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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Telur merupakan  salah satu produk hasil ternak dengan 

nilai nutrisi yang baik, dimana telur merupakan sumber 

protein yang terdiri dari asam amino dan dibutuhkan oleh 

tubuh namun telur  termasuk dalam bahan pangan yang 

mudah rusak (perishable food), karena banyak mengandung 

nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

Telur itik mempunyai berat sekitar 70-80 gram per butir, 

dengan cangkang yang tebal dan berwarna biru muda.  

 Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan kualitas telur. Metode pengasinan telur juga 

dapat dibuat menjadi telur pidan, telur pidan juga sering 

disebut sebagai telur seribu tahun karena mempunyai daya 

simpan yang sangat lama. Telur pidan dapat dibuat dengan 

cara pembaluran yaitu dengan dibalur menggunakan abu, 

lemon, teh dan garam atau bisa dengan cara  perendaman 

yaitu dengan menggunakan cairan NaOH dan NaCl. 

Modifikasi dan pengembangan dari produk telur pidan 

perlu dilakukan dengan pemberian NaOH untuk mempercepat 

proses pembuatan telur pidan karena NaOH memiliki sifat 

basa kuat sehingga akan mempercepat proses pembuatan telur 

pidan di bandingkan dengan cara lama yaitu dengan 

pembaluran telur itik menggunakan abu gosok dan kapur 

tohor yang memiliki sifat basa lemah maka penambahan 

NaOH dilakukan saat pembuatan telur pidan . Menurut 

Prasetya, Andhika, Widhiyanuaraiyawan dan Sugiarto (2012) 

variasi konsentrasi NaOH menunjukkan variasi jumlah 
-
OH 
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yang akan bereaksi. Semakin banyak 
-
OH dalam larutan 

semakin besar perubahan gugus karbon karbonil pada 

asetamida, sehingga asetil lebih besar dilepaskan. 

Penambahan NaOH akan lebih  memperpanjang masa simpan 

telur di bandingkan tanpa penambahan NaOH. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diketahui 

bagaimana perubahan nilai pH yang terjadi pada kuning dan 

putih telur pidan serta perubahan nilai nutrisi yang ditijau dari 

kadar protein telur dan juga perubahan warna yang dihasilkan 

dari proses pengawetan telur dengan penambahan NaOH 

sehingga perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penambahan konsentrasi NaOH pada proses 

pembuatan telur pidan ditinjau dari pH kuning telur, pH putih 

telur, kadar protein putih dan warna kuning telur pidan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan 

rumusan masalah yaitu berapakah konsentrasi penambahan 

NaOH yang optimal untuk menghasilkan telur pidan terbaik. 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

  Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 

konsentrasi penambahan NaOH yang tepat untuk 

menghasilkan telur pidan terbaik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

masyarakat mengenai pengawetan telur dan dapat 

menjadikan pilihan dalam pembuatan telur pidan. 
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2. Sebagai salah satu bentuk inovasi yang dilakukan 

dalam upaya pengawetan telur untuk memperpanjang 

daya simpan. 

 

1.5 Kerangka pikir 

 Telur merupakan salah satu bahan makanan produk 

hasil ternak yang mengandung gizi tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani. Telur adalah sumber protein yang 

mudah diperoleh, protein tersebut terdapat di dalam kuning 

telur dan putih telur menurut Sulton (2004). Telur itik 

memiliki sifat mudah rusak yang disebabkan karena 

kerusakan fisik, kimia, maupun kerusakan oleh mikroba 

menurut Wikanastri dan Nurrahman (2006). Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan 

telur dan agar telur itik tidak mudah rusak adalah dengan cara 

pengawetan. Pengawetan telur bebek yang paling sederhana 

yaitu dengan cara pengasinan menurut Lukito, Suwarasuti dan 

Hintono (2012). Pengasinan telur dilakukan dengan metode 

basah yaitu merendam telur dalam larutan garam dengan 

penambahan NaOH untuk membuat telur menjadi memiliki 

daya simpan yang panjang. NaOH digunakan untuk 

menggantikan kapur dan natrium karbonat dalam pembuatan 

telur pidan yang lebih modern menurut Ma (2007). Telur yang 

diawetkan dengan cara ini juga memiliki rasa dan penampilan 

yang berbeda dengan telur asin. Telur pidan mempunyai rasa 

yang tidak terlalu asin dan memiliki warna transparan atau 

bening pada putih telur sedangkan pada kuning telur berwarna 

kuning kehijauan. Penggunaan  NaOH dalam penelitian ini 

adalah 0% (perlakuan kontrol dengan tanpa penambahan 

NaOH), kemudian penggunaan NaOH dengan proporsi 1,4% 

pada P1, 2,8% pada P2 dan 4,2% pada P3. Berdasarkan uraian 
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diatas, maka perlu diketahui pengaruh penambahan NaOH 

dalam pembuatan telur pidan terhadap pH telur, kadar protein 

putih telur dan warna kuning telur pidan. Kerangka pikir 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian  

 

Telur itik 

Mudah mengalami kerusakan 

 

Masa simpan pendek 

Pengawetan telur dengan metode 

basah 

Metode 

pengasinan 

Penambahan NaOH: 

0%, 1,4%, 2,8%, 

4,2%. 

Telur 

pidan 

 Mengetahui pH telur pidan 

 Mengetahui kadar protein putih 

telur pidan 

 Mengetahui warna kuning telur 

pidan 

 

Meningkatkan 

kualitas telur 

NaOH digunakan untuk 

menggantikan kapur dan natrium 

karbonat (Ma, 2007) 

NaOH menjadikan larutan 

rendaman bersifat sangat basa 

sehingga memperpanjang masa 

simpan (Prasetya, 2012) 



6 

 

1.6 Hipotesis  

Hipotesis penelitian penambahan NaOH dengan 

konsentrasi yang berbeda diduga menghasikan kualitas telur 

pidan yang berbeda ditinjau dari pH kuning telur, pH putih 

telur, kadar protein putih, dan warna kuning telur. 

 


