
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telur 

Astawan (2008) menyatakan bahwa telur 

adalah hasil ternak yang mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam mengatasi masalah gizi yang 

terjadi di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena 

telur merupakan syarat akan zat-zat gizi yang 

diperlukan untuk kehidupan yang sehat. Zat-zat yang 

ada pada telur sangat mudah dicerna dan dimanfatkan 

oleh tubuh. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia umumnya berasal dari unggas yang 

diternakkan, jenis yang paling banyak dikonsumsi 

diantaranya telur ayam, telur bebek dan telur puyuh. 

Menurut Haryoto (1996) telur segar yang baik adalah 

yang kondisi luarnya baik, bentuk kulit baik dan  

cukup tebal, tidak cacat (retak atau pecah), tekstur 

permukaan dan warnanya bagus  serta bersih, jika 

diteropong rongga udaranya kecil, kuning telur 

ditengah, dan tidak terdapat bercak atau noda darah. 

Mengetahui kondisi telur dapat dilakukan 

peneropongan dengan menggunakan bantuan sinar 

atau merendam telur dalam air bersih. Sedangan 

menurut Budi (2006), telur itik memiliki beberapa 

kelemahan dibandingkan dengan telur ayam bila 

dalam keadaan segar, yaitu telur itik memiliki daya 

buah telur yang lebih rendah dari telur ayam dan pori-



pori telur itik lebih banyak dari telur ayam sehingga 

telur itik mudah mengalami penurunan kualitas, 

namun telur asin yang terbuat dari telur itik lebih 

disukai oleh masyarakat. 

Menurut Stadelman and Cotterill (1995) 

struktuk fisik telur itik secara keseluruhan hampir 

sama dengan telur ayam terdiri dari tiga bagian yaitu, 

kulit telur (8%-11%), putih telur (56%-61%) dan 

kuning telur (27%-31%). Bentuk telur itik yang 

normal umumnya sama dengan telur ayam yaitu oval 

dengan salah satu bagian yang meruncing sedangkan 

ujung lainnya tumpul. Menurut Handayani (2010), 

kerusakan telur dapat terjadi pada fisik dan isinya. 

Pelindung luar telur adalah cangkang yang mudah 

pecah karena benturan dan tekanan. Kandungan zat 

gizi  pada telur yang cukup tinggi merupakan suatu 

media pertumbuhan mikroorganisme yang sangat 

baik, sehingga kerusakan telur akibat pembusukan 

sering  terjadi walaupun cangkangnya  masih utuh 

karena cangkang telur mempunyai pori-pori, sehingga 

mikroba mudah untuk masuk ke dalam lapisan telur. 

Telur perlu diolah menjadi sebuah produk pangan 

yang dapat mempertahankan  dan  meminimalisir 

penurunan kadar nutrisi pada telur. 

Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, 

serta vitamin dan mineral. Kelemahan telur yaitu 

memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, 

kimiawi maupun kerusakan akibat serangan 



mikroorganisme melalui pori-pori telur Nugaheni 

(2013). Menurut Tulung (2013), telur mengandung 

lemak tak jenuh hampir semua lemak di dalam telur 

baik kuning maupun putih telur terkandung dalam 

kuning telur, yaitu mencapai 30% sedangkan putih 

telur hanya terdapat 0,03%. Satu butir telur 

mengandung kira-kira 6g lemak yang bersifat mudah 

dicerna. Semua vitamin terkandung dalam telur 

terkecuali vitamin C dan K. 

2.2.Telur Asin 

Telur asin adalah salah satu bentuk 

pengawetan telur yang dapat ditemukan di beberapa 

negara, misalnya Indonesia, Cina dan Taiwan. 

Keuntungan proses pengasinan disamping untuk 

pengawetan adalah dapat meningkatkan cita rasa, 

yaitu masir atau berpasir yang didapatkan pada kuning 

telur (Strait,1986). Prinsip pengasinan telur adalah 

melakukan penetrasi garam masuk ke dalam telur, 

penetrasi garam ke dalam telur disebabkan beberapa 

faktor. Telur memiliki pori-pori yang 

menghubungkan permukaan dan bagian dalam telur. 

melalui pori-pori inilah garam masuk ke dalam telur. 

penetrasi garam ke dalam telur berjalan secara difusi 

setelah garam berubah menjadi ion-ion. Difusi ion-ion 

garam tersebut melalui pori-pori kulit telur, putih telur 

dan masuk ke kuning telur melalui membran vitelin 

(Melia dan Juliarsi, 2003). 



Sudaryani (1996) mengatakan bahwa telur 

umumnya akan mengalami kerusakan setelah 

disimpan lebih dari dua minggu di ruang terbuka baik 

kerusakan fisik, kimia maupun biologis, oleh sebab itu 

diperlukan berbagai cara untuk memepertahankan 

mutu telur dalam jangka waktu yang cukup lama 

diantaranya dengan metode pengasinan. Telur asin 

merupakan telur utuh yang diawetkan dengan adonan 

yang mengandung garam (NaCl) sehingga 

menghasilkan telur asin yang memiliki masa simpan 

cukup lama. Idris (1984) menyatakan bahwa lama 

pemeraman kedalam  pembuatan  telur asin adalah 10-

15 hari, sedangkan Afriani dan Lukman  (1998) yang  

melakukan pemeraman secara bertahap mulai  dari 7 

hari, 10 hari, dan  13 hari, menyatakan bahwa lama 

pemeraman antara 10 dan 13 hari tidak terlalu  

berbeda tingkat keasinannya.  

Menurut Yuniati  dan  Almasyhuri  (2012),  

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 membungkus telur dengan adonan 



garam, batu bata dan abu (metode kering). Pembuatan  

produk awetan telur asin  dapat dilakukan dengan dua 

macam metode yaitu: perendaman (dalam larutan 

garam) dan pemeraman (dalam adonan garam) 

(Suprapti, 2002). 

2.2.1 Pengasinan Telur Dengan Adonan Garam 

Dalam pengolahan ini adonan garam 

dibalutkan sehingga menutupi seluruh permukaan 

butiran telur. Adonan dibuat dari berbagai campuran 

bahan seperti bubuk batu bata, abu gosok (abu sekam), 

abu kayu, tanah liat dan garam dapur. Bahan-bahan ini 

dicampur satu persatu dengan ditambahkan air lalu 

diaduk menjadi adonan yang pas. Perbandingan bahan 

dan garam sangat bervariasi untuk menghasilkan 

tingkat keasinan yang berbeda pada umumnya antara 

10-20% dari total adonan. Tebal lapisan adonan garam 

antara 3-6 mm, emnutupi seluruh permukaan kulit 

kerabang telur. Masing- masing telur yang sudah 

dibalut disusun rapi dalam wadah kuali tanah, ember, 

guci atau dalam keranjang kotak. Setelah 10-14 hari 

balutan adonan dilepas, telur dicuci lalu direbus. 

Tingkat kesasinan telur tergantung pada kadar 

garam dalam adonan dan lama pemeraman. Proses 

pengasinan telur telah dikembangakan dengan 

rancangan proses yang dapat menghasilkan telur asin 

yang lebih enak rasanya, lebih tahan lama untuk 



disimpan, serta lebih rendah susut bobotnya 

(Soekarto, 2013). 

2.2.2 Pengasinan Telur dengan Perendaman 

dalam Larutan Garam 

Dalam pengolahan metode ini dibuat larutan 

garam dengan mencampurkan garam 10-15% dengan 

air bersih, diaduk lalu derbusan hingga mendidih. 

Larutan garam didinginkan samapai suhu 40oC, 

dimasukkan telur yang telah dibersihkan kedalam 

larutan garam. Untuk mencegah terapung, maka 

dipermukaan telur dipasang pemberat. Rendaman 

telur disimpan selama 7-10 hari atau lebih. Waktu 

pengasinan dengan cara rendam lebih cepat daripada 

dengan menggunakan metode balutan  adonan. Untuk 

mempercepat proses pengasinan telur kadar garam 

dalam larutan dapat dinaikan sampai sekitar 20%, 

tetapi rasa yang dihasilkan akan terlalu asinatau isi 

telur akan lembek, berminyak dan rusak. Proses 

pengasinan juga dapat dipercepat dengan mutu rasa 

asin yang tetap enak dengan cara perendaman garam 

dibantu dengan tekanan tinggi. Untuk mengurangi 

tingkat rasa asin makan perendaman diperpendek. 

Telur asin dari proses perendaman garam pada 

umumnya mutu yang dihasilkan tidak sebaik telur asin 

yang diasinkan dengan adonan garam, karena dengan 

adonan garam proses difusi garam ke dalam isi telur 



berlangsung lebih lambat dan tidak disertai masuknya 

air (Soekarto, 2013). 

Saffrullah (2010) menyatakan bahwa jumlah 

garam dan abu gosok yang ditambahkan sangat 

mempengaruhi komposisi kimia telur asin, khususnya 

kadar protein. Semakin tinggi konsentrasi garam yang 

digunakan denga pencampuran abu gosok yang tetap 

maka kadar protein yang dihasilkan akan menurun. 

 

2.3.Garam Dapur 

Garam berfungsi sebagai pengawet dan 

penambah cita rasa, maupun untuk memperbaiki 

penampilan dan tekstur pada makanan. Industri 

pengolahan tradisional yang memanfaatkan garam 

misalnya industri pengolahan ikan asin, ikan pindang 

dan produk ikan fermentasi (Assadad dan Utomo, 

2011). Garam dapur (NaCL) banyak digunakan dalam 

industri pangan. Garam dengan konsentrasi rendah 

berfungsi sebgai pembentuk cita rasa, sedangkan 

konsentrasi cukup tinggi mampu berperan sebgai 

pengawet. Garam akan terionisasi dan menarik 

sejumlah monekul air, peristiwa ini disebut hidrasi ion 

, jika konsentrasi garam semakin besar, maka semakin 

banyak pula ion hidrat dan molekul air terjerat, 

sehingga menyebabkan aktivitas air bahan pangan 

menurun. Aktivitas garam dalam menarik air erat 

kaitannya dengan peristiwa plasmolisis, dimana air 

akan bergerak dari konsentrasi garam rendah ke 



konsentrasi garam tinggi karena adanya perbedaan 

tekanan osmosis. Garam yang digunakan dalam 

proses pengawetan membutuhkan konsentrasi garam 

sebsar lebih dari 15% (Ayres et al.. 1980). Garam 

dapur mengandung 91,62% NaCl, dan sisanya adalah 

Ca, Mg, dan Fe dalam bentuk garam klorida. Garam 

mempunyai sifat higoskopis sehingga dapat 

menyebabkan plasmolisis dan dehidrasi pada sel 

bakteri, menghambat kerja enzim proteolitik, 

mengurangi daya larut serta menurunkan daya 

aktivitas air. 

 

2.4.Garam Himalaya 

Garam Himalaya adalah garam yang berasal 

dari Pegunungan Himalaya. Berjuta-juta tahun dahulu 

pegunungan itu telah ditenggelami oleh air laut. 

Kemudian terjadi proses pengeringan dan selama 

proses pengeringan terjadi penyerapan tenaga. Proses 

ini menyebabkan Garam mengandungi tenaga 

biofisika atau ”bioenergy” yaitu pada getaran 8.7 hertz 

(sama dengan getaran tubuh mamalia). Elemen-

elemen yang terkandung di dalam Garam sama 

dengan kandungan mineral yang terdapat dalam tubuh 

kita dan sebenarnya kandungan mineral seperti ini 

juga terkandung di dalam ”Laut Primal” yaitu laut 

pada zaman purba, laut yang ada sebelum munculnya 

kehidupan pra-sejarah. Satu hal yang menakjubkan 

adalah bahwa tubuh kita mengandung kandungan 



garam seperti kandungan garam yang ada pada Laut 

Primal. Tubuh kita juga mengandung jumlah 

kepekatan garam yang sama dengan Laut Primal. 

Garam yang berwujud cairan di dalam tubuh kita 

mengalir melalui saluran darah dan berguna untuk 

menyeimbangkan fungsi-fungsi tubuh. Garam kristal 

Himalaya tidak melalui proses kimiawi apapun 

sehingga tetap terjaga keasliannya. Setiap orang 

membutuhkan garam ini dan bisa juga di gunakan 

sebagai supplement mineral. Terdapat 84 jenis 

mineral dan zat galian dalam Garam Kristal Himalaya 

dalam bentuk yang seimbang untuk keperluan tubuh 

kita. Kristal Garam Himalaya mudah diserap oleh sel 

dalam tubuh kita (Anonimous, 2013). 

Manfaat dari garam crystal gunung Himalaya 

diantaranya yaitu untuk  mengatur kadar air dalam 

tubuh, menyeimbangkan tingkat kadar gula darah dan 

membantu mengatasi penuaan, berfungsi sebagai 

antihistamin alami yang kuat dan membantu 

mengatasi sinus,  menyeimbangkan kelebihan 

acid/asam dlm tubuh dan otak, membantu regenerasi 

tenaga hydroelektrik dlm tubuh,  membantu tidur 

nyenyak, mengatasi asma, mengatasi kram 

otot,  mengatasi osteoporosis, meningkatkan libido, 

mengatasi varises, menstabilkan detak jantung yg 

tidak normal dan tekanan darah jadi seimbang, 

mengatasi letih dan mengantuk (Anonimous, 2013). 

Garam Himalaya mengandung 46,26% ± 0,09 Na, 



146,89 ± 0,13 Cl dan 21,70% ± 0,01 Fe (FMIPA 

Universitas Brawijaya, 2017) sedangkan menurut 

(Institute of Biophysical Research, Las Vegas, 

Nevada, USA 2005) kandungan Fe pada garam 

Himalaya sebanyak 38.9 ppm selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

2.5.Nilai pH 

Nilai pH merupakan ukuran keasaman atau 

kebasaan dari suatu larutan. Telur mempunyai pH 

yang cenderung netral. Putih telur bersifat alkalis 

dengan pH sekitar 7,6 – 7,9. Sedangkan pH kuning 

telur lebih asam yakni 6, selama disimpan telur akan 

mengalami kenaikan pH. Putih telur bisa mencapai pH 

9,7 dan kuning telur bisa mencapai 6,9 (Anonimous, 

2004). Kenaikan pH terjadi karena terlepasnya CO2 

dalam putih telur selama penyimpanan (Wulandari, 

2002). 

Peningkatan pH disebabkan berkurangnya 

CO2 dari putih telur. Perubahan nilai pH kuning telur 

baik pada metode basah ataupun kering relatif lebih 

lambat. Pengujian pH dengan menggunakan alat pH 

meter sesuai dengan prosedur Septiani dkk, (2013). 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH 

meter. Cara kerjanya mula-mula alat ini dikalibrasi 

dengan larutan buffer pH 4 dan 7. Selanjutnya 

elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan. 

Sampel frozen yogurt diambil sebanyak 10 ml 



kemudian elektroda dicelupkan ke dalam sampel dan 

nilai pH dapat dibaca pada layar pH meter. 

 

2.6.Kadar Air 

Prinsip metode penerapan kadar air dengan 

oven biasa atau gavimetri yaitu menguapkan air yang 

ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. 

Penimbangan bahan dengan berat konstan yang 

berarti semua air sudah diuapkan dan cara ini relatif 

mudah dan murah. Percepatan penguapan air serta 

menghindari terjadinya reaksi yang lain karena 

pemanasan maka dapat dilakukan pemanasan dengan 

suhu rendah dan tekanan vakum. Bahan yang telah 

mempunyai kadar gula tinggi, pemanasan dengan 

suhu  ± 100ºC dapat mengakibatkan terjadinya 

pergerakan pada permukaan bahan. Suatu bahan yang 

telah mengalami pengeringan lebih bersifat 

hidroskopis dari pada bahan asalnya, oleh karena itu 

selama pendinginan sebelum penimbangan, bahan 

telah ditempatkan dalam ruangan tertutup yang kering 

misalnya eksikator atau desikator yang telah diberi zat 

penyerapan (sudarmadji, Bambang, dan Suhadi, 

2007). AOAC (2004), metode oven biasa merupakan 

salah satu metode pemanasan langsung dalam 

penetapan kadar air suatu bahan pangan, dalam 

metode ini bahan dipanaskan pada suhu tertentu 

sehingga semua air menguap yang ditunjukkan oleh 

berat konstan bahan setelah periode pemanasan 



tertentu. Kehilangan berat bahan yang terjadi 

menunjukkan jumlah air yang terkandung. Metode ini 

terutama digunakan untuk bahan-bahan yang stabil 

terhadap pemanasan yang agak tinggi, serta produk 

yang tidak atau rendah kandungan sukrosa dan 

glukosanya seperti tepung-tepungaan dan serealia. 

Sample (putih atau kuning telur) sebanyak 4 sampai 

5g dalam cawan yang telah diketahui bobotnya 

dimasukkan kedalam oven dan dipanaskan dengan 

suhu 105ºC semalam 15 menit, kemudian didinginkan 

dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang 

kembali. Menurut Wulandari (2002) kadar air kuning 

telur berkisar antara 31,3% sampai 38,14% dengan 

rumus : 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝑘𝑒ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 𝑥 100% 

 

2.7.Kadar Garam Kuning Telur 

Garam merupakan faktor utama dalam proses 

pengasinan telur yang berfungsi sebagai pengasinan 

bahan pengawet untuk mencegah pembusukan telur, 

sehingga meningkatkan daya simpan dan kualitas 

telur (Suprapti, 2002). Nilai kadar garam tergantung 

pada saat penambahan jumlah garam yang digunakan 

saat pengasinan. Semakan banyak garam yang 

digunakan serta proses pemeraman yang lama maka 

akan menghasilkan rasa asin yang berlebih dan 



memiliki masa simpan yang sangat lama. Garam 

berfungsi sebagai pencipta  rasa  asin  dan  sekaligus 

bahan  pengawet karena dapat mengurangi kelarutan 

oksigen (oksigen diperlukan oleh  bakteri), 

menghambat kerja enzim proteolitik (enzim perusak 

protein), dan menyerap  air dari dalam telur. 

Berkurangnya kadar air menyebabkan  telur  menjadi  

lebih awet. Garam  (NaCl) akan masuk ke dalam telur 

dengan cara merembes melalui  pori-pori  kulit, 

menuju  ke bagian  putih, dan akhirnya ke kuning 

telur. Garam NaCl mula-mula akan diubah menjadi 

ion natrium (Na+) dan ion chlor (Cl-). Ion chlor inilah  

yang sebenarnya akan berfungsi sebagai bahan 

pengawet, dengan cara menghambat  pertumbuhan 

natrium (Na+) dan ion chlor (Cl-). Ion chlor inilah 

yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan pengawet, 

dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada  

telur  (Koswara, 2009). 

Telur asin memiliki rasa asin lebih tinggi pada 

bagian putih dibandingkan kuning telur.  Penetrasi 

larutan garam ke dalam kuning telur lebih sulit karena 

adanya lemak yang tinggi pada kuning telur 

(Shenstone, 1968). Menurut Astawan (2005), semakin 

lama telur yang dibungkus dengan adonan garam, 

makin  banyak garam yang merembes masuk 

kedalamnya sehingga makin lama awet dan asin. 

Lama  pengasinan telur sesuai dengan selera 

masyarakat yang akan mengkonsumsi. 



Kadar garam telur asin menurut Standar 

Nasional Indonesia SNI 01-4277-1996, yaitu kadar 

garam telur asin berkisar antara 2% (Aprilia, 2010). 

Lukman (2008) menyatakan bahwa metode kering 

menghasilkan kadar garam albumin yang tinggi 

dibandingkan dengan metode basah. Hal ini berkaitan 

dengan konsentrasi garam yang ada dalam metode 

kering cukup tinggi. Adonan yang menyerupai pasta 

yang dapat membungkus seluruh bagian kerabang 

telur, maka penetrasi garam ke dalam telur kan 

semakin cepat. Sehingga memperoleh kadar garam 

pada metode kering yang lebih tepat. 

 

2.8.Organoleptik 

Uji Organoleptik merupakan uji suatu produk 

bahan pangan menggunakan indera manusia berupa 

indera perasa, pembau, penglihatan dengan menguji 

kesukaan atau daya terima konsumen, uji organoleptik 

yang dilakukan meliputi warna, rasa, aroma dan 

tekstur telur asin (Zulaekah dan Widyaningsih, 2005). 

Tujuan uji Organoleptik yaitu untuk mengetahui 

tingkat kesukaan panelis terhadap suatu produk 

pangan yang ditawarkan. (Sugiono, Wibowo, 

Koswara, Herodian, Widyowati dan Santoso, 2010). 

Uji organoleptik merupakan pemeriksaan dan 

penilaian menggunkan panca indra meliputi 

penglihata, penciuman, perabaan, pendengaran dan 

pengecapan. Sifat fisik dan kondisi bahan makanan 



meliputi warna, bentuk, kondisi bersih/kotor dapat 

dilihat dengan panca indra penglihatan. Sedangkan 

penilaian perubahan bau bahan makanan 

menggunakan indra penciuman. (Sediaoetama, 2009). 

Uji organoleptik yang menggunakan panelis terlatih 

dianggap paling peka dan digunakan dalam menilai 

mutu berbagai jenis makanan untuk mengukur daya 

simpannya (Anonimus, 2006). 

2.9.Warna Kuning Telur 

Kualitas telur antara lain ditentukan oleh 

intensitas warna kuning telur. Warna kuning telur 

merupakan karakteristik kualitas telur yang utama. 

Warna kuning telur berpengaruh pada selera 

konsumen, umumnya yang lebih disukai berkisar dari 

kuning emas sampai dengan orange. Selain 

berpengaruh pada selera konsumen, warna telur juga 

menunjukkan  kandungan β-karoten. Warna kuning 

telur diukur berdasarkan sistem notasi Hunter 

menggunakan alat Kalorimeter Hunter (Astriana, 

2013). 

Penentuan  warna  yolk  dilakukan  dengan  

menggunakan  Yolk  Color  Fan. Warna yolk biasanya 

menentukan telur yang diminati oleh konsumen yang 

memerlukan telur dengan warna kuning telur tertentu. 

Berubahnya warna yolk disebabkan karena penurunan 

kandungan pigmen xantofil dalam pakan. Pigmen 

pembawa warna kuning telur biasanya dimiliki bahan 



pakan yang berwarna kuning seperti jagung kuning. 

Oleh karena itu dengan meningkatnya substitusi  

jagung dengan  tepung  singkong,  kandungan  

xantofil  juga akan semakin berkurang dalam pakan 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi warna 

kuning dari yolk yang dih/asilkan (Mampioper dkk., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


