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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Telur Itik 

Telur itik memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan telur lainnya karena mengandung kadar 

air yang lebih rendah serta kandungan lemak dan protein yang 

lebih tinggi sehingga telur itik cocok digunakan untuk 

pembuatan telur asin (Rukmiasih, Ulupi dan Indriani, 2015). 

Namun, telur itik memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami 

kerusakan. Kerusakan pada telur asin disebabkan oleh 

terjadinya penguapan air dan masuknya mikroorganisme 

melalui pori-pori cangkang telur (Lestary dkk., 2015). 

Kandungan protein, kalori, dan lemak yang tinggi menjadikan 

kualitas telur itik lebih baik dibandingkan dengan telur ayam. 

Pori-pori pada telur itik memiliki ukuran sangat besar 

sehingga memudahkan garam untuk penetrasi kedalam. 

Cangkang telur merupakan bagian yang paling keras dan kaku. 

Fungsi utama sebagai pelindung isi telur dari kontaminasi 

mikroorganisme (Sukma, Hintono dan Setiani). Fitriani, 

Isdadiyanto dan Tana (2016) menambahkan cangkang telur 

memiliki berat 9-12%. Berat pada kerabang telur semakin 

berkurang yang dipengaruhi oleh bertambahnya umur pada 

unggas. Kualitas pada kerabang telur dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu suhu, penanganan telur, penyakit, umur itik 

dan kandungan kalsium yang terdapat dalam pakan. Kerabang 

telur terdiri dari air, protein dan bahan kering. Jenis telur itik 

yang digunakan dalam penelitian yaitu telur itik Mojosari. 

Telur itik Mojosari banyak digemari masyarakat karena 

rasanya yang enak dan kerabangnya berwarna biru kehijauan. 
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Menurut Anggorodi (1985), berat telur itik Mojosari rata-rata 

60-65 gram/butir. Berat telur itik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti faktor genetik, umur, kandungan gizi pakan dan 

umur telur. Kandungan nilai gizi yang terdapat pada telur itik 

disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Gizi Per 100 Gram Telur Itik 

Komposisi Telur itik Putih telur Kuning telur 

Air (%) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Energi (Kkal) 

70,8 

13,1 

14,3 

0,8 

189,0 

88,0 

11,0 

0,0 

0,8 

54,0 

47,0 

17,0 

35,0 

0,8 

398,0 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI. (2004) 

 

2.2 Telur Asin  

Telur asin adalah salah satu produk hasil ternak yang 

dibuat dengan cara diasinkan untuk memperpanjang masa 

simpan. Telur itik biasanya digunakan dalam pembuatan telur 

asin karena memiliki pori-pori yang besar sehingga 

memudahkan garam untuk penetrasi kedalam telur. Ciri-ciri 

dari telur asin yang baik diantarannya cangkang tidak retak, 

putih telur kenyal, kuning telur masir berminyak, tidak berbau 

dan tahan lama (Sukma dkk., 2012). Keuntungan yang dapat 

diperoleh dari pengasinan diantaranya dapat meningkatkan 

cita rasa yaitu masir yang didapatkan dari kuning telur. Garam 

NaCl yang berikatan dengan lipoprotein dapat menyebabkan 

terbentuknya rasa yang masir pada telur (Wulandari, 2004). 

Metode pengasinan yang dilakukan saat ini adalah 

perendaman atau pembalutan dengan adonan garam dan bubuk 
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bata merah dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk 

perendaman kurang lebih selama 14 hari. Garam NaCl yang 

terdapat dalam adonan telur akan berdifusi masuk kedalam 

telur melalui pori-pori kerabang dalam prinsip pembuatannya 

(Ramadani, 2008). Telur asin yang baik harus memenuhi 

standar mutu telur asin yang dapat dikonsumsi masyarakat, 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standar Mutu Telur Asin (SNI 01-4277-1996) 

No Jenis uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan:   

 Bau - Normal 

 Warna - Normal 

 Kenampakan - Normal 

2. Garam b/b % Min 2,0 

3. Cemaran 

mikroba: 
  

 Salmonella  Koloni/25g Negatif 

 Staphylococcus 

aureus 
Koloni/g < 10 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (1996) 

 

2.3 Daun Kenikir  

Klasifikasi tanaman kenikir menurut Moshawih, et al. 

(2017) sebagai berikut:  
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Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Subdivisio : Magnoliopsida 

Classes : Asteranea 

Ordo : Asterales 

Genus : Cosmos 

Species : Cosmos caudatus Kunth 

 
Gambar 2. Daun kenikir (Sumber: Dokumentasi penelitian) 

 

Kenikir (Cosmos caudatus) merupakan tumbuhan 

tropis yang berasal dari Amerika Tengah. Daun kenikir ini 

bisa digunakan sebagai lalapan dan memiliki cita rasa dan 

aroma yang khas. Bagian yang dijadikan lalapan oleh 

masyarakat yaitu daun muda (Safita, Sakti dan Syafnir, 2015). 

Daun kenikir memiliki potensi sebagai sayuran berkhasiat obat 

karena memiliki kemampuan menetralisasikan radikal bebas 

(Huda-Faujan et al., 2009). Safita dkk. (2015) menjelaskan 

bahwa daun kenikir (Cosmos caudatus) dapat digunakan 

sebagai sayuran dan dapat dikonsumsi secara mentah. Daun 

kenikir memiliki senyawa bioaktif yang meliputi fenolat, 

flavonoid, karbohidrat, protein, mineral dan vitamin. Karimy 

dkk. (2013) menambahkan bahwa beberapa kandungan dari 
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daun kenikir (Cosmos caudatus) diantaranya mengandung 

saponin (batang dan daun), flavonoid (batang dan daun), 

alkaloid (batang dan daun), steroid (batang dan daun) dan 

fenol (daun). Daun kenikir (Cosmos caudatus) memiliki 

aktivitas antimikroba baik pada bakteri Gram positif (Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus), bakteri Gram negatif 

(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), dan fungi 

(Candidia albicans). 

 

2.4  Kadar Air 

Pengurangan kadar air dari suatu kandungan bahan 

pangan dapat memperpanjang masa simpan merupakan prinsip 

dari pengeringan. Dalam proses pengeringan, kadar air harus 

selalu pada kondisi yang tetap rendah agar produk yang 

dikeringkan menjadi awet. Produk pangan dengan kadar air 

yang rendah dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih 

lama jika proses pengemasan dilakukan secara tepat (Putri, 

2012). Pengurangan kadar air pada suatu bahan pangan dapat 

dilakukan dengan metode pengeringan menggunakan oven. 

Prinsip kerja dari oven pengeringan dengan melepaskan 

kandungan air dalam bahan. Martunis (2012) menambahkan 

bahwa perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, kapang 

atau khamir dapat dihentikan dengan melakukan pengeringan 

sehingga bahan dapat disimpan dalam jangka waktu yang 

lama. 

Metode pengeringan digunakan untuk penentuan 

kadar air yang dilakukan dengan cara mengurangi kadar air 

dari bahan pangan sehingga daya simpan dari bahan pangan 

menjadi lebih panjang. Perpanjangan daya simpan terjadi 

karena air yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk 
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aktivitasnya. Pengeringan juga bertujuan mengurangi volume 

dan berat produk sehingga proses pengemasan menjadi efisien 

(Kartika, 2005). 

 

 

2.5 Aktivitas Air 

Aktivitas air pada produk pangan selalu berkaitan 

dengan kandungan kadar air, karena digunakan sebagai 

pertumbuhan mikroba dan jamur. Bakteri akan tumbuh pada 

kondisi aktivitas air yang tinggi sedangkan jamur tidak akan 

tumbuh pada aktivitas air yang tinggi Sukma dkk. (2012). 

Menurut pendapat Yuniati (2010) aktivitas air merupakan 

unsur-unsur penting dalam pengawetan karena mikroba 

memerlukan aktivitas air yang cukup untuk kegiatan 

metabolismenya. Kecukupan air bagi setiap mikroba berbeda, 

umumnya bakteri memerlukan air yang lebih banyak 

dibandingkan dengan kapang atau ragi (Yuniati, 2010). 

Penambahan senyawa lain yang dapat mengikat air akan 

mampu menurunkan nilai dari aktivitas air (Estiasih dan 

Ahmadi, 2009). Astawan (2009) penurunan aktivitas air dapat 

menyebabkan berkurangnya ketersediaan air sehingga 

pertumbuhan dari mikroba menjadi terhambat.  

2.6 Warna L*a*b* 

Lestari, Riyanti dan Wanniatie (2015) karakteristik 

warna kuning telur merupakan akumulasi dari pigmen 

karotenoid. Semakin banyak karotenoid yang dideposit pada 

kuning telur menyebabkan warna kuning telur semakin 

kuning. Lestari dkk, (2015) menjelaskan bahwa peningkatan 

persentase terhadap pemberian karotenoid mempengaruhi 
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derajat warna pada kuning telur. Penelitian telur asin dengan 

penambahan sari lengkuas sangat berpengaruh terhadap 

warna L* (kecerahan) kuning telur, semakin banyak 

penambahan sari lengkuas yang ditambahkan maka warna 

kuning cenderung ke arah gelap, hal ini dikarenakan adanya 

kandungan tannin yang terdapat pada lengkuas (Susmiati, 

Thohari, dan Jaya, 2012). Susmiati dkk. (2012) menjelaskan 

bahwa intensitas warna a* akan menurun  karena disebabkan 

oleh lama penyimpanan pada telur asin sehingga 

berpengaruh nyata terhadap warna kuning telur. Interaksi 

antara konsentrasi dan lama simpan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap warna a* kuning telur. Penelitian 

Aprilia, Thohari dan Rosyidi (2015) menyatakan bahwa nilai 

rata-rata intensitas warna L* (lightness) pada kuning telur 

asin yang dihasilkan dengan penambahan sari kunyit putih 

adalah 49,50-55,30, intensitas warna b* (yellowness) adalah 

22,00-25,87, intensitas warna a* (redness) adalah 21,33-

24,73. Semakin tinggi penambahan sari kunyit putih yang 

ditambahkan, semakin tinggi intensitas warna L* (lightness) 

dan b* (yellowness) yang dihasilkan.  

 

2.7 Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan merupakan suatu senyawa 

penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi 

sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk 

didalam tubuh. Fungsi aktivitas antioksidan dapat digunakan 

untuk memperkecil terjadinya oksidasi dari lemak dan minyak, 

serta memperkecil terjadinya kerusakan dalam makanan serta 

memperpanjang masa pemakaian bahan dalam industri 

makanan (Leitasari 2012). Sholehah, Thohari dan Jaya (2015) 
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tanin yang terkandung di dalam aktivitas antioksidan berfungsi 

mencegah kerusakan yang terjadi dengan cara penutupan pori-

pori pada cangkang telur dan fenol yang berperan sebagai 

bahan pengawet didalam telur. Pertumbuhan dan metabolisme 

bakteri dapat terhambat karena adanya fenol pada lengkuas 

merah dengan kerja merusak membran sitoplasma dan 

mendenaturasi protein sel. Kandungan aktivitas antioksidan 

pada telur asin dapat meningkat karena adanya penambahan 

esktrak jahe. Penambahan ekstrak jahe  pada telur asin lebih 

besar daripada telur asin biasa yaitu sebesar 28,17 %, 

sedangkan untuk telur asin biasa sebesar 1,585 %. Telur asin 

tanpa penambahan ekstrak jahe sudah mengandung aktivitas 

antioksidan karena pada umumnya kuning telur asin 

mengandung aktivitas antioksidan meskipun dalam jumlah 

kecil (Susanti, 2015). Menurut hasil penelitian Leitasari (2012) 

selama penyimpanan, aktivitas antioksidan telur asin 

kandungan aktivitas antioksidannya semakin menurun. Pada 

hari ke 0, aktivitas antioksidan telur asin tanpa penambahan 

esktrak jahe empirit sebesar 5,532% dan akan mengalami 

penurunan sampai hari ke 14 sebesar 0,514%.  

 


