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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Itik  

Kualitas Telur itik lebih baik bila dibandingkan dengan 

telur ayam karena mengandung protein, kalori, dan lemak 

lebih tinggi. Akan tetapi, telur itik memiliki sifat mudah rusak. 

Kerusakan tersebut disebabkan adanya kontaminasi pada kulit 

telur oleh mikroorganisme yang berasal dari kotoran induk 

maupun yang ada pada kandang (Swacita dan Cipta, 2011). 

Ukuran pori-pori telur itik berbeda dengan telur ayam, baik 

dalam jumlah maupun ukuran. Ukuran pori-pori besar dan 

kecil dari telur itik masing-masing 0,036 x 0,031 mm dan 

0,014 x 0,012 mm, sedangkan ukuran pori-pori besar dan 

kecilnya pada telur ayam masing-masing 0,029 x 0,02 mm dan 

0,011 x 0,009 mm (Sukma, Hintoro, dan Setiani, 2012). 

Cangkang telur yang tipis relatif mempunyai pori-pori 

lebih banyak dan besar sehingga mempercepat penurunan 

kualitas telur yang terjadi akibat penguapan. Pembentukan 

cangkang telur membutuhkan kalsium dalam jumlah banyak. 

Semakin tua umur itik maka semakin tipis cangkang telur 

(Fitriani, Isdadiyanto, dan Tana, 2016). Telur itik yang berada 

di daerah Jawa dihasilkan dari itik petelur unggul. Populasi 

ternak itik menyebar di pulau Jawa yaitu diantaranya Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Telur yang baik juga 

dapat ditinjau dari beberapa komponen kimiawinya (Saty, 

Praseno, dan Kasiyati, 2014). 

 

2.2 Telur Asin 

Pengasinan telur adalah salah satu cara pengawetan yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari proses 

pengasinan ini adalah untuk mencegah kerusakan dan 

kebusukan telur serta memberi cita rasa khas dari telur. Selain 

itu juga pengasinan banyak menghasilkan keuntungan antara 

lain mudah untuk dilakukan, biayanya murah, praktis, serta 
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dapat meningkatkan kesukaan konsumen. Telur asin yang 

dikenal sehari-hari merupakan telur itik yang paling populer di 

masyarakat Indonesia. Telur itik yang akan diasinkan harus 

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : telur masih 

segar dan baru, telur harus bersih dari kotoran, kulit telur 

masih utuh, dan tidak retak (Agustina, Dharmayudha, Swacita, 

dan Sudimartini, 2015). Telur asin dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat harus memenuhi standar mutu telur yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut :  

Tabel 1. Mutu Telur Asin (SNI-01-4277-1996) 

Jenis uji Satuan Persyaratan 

Keadaan - Normal 

Bau - Normal 

Warna - Normal 

Kenampakan   

Garam b/b % Min 2,0 

Cemaran mikroba   

Sallmonella Koloni 25/g Negatif 

Staphyloccocusaureus Koloni < 10 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1996). 

Telur asin merupakan salah satu produk yang disukai 

masyarakat. Prinsip dari pembuatan telur asin adalah 

terjadinya proses ionisasi garam NaCl yang kemudian 

berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori cangkang. Telur asin 

yang beredar di masyarakat memiliki variasi rasa asin dan 

tingkat kemasiran kuning telur yang sangat tinggi, dari yang 

kurang asin hingga yang sangat asin, dan dari yang kurang 

masir hingga yang sangat masir. Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan konsentrasi garam yang digunakan (Rukmiasih, 

Ulupi, dan Indriani, 2015).  

Komposisi kandungan nutrisi telur itik segar dan telur itik 

asin dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut :  
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Tabel 2. Kandungan Nutrisi Telur Itik Segar dan Telur Itik 

Asin 

Sampel Kadar air Protein Lemak Garam 

Telur Segar     

Utuh   70,99-       

  71,77 

10,65- 

12,95 

   13,52-    

   13,66 

    0,43 

Putih Telur   87,10-   

  88,34 

10,36- 

10,64 

   0,02-  

   0,04 

    0,30-    

    0,46 

Kuning 

Telur 

  42,99-  

  44,03 

15,5 - 

16,48 

   37,09-  

   37,25 

    0,41-    

    0,49 

Telur Asin     

Utuh   62,38 13,40    19,21     2,3 

Putih Telur   84,60-  

  85,78 

10,05- 

10,15 

   0,01-   

   0,05 

    3,86-    

    4,06 

Kuning 

Telur 

  39,57-              

  40,13 

16,35 - 

17,05 

   37,2 -   

   39,58 

    0.34-    

    0,74 

Sumber : Kaewmanee, Benjakul, and Visessanguan (2009). 

 

2.3 Metode Penggaraman 

Pengasinan telur merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan kualitas telur. Telur yang telah diasinkan 

mempunyai daya simpan yang cukup lama dan memiliki cita 

rasa yang khas. Pembuatan telur asin sudah populer di 

beberapa daerah di Indonesia dengan teknik pengolahan yang 

relatif sama, sehingga produk akan terlihat biasa saja. Telur 

asin secara umum dibuat dengan cara merendam telur dalam 

larutan garam dan sodium nitrit (metode basah) ataupun 

dengan membalut atau membungkus telur dengan adonan 

garam, batu bata, dan abu (metode kering) (Kurniawan, 

Thohari, dan Radiati, 2015). Telur asin merupakan produk 

telur yang diawetkan dengan cara tradisional dan sangat 

populer bagi masyarakat. Telur asin bisa dibuat dengan 

membalut telur dengan adonan yang terbuat dari batu bata dan 

garam selama 15 hari (Kaewmanee et al, 2009). 
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2.4 Kelor 

Klasifikasi tanaman kelor menurut Roloff, Weisgerber, 

Lang, and Stimm (2009) sebagai berikut : 

Regnum : Plantae 

Division  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae  

Classis   : Dicotyledoneae  

Subclassis  : Dialypetalae                   

Ordo   : Rhoeadales (Brassicales) 

Familia  : Moringaceae  

Genus  : Moringa  

Species  : Moringa oleifera 

Daun kelor jika dikonsumsi dapat memperbaiki 

metabolisme glukosa serta meningkatkan kesehatan pasien 

diabetes secara keseluruhan dengan meningkatkan 

metabolisme lipid, status antioksidan, memperbaiki fungsi 

kapiler, serta menurunkan tekanan darah dan kolesterol 

(Kasolo, Bimenya, Ojok, Ochieng, and Okeng, 2010). Gambar 

daun kelor dapat dilihat pada Gambar 2. sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Daun Kelor 

Sumber : Tejas, Umang, Payal, Tusharbindu, and Pravin 

(2012) 
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Kelor merupakan salah satu tanaman yang telah 

dimanfaatkan masyarakat dalam pengobatan tradisional. 

Senyawa yang terkandung dalam daun kelor adalah saponin, 

polifenol, minyak atsiri, dan flavonoid yang memiliki peran 

penting dalam aksi antioksidan. Kulit batangnya mengandung 

alkaloida. Kelor juga berkhasiat sebagai obat sesak nafas dan 

beri-beri (Dwitiyanti, Sunaryo, dan Kania, 2015).  

Pohon kelor banyak ditanam sebagai pagar hidup dan 

ditanam sepanjang ladang atau tepi sawah yang berfungsi 

sebagai tanaman penghijau. Selain itu tanaman kelor juga 

dikenal sebagai tanaman obat berkhasiat dengan 

memanfaatkan seluruh bagian dari tanaman kelor mulai dari 

daun, kulit batang, biji, hingga akarnya (Setiyawan, Bidura, 

dan Wibawa, 2014). Beberapa tanaman yang sudah banyak di 

eksplorasi sebagai senyawa antibakterial adalah tanaman 

kelor. Tanaman ini merupakan famili Moringaceae, dan 

termasuk tanaman asli di India, Pakistan, Bangladesh, dan 

Afghanistan yang sebagian besar digunakan untuk treatment 

infeksi bakteri, infeksi fungi, penyakit menular seksual, 

antiinflamasi, malnutrisi, dan diare. Tanaman ini telah 

digunakan sebagai sumber obat rakyat (Suriaman dan 

Khasanah, 2017). 

 

2.5 Kandungan Daun Kelor 

Kandungan protein didalam daun kelor yaitu adanya 

berbagai gugus fungsional yang terdapat dalam struktur 

protein dapat menyebabkan protein mampu mengikat molekul 

air melalui ikatan hidrogen (Trisnawati dan Nisa, 2015). Daun 

kelor terdapat kandungan beberapa senyawa antibakteri seperti 

tanin, saponin, dan flavonoid yang memiliki mekanisme kerja 

dengan cara  merusak membran sel bakteri sehingga bakteri 

akan mati (Widowati, Efiyati, dan Wahyuningsih, 2014). Daun 

kelor mengandung beberapa antinutrisi seperti senyawa 

phytate sebesar 2,59, oxalate sebesar 0,45, saponin sebesar 

1,60, tanin sebesar 21,19, tripsin inhibitor sebesar 3,00, 
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Hydrogen Cyanida (HCN) sebesar 0,10, dan total fenolik 

sebesar 2,02-2,74% (Ogbe and John, 2012). 

Flavonoid juga merupakan antioksidan yang mampu 

mengurangi radikal bebas dan menjaga terjadinya oksidasi 

tubuh (Saikia and Upadhyaya, 2011). Flavonoid dapat 

meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit yang mana 

berfungsi layaknya kalium yaitu mengabsorbsi cairan ion-ion 

elektrolit seperti natrium yang ada didalam intraseluler (Putra, 

Dharmayudha, dan Sudimartini, 2016). Tanin adalah polimer 

fenolik yang mempunyai sifat antimikroba dan bersifat racun 

terhadap khamir, bakteri, dan kapang. Setiap aktifitas mikroba 

akan menggunakan zat gizi dan komponen lainnya dari produk 

akhir yang dihasilkan untuk pertumbuhan sehingga aktifitas 

mikroba tersebut menyebabkan terjadinya pelepasan produk 

sampingan berupa air (Novia, Juliyarsi, dan Andalusia, 2011).  

Tanin sebagai larutan penyamak pada pengawetan telur 

dapat menutup pori-pori pada telur. Konsentrasi tanin dalam 

larutan bahan penyamak tidak boleh terlalu besar karena dapat 

menyebabkan semua protein yang ada pada telur akan terikat 

oleh gugus fenol dari tanin sehingga dapat merusak protein 

yang ada pada putih telur (Hajrawati, Likadja, dan Hessy, 

2012). Tanin adalah senyawa polifenol alami yang dapat 

mempengaruhi nilai gizi dari berbagai jenis makanan. Tanin 

juga merupakan senyawa polifenol dengan berat molekul 

tinggi yang ada pada tanaman (Shad, Nawaz, Rehman, 

Ahmad, and Hussain, 2012). Kelemahan minyak atsiri jika 

digunakan pada pangan yaitu adanya perubahan organoleptik 

(aroma maupun rasa) terhadap produk yang diaplikasikan 

(Lestary, 2015). Minyak atsiri merupakan senyawa aromatik 

yang memiliki aroma khas dan bersifat volatil (mudah 

menguap) dan berubah warna menjadi gelap saat berikatan 

dengan oksigen (Fitriana, 2017).  

Daun segar yang ditambahkan pada nugget akan 

memberikan warna yang sangat hijau. Warna hijau disebabkan 

karena kelor mengandung klorofil dengan konsentrasi yang 
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tinggi yaitu 6890 mg/kg bahan kering (Hastuti, Suryawati, dan 

Maflahah, 2015). Klorofil adalah kelas utama yang paling 

penting senyawa karena mereka adalah satu-satunya zat yang 

menangkap sinar matahari dan membuatnya tersedia untuk 

sistem tanam budidaya pada fotosintesis. Total kadar klorofil 

ditemukan maksimum pada daun kelor yaitu 12,68 mg/g 

(Talreja, 2011). Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang 

terdapat dalam kloroplas pada semua makhluk hidup yang 

mampu melakukan fotosintesis (Aryanti dkk., 2016). Klorofil 

adalah senyawa yang paling tak terpisahkan dan satu-satunya 

zat yang menangkap sinar matahari dan membuatnya tersedia 

untuk sistem tanam. Daun kelor memiliki warna hijau yang 

sangat gelap karena memiliki kadar klorofil yang tinggi 

(Sravanthi and Rao, 2014). 

 

2.6 Kadar  Garam 

Penurunan kadar garam pada peningkatan konsentrasi 

daun kemangi, diduga dipengaruhi oleh kandungan tanin dan 

flavonoid dalam daun kemangi yang dapat menghambat proses 

masuknya garam ke dalam telur, sehingga nilai kadar garam 

semakin menurun. Senyawa flavonoid, saponin, dan tanin 

yang mampu menyamak telur dan menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen melalui beberapa mekanisme, yaitu 

menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri dan menghambat 

kerja enzim. Penambahan daun kemangi sebesar 20% pada P4 

memberikan kadar garam terbaik sebesar 2,75 (Ramadhani, 

2017). 

Pada penelitian terdahulu penambahan sari temulawak 

sebesar 75% dari total larutan pengasin mengasilkan kadar 

garam terendah yaitu sebesar 1,31. Semakin tinggi sari 

temulawak yang ditambahkan pada saat proses pembuatan 

telur asin maka akan semakin rendah kandungan garam. 

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sari temulawak yang 

masuk ke dalam telur pada saat proses penggaraman. 

Perbedaan yang sangat nyata diduga karena pengaruh sari 
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temulawak terhadap kepekatan larutan garam pada saat 

pengasinan sehingga kadar garamnya menurun (Faiz, Thohari, 

dan Purwadi, 2014). Penambahan sari lengkuas sebanyak 40% 

dari total volume larutan garam menghasilkan kadar garam 

yang rendah yaitu sebesar 2,00. Konsentrasi sari lengkuas 

yang semakin tinggi pada saat pembuatan telur asin maka akan 

semakin rendah kadar garam pada putih telur asin yang 

dihasilkan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi 

pengkonsumsi telur asin karena jika kadar garam telur asin 

terlalu tinggi dan dikonsumsi secara berlebihan maka akan 

menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh seperti 

hipertensi (Lestary, 2015).  

Prinsip dari pembuatan telur asin adalah terjadinya proses 

ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifusi ke dalam telur 

melalui pori-pori cangkang. Kecepatan penetrasi garam ini 

dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar NaCl dalam 

larutan perendam. Konsentrasi garam yang tinggi 

menyebabkan ion-ion garam NaCl yang terdifusi ke dalam 

telur juga lebih banyak (Rukmiasih dkk., 2015). Proses difusi 

sendiri merupakan peristiwa dimana partikel-partikel akan 

bergerak dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah 

sehingga akhirnya akan mencapai keadaan yang mana 

konsentrasi kedua zat tersebut menjadi sama. Perbandingan 

tingkat kadar NaCl pada putih telur asin lebih besar dari pada 

kadar NaCl kuning telur. Hal ini dapat disebabkan karena 

kuning telur terletak pada bagian tengah sehingga garam 

(NaCl) sulit masuk dalam kuning telur (Lukito, Suwarastuti, 

dan Hintono, 2012). Garam bersifat humektan karena sifatnya 

mudah larut dan dapat menyerap air sehingga membuat kadar 

air menurun (Aristyan, Ibrahim, dan Rianingsih, 2014). Garam 

mempunyai sifat karakteristik hidroskopis yang berarti mudah 

menyerap air, tingkat kepadatan sebesar 0,8-0,9 dan titik lebur 

pada tingkat suhu 801
o
C (Herman dan Joetra, 2015). 
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2.7 Kadar Air 

Kadar air merupakan suatu parameter yang penting dalam 

suatu bahan pangan karena semakin tinggi kadar air maka 

akan mempermudah proses pembusukan pada bahan pangan 

dan sebaliknya semakin rendah kadar air maka bahan pangan 

tersebut dapat bertahan lama. Pada penelitian terdahulu 

penambahan sari lengkuas merah dengan konsentrasi 10% 

memiliki kadar air terendah dibandingkan dengan perlakuan 

yang lainnya yaitu sebesar 85,34%, hal ini dikarenakan sari 

lengkuas merah mengandung air yang sangat tinggi. 

Penurunan kadar air telur asin juga disebabkan oleh dehidrasi 

osmosis.  

Dehidrasi osmosis yaitu proses pengurangan air dari 

bahan dengan cara membenamkan bahan dalam suatu larutan 

berkonsentrasi tinggi (Lestary, 2015). Garam akan diubah 

menjadi ion natrium (Na
+
) dan ion chlor (Cl

-
). Larutan garam 

(NaCl) akan masuk ke dalam telur dengan cara menembus ke 

pori-pori kulit, menuju ke bagian putih, dan akhirnya ke 

kuning telur. Ion chlor (Cl
-
) akan menyerap air (H2O), 

sehingga kadar air turun (Agustina dkk., 2015). Selama 

pengasinan molekul garam menyebar dari kulit ke putih telur 

kemudian berakhir dikuning telur yang menyebabkan air 

menyebar ke arah sebaliknya dari kuning ke putih kemudian 

ke kulit sehingga kadar air putih telur lebih tinggi daripada 

kuning telur (Xu, Zhao, Xul, Yaol, Niel, Dul, and Tul, 2017). 

 

2.8 Warna L*a*b* 

Parameter a* mengambil nilai positif untuk warna 

kemerahan dan nilai negatif untuk warna kehijauan, sedangkan 

b* mengambil nilai positif untuk warna kekuningan dan nilai 

negatif untuk warna kebiruan. L* adalah perkiraan kecerahan, 

nilai positif berarti bewarna cerah dan nilai negatif berarti 

berwarna gelap dengan kisaran nilai 0-100 (Granato and 

Masson, 2010). Pengujian warna dapat menggunakan alat 

color reader dengan tipe  CR-10 (Konica Minolta). Parameter 
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yang ditunjukkan adalah L* (lightness), a* (redness)  nilai -a* 

sampai a* menunjukkan hijau sampai merah, dan b* 

(yellowness)  nilai -b* sampai b* menunjukkan biru sampai 

kuning (Suwansri, Ratanatriwong, and Thanasukarn, 2009). 

Gambar diagram ruang warna L*a*b* dapat dilihat pada 

Gambar 3. sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Diagram Ruang Warna L*a*b* (Bora, Gupta, and 

Khan, 2015) 

 

2.9 Warna L* (kecerahan) 

Penelitian terdahulu penambahan sari lengkuas merah 

sebanyak 40% dari total volume larutan garam jenuh pada P4 

menghasilkan warna L* sebesar 56,45. Semakin banyak 

penambahan sari lengkuas merah pada saat pembuatan telur 

asin maka warna kuning telur akan menjadi gelap. Hal ini 

disebabkan karena tanin berwarna putih kekuning-kuningan 

sampai cokelat terang tergantung dari sumber tanin tersebut. 

Warna tanin akan menjadi gelap jika terkena cahaya langsung 

atau dibiarkan di udara terbuka. Hal ini yang mengakibatkan 

warna L* (kecerahan) pada kuning telur akan semakin gelap 

(Lestary, 2015). Penambahan sari lengkuas merah sebanyak 

40% dari total larutan garam jenuh pada P4 menghasilkan 

warna L* sebesar 54,35. Semakin banyak penambahan sari 

lengkuas merah maka warna kuning cenderung ke arah gelap, 
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hal ini dikarenakan adanya kandungan tanin yang terdapat 

pada lengkuas. Selain itu kandungan minyak atsiri juga 

mempengaruhi warna kuning telur karena memiliki warna 

hijau kegelapan (Susmiati, 2015). 

Penambahan daun kemangi sebanyak 20% dari total 

adonan pada perlakuan empat menghasilkan warna L* sebesar 

62,17. Perlakuan penambahan daun kemangi dengan 

konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap warna L* pada kuning telur asin. 

Penurunan warna L* pada penambahan konsentrasi daun 

kemangi diduga dipengaruhi oleh tanin yang berwarna 

kecoklatan sehingga membuat warna menjadi gelap 

(Ramadhani, 2017). 

 

2.10 Warna a* (kemerahan) 

Variasi warna yolk mulai dari kuning pucat sampai 

oranye gelap dipengaruhi oleh tingkat kandungan pigmen 

dalam kuning telur. Tampilan warna yolk tidak hanya 

ditentukan oleh kadar pigmen tetapi juga tekanan warnanya  

yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara pigmen 

kuning dan pigmen merah (Lestary, 2015). 

Warna a* terendah pada P4 yaitu penambahan daun 

kemangi sebesar 20% dari total adonan sebesar 19,98. Pada 

penambahan konsentrasi daun kemangi terjadi penurunan 

warna a* diduga dipengaruhi oleh minyak atsiri yang 

berwarna gelap sehingga kuning telur akan mendekati warna 

kuning kehijauan. Selain itu adanya tanin yang saat 

berinteraksi dengan udara akan berubah menjadi gelap 

sehingga akan mempengaruhi warna kuning telur menjadi 

gelap kehijauan (Ramadhani, 2017). 

Penelitian terdahulu penambahan sari lengkuas merah 

sebanyak 40% dari total adonan pada P4 memberikan nilai 

warna a* sebesar 18,48. Semakin banyak sari lengkuas merah 

yang ditambahkan pada telur asin dapat menurunkan nilai 

warna a*, hal ini disebabkan adanya perbedaan konsentrasi 
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pada setiap perlakuan. Semakin besar konsentrasi minyak 

atsiri lengkuas merah yang ditambahkan, semakin besar pula 

penurunan intensitas kecerahan dan warna. Hal ini disebabkan 

karena kandungan minyak atsiri yang berwarna gelap 

kehijauan (Susmiati, 2015). 

 

2.11 Warna b* (kekuningan) 

Penelitian terdahulu warna b* sebesar 30,25 pada 

penambahan sari lengkuas merah sebanyak 40% dari total 

volume larutan garam jenuh (P4) warna kuning telur menjadi 

kuning gelap hal ini dipengaruhi oleh jenis telur, lama 

pengukusan, dan kandungan karotenoid sari lengkuas merah 

(Lestary, 2015). Nilai warna b* merupakan derajat kromatis 

yang menunjukkan warna kebiruan atau kekuningan. Nilai 

warna b* positif menunjukkan derajat kekuningan, sedangkan 

warna b* negatif menunjukkan derajat kebiruan (Susmiati, 

2015). 

Penambahan konsentrasi daun kemangi terjadi penurunan 

warna b*, hal ini diduga dipengaruhi oleh minyak atsiri yang 

berwarna gelap dan warna daun kemangi jika dihaluskan akan 

berubah menjadi gelap. Perubahan warna dan konsistensi yang 

terjadi juga disebabkan oleh perbedaan konsentrasi ekstrak 

daun kemangi yang ditambahkan ke dalam formula. Semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak yang ditambahkan ke dalam formula 

maka warna yang dihasilkan akan semakin pekat (Ramadhani, 

2017). Warna kuning telur sebelum melalui proses pengasinan 

adalah kuning, setelah melalui proses pengasinan warna akan 

berubah menjadi kuning kecokelatan, cokelat tua, oranye, atau 

kuning cerah. Perubahan warna kuning tersebut berhubungan 

dengan hilangnya air (Oktaviani, Kariada, dan Utami, 2012). 

 

 

 

 

 


