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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Itik 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang 

berasal dari unggas yang memiliki kandungan gizi yang 

lengkap dan mudah dicerna (Budiman, Hintono dan 

Kusrahayu, 2012). Kualitas telur secara keseluruhan 

ditentukan oleh kualitas cangkang dan isi telur. Kualitas telur 

ditentukan oleh kualitas eksternal telur (bentuk, warna 

cangkang, permukaan telur, keutuhan, dan kebersihan 

cangkang telur) dan kualitas internal telur (kekentalan putih, 

kuning telur dan posisi kuning telur). Kerusakan telur 

disebabkan oleh masuknya mikroorganisme terutama oleh 

kotoran yang menempel pada kulit telur. Kerusakan telur 

meliputi kerusakan dari eksternal telur dan kerusakan internal 

telur yang dapat diketahui setelah telur pecah (Nugraha, Mufti 

dan Hari, 2013). 

Cangkang telur merupakan bagian yang paling keras 

dan kaku. Fungsi utamanya sebagai pelindung isi telur dari 

kontaminasi mikroorganisme (Wulandari, Murningsih dan 

Wahyuni, 2012). Cangkang telur tersusun dari beberapa 

komponen yaitu air 1,6% dan bahan kering berupa protein 

3,3% dan mineral 95, 1% berupa CaCO3 (98, 43%), MgCO3 

(0, 84%) dan Ca3 (PO4)2 (0, 75%) (Sahara, Sari dan 

Nuzulistyaningsih, 2012). 

Putih telur atau albumen merupakan bagian telur yang 

berbentuk seperti gel, mengandung air dan terdiri atas empat 

lapisan yang berbeda-beda tingkat kekentalannya. Bagian 

putih telur yang terletak dekat kuning telur lebih kental dan 

membentuk lapisan yang disebut kalaza (kalazaferous) 
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(Koswara, 2009
b
). Lapisan encer luar (23%), lapisan kental 

(57%), lapisan encer dalam (19%), dan kalaza (11%). Karakter 

yang lebih spesifik pada putih telur adalah kandungan protein 

(lysozyme) yang berpengaruh pada kualitas putih telur (Sahara 

dkk., 2012).   

Kuning telur merupakan bagian telur dengan zat gizi 

yang paling lengkap, komponen penyusun terbanyak berupa 

air dan di ikuti lemak dan protein (Latifa, 2007). Warna 

kuning dari kuning telur disebabkan oleh kandungan 

xantophylls yang berasal dari pakan. Pigmen lain yang banyak 

terdapat di dalamnya adalah pigmen karotenoid. Pada kuning 

telur pada telur segar berbentuk utuh dikelilingi oleh membran 

vitelin yang kuat (Koswara, 2009
b
). 

Telur yang digunakan untuk membuat telur asin 

adalah telur itik, karena telur itik memiliki kulit telur yang 

tebal dan kuningnya lebih besar dari pada kuning telur ayam, 

dan memiliki pori-pori lebih besar dibandingkan dengan telur 

ayam sehingga memudahkan garam mudah masuk dalam telur 

itik (Yuniati, 2011). Bobot telur itik berkisar antara      65-75 

g. Komposisi penyusun telur itik terhadap berat telur adalah 

10% cangkang, 30% yolk dan 60% albumen. Telur itik 30% 

lebih besar dibandingkan dengan telur ayam sehingga 

kandungan nutrisinya juga lebih banyak. Telur itik 

mengandung delapan asam amino esensial lengkap dan 

kandungan vitamin serta mineralnya lengkap. Kandungan 

energi dalam telur itik lebih tinggi karena kadar lemak yang 

lebih tinggi, namun kadar lemak jenuh dapat berpengaruh 

negatif terhadap konsumen yang menghindari konsumsi lemak 

dalam jumlah tinggi. Kandungan nutrisi dalam 100 g telur itik 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi dalam 100 g telur itik  

No. Komponen Nutrisi Kadar 

1. Kalori (kkal) 185 

2. Total Lemak (g) 13,8 

3. Lemak Jenuh (g) 3,7 

4. Kolesterol (mg) 884 

5. Karbohidrat (g) 1,5 

6. Protein (g) 12,8 

7. Vitamin A (IU) 674 

8. Kalsium (mg) 54 

9. Zat Besi (mg) 3,8 

10. Sodium (mg) 146 

Sumber: Jalaludeen dan Churchil (2006) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan 

akan telur itik adalah warna dari yolk. Pada pemeliharaan yang 

intensif, warna yolk cenderung lebih pucat karena pakan yang 

digunakan kurang bervariasi, berbeda dengan itik yang 

diternakkan secara penggembalaan dimana itik dapat 

memakan sumber-sumber pigmen penguning telur seperti 

tanaman hijauan di ladang penggembalaan. Pigmen yang 

menentukan warna dari kuning telur adalah karotenoid. Indeks 

warna kuning telur dapat diperbaiki melalui perlakuan 

penambahan bahan pakan yang mengandung pigmen 

karotenoid dalam pakan (Sahara, 2010).  

2.2 Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

merupakan tanaman obat-obatan yang tergolong dalam suku 

temu-temuan (Zingiberaceae) sering dimanfaatkan masyarakat 

sebagai bahan obat maupun bumbu masakan. Temulawak 
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merupakan komponen penyusun hampir setiap jenis obat 

tradisional yang dibuat di Indonesia. Hasil survei pemanfaatan 

tanaman obat dalam industri obat tradisional menunjukkan 

bahwa temulawak dipergunakan sebagai bahan baku 44 jenis 

produk obat tradisional. Penggunaan temulawak mengalami 

perkembangan, saat ini total serapan temulawak dalam industri 

obat tradisional dan obat fitofarmaka diperkirakan mencapai 

8.750 ton/tahun (Sudrajad dan Al Azar, 2011). Temulawak 

merupakan salah satu tanaman rempah yang memiliki khasiat 

sangat baik bagi tubuh manusia. Cita rasa temulawak yang 

pahit mengakibatkan sebagian orang tidak bersedia untuk 

mengkonsumsinya. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa 

pahit dan getir pada temulawak tanpa menambahkan aroma 

adalah melalui proses fermentasi (Puspitojati dan Santoso, 

2012).  

Temulawak tumbuh dengan subur di berbagai negara 

khususnya yang memiliki iklim tropis. Pemakaian temulawak 

sebagai bahan utama dalam pembuatan jamu yang beredar di 

Indonesia mencapai 70% (Mujahid, 2011). Temulawak banyak 

dimanfaatkan sebagai antimikroba karena kandungan senyawa 

aktifnya mampu mencegah pertumbuhan mikroba. Rimpang 

Curcuma ini sering digunakan dalam pengobatan tradisonal 

diantaranya mengobati keputihan, diare, obat jerawat dan 

gatal-gatal (Sudrajad dan Al Azar, 2011). Tanaman temulawak 

mempunyai tinggi mencapai 2 m. Temulawak dapat berbunga 

sepanjang tahun, warna bunga umumnya kuning dengan 

kelopak bunga kuning tua serta pangkal bunga berwarna ungu. 

Rimpang induk temulawak berbentuk seperti telur sedangkan 

rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya 

memanjang, tiap tanaman memiliki rimpang cabang 3-4 buah. 

Warna kulit rimpang temulawak muda adalah kuning 
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sedangkan kulit rimpang tua berwarna kuning gelap. Warna 

daging rimpang kuning dengan cita rasa pahit serta berbau 

tajam (Bermawie, Raharjo, Wahyuno dan Ma’mun, 2007). 

Temulawak mengandung zat kurkumin, minyak atsiri, 

pati, protein, lemak, selulosa dan mineral. Kandungan 

temulawak yang paling banyak kegunaannya adalah pati, 

minyak atsiri dan kurkuminoid (Afifah dan Lentera, 2003). 

Kandungan minyak atsiri dalam rimpang temulawak 6-11%, 

kurkuminoid (kurkumin 62% dan desmetoksikurkumin 38%), 

serta pati 30-40%. (Dzen, Wibowati dan Purwarini, 2006). 

Kandungan nutrisi rimpang temulawak disajikan pada Tabel 2. 

Warna dan proporsi warna ketiga kurkuminoid rimpang kunyit 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi rimpang temulawak 

No. Jenis Analisis Nilai (%) 
1. Kadar air 13,98 
2. Kadar minyak atsiri 3,81 
3. Pati 41,45 
4. Serat 12,62 
5. Abu 4,62 
6. Abu tak larut asam 0,56 
7. Sari dalam alcohol 9,48 
8. Sari dalam air 10,90 
9. Kurkumin 2,29 

Sumber: Hayani (2006) 
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Tabel 3. Warna dan proporsi warna ketiga kurkuminoid 

rimpang kunyit 

Nama Senyawa Warna Total 

Warna 

(%) 
Kurkumin Kuning 

kemerahan 
49,6 

Demetoksikurkumin: p-hidroksi 

cinnamoil-feruloil metana 
Kuning 

kemerahan 
28,7 

Bis-demetoksikurkumin: Bis-(p-

hidroksi cinnamoil) metana 
Kuning jingga 22,3 

Sumber: Andarwulan dan Faradilla (2012) 
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Tabel 4. Ringkasan sifat-sifat berbagai pigmen alamiah  

Golongan Juml

ah 

Pigm

en 

Warna Sumber 

Senyawa 
Larut 

dalam 
Kestabil

an 

Antosianin 120 Orany

e, 

merah 

Tanaman Air Peka 

terhadap 

pH dan 

panas 
Flavonoid 600 Tidak 

berwar

na, 

kuning 

Sebagian 

besar 

tanaman 

Air Agak 

tahan 

panas 

Beta 

antosianin 
20 Tidak 

berwar

na 

Tanaman Air Tahan 

panas 

Tanin 20 Tidak 

berwar

na, 

kuning 

Tanaman Air Tahan 

panas 

Betalain 70 Kunin

g, 

merah 

Tanaman Air Peka 

terhadap 

panas 
Kuinon 200 Kunin

g 

sampai 

hitam 

Tanaman, 

bakteri, 

algae 

Air Tahan 

panas 

Xanton 20 Kunin

g 
Tanaman Air Tahan 

panas 
Karotenoid 300 Tidak 

berwar

na 

Tanaman, 

kuning, 

merah 

Lemak 

hewan 
Tahan 

panas 
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Khlorofil 25 Hijau, 

coklat 
Tanaman Air, 

lemak 
Peka 

terhadap 

panas 
Pigmen 

heme 
6 Merah, 

coklat 
Hewan Air Peka 

terhadap 

panas 
Sumber: Koswara (2009

a
) 

Hasil uji fitokimia secara kualitatif tampak bahwa 

serbuk rimpang cabang temulawak mengandung senyawa 

kuinon kuat, triterpenoid dan flavonoid sedang, mengandung 

alkaloid lemah. Golongan senyawa yang lain seperti steroid, 

saponin dan tannin tidak terdeteksi (Prasetyorini, Wiendarlina 

dan Nurmayasari, 2013). Ringkasan tentang sifat-sifat umum 

dari berbagai pigmen/pewarna alami yang sebagian terdapat 

dalam temulawak ditunjukkan pada Tabel 4.  

2.3 Pengasinan Telur 

 Pengasinan adalah upaya untuk mempertahankan 

kualitas telur, yang dikenal dengan pembuatan telur asin. Telur 

yang dihasilkan dari pengawetan dengan metode pengasinan 

ini menghasilkan cita rasa telur yang lebih baik serta daya 

simpan telur lebih lama. Telur yang diasinkan dengan garam 

beriodium mengalami peningkatan kandungan nutrisi dalam 

telur, sehingga dapat sebagai bahan makanan sumber iodium. 

Telur itik juga memiliki kandungan protein dan lemak cukup 

tinggi yaitu 13,6% dan 13,3% (Yuniati dan Almasyhuri, 

2012). Pengasinan telur mempunyai beberapa keuntungan 

yaitu seperti dapat mencegah kerusakan telur, memperpanjang 

masa simpan telur, serta memberikan cita rasa yang khas pada 

telur yang dihasilkan (Apendi, Widyaka dan Sumarmono, 

2013). Haris (2008) menambahkan bahwa pengasinan telur 
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dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan perendaman 

dalam larutan garam (metode basah) dan sodium nitrit ataupun 

dengan membungkus telur dengan adonan garam, batu bata 

dan abu (metode kering). Kedua metode pengasinan tersebut 

masing-masing mempunyai kelebihan. Kelebihan metode 

basah adalah kemampuan penetrasi garam ke dalam telur 

berlangsung lebih cepat akan tetapi terdapat kendala pada 

albumen yang relatif lebih basah. Kelebihan metode kering 

adalah penetrasi garam lebih lambat akan tetapi albumen telur 

lebih padat/kompak.  

Proses pengasinan pada umumnya dilakukan dengan 

cara menambahkan garam dapur (NaCl) abu dan batu bata, 

kemudian telur dibungkus dengan adonan tersebut dan 

disimpan selama 1-2 minggu. Garam mempunyai sifat yang 

menghambat pertumbuhan mikroba karena dapat 

mengawetkan. Tujuan pengasinan adalah untuk 

mempertahankan daya simpan telur yang dapat mengurai rasa 

amis, bau busuk, dan menambah citra rasa telur menjadi lebih 

enak. Selama proses pengasinan akan terjadi perubahan secara 

visual pada albumen dan yolk. Hal ini dikarenakan 

penambahan garam menyebabkan denaturasi protein yang 

ditunjukkan dengan putih dan kuning telur lebih padat 

(Hidayati dan Mardiyono, 2009).  

Hasil Penelitian yang dilakukan Surainiwati, Suada 

dan Rudyanto (2013) adalah pada proses pembuatan telur asin 

yang dilakukan menggunakan garam, abu gosok dan sedikit air 

dengan lama penyimpanan selama 7-22 hari menunjukan 

semakin lama penyimpanan telur maka telur akan semakin 

asin. Perubahan juga terjadi pada tinggi putih telur, kuning 

telur dan warna kuning telur. Tinggi putih dan kuning telur 

tidak mengalami perubahan pada umur sehari, namun pada 
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hari keempat, putih dan kuning mengalami perubahan tinggi, 

dan pada hari keenam putih semakin keras sedangkan kuning 

mengalami perubahan menjadi lebih padat, warna pada kuning 

juga berubah menjadi lebih kuning kecoklatan. Kuning telur 

yang semakin kecoklatan maka minyak yang dihasilkan 

semakin banyak dan jika penyimpanan semakin lama maka 

rasa asinpun semakin terasa. 

Telur asin merupakan produk hasil peternakan yang 

mempunyai kandungan nutisi yang tinggi, Standar telur asin 

berdasarkan SNI 01-4277-1996 (Badan Standarisasi Nasional, 

1996) disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Standar mutu telur asin  

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan     

   a. Bau - Normal 

   b. Warna - Normal 

   c. Kenampakan - Normal 

Garam b/b % Minimal 2,0 

Cemaran Mikroba 
     a. Salmonella Koloni/25g Negatif 

   b. Staphylococcus 

aureus 
Koloni/g Negatif 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1996) 

2.4 Pengujian Kadar Air  

 Kadar air yang hilang dalam kuning telur disebabkan 

oleh berkurangnya air menuju  albumen dan keluar melewati 

pori-pori cangkang telur. Air dalam telur selama pengasinan 

dapat berpindah dari kuning telur ke putih telur dan berikutnya 

ke lingkungan luar melalui pori-pori telur (Ganasen and 
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Benjakul, 2010). Kadar air putih telur selama penyimpanan  

mengalami penurunan. Penguapan air ditentukan oleh 

diameter dan jumlah pori-pori cangkang telur, suhu, RH, dan 

tekanan udara selama penyimpanan. Kadar air kuning telur 

hasil penggaraman lebih rendah dibandingkan telur segar. 

Penurunan kadar air kuning telur ini disebabkan garam 

mencegah interaksi molekul-molekul air dengan kelompok 

hidrofilik dari protein, sehingga dihasilkan air bebas yang 

masuk ke bagian putih telur (Wulandari, 2004). Handayani 

(2010) menyatakan bahwa penurunan kadar air telur selama 

proses pengasinan yang menyebabkan telur asin menjadi awet. 

Hasil penelitian Wibawanti, Meihu, Hintono and Pramono 

(2013) menunjukkan pada telur asin itik yang dimasak dengan 

pengasapan cair mengalami penurunan kadar air kuning telur 

sebesar 5-7% dari kadar air kuning telur asin segar dan 

penurunan kadar air putih telur 2-3% dari kadar air putih telur 

segar. Hasil penelitian Kaewmanee (2011) menunjukan 

penurunan kadar air putih telur sebanyak 4% dari kadar air 

putih telur segar 87,72% menjadi 83,59% setelah proses 

pengasinan. Nilai kadar air kuning telur asin mengalami 

penurunan sebanyak 7% dari kadar air kuning telur segar 

43,51% menjadi 36,21%. 

2.5 Pengujian Warna Kuning Telur Asin 

Warna merupakan salah satu parameter yang dapat 

mempengaruhi suatu produk dari segi visual. Pengukuran 

warna menggunakan alat color reader dengan parameter yang 

dibaca adalah (L*), (a*) dan (b*). Parameter (L*) menyatakan 

tingkat gelap atau terang dengan kisaran 0-100. Nilai 0 

menyatakan sangat gelap atau hitam, sedangkan 100 sangat 

terang atau putih. Parameter (a*) menyatakan tingkat hijau-
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merah dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif 

menyatakan kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai 

positif menyatakan kecenderungan warna merah. Parameter 

(b*) menyatakan warna biru-kuning dengan kisaran -100 

sampai +100. Nilai negatif menyatakan kecenderungan warna 

biru sedangkan nilai positif menunjukkan kecenderungan 

warna kuning (Yazakka dan Susanto, 2015). Menurut 

Rahmaniar, Rejo, Priyanto dan Hamzah (2014), nilai L* 

(lightness) berhubungan dengan derajat kecerahan, yang 

berkisar antara nol sampai seratus. Nilai L* yang mendekati 

100 menunjukkan sampel yang dianalisis memiliki kecerahan 

tinggi (terang), sedangkan nilai L* yang mendekati nol 

menunjukkan sampel memiliki kecerahan rendah (gelap). 

Warna kromatis merupakan warna-warna yang terlihat seperti 

merah, kuning, hijau dan sebagainya. Warna akromatis 

diperoleh bila sampel yang dianalisis memiliki nilai warna a* 

yang rendah (<10). 

Temulawak mengandung senyawa kimia yang 

mempunyai kandungan aktif berupa kurkuminoid dan minyak 

atsiri. Kurkuminoid terdiri atas senyawa berwarna kuning 

kurkumin dan turunannya. Kurkuminoid yang memberi warna 

kuning pada rimpang bersifat antibakteria, antikanker, 

antitumor dan antiradang, mengandung antioksidan dan 

hypokolesteromik. Terdapat 1-2% kurkuminoid dalam 

temulawak dengan pengujian pemanasan pada temperatur 50-

55
o
C, yang bertujuan untuk mempertahankan zat aktifnya dan 

untuk mendapatkan warna yang baik dari kurkuminoid 

(Sudrajad dan Al Azar, 2011). 

Pigmen telur adalah karoten dan riboflavin yang 

diklasifikasi sebagai lipokrom dan liokrom. Pakan yang 

mengandung lebih banyak karoten, yaitu xantofil maka warna 
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kuning telur semakin bewarna jingga kemerahan. Proses 

pengasinan yang terlalu lama akan menyebabkan warna 

kuning telur menjadi kecoklatan hal ini dikarenakan minyak 

yang dihasilkan semakin banyak, selain itu telur yang 

dihasilkan rasa asinnya semakin terasa (Surainiwati dkk., 

2013). 

2.6 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektron 

kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas 

senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. IC50 merupakan 

konsentrasi dari antioksidan yang dapat meredam atau 

menghambat radikal bebas sebanyak 50%. Pengukuran 

aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya ABTS, DPPH, FRAP, dan ORAC. Semakin besar 

nilai IC50 maka semakin kecil aktivitas antioksidannya berlaku 

pula sebaliknya (Thaipong, Boonprakob, Crosby, Zevallos and 

Byrne, 2006). Antioksidan sangat penting karena berkaitan 

dengan fungsinya sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut 

terutama untuk menjaga intergritas dan berfungsinya membran 

lipid, serta untuk melindungi sel-sel badan terhadap kerusakan 

yang diakibatkan oleh radikal bebas. Penentuan nilai IC50 pada 

aktivitas antioksidan bertujuan untuk menentukan nilai IC50 

serta hubunganya dengan aktivitas antioksidan dengan 

menggunakan metode DPPH (2,2 diphenyl 1-picrylhydrazil) 

 serta mekanisme kerja antioksidan. Semakin besar nilai IC50 

maka semakin kecil aktivitas antioksidannya (Damayanthi, 

Kustiyah, Khalid, Farizal, 2010).  
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Metode analisis aktivitas antioksidan IC50 yaitu 

menggunakan metode DPPH dengan  menggunakan lautan 

DPPH (2,2 diphenyl 1-picrylhydrazil) sebagai sumber radikal 

bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh 

DPPH dari senyawa antioksidan. Metode pengujian DPPH 

merupakan metode pengujian aktivitas antioksidan yang 

paling cocok bagi komponen antioksidan yang bersifat polar, 

karena kristal DPPH hanya dapat larut dan memberikan 

absorbansi maksimum pada pelarut etanol ataupun metanol 

(Setyowati dan Suryani, 2013). Prinsip aktivitas penangkapan 

radikal bebas dengan metode DPPH yaitu adanya aktivitas 

antioksidan pada sampel menyebabkan terjadinya perubahan 

warna larutan DPPH dalam etanol dari berwarna ungu pekat 

menjadi kuning pucat. Perubahan warna tersebut menunjukan 

kemampuan sampel dalam meredam aktivitas radikal bebas 

DPPH (Permana, Lajis, Abas, Othman, Ahmad, Kitajama, 

Takayama, Aimi, 2003). 

 


