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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Telur Itik 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki rasa yang lezat, mudah di cerna, dan bergizi tinggi. 

Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta vitamin, dan 

mineral. Kuning telur mengandung asam amino esensial 

yang dibutuhkan serta mineral seperti : besi, fosfor, sedikit 

kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) 

dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih 

telur yang jumlahnya (60%) dari seluruh bulatan telur 

mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat menurut 

Nugraheni (2013). Secara umum warna kulit telur itik 

bervariasi, pada telur itik jawa berwarna hijau kebiruan, itik 

bali berwarna biru keputih-putihan dan telur itik alabio 

berwarna biru pucat (Soekarto, 2013). 

Telur itik berukuran besar, warna cangkang hijau 

kebiruan. Banyak digunakan untuk telur asin. Berat 1 butir 

50-65 gram. Memiliki ukuran yang lebih besar dari telur 

ayam dan lebih kecil dari telur angsa. Telur bebek 

mempunyai cangkang yang lebih tebal di banding telur 

ayam, membuat daya simpan telur bebek lebih lama dari 

telur ayam yakni sekitar 6 minggu (suhu refrigerator) ( 

Nugraheni, 2013) 

1.2 Pengawetan Telur 

 Faktor lama penyimpanan telur merupakan masalah 

yang berkaitan erat dengan aspek distribusi mulai dari 

tingkat peternak sampai telur dikonsumsi konsumen. Untuk 
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mendapatkan jumlah telur konsumsi sesuai dengan jumlah 

kebutuhan, peternak itik umumnya menyimpan hasil 

produksi telur dalam jumlah besar selama 2-3 hari di ruang 

terbuka sebelum dipasarkan pada distributor dan konsumen 

menurut Lestari, Dian, Riyanti dan Wanniantie (2015). Telur 

memiliki kelemahan yaitu sifatnya mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi, maupun kerusakan akibat 

serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Oleh sebab 

itu, usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan 

kualitas telur ( Oktaviani, Herlina, Kariada dan Utami, 2012) 

 Salah satu cara pengawetan telur yang sudah banyak 

dilakukan oleh masyarakat sejak lama adalah pengasinan 

telur. Usaha pengawetan dengan cara ini lebih populer di 

masyarakat daripada usaha pengawetan telur jenis lain, 

seperti pengeringan (pembuatan tepung telur) dan 

pembekuan (telur beku), karena selain teknologinya yang 

tergolong sangat sederhana atau dapat dikerjakan secara 

tradisional menurut Agus (2002). Telur itik yang akan 

diawetkan harus memenuhi beberapa persyaratan 

diantaranya: a) telur masih segar dan baru, b) telur harus 

bersih dari kotoran, c) kulit telur masih utuh dab tidak retak, 

d) sebelum diawetkan sebaiknya diampelas untuk 

mempermudah proses pengawetan (Lukman, 2008) 

 

1.3 Telur Pidan 

Telur pidan terbuat dari telur bebek, telur ayam, dan 

juga telur angsa yang di balur dengan campuran antara tanah 

liat, abu, garam, dan kapur mentah selama beberapa bulan 

menurut Xu, Yan, Cai, and Yu  (2014). Telur pidan sudah 

banyak dikonsumsi di Negara Cina, Korea Selatan, 

Thailand, Singapura dan Negara-negara lain di Asia 
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Tenggara. Telur pidan sendiri bisa dibuat dengan cara 

tradisional yaitu dengan membalur telur dengan tanah liat, 

lemon dan garam atau bisa dengan cara perendaman dengan 

larutan 4.2% NaOH, 5% NaCl dan 2% teh cina dengan 

selama  beberapa minggu atau bulan ( Ganesan, 

Kaewmanee, Benjakul, and Baharin, 2014).  

Telur pidan di kenal sebagai telur seribu tahun, terkenal 

dengan kelezatannya yang unik dan merupakan makanan 

tradisional masyarakat China. Telur pidan biasanya 

menggunakan telur itik sebagai bahan utamanya namun 

penggunaan telur ayam dan telur puyuh juga bisa di awetkan 

menjadi telur pidan dengan pemeraman atau perendaman 

selama  4-5   minggu ( Zhao, Xu, and Du, 2014) 

 

1.4 NaOH  

Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium 

oksida yang dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida 

membentuk larutan alkalin yang kuat ketika dilarutkan 

dalam air. Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat 

dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, dan 

larutan jenuh 50%. NaOH bersifat lembab cair dan secara 

spontan menyerap karbon dioksida dari udara bebas. NaOH 

juga sangat larut dalam air dan akan melepaskan kalor 

ketika dilarutkan dalam air menurut Prasetya dkk. (2012). 

Pengawetan telur dengan membuat telur pidan biasanya 

hanya menggunakan bahan-bahan tradisonal seperti 

pencampuran telur segar dengan adonan kapur, garam, 

natrium karbonat dan juga teh hitam mengingat metode ini 

masih dirasa tradisional dan perlu adanya pembaharuan 

maka dipilih NaOH digunakan untuk menggantikan kapur 
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dan natrium karbonat dalam pembuatan telur pidan dalam 

industri yang lebih modern (Ma, 2007) 

Konsentrasi NaOH yang berbeda dan juga pengaruh 

suhu yang tepat dapat mempengaruhi lama pembentukan gel 

pada telur selain itu penambahan NaOH yang tepat akan 

meningkatkan kekuatan pembentukan gel pada putih telur 

(Zhao et al., 2014) 

 

1.5 Nilai pH  

Nilai pH telur diperoleh lebih tinggi pada pengasinan 

telur secara basah. Adanya tekanan selama proses 

pengasinan basah menghambat pengeluaran uap air dan gas, 

misalnya CO2. Berkurangnya CO2 yang terdapat di dalam 

telur yang menyebabkan terjadinya peningkatan pH menurut 

Wulandari (2004). pH putih telur meningkat karena 

disebabkan oleh lepasnya O2 melalui pori-pori cangkang. 

Putih telur yang mempunyai pH meningkat menjadi basa 

selain disebabkan oleh menguapnya CO2, juga disebabkan 

karena putih telur dibagian yang kental mengalami 

pengenceran yang akhirnya akan merembes ke kuning telur 

( Rizal, Hintono, dan Nurwantoro, 2012).  

Penambahan NaOH pada telur dapat meningkatkan 

nilai pH telur itik. Nilai pH telur itik segar adalah 9,4 

sedangkan setelah pengawetan dengan penamabahan NaOH 

nilai pH telur itik menjadi 11,3 menurut Zhao et al. (2014). 

Perlakuan basa pada proses pembuatan makanan awetan 

seperti telur pidan akan merubah warna telur menjadi coklat 

tua dan transparan dengan rasa yang berbeda dengan telur 

asin, selain itu penambahan NaOH pada larutan perendaman 

telur akan secara langsung meningkatkan pH telur menjadi 

basa sampai pada pH 12 atau lebih menurut Eiser, Miles, 
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Geerts, Verschuren, and Macphee (2009). Garam dapat 

menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi 

mengakibatkan terjadinya peningkatan keketalan telur atau 

dapat disertai perubahan dari cairan menjadi lebih kental 

dan padat, sehingga terjadi peningkatan pH pada telur yang 

ditambahi garam ( Winarno dan Koswara, 2002). 

 

1.6 Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi 

tubuh manusia karena diperlukan sebagai bahan pembentuk 

jaringan tubuh dan pengatur metabolisme menurut Susanto 

dan Widyianingsih (2004). Protein terdiri atas rantai-rantai 

panjang asam amino, yang terikat satu sama lain dalam 

ikatan peptida, disamping itu asam amino mengandung 

fosfor, besi, sulfur, iodium dan kobalt. Unsur nitrogen 

adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam 

karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari 

berat protein (Sunita, 2002)  

Protein yang terdapat dalam bahan pangan mudah 

mengalami perubahan-perubahan yaitu, dapat terdenaturasi 

oleh pemanasan, dapat terkoagulasi atau mengendap oleh 

perlakuan pengasaman, dapat mengalami dekomposisi atau 

pemecahan oleh enzim-enzim proteolitik, dapat bereaksi 

dengan gula reduksi, sehingga menyebabkan terjadinya 

perubahan warna menjadi coklat. Denaturasi protein 

diartikan adanya perubahan terhadap struktur sekunder, 

tersier dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya 

pemecahan ikatan-ikatan kovalen menurut Winarno dan 

Koswara (2000). Protein putih telur memiliki beberapa jenis 

yaitu ovalbumin, ovotransferin atau conalbumin, 

ovomukoid, lisozym, ovomusin, ovoglobulin, 
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ovoglikoprotein, ovoinhibitor, flavoprotein, 

ovomakroglobulinn atau ovostatin, avidin (Nugraheni, 

2013).  

 

1.7 Warna telur 

Warna dalam suatu produk khususnya produk makanan 

memegang peranan penting dalam daya terima konsumen. 

Apabila suatu produk memiliki warna yang menarik dapat 

meningkatkan selera konsumen untuk mencoba makanan 

tersebut. Warna menjadi atribut kualitas yang paling 

penting, walaupun suatu produk pangan bernilai gizi tinggi, 

rasa enak dan tekstur baik, namun apabila warna yang 

ditampilkan kurang menarik akan menyebabkan produk 

pangan kurang diminati oleh konsumen. Pengujian dengan 

indra penglihat masih sangat menentukan dalam pengujian 

sensoris warna pada produk pangan (Putri, 2011). 

Skor warna kuning telur juga dipengaruhi oleh 

kandungan nutrien dalam pakan, misalnya beta-karoten dan 

xantofil dalam pakan. Skor warna kuning telur yang tinggi 

lebih disukai oleh konsumen, sehingga diperlukan nutrien 

yang dapat meningkatkan skor warna kuning telur. Beta-

karoten merupakan senyawa golongan karotenoid yang tidak 

stabil karena mudah teroksidasi menjadi xantofil yang 

berfungsi sebagai pewarna kuning telur. Xantofil diperoleh 

dari pakan dan tidak bisa disintesis oleh tubuh unggas 

menurut Astriana (2013). Warna kuning telur dipengaruhi 

oleh kepekatan bahan dan lamanya pemeraman, dimana 

kepekatan bahan dipengaruhi oleh kadar garam NaCl yang 

terdapat adonan. Semakin lama proses pemeraman atau 

Perendaman menyebabkan semakin banyak air yang ditarik 

oleh ion garam sehingga kondisi bahan menjadi semakin 
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pekat, termasuk juga zat warna yang ada dalam bahan 

tersebut (Kusumawati, Rudyanto dan Suanda, 2012) 

Uji warna menggunakan metode ruang warna atau 

CIELAB. Alat yang digunakan dalam uji warna adalah color 

reader mengindikasikan indikator warna L* yaitu kecerahan 

atau hitam dan putih, a* yaitu kemerahan atau kehijauan dan 

b* yaitu biru atau kekuningan (Hermawan, Hayati, Budi, 

dan Barizi, 2010). 

 


