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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putih Telur Itik
Menurut Koswara (2009), telur terdiri dari tiga

komponen utama yaitu bagian kulit telur 8-11%, putih telur
(albumen) 57-65% dan kuning telur 27-32%. Telur
mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan
mineral. Telur memiliki sifat-sifat fisiko kimia yang sangat
berguna dalam pengolahan pangan. Sifat-sifat tersebut
meliputi daya busa, emulsi, koagulasi dan warna. Drive et al.,
(2006) menyebutkan bahwa hampir semua zat makanan yang
ada pada telur diperlukan manusia seperti lemak, protein,
vitamin dan mineral. Telur juga mengandung 10 macam asam
amino esensial dari 18 macam asam amino esensial yang ada.

Putih telur merupakan bagian telur yang mengandung
protein dalam berbagai jenis. Protein akan mempengaruhi sifat
fungsional telur. Protein putih telur dibedakan atas protein
sederhana dan protein konjugasi (protein yang berikatan
dengan senyawa lain). Protein sederhana lebih dominan pada
putih telur dan berjumlah sekitar 11 macam, sedangkan protein
konjugasi lebih banyak terdapat pada kuning telur (Winarno
dan Koswara, 2002). Protein sederhana diantaranya
ovalbumin, ovoconalbumin dan ovoglobulin, sedangkan yang
kedua termasuk glycoprotein yaitu ovomucoid dan ovomucin
(Belitz and Grosch, 2009). Protein dalam telur itik dapat
dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Protein dalam telur itik

Protein
% dari
Total

Protein

Suhu
denatur

asi

pH Iso-
elektrik

Keterangan

Ovalbumin 40,00 84,5 4,5 Pembentuk gel
Conalbumin
(Ovotransfer
rin)

2,00 61,5 6,1
Mengikat
logam

Ovomucoid 10,00 70,0 4,1
Menghambat
enzim
proteinase

Ovomucin 3,00 4,5-5,0
Mempegaruhi
kekentalan

Lysozyme
(Ovogloulin
GI)

1,20 75,0 10,7
Enzim N-
acetylmurami
dase

Flavoprotein 0,30 4,0
Mengikat
riboflavin

Ovomacrogl
oulin

1,00 4,5

Ovoinhibitor
Belum

di-
ketahui

5,1
Menghamat
enzim
proteinase

Avidin 0,03 9,5
Mengikat
biotin

Sumber: Belitz and Grosch (2009)

Putih telur bersifat alkalis dengan pH rata-rata 7,6
(Mulza dkk., 2013). Putih telur menempati 60% dari seluruh
telur. Bagian tersebut dinamakan albumen, 40% dari putih
telur merupakan cairan kental dan sisanya merupakan bahan
setengah padat. Putih telur dibagi menjadi 4 bagian yaitu
lapisan encer bagian luar (23,2%), lapisan kental bagian luar
(57,3%), lapisan encer bagian dalam (16,38%) dan lapisan
kental bagian dalam (2,7%) (Mulza, Ratnawulan dan Kusnedi,
2013). Perbedaan kekentalan ini disebabkan oleh perbedaan
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kandungan air yang terdapat di dalamnya. Putih telur itik
memiliki kandungan air sebesar 89,0%, protein 9,3%, lemak
0,076%, karbohidrat 1,3% dan abu 0,4% (Drive et al., 2006).

2.2 Penyimpanan Telur
Telur akan mengalami perubahan isi selama

penyimpanan sehingga kualitasnya akan mengalami
penurunan. Perubahan telur bisa dilihat dari luar seperti warna
kulit telur agak keruh dan pada permukaannya akan timbul
bintik-bintik hitam. Perubahan tersebut disebabkan oleh
pertumbuhan jamur dan penyebaran air yang tidak merata
pada kulit telur (Winarno dan Koswara, 2002). Penyimpanan
telur dengan pengawetan telur utuh bertujuan untuk
mempertahankan mutu telur segar. Prinsip dalam pengawetan
telur segar adalah mencegah penguapan air dan terlepasnya
gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan
tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara menutup pori-pori kulit
telur atau mengatur kelembaban dan kecepatan aliran udara
dalam ruangan penyimpanan (Koswara, 2009).

Perubahan yang umum antara lain penguapan air dan
CO2, pembesaran ruang udara, penurunan berat telur,
penurunan berat jenis, pemecahan protein dalam telur, terjadi
perubahan dan pergerakan posisi kuning telur, pengendoran
selaput pengikat kuning telur, kenaikan pH putih telur, dan
penurunan kekentalan putih dan kuning telur (Winarno dan
Koswara, 2002). Mulza dkk. (2013) menyatakan bahwa
kerusakan telur biasanya ditandai dengan pecah isi telur dan
bila dipecah isinya tidak mengumpul lagi. Telur yang masih
segar dengan yang sudah mengalami kerusakan dapat dilihat
pada Gambar 2.
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Gambar 2. Kondisi telur tanpa pemecahan (atas ), dan kondisi
telur setelah pemecahan (bawah) (Mulza dkk., 2013)

Penguapan air bisa dikurangi dengan penyimpanan
pada suhu rendah dan dengan menutupi pori-pori kulit telur
dengan minyak mineral, minyak nabati atau bahan lainnya
(Winarno dan Koswara, 2002). Tingginya suhu udara di
wilayah tropis seperti Indonesia sangat mempengaruhi
kemampuan lama penyimpanan. Suhu rata-rata di Indonesia
berkisar 26°C dan kelembapan relatif berkisar 70%-80%.
Ketahanan telur yang disimpan tanpa pengawetan pada kondisi
itu hanya mampu bertahan sekitar 8 hari (Brant and Shrader,
1998).

2.3 Asam Asetat
Asam asetat merupakan asam lemah, artinya hanya

terdisosiasi sebagian menjadi H+ dan CH3COO-. Senyawa ini
bersifat korosif. Asam asetat diproduksi secara sintetis
maupun secara alami melalui fermentasi bakteri, seperti dari
genus Acetobacter dan spesies Clostridium acetobutylicum
(Fessenden dan Fessenden, 2006). Bakteri-bakteri tersebut
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terdapat pada makanan dan tanah, sehingga asam asetat secara
alami diproduksi pada buah-buahan atau makanan yang sudah
basi. Adapun cara yang paling populer dalam pembuatan asam
asetat melalui karbonilasi metanol. Proses isi membuat
metanol dan karbonmonoksida bereaksi membentuk asam
asetat (Riyanto, 2006). Sifat-sifat asam asetat dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2. Sifat-sifat asam asetat
Nama Senyawa Asam Asetat
Rumus Kimia CH3COOH
Wujud Senyawa (280C) Liquid (Cair)
Berat Molekul 60,05 g/mol
Warna Senyawa Tidak Berwarna
Titik Leleh 170C
Titik Didih 116-1180C
Densitas 1,05 g/cm3

Sumber: Anonima (2011)

Asam dan garam asam dapat meningkatkan kestabilan
dengan cara mengubah konsentrasi protein yang terdenaturasi
pada wilayah interfase cair dan udara dalam busa Protein akan
lebih mudah diadsorbsi kepermukaan karena lebih mudah
terdenaturasi saat dikocok. Tingginya konsentrasi protein yang
terdenaturasi pada wilayah interfase cair dan udara
menyebabkan busa lebih stabil karena membuat film protein
menjadi tebal (Zayas, 1997). Faktor pH mempengaruhi daya
busa karena pH berhubungan dengan kelarutan protein. Nilai
pH yang mendekati titik isoelektris menyebabkan kelarutan
protein akan mendekati minimum, sedangkan kelarutan
maksimum terjadi pada pH yang jauh dari titik isoelektris.
Kelarutan protein apabila mencapai titik maksimum, maka
protein akan terdispersi secara homogen, sehingga protein
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pembentuk busa juga akan tersebar merata dan menyebabkan
busa yang terbentuk lebih banyak. Protein yang berperan
dalam pembentukan busa adalah ovalbumin dan globulin,
protein tersebut mempunyai titik isoelektris pada pH 4,6 dan
10,7. Besarnya penguapan CO2 dan H2O akan mempengaruhi
peningkatan pH putih telur, semakin lama telur disimpan pH
putih telur meningkat pH putih telur meningkat seiring dengan
bertambahnya umur telur. Hal ini terjadi karena penguapan
CO2 dari dalam telur sebagai akibat penguraian senyawa
NaHCO3 menjadi NaOH. Selanjutnya NaOH ini terurai
menjadi ion-ion Na+ dan OH-, sehingga meningkatkan pH
putih telur sesuai (Stadelman and Cotteril, 1995). Drive et al.
(2006) menyebutkan bahwa busa yang stabil terbentuk pada
pH di bawah 8,3.

2.4 Sifat Fungsional
Telur memiliki sifat fungsional yaitu sifat-sifat

berdasarkan fungsi yang dimiliki telur tersebut selain dari nilai
nutrisinya (Belitz and Grosch, 2009). Albumen memiliki sifat
busa menarik yang merupakan hasil interaksi antara berbagai
jenis protein (Koswara, 2009). Sifat fungsional telur
diantaranya adalah adhesive properties, binding agent,
browning agent, clarification agent, coating agent, coloring
agent, crytallization control, emulsification, flavor,
freezability, humectancy, insulation, tenderization, tickening
agent, foaming ability dan coagulation (Drive et al., 2006).

2.4.1 Foaming Properties
Sifat busa pada albumen telur dipengaruhi oleh

konsentrasi protein, susunan protein, konformasi protein, pH
dan kekuatan ion (Le Floch-Fouere, Pezennce and
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Lechevalier, 2009). Syarat dasar sebuah protein untuk menjadi
foaming agent yang bagus adalah kemampuan daya serap yang
cepat pada area interfase udara-air selama pengocokan,
penyesuaian terhadap perubahan laju aliran dan penyusunan
kembali pada interfase (Alamprese, Casiraghi and Rossi,
2012). Menurut Lomakina and Mikova (2006), evaluasi sifat
busa atau foaming properties adalah foaming capacity (FC)
dan foaming stability (FS). Menurut Hammer-shoj, Larsen,
Anderson and Qvist (2002), evaluasi sifat busa meliputi daya
busa, stabilitas busa dan overrun.

2.4.1.1 Daya Busa
Daya busa adalah ukuran kemampuan putih telur

untuk membentuk busa jika dikocok dan biasanya dinyatakan
dalam persentase terhadap putih telur. Busa merupakan
dispersi koloid dari fase gas yang terdispersi di dalam fase cair
atau fase padat (Yuwanta, 2010). Pengocokan putih telur pada
suhu ruang (28–300C) lebih mudah menghasilkan busa
daripada yang dilakukan pada suhu rendah. Suhu yang terbaik
yang dihasilkan dari pengocokan yaitu pada suhu 46,110C
(Winarno dan Koswara, 2002). Drive et al. (2006) menyatakan
bahwa penambahan garam dan asam dapat menjadikan daya
busa putih telur meningkat. Hal ini karena putih telur memiliki
bentuk fisik yang kental dan setelah ditambahkan bahan kimia
tersebut, terjadi reaksi dengan putih telur sehingga tegangan
permukaan putih telur berkurang dan lebih mudah menangkap
udara

Mekanisme terbentuknya busa telur adalah terbukanya
ikatan-ikatan dalam molekul protein sehingga rantai protein
menjadi lebih panjang. Udara masuk diantara molekul-
molekul yang rantainya terbuka dan tertahan sehingga terjadi
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pengembangan volume. Busa dibentuk oleh beberapa protein
dalam putih telur yang mempunyai kemampuan dan fungsi
yang berbeda-beda. Ovomucin mampu membentuk lapisan
atau film yang tidak larut dalam air dan dapat menstabilkan
busa yang terbentuk. Glubulin mempunyai kemampuan untuk
meningkatkan kekentalan, menurunkan kecenderungan
pemisahan cairan dari gelembung udara dan dapat
menurunkan tegangan. Ovalbumin adalah protein yang dapat
membantu membentuk busa yang kuat (Koswara, 2009).
Mekanisme pembentukan busa menurut Cherry and McWaters
(1981) dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Mekanisme pembentukan busa
(Cherry and McWaters, 1981)
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2.4.1.2 Stabilitas Busa
Kestabilan busa merupakan ukuran kemampuan

struktur busa untuk bertahan kokoh atau tidak mencair selama
waktu tertentu. Indikator kestabilan busa adalah besarnya
tirisan busa selama waktu tertentu dan dinyatakan dalam
bobot, volume atau derajat pencairan busa. Tirisan busa terjadi
karena ikatan antara udara dengan protein putih telur yang
kurang kokoh, sehingga setelah didiamkan beberapa saat akan
terbentuk tirisan busa (Yuwanta, 2010). Tirisan yang banyak
menyatakan kestabilan busanya rendah. Struktur busa yang
stabil umumnya dihasilkan dari putih telur yang mempunyai
elastisitas tinggi, sebaliknya volume busa yang tinggi
diperoleh dari putih telur dengan elastisitas yang rendah.
Elastisitas akan hilang jika putih telur terlalu banyak dikocok
atau direnggangkan seluas mungkin (Koswara, 2009).

Menurut Drive et al. (2006), umur telur semakin
meningkat maka stabilitas busa putih telur semakin menurun.
Kestabilan yang baik diperoleh dari putih telur yang masih
segar karena persentase tirisan busa yang dihasilkan rendah.
Koswara (2009), menyatakan bahwa pengocokan telur pada
suhu ruang (28–300C) lebih mudah menghasilkan busa dan
menghasilkan tirisan busa yang lebih sedikit daripada yang
dilakukan pada suhu rendah.

2.4.1.3 Overrun
Overrun merupakan pengembangan volume dan

terbentuk karena adanya proses agitasi (pengadukan) saat
pembekuan. Rata-rata overrun pada produk es krim dengan
konsentrasi penambahan gum guar dalam penelitian ini
berkisar antara 69,50% sampai 121,38%. Semakin tinggi
tingkat penggunaan gum guar, maka semakin banyak gugus
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hidroksi yang mengikat air dan mempengaruhi nilai overrun.
Overrun yang rendah (<30%) akan membuat es krim beku
menjadi keras, sedangkan overrun yang tinggi (>140%)
menyebabkan es krim menjadi terlalu lunak. Overrun dalam es
krim mampu mengurangi pembentukan kristal es yang besar.
Overrun mencerminkan kemampuan pembusaan dan
kemantapan busa yang berkaitan dengan penurunan tegangan
permukaan pada sistem yang terdiri atas udara dan air, yang
disebabkan absorbsi oleh molekul protein (Padaga dan Sawitri
2005; Hakim, Purwadi dan Padaga, 2013). Nilai overrun es
krim dipengaruh oleh faktor-faktor proses pembuatan dan
komposisi es krim seperti kadar lemak, jumlah bahan penstabil
dan total bahan padat yang digunakan (Masykuri dkk., 2012).

2.4.2 Waktu Koagulasi
Koagulasi atau penggumpalan adalah perubahan

struktur protein telur yang mengakibatkan peningkatan
kekentalan dan hilangnya kelarutan, atau dapat juga berarti
perubahan bentuk dari cairan (sol) menjadi bentuk padat atau
semi padat (gel). Koagulasi disebabkan molekul-molekul
protein mengalami agregasi dan terbentuknya ikatan-ikatan
antar molekul yaitu ikatan hidrofobik, ikatan hidrogen dan
ikatan disulfida. (Koswara, 2009). Koagulasi karena pengaruh
panas disebabkan pemanasan pada suhu 60-700C. Sifat
koagulasi ini dimiliki oleh putih dan kuning telur. Sifat
koagulasi telur atau kemampuannya untuk berubah bentuk dari
cair menjadi padat/semi padat selama proses pemanasan
bermanfaat sebagai bahan pengikat komponen lain dalam
formulasi makanan (Winarno dan Koswara, 2002).

Gel terbentuk ketika sebagian protein unfolded
membentuk segmen polipeptida uncoiled yang berinteraksi
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pada titik tertentu membentuk jaringan tiga dimensi. Formasi
gel merupakan hasil dari ikatan hidrogen, interaksi ion dan
hidrofobik, ikatan Van der Waals, dan ikatan kovalen
disulfida. Faktor yang mempengaruhi sifat gel protein yaitu
konsentrasi protein, nilai pH dan kekuatan ion (Jing, Yap,
Wong and Kitts, 2009). Putih telur akan terkoagulasi pada
suhu 62oC, sedangkan kuning telur terkoagulasi pada 65oC
(Belitz and Grosch, 2009). Menurut Hoppe (2010), faktor lain
yang mempengaruhi pembentukan gel putih telur adalah
konsentrasi protein sebagai pengaruh dari formasi agregasi tak
terlarut. Protein pada konsentrasi rendah membentuk gel yang
tembus cahaya (transparent). Protein pada konsentrasi lebih
tinggi diproduksi lebih dari gel yang tidak tembus cahaya
(opaque), dan gel yang keruh (turbid). Ilustrasi
pembentuntukan gel pada perubahan pH dan kekuatan ion
tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Ilustrasi pembentuntukan gel pada
perubahan pH dan kekuatan ion (Hoppe, 2010)

Suhu koagulasi dipengaruhi oleh pH, pada pH 11,9
atau lebih dengan suhu ruang, putih telur akan membentuk gel.
Semua protein telur terkoagulasi, kecuali ovomucoid dan
phosvitin (Belitz and Grosch, 2009). Gelasi protein mengarah
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pada perubahan sebuah protein dari sol menjadi gel.
Perubahan ini dipengaruhi oleh panas, enzim dan banyaknya
protein. Semua agen tersebut membentuk sebuah struktur
ikatan yang menjadikan tipe-tipe ikatan kovalen dan non-
kovalen saling berinteraksi. Banyaknya gel protein pangan
dipengaruhi pemanasan pada larutan protein yang merupakan
mode dari gelasi. Protein pada titik sol adalah perubahan
pertama menjadi titik “progel” yang terjadi oleh denaturasi.
Titik progel adalah titik dimana sudah terjadi viskositas
larutan dari beberapa polimer protein. Tahap ini disebabkan
protein tidak terikat (unfolded) dan terbukanya gugus fungsi
protein seperti ikatan hidrogen dan gugus hidrofobik.
Pembentukan progel tidak dapat kembali (irreversible) banyak
terjadi interaksi protein-protein dan molekul yang tidak terikat
(unfolded) (Fennema, 1996). Menurut Dietemann,
Neugebauer, Lutz, Beil, Fiedler and Baumer (2014), putih
telur terdiri 90% air dan berubah menjadi sebuah gel selama
dipanaskan, namun kandungan air tidak berubah selama
dimasak. Partikel pada pelarut dapat membentuk jaringan gel
jika ada kekuatan yang menarik antar partikel. Struktur gel
yang dibentuk oleh beberapa protein tersaji pada Gambar 5.

Gambar 5. Struktur gel yang dibentuk oleh
beberapa protein (Dietemann et al., 2014)


