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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Telur Itik 

Telur itik adalah salah satu sumber protein hewani yang 

mudah dicerna, bergizi tinggi dan mudah  diperoleh. Telur itik 

dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampuran 

berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain 

sebagainya.Telur itik terdiri dari protein 13%, lemak 12%, 

vitamin dan mineral. Berdasarkan sifat kimia, khususnya nilai 

gizi telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak yang 

sedang dalam masa tumbuh-kembang, ibu hamil dan 

menyusui, orang yang sedang sakit atau dalam proses 

penyembuhan, serta usia lanjut (Rasyaf, 2005). 

Telur itik merupakan bahan pangan yang cukup 

sempurna yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari, 

dimana telur itik mengandung zat gizi yang tinggi yang 

mudah dicerna, kaya protein, lemak dan zat-zat lain yang 

dibutuhkan tubuh. Sebagai salah satu dari bahan pangan asal 

ternak, keberadaan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat tidak dapat diabaikan. Telur memiliki sifat yang 

mudah rusak karena kandungan gizi didalamnya sehingga 

merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan 
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mikroorganisme. Proses pengawetan serta penanganan perlu 

dilakukan, sehingga dapat memperpanjang umur simpan 

dengan kualitas yang lebih baik (Novia dkk., 2011). Telur itik 

memiliki cangkang yang lebih tebal dan hasilnya lebih enak 

(Fatimah dkk., 2011). 

2.2  Telur Asin 

Telur asin adalah salah satu bentuk pengawetan telur 

yang dapat ditemukan di beberapa negara, misalnya Indonesia, 

Cina dan Taiwan. Keuntungan dari proses pengasinan 

disamping pengawetan adalah meningkatkan cita rasa, yaitu 

masir atau berpasir yang didapatkan dari kuning telur 

(Lesmayati dan Rohaeni, 2014). 

Telur yang biasa digunakan dalam pembuatan telur asin 

adalah telur itik. Telur itik mempunyai kadar lemak yang lebih 

tinggi dibandingkan telur ayam. Menurut Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan RI kadar lemak kuning telur itik 

adalah 35%, sedangkan kadar lemak kuning telur ayam adalah 

31,9%. Metode pengasinan yang dilakukan sampai sekarang 

adalah perendaman di dalam  larutan garam atau pembalutan 

dengan adonan garam dan bubuk bata merah atau adonan 

garam dan abu gosok. Waktu yang dibutuhkan untuk 

perendaman atau pembalutan kurang lebih 14 hari (Wulandari, 

2004). 
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Proses pengasinan dapat dibedakan menjadi dua cara 

yaitu merendam telur dengan larutan garam jenuh dan 

membungkus telur dengan adonan garam yang biasanya terdiri 

dari bubukan bata, abu gosok dan garam atau dengan kata lain 

pemeraman. Tujuan pengasinan adalah untuk 

mempertahankan daya simpan telur yang dapat mengurangi 

rasa amis, bau busuk dan menambah cita rasa telur menjadi 

lebih enak (Suprapti, 2002).  

Cara pembuatan telur asin dengan menggunakan adonan 

garam akan menghasilkan telur asin yang lebih bagus 

mutunya, warna lebih menarik serta memiliki cita rasa yang 

lebih enak, tetapi proses pembuatannya lebih rumit dan waktu 

yang diperlukan lebih lama. Selain itu terdapat pula 

kelemahan yang lain seperti penurunan berat dan pembesaran 

ukuran diameter kantung udara telur yang terjadi selama 

proses pengasinan (Lesmayati dkk., 2014). Adapun kualitas 

kimia telur segar dan telur asin disajikan dalam Tabel 1, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



14 

 

Tabel 1. Kualitas Kimia Telur Segar dan Telur Asin 

Jeni
s 

telu

r 

Kal
. 

(ka

l) 

Pro
t. 

(g) 

Lem
ak 

(g) 

Kar
bo 

(g) 

Kalsiu
m 

(mg) 

P 

(m

g) 

Bes
i 

(m

g) 

Vit. 
A 

S.I 

Vit. 
B-1 

(m

g) 

Air 

(g) 

Tel

ur 
aya

m 

162 12,

8 

11,5 0,7 54 180 2,7 900 0,1

0 

7,4 

Tel
ur 

itik 

189 13,
1 

14,3 0,8 56 175 2,8 123
0 

0,1
8 

70,
8 

Tel

ur 
itik 

asin 

195 13,

6 

13,6 1,4 120 157 1,8 841 0,2

8 

66,

5 

Sumber : Margono, dkk., (2000) 

2.3 Tanaman Kelor  

 Tanaman Kelor (Moringa oleifera, Lam) mempunyai 

sinonim Guilandina moringa, Lam; Hyperanthera moringa, 

Willd, Moringa nuxben Perr.;Moringa pterygosperma, 

Gaertn. Tanaman kelor (Moringa oleifera,Lam) berasal dari 

kawasan sekitar Himalaya dan India kemudian menyebar ke 

kawasan disekitarnya sampai ke benua Afrika dan Asia . Di 

Indonesia dikenal dengan berbagai macam nama antara lain : 

Kelor (Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, Lampung), Kerol (Bulu), 

Marangghi (Madura), Moltong (Flores), Kelo (Gorontalo), 

Kelora (Bugis), Kawono (Sumba), Ongge (Bima) (Fahey, 

2005). 
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 Kelor (Moringa oliefera Lam) merupakan tanaman 

perdu  yang mengandung flavonoid, saponin sitokinin, asam-

caffeolylquinat dan mengandung asam lemak tak jenuh seperti 

linoleat (omega 6) dan alfalinolenat (omega 3). Kelor 

diketahui mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi berupa 

vitamin esensial, mineral, asam amino, antipenuaan, dan 

antiinflamasi. Kelor mangandung 539 senyawa yang dikenal 

dalam pengobatan tradisional Afrika dan India serta telah 

digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah 

lebih dari 300 penyakit, berbagai bagian dari tanaman kelor  

bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, 

memiliki antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiinflamasi, 

antiulcer, diuretik, antihipertensi, menurunkan kolesterol, 

antioksidan, antidiabetik, antibakteri dan antijamur (Toripah, 

dkk., 2014). Senyawa bioaktif dalam kelor memyebaban kelor 

memiliki sifat bahwa daun kelor mengandung antioksidan 

tinggi dan antimikrobia. Hal ini menyebabkan kelor dapat 

berfungsi sebagai pengawet alami dan memperpanjang masa 

simpan (Aminah, Ramdhan dan Yanis, 2015). Taksonomi 

kelor menurut Amzu (2014) adalah sebagai berikut:  
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Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Order   : Brassicales  

Family  : Moringaceae  

Genus  : Moringa  

Spesies  : Moringa oleifera 

 Daun kelor juga mengandung berbagai macam asam 

amino, antara lain asam amino yang berbentuk asam aspartat, 

asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, histidin, lisin, 

arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan methionin 

(Simbolan, Simbolan dan Katharina, 2007). Selain itu juga 

mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia (Das, 

Rajkumar, Verma and Swarup, 2012). Daun kelor 

mengandung unsur multi zat gizi mikro yang sangat 

dibutuhkan oleh ibu hamil seperti: beta carotene, thiamin 

(B1), Riboflavin (B2), niacin (B3), kalsium, zat besi, fosfor, 

magnesium, seng, vitamin C, sehingga dapat menjadi 

alternatif untuk meningkatkan status gizi ibu hamil. 

Tumbuhan ini mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia 

dan dapat dikonsumsi sebagai sumber makanan yang kaya 

akan protein, asam amino, mineral, dan vitamin. Dalam 100 

gram daun kelor terdapat vitamin C setara 7 kali vitamin C 



17 

 

yang ada dalam buah jeruk, 4 kali vitamin A dalam wortel, 4 

kali kalsium dalam susu, 3 kali kalium dalam pisang, dan 2 

kali protein dalam sebutir telur (Rudianto, Syam dan Alharini, 

2014).  

Komposisi kandungan kimia dari daun kelor disajikan pada 

Tabel 2, seperti berikut : 

Tabel 2. Komposisi kandungan kimia pada daun kelor kering 

No Kandungan Nutrisi Persentase (%) Standart 

Error 

1 Moisture 9,533 0,194 

2 Crude Protein 30,29 1,480 

3 Fat 6,50 1,042 

4 Ash 7,64 0,433 

5 Natural detergent 

fibre 

11,40 0,425 

6 Acid detergent fibre 8,49 0,348 

7 Acid detergent 

lignin 

1,8 2,204 

8 Acid detergent 

cellulose 

4,01 0,101 

9 Condensed tannins 3,12 0,104 

10 Total polyphenols 2,02 0,390 

Sumber : Moyo et al. (2011) 
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Sedangkan komposisi kandungan mineral dari daun kelor 

disajikan pada Tabel 3, sebagai berikut :  

Tabel 3. Kandungan mineral pada daun kelor kering 

Jenis Mineral Daun Kering Standart 

error 

Elemen makro (%)   

Kalsium 3,65 0,036 

Fosfor 0,30 0,004 

Magnesium 0,50 0,005 

Potassium 1,50 0,019 

Sodium 0,164 0,017 

Sulfur 0,63 0,146 

 

Elemen mikro 

(mg/kg) 

  

Zink 31,03 3,410 

Tembaga 8,25 0,143 

Mangan 86,8 3,940 

Zat besi 490 49,645 

Solenium 363,00 0,413 

Boron 49,93 2,302 

Sumber : Moyo  et al. (2011) 

Salah satu yang paling menonjol dari kandungan tanaman 

kelor adalah antioksidan terutama pada bagian daunnya yang 



19 

 

mengandung antioksidan paling tinggi. Antioksidan yang 

terdapat dalam daun kelor diantaranya tanin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid 

(Kasolo et al., 2010). 

2.4 Kualitas Telur Asin 

2.4.1 Kadar Air Kuning Telur 

 Kadar air kuning telur tidak nyata dipengaruhi oleh 

metode perendaman, lama penyimpanan dan interaksi 

keduanya. Kadar air kuning telur hasil penggaraman lebih 

rendah dibandingkan telur segar, yaitu 47,5%. 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. Semakin lama waktu pemeraman telur didalam 

media maka kadar air akan semakin menurun (Agustina, 

Dharmayudha, Swacita, dan Sudimartini, 2015). 

 Hasil penelitian Susmiati, Thohari, dan Jaya (2015)  

menunjukkan bahwa konsentrasi terbaik dalam penambahan 

sari lengkuas merah pada telur asin sebesar 10% pada lama 

simpan hari ke-5. Hasil penambahan sari lengkuas 10% antara 

lain 80,60% pada kadar air putih telur dan 35,78% pada kadar 

air kuning telur. Kadar air kuning telur itik segar sebesar 47% 

(Suprapti, 2002). Penurunan kadar air akan mengakibatkan 
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kandungan protein didalam bahan mengalami peningkatan 

(Kasolo et al., 2010). 

2.4.2 Kadar Protein 

Protein adalah suatu zat makanan yang sangat penting 

bagi tubuh. Fungsi protein antara lain untuk bahan bakar bagi 

tubuh, untuk zat pembangun, pengatur dan pengganti jaringan 

tubuh yang telah rusak. Protein merupakan zat gizi yang 

sangat penting, karena paling erat hubungannya dengan 

proses-proses kehidupan. Semua hayat hidup sel berhubungan 

dengan zat gizi protein (Sediaoetama, 2000). Selama 

pengasinan akan terjadi perubahan kenampakan (visual) pada 

putih dan kuning telur akan lebih padat (terjadi penjendalan). 

Hal ini dikarenakan adanya penambahan garam yang 

menyebabkan denaturasi protein. Adanya perubahan 

dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kadar protein putih 

telur  (Fatimah dkk., 2011). Semakin lama pengasinan kadar 

protein pada putih telur asin mengalami penurunan (Hidayati 

dan Mardiono, 2009). Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Fatimah, dkk., (2011) Penetapan kadar protein 

dengan menggunakan metode Kjeldahl. Penentuan kadar 

protein yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menentukan jumlah Nitrogen (N) yang dikandung oleh suatu 

bahan yang dikenal dengan cara Makro Kjeldahl. Telur asin 

yang dianalisis kadar protein dan nilai organoleptiknya pada 
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hari ke-25 masih dalam kondisi baik dan belum mengalami 

kerusakan terhadap kadar protein, dan nilai organoleptik 

(Novia, dkk., 2011). 

Menurut penelitian yang dilakukan Agustina dkk. 

(2015) pembuatan telur asin dengan menggunakan media kulit 

manggis dan lama waktu pemeraman selama 14 hari diperoleh 

kadar protein sebesar 13,53 %. 

2.4.3 Kadar Lemak  

 Lemak dalam telur berfungsi meningkatkan cita rasa. 

Lebih tingginya kadar protein pada perlakuan D akan 

meningkatkan palatabilitas (rasa enak) dari telur asin (Djaafar, 

2007). Kadar lemak dalam telur terkonsentrasi pada bagian 

kuning telur dengan kadar mencapai 35%. Setelah melalui 

proses pengasinan kadar lemak telur akan menurun, telur itik 

segar umumnya memiliki kandungan lemak sebesar 14.3% 

(Suardana dan Swacita, 2009) sedangkan setelah diasinkan 

kadarnya menurun menjadi 13,18-13,26%. Selama pengasinan 

terjadi perpindahan air dari kuning telur menuju putih telur, 

dehidrasi selama pengasinan ini akan meningkatkan keluarnya 

minyak. Mayoritas lemak kuning telur adalah dalam bentuk 

low density lipoprotein (LDL). Lemak yang muncul ke 

permukaan telur rebus yang belum diasinkan hanya sedikit, 
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sebaliknya lemak yang muncul ke permukaan telur yang 

sudah diasin semakin besar. 

 Penelitian dari Ramadhani dkk. (2017) dengan 

penambahan daun kemangi (Ocimum basilicum L.) sebesar 20 

% pada pembuatan telur asin menghasilkan kadar lemak 

sebesar 13,36%. Penurunan kadar lemak pada peningkatan 

konsentrasi daun kemangi, diduga dipengaruhi oleh minyak 

atsiri dan flavonoid yang mampu menyamakan kulit telur, 

sehingga menghambat proses oksidasi lemak. Selain itu 

Aminah, Ramdhan dan Yanis (2015) juga menyatakan bahwa 

daun kelor sebagai sumber senyawa phenolik yang baik yang 

mampu mencegah terjadinya oksidasi lemak. Susanti (2015) 

menyatakan bahwa fungsi antioksidan digunakan sebagai 

upaya untuk memperkecil proses oksidasi lemak.  Selain itu 

Septiana, Muchtadi dan Zakaria (2012) menyatakan bahwa 

penggunaan tanaman obat-obatan sebagai pelarut dalam 

proses pengasinan sehingga mampu meningkatkan aktivitas 

enzim lipase karena kandungan antioksidan yang cukup 

tinggi. Aktivitas enzim lipase akan merubah lemak tersebut 

menjadi gliserol dan asam lemak sehingga membuat kadar 

lemak pada telur asin mengalami penurunan. 
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2.4.4 FFA (Free Fatty Acid) 

 Asam lemak bebas atau FFA menunjukkan sejumlah 

asam lemak bebas yang dikandung oleh minyak yang rusak, 

terutama karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis (Gunawan, 

Triatmo dan Rahayu, 2003). Kadar asam lemak bebas yang 

kecil menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti sedikit. 

Jika telur asin asap memiliki kadar asam lemak bebas kecil 

maka telur tersebut masa simpannya akan lebih panjang Kadar 

asam lemak bebas dipengaruhi oleh air yang masuk dalam 

lemak sehingga terjadi reaksi hidrolisis yang menyebabkan 

kerusakan lemak. Pada umumnya lemak yang tidak stabil 

cenderung akan terhidrolisis atau teroksidasi menghasilkan 

senyawa radikal bebas (Apendi, Widayaka dan Sumarmono, 

2013). Sifat antioksidan dapat menurunkan kadar asam lemak 

bebas. Bila kecepatan pembentukan asam lemak bebas lebih 

lambat daripada penguraian, asam  lemak bebas menjadi 

senyawa yang mudah menguap (Budiyanto, Silsia, Efendi dan 

Janika, 2010).  

 Penelitian dari Ramadhani dkk. (2017) dengan 

penambahan daun kemangi (Ocimum basilicum L.) sebesar 

20% pada pembuatan telur asin menghasilkan kadar asam 

lemak bebas (FFA) sebesar 0,24 %. Penurunan nilai rataan 

kadar asam lemak bebas pada peningkatan konsentrasi daun 
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kemangi, diduga dipengaruhi oleh kandungan antimikroba dan 

tanin yang dapat menutup pori – pori kerabang telur. Sesuai 

dengan pernyataan Budisutiya dan Arisandi (2006) bahwa 

senyawa tanin dapat menutup pori – pori yang terdapat pada 

kerabang telur sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. 

Lebih lanjut Maryati (2007) menyatakan daun kemangi 

mengandung minyak atsiri dan flavonoid yang banyak 

dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri yang mampu 

menghambat pertumbuhan patogen, sehingga dapat 

memperpanjang masa simpan bahan pangan. Sedangkan 

Budiyanto, dkk., (2010) menyatakan bahwa sifat antioksidan 

dapat menurunkan atau menghambat asam lemak bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


