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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telur Itik 

Telur itik memiliki warna kerabang hijau kebiruan 

tidak lagi putih. Ukuran telur itik jauh lebih besar dari telur 

puyuh dan ukurannya lebih sedikit besar dibanding telur ayam. 

Warna kuning telur itik jingga hingga kemerahan. Warna 

kuning telur pada setiap itik berbeda tergantung manajemen 

pemberian pakan. (Prasetya, Setiawan dan Garnida, 2015). 

Telur itik memiliki kekurangan dari telur lainnya yaitu aroma 

amis yang kuat, sehingga masyarakat tidak langsung 

dikonsumsi melainkan diolah menjadi telur asin (Yulianto, 

2011). Perbandingan kandungan gizi telur puyuh, telur ayam 

dan telur itik disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan kandungan gizi telur puyuh, telur ayam 

dan telur itik 

Kandungan gizi per 

100 gram 

Telur 

puyuh 

Telur ayam 

ras 
Telur itik 

Energi (kkal)  158,00 143,00  185,00  

Protein (g)  13,05 12,58 12,81 

Total lemak (g)  11,09 9,94 13,77 

Karbohidrat (g)  0,41 0,77 1,45 

Kalsium/Ca (mg)  64,00 53,00 64,00 

Besi/Fe (mg)  3,65 1,83 3,85 

Magnesium/Mg (mg)  13,00 12,00 17,00 

Fosfor/P (mg)  226,00 191,00 220,00 

Kalium/K (mg)  132,00  134,00 222,00  

Natrium/Na (mg)  141,00  140,00 146,00  

Sumber: USDA (2007) 
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Telur itik memiliki keunggulan dari telur-telur 

unggas yang lain antara lain kaya akan mineral, vitamin B6, 

asam pantotenat, tiamin, vitamin A, vitamin E, niasin, dan 

vitamin B12. Namun selain memiliki beberapa keunggulan, 

telur itik juga mempunyai kekurangan dibandingkan dengan 

telur unggas lainnya diantaranya kandungan asam lemak jenuh 

yang tinggi sehingga merangsang peningkatan kolesterol 

didalam darah. Kadar kolesterol telur itik hampir dua kali lipat 

dibandingkan dengan telur ayam (USDA, 2007). 

2.2 Telur Asin 

Pengasinan telur adalah salah satu cara pengawetan 

yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari proses 

pengasinan ini adalah untuk mencegah kerusakan dan 

kebusukan telur serta memberi cita rasa khas dari telur.  Proses 

pengasinan banyak menghasilkan keuntungan antara lain 

mudah untuk dilakukan, biayanya murah, praktis serta dapat 

meningkatkan kesukaan konsumen. Beberapa metode yang 

dapat dilakukan dalam proses pembuatan telur asin adalah 

perendaman larutan air garam, pengasinan telur dengan adonan 

garam dan merendam telur dengan adonan garam. Pembuatan 

telur asin metode kering, telur oleh campuran garam, serbuk 

bata merah atau abu gosok dan kadang-kadang menggunakan 

kapur (Wibawanti, Meihu, Hintono and Pramono, 2003). 

Telur yang umum digunakan pada pembuatan telur 

asin adalah telur itik, karena pori-pori kulitnya lebih besar, 

sehingga garam lebih mudah masuk ke dalam telur ketika 

proses pembuatan telur asin, disamping itu masyarakat kurang 

menyukai telur itik karena bau amisnya lebih tajam 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya (Yuniati, 2011). 

Proses pengasinan telur terkadang ada yang menggunakan 

natrium nitrit/garam sendawa (NaNO3) dalam jumlah banyak 

untuk mempertahankan daya simpan telur asin. Penggunaan 

garam atau natrium nitrit terlalu banyak dapat membahayakan 

kesehatan. Cara agar menghindari penggunaan garam yang 
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berlebihan dapat menggunakan pengawet alami yang 

dikombinasikan dengan larutan garam pada saat proses 

pemeraman telur asin (Susmiati, Thohari dan Jaya, 2013). 

Daya tahan telur asin sangat dipengaruhi oleh kadar 

garam telur asin. Semakin tinggi kadar garam pada telur asin 

maka semakin lama daya simpan telur asin tersebut dan 

sebaliknya. Sifat garam yang dapat memperlambat 

pertumbuhan bakteri patogen sehingga akan memperpanjang 

daya simpan telur. Telur asin dapat disimpan setelah dimasak 

atau dalam keadaan mentah (belum di masak). Hasil penelitian 

telur asin setelah dimasak (direbus atau dikukus) dapat 

bertahan hingga 9 hari dalam penyimpanan suhu kamar. 

Sedangkan telur yang mentah pada minggu ke dua belum ada 

perubahan fisik maupun kimia, namun setelah penyimpanan 

tiga minggu kualitas telur asin akan berkurang 20% (Winarti, 

2004).  

Syarat mutu telur asin disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu telur asin 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan:   

Bau - Normal 

Warna - Normal 

Kenampakan - Normal 

Garam b/b% Min. 2 

Cemaran 

mikroba:   

Salmonella koloni / 25 g Negatif < 10 

Staphylococcus 

aureus 
koloni / g Negatif 

Sumber: SNI 01-4277-1996 

 

https://id.scribd.com/doc/166741329/SNI-01-4277-1996-telur-asin
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2.3 Daun Kelor 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) memiliki 

beberapa sebutan diantaranya The Miracle Tree, Tree for Life, 

Amazing Tree dan Mother’s Best Friend sebutan-sebutan ini 

diperoleh karena semua bagian kelor dari daun, buah, batang 

dan akar dapat dimanfaatkan. Senyawa bioaktif dalam kelor 

menyebabkan kelor memiliki sifat farmakologis. Selain itu 

kelor dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri 

obat-obatan, kosmetik dan perbaikan kualitas air terkait 

dengan cemaran lingkungan (Aminah dkk., 2015). Berikut ini 

merupakan klasifikasi tanaman kelor menurut Chuckwuebuka, 

(2015) sebagai berikut: 

Kindom : Plantae 

Division : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Subclassis  : Dialypetalae 

Ordo   : Rhoeadales (Brassicales) 

Familia  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Species  : Moringa oleifera 

 

 
Gambar 2. Daun Kelor 

Sumber : Chuckwuebuka, (2015) 
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Tamanan Kelor memiliki banyak manfaat bagi tubuh 

dan dapat menjadi alternatif sumber protein yang berpotensi 

untuk dijadikan tepung dan juga dapat dijadikan ekstrak untuk 

suplemen herbal. 100 gram tepung daun kelor memiliki 

kandungan protein sebesar 27 % (Kementerian Pertanian, 

2010). 100 g daun kelor segar mengandung air 76,4%, kalori 

86,6 Kkal, karbohidrat 10,5 g, protein 8,8 g, lemak 2,3 g, serat 

6 g, kalsium 532 mg, magnesium 147 mg, kaliaum 351 mg, 

fosfor 101 mg, tembaga 0,23 mg, dan besi 10,8 mg (USDA, 

2012). 

Tanaman kelor memiliki banyak manfaat salah satu 

yang paling menonjol dari kandungan tanaman kelor adalah 

antioksidan, terutama pada daunnya. Daun kelor memiliki 

bentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun 

majemuk dalam satu tangkai, biasanya digunakan sebagai obat 

dan sayur. Kelor memiliki bunga berwarna putih kekuning-

kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau, bunga 

ini keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak khas 

kelor.
 
Buah kelor berbentuk segitiga lonjong memanjang yang 

disebut kelentang, juga dapat disayur. Manfaat dari daun kelor 

antara lain anti peradangan, hepatitis, memperlancar buang air 

kecil, dan anti alergi (Utami, 2013).  

2.4 Tekstur  

Tekstur telur asin dipengaruhi kadar air, dimana 

berkurangnya kadar air menimbulkan tekstur telur asin 

semakin keras (Kastaman, Sudaryanto dan Nopianto, 2010). 

Pemasakan yang digunakan tidak memberikan pengaruh 

terhadap tekstur telur yang dihasilkan, hal tersebut diduga 

karena penurunan kadar air telur asin relatif sama, sehingga 

tekstur putih telur asin yang dihasilkan cenderung sama 

(Nurhidayat, Sumarmono dan Wasito, 2013). 

Tekstur masir yang terdapat pada kuning telur 

merupakan ciri khas yang membedakan telur asin dengan 

produk olahan telur lainnya. Tekstur masir merupakan tekstur 
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berpasir disebabkan adanya reaksi antara lipoprotein yang 

terkandung dalam kuning telur dengan garam yang masuk ke 

dalam kuning telur. tekstur masir disebabkan oleh adanya 

dehidrasi air dari kuning telur selama proses pengasinan akan 

menyebabkan tejadinya pengerasan kuning telur dan 

membesarnya granula yang ada dalam kuning telur. Masuknya 

garam ke kuning telur menyebabkan denaturasi pada protein, 

lama kelamaan akan terbentuk gel (koagulasi) (Chi and Tseng, 

1998). Penambahan daun kemangi pada pembuatan telur asin 

menyatakan nilai tekstur rata-rata sebesar 4,57–6,17 N 

(Yaumistya, 2017). Rata-rata tekstur penambahan daun 

beluntas dengan penambahan daun beluntas menyatakan nilai 

tekstur 8,09–12,16 N. Tekstur tertinggi dengan penambahan 

daun beluntas sebesar 20% memperoleh nilai 12,16 N dan 

tekstur terendah dengan perlakuan kontrol memperoleh nilai 

8,09 N (Baihaki, 2017). 

2.5 Nilai pH 

Pengukuran pH telur dilakukan dengan cara 

mencampur kuning telur dan putih telur hingga homogen 

kemudian ditentukan pH telur tersebut dengan menggunakan 

pH meter apabila ingin mengetahui pH dari telur utuh. 

Pengukuran pH putih dan kuning telur juga dapat dilakukan 

persampel sesuai dengan variabel yang diamati (Djaelani, 

2015). Pengasinan pada telur asin meningkatkan pH karena 

berkaitan dengan proses penguapan CO2 dan H2O yang 

berjalan lebih cepat, sehingga akan mempengaruhi kecepatan 

perubahan nilai pH (Lukman, 2008).  

Putih telur asin memiliki nilai pH berkisar 7,74-7,85 

semakin lama telur asin disimpan pH putih semakin naik. 

Interaksi antara perlakuan dan lama simpan sangat 

berpengaruh terhadap nilai pH telur asin. Peningkatan pH 

terjadi karena CO2 yang berada dalam putih telur selama 

penyimpanan berkurang (Novia,  Melia and Juliyarsi, 2014). 

Rataan nilai pH putih telur adalah 7,55-8,06. Telur yang 
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diasinkan mengalami kenaikan pH, tetapi penambahan sari 

lengkuas merah mampu menurunkan nilai pH. Nilai pH 

kuning tertinggi yaitu 6,42% pada P0 dengan penambahan sari 

lengkuas merah sebanyak 0% dan pH kuning terendah 6,25% 

pada P4 dengan penambahan sari lengkuas 40%, semakin 

banyak penambahan sari lengkuas pada telur asin nilai pH 

menurun (Susmiati dkk., 2013). 

2.6 Mutu Organoleptik  

Telur asin merupakan salah satu produk dari 

pengolahan telur yang bertujuan untuk memperpanjang daya 

simpan telur. Sifat yang dapat diamati telur asin yaitu uji 

organoleptik. Pada uji organoleptik yang digunakan adalah uji 

kesukaan (hedonik). Panelis diberi formulir isian untuk 

memberikan penilaian terhadap sampel yang disajikan. Sampel 

yang diujikan pada panelis disajikan secara acak dengan cara 

pemberian kode tertentu yang masing-masing terdiri dari tiga 

angka. (Soekarto, 1981).  

2.6.1 Warna 

Kuning telur asin berwarna oranye. Terbentuknya 

warna oranye ini disebabkan karena kuning telur kehilangan 

air selama proses perendaman dalam larutan garam. 

Kehilangan air dari telur menyebabkan perubahan warna pada 

kuning telur. Konsentrasi garam menyebabkan kadar air telur 

menurun sehingga adanya perubahan warna pada kuning telur. 

Kenampakan pada kuning telur asin berminyak dengan warna 

yang sangat oranye berhubungan dengan hilangnya air dari 

kuning telur dan digantikannya oleh garam. Butir-butir garam 

dalam kuning telur berikatan dengan lipoprotein sehingga 

ikatan lipoprotein rusak dan lemak keluar (Nuruzzakiah, 

Rahmatan dan Syafrianti, 2016) 

Perlakuan terbaik yang dilakukan dengan 

perendaman konsentrasi daun kemangi 20%, daun kemangi 

memberikan pengaruh nyata pada tingkat kesukaan yaitu 

warna 3,87 (agak suka), aroma 4,47 (sangat suka) dan rasa 
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4,07 (suka) (Yaumistya, 2017). Rata-rata nilai uji organoleptik 

warna dengan penambahan daun beluntas berkisar antara 2,27 

(kuning pucat) sampai 3,40 (kuning). Perlakuan dengan 

penambahan daun beluntas dengan persentase 20% memiliki 

nilai tertinggi yaitu 3,40 (kuning) dan dengan perlakuan 

kontrol atau tidak diberi penambahan daun beluntas 

memberikan nialai terendah yaitu 2,27 (kuning pucat) 

(Firdausi, 2017). 

2.6.2 Aroma 

Garam yang terkandung dalam telur dapat 

menghambat perkembangan mikroorganisme dan sekaligus 

memberikan aroma yang khas dan telur asin akan memiliki 

daya simpam yang relatif lama. Aroma telur asin hasil 

pemeraman menggunakan lumpur sawah akan menghasilkan 

aroma agak amis, sedangkan telur asin hasil pemeraman 

serbuk batu bata merah akan menghasilkan aroma sedikit 

amis. Aroma amis pada telur asin merupakan sifat dari telur 

itik. Aroma sedikit amis pada telur asin hasil perendaman 

serbuk batu bata merah kemungkinan disebabkan karena 

serbuk batu bata merah mengalami pembakaran. Tahapan 

yang terjadi pada proses pembakaran batu bata merah akan 

pengeluaran air dan mengalami oksidasi. Tahap oksidasi 

merupakan tahap pembakaran sisa tumbuhan atau karbon. 

Oksidasi akan menyebabkan perubahan aroma atau cita rasa 

pada bahan makanan (Yulianto, 2011). 

Aroma telur yang amis disebabkan oleh lemak yang 

ada pada telur. lemak tersebut bersifat volatil (mudah 

menguap). Molekul-molekul lemak mengandung radikal asam 

lemak tidak jenuh dapat menyebabkan bau yang amis akibat 

dari oksidasi. Asam lemak tidak jenuh lebih mudah 

teroksidasi, serta mengalami dekomposisi yang menghasilkan 

bau yang kurang disukai (Winarno, 2000). 

Perlakuan terbaik yang dilakukan dengan 

perendaman konsentrasi daun kemangi 20%, daun kemangi 

memberikan pengaruh nyata pada tingkat kesukaan yaitu 
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warna 3,87 (agak suka), aroma 4,47 (sangat suka) dan rasa 

4,07 (agak suka) (Yaumistya, 2017). Penambahan daun 

beluntas memberikan pengaruh yang nyata terhadap aroma 

telur asin. Penambahan daun beluntas dengan persentase 20% 

memberikan nilai tertinggi yaitu 4,07 (aroma beluntas agak 

dominan). Hal ini menunjukan panelis lebih menyukai telur 

asin dengan penambahan daun beluntas sehingga 

menyebabkan skor penilaiaan tinggi (Firdausi, 2017). 

2.6.3 Rasa 

Telur asin memiliki tingkat rasa keasinan yang 

berbeda antar putih dan kuning telur. Putih telur memiliki rasa 

yang lebih asin dibandingkan kuning telur. Penetrasi larutan 

garam ke dalam kuning telur lebih sulit karena adanya lemak 

yang tinggi pada kuning telur. Masuknya garam kedalam telur 

selama proses pemeraman disebabkan proses difusi (Winarno 

dan Koswara, 2002). 

Putih telur berasa lebih asin dipengaruhi oleh 

banyaknya garam yang masuk ke dalam putih telur setelah 

garam berubah menjadi ion Na
+
 dan Cl

-
. Rasa asin menurut 

berasal dari zat-zat anionik seperti Cl
-
 dan kationik seperti 

Na
+
. Penampilan umum telur dinilai dari putih serta kuning 

telur. Penampilan umum telur menggambarkan keseluruhan 

dari telur setelah dibelah menjadi dua bagian. Penampilan 

umum telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

yaitu garam dan air yang masuk ke dalam putih dan kuning 

telur (proses difusi). Proses difusi pada telur asin akan 

mempengaruhi tekstur kekenyalan putih telur, sedangkan 

untuk kuning telur akan mempengaruhi tingkat kemasiran. 

Difusi yang terjadi pada telur asin mengakibatkan penguapan 

gas CO2. Penguapan gas CO2 dapat mengakibatkan rusaknya 

protein (Soekarto, 1985). 

Hasil penelitian sebelumnya memberikan nilai rata-

rata uji organoleptik tertinggi pada P4 dengan penambahan 

daun beluntas sebesar 20% memberikan nilai 3,78 (rasa 

beluntas agak dominan) dan nilai uji organoleptik terendah 
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pada perlakuan kontrol P0 dengan tidak ditambahkan daun 

beluntas memberikan nilai 2,67 (rasa beluntas sedikit) 

(Firdausi, 2017). Berbagai macam perlakuan telur tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan telur 

puyuh asin dengan nilai rata- rata berkisar 2,73-3,20 dimana 

nilai tersebut menggambarkan bahwa penilaiaan tersebut 

masih dalam kisaran netral (Lukito, Suwarastuti dan Hintono, 

2012).  

 


