar protein 

yang tinggi, bermanfaat 

sebagai antioksidan, 

antimikroba, antibakteri 

Telur asin dengan penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) memberikan perbedaan 

terhadap kadar air kuning telur, kadar protein, 

kadar lemak dan FFA (Free Fatty Acid) 
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1.6    Hipotesis 

Penambahan daun kelor (Moringa oleifera) pada 

pembuatan telur asin  diduga berpengaruh terhadap kadar air 

kuning telur, kadar protein, kadar lemak dan FFA (Free Fatty 

Acid) telur asin. 
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