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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produk pangan asal ternak memiliki banyak peranan 

dalam hal penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. 

Sumber protein hewani terbesar dapat diperoleh dari telur. 

Satu butir telur mengandung zat-zat gizi yang lengkap serta 

mudah dicerna. Kandungan gizi telur itik seperti protein, 

lemak dan kalori lebih tinggi daripada telur ayam.  

Telur itik memiliki kelemahan yaitu pori-pori 

cangkang yang besar serta memiliki bau sangat amis sehingga 

perlu dilakukan pengawetan telur itik dengan metode 

pengasinan atau penggaraman. Pengasinan dapat dilakukan 

melalui perendaman telur itik dalam larutan garam jenuh atau 

pembalutan telur dalam adonan pasta garam dan serbuk batu 

bata merah selama kurang lebih 14 hari. Wati, Arif dan 

Rahmawati (2012) menyatakan bahwa semakin lama telur itik 

dibungkus dengan adonan garam maka akan semakin banyak 

garam yang masuk kedalamnya sehingga telur akan semakin 

awet dan asin. Garam yang digunakan ketika proses 

pengasinan berperan dalam menekan pertumbuhan 

mikroorganisme patogen. 

Daun cincau hitam (Mesona palustris BL) 

merupakan tanaman yang mudah ditemukan dan sangat baik 

untuk dikonsumsi karena dapat dimanfaatkan sebagai penurun 

panas badan, obat panas dalam, serta obat diare. Daun cincau 

hitam sangat kaya mineral terutama kalsium dan fosfor, 

protein, karbohidrat, vitamin A, B, C1, serta kandungan air 

yang banyak. Komponen aktif pada daun cincau hitam seperti 

polifenol dan flavonoid dapat berfungsi sebagai anti radikal 
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bebas, antibakteri dan antivirus karena memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat. Aktivitas antioksidan pada daun cincau 

hitam lebih kuat daripada vitamin E. Senyawa polifenol dapat 

berfungsi untuk mencegah kerusakan pangan akibat oksidasi 

(Katrin, Berna, dan Ali, 2012). Daun cincau hitam 

mengandung senyawa aktif lain seperti klorofil, tanin dan 

saponin.  

Daun cincau hitam mudah membentuk gel karena 

bersifat hidrokoloid. Apabila daun cincau hitam ditambahkan 

pada adonan pasta telur asin maka sifat hidrokoloid ini akan 

bekerja yaitu dengan mengikat garam sehingga akan 

mengurangi penetrasi garam masuk ke dalam pori-pori 

cangkang telur. Kandungan flavonoid daun cincau hitam salah 

satunya sebagai anti hipertensi. Kandungan antioksidan 

tersebut yang menyebabkan cincau hitam memiliki banyak 

khasiat, antara lain mampu menurunkan tekanan darah tinggi, 

mengobati diare, menurunkan kolesterol dan mengobati 

penyakit gangguan hati (Fauzziyah dkk., 2016). Penggunaan 

daun cincau hitam pada telur asin dengan memanfaatkan sifat 

hidrokoloid dan anti hipertensi dapat mengurangi resiko 

munculnya penyakit hipertensi apabila telur asin dikonsumsi 

secara terus menerus.   

Penelitian terdahulu telah menggunakan tambahan 

bahan alami untuk menurunkan kadar garam telur asin dengan 

penambahan sari kunyit putih (Curcuma zedoaria). Semakin 

tinggi konsentrasi sari kunyit putih pada larutan garam maka 

kadar garam yang terkandung pada telur asin akan menurun 

(Mu’addimah, Thohari, dan Rosyidi, 2015). Dengan demikian 

sangat diperlukan penelitian mengenai karakteristik telur asin 

dengan penambahan daun cincau hitam (Mesona palustris BL) 

ditinjau dari kadar garam, kadar protein dan warna L* a* b*. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penulisan laporan penelitian ini 

yaitu : 

Berapa persentase terbaik penambahan daun cincau hitam 

(Mesona palustris BL) pada pembuatan telur asin terhadap 

kadar garam, kadar protein dan warna LAB ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan laporan penelitian ini yaitu : 

Untuk mengetahui persentase terbaik penambahan daun 

cincau hitam (Mesona palustris BL) pada pembuatan telur asin 

terhadap kadar garam, kadar protein dan warna L* a* b*. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penulisan laporan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

perihal pengawetan telur asin. 

2. Penelitian ini sebagai salah satu bentuk inovasi dalam 

upaya pengawetan telur asin yang bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Produk pangan asal ternak khususnya telur itik 

merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan 

protein, lemak dan kalori lebih tinggi daripada telur ayam. 

Kelemahan telur itik sebagai telur konsumsi yaitu mudah 

mengalami kerusakan baik kerusakan alami, fisik, serta 

kerusakan oleh mikroorgansme karena memiliki pori-pori 

cangkang telur yang besar. Kerusakan telur terutama dapat 

disebabkan oleh kotoran yang menempel pada cangkang telur 

(Amir, Sirajuddin, dan Jafar, 2012). Pengawetan telur itik 
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dapat dilakukan dengan cara pengasinan atau penggaraman. 

Metode pengasinan telur itik dapat dilakukan dengan cara 

perendaman dalam larutan garam atau pembalutan dengan 

adonan pasta garam dan serbuk batu bata merah. Pengasinan 

telur itik dapat meningkatkan kualitas dan memperpanjang 

masa simpan dari telur asin. 

Daun cincau hitam (Mesona palustris BL) termasuk 

dalam tanaman herbal, karena dapat dijadikan sebagai obat 

beberapa penyakit dan sangat baik untuk dikonsumsi. Daun 

cincau hitam memiliki kandungan zat aktif antioksidan seperti 

polifenol yang berfungsi sebagai anti radikal bebas serta dapat 

menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi (Katrin, Berna, 

dan Ali, 2012). Daun cincau hitam juga mengandung senyawa 

flavonoid yang memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Selain 

itu flavonoid pada daun cincau hitam juga dapat digunakan 

sebagai anti alergi, sitotoksik, dan anti hipertensi (Gafur, Isa, 

dan Bialangi, 2013). Kandungan flavonoid daun cincau hitam 

sebagai anti hipertensi dapat dimanfaatkan apabila daun cincau 

hitam ditambahkan pada adonan pasta telur asin, karena telur 

asin memiliki tingkat keasinan yang tinggi jika terus menerus 

dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit hipertensi. Menurut 

Fauzziyah dkk. (2016) bahwa kandungan antioksidan dan 

senyawa fenol yang menyebabkan daun cincau hitam memiliki 

banyak khasiat, antara lain mampu menurunkan tekanan darah 

tinggi, mengobati diare dan menurunkan kolesterol.  

Daun cincau hitam (Mesona palustris BL) memiliki 

sifat hidrokoloid serta mengandung klorofil sebagai pigmen 

warna. Menurut Maslukhah dkk. (2016) daun cincau hitam 

mengandung senyawa bioaktif yang bersifat antioksidan dan 

hidrokoloid berupa komponen pembentuk gel atau gum. Sifat 

hidrokoloid pada daun cincau hitam jika ditambahkan pada 
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adonan pasta telur asin akan bekerja dengan mengikat garam 

sehingga mengurangi penetrasi garam masuk ke pori-pori 

cangkang telur. Berkurangnya penetrasi garam dapat 

menurunkan kadar garam pada telur asin sehingga dapat 

mencegah munculnya penyakit hipertensi yang salah satunya 

disebabkan karena kadar garam yang tinggi. Kandungan 

klorofil pada daun cincau hitam sebagai pigmen warna turut 

berpenetrasi masuk ke dalam pori-pori cangkang telur 

sehingga akan mempengaruhi warna telur asin. 

Penggunaan daun cincau hitam pada proses 

pembuatan telur asin diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

kadar garam, kadar protein dan warna L* a* b*, oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik telur asin 

dengan penambahan daun cincau hitam (Mesona palustris BL) 

ditinjau dari kadar garam, kadar protein, dan warna. Skema 

kerangka pikir pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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Telur itik Daun cincau hitam 

Memiliki sifat 

mudah rusak baik 

secara fisik atau 

mikrobiologis 

Bersifat hidrokoloid serta 

mengandung senyawa 

antioksidan berupa polifenol 

yang dapat mencegah 

kerusakan pangan akibat 

oksidasi (Katrin, Berna, dan 

Ali, 2012) serta flavonoid 

yang dapat berfungsi 

sebagai anti hipertensi 

Pengawetan dapat 

dilakukan dengan cara 

pengasinan 

menggunakan metode 

penggaraman kering 

Mengandung senyawa 

klorofil sebagai pigmen 

warna yang dapat 

mempengaruhi warna  

Penambahan daun cincau hitam dalam adonan pasta 

ketika pembuatan telur asin dapat meningkatkan 

kualitas dan memperpanjang masa simpan dari telur 

asin 

Karakteristik telur asin dengan penambahan daun cincau 

hitam (Mesona palustris BL) ditinjau dari kadar garam, 

kadar protein dan warna 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

daun cincau hitam (Mesona palustris BL) diduga berpengaruh 

terhadap kadar garam, kadar protein, dan warna L* a* b* pada 

telur asin. 
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