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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telur Ayam 

Telur ayam adalah salah satu sumber pangan protein 

hewani yang populer dan sangat diminati oleh masyarakat. 

Hampir seluruh kalangan masyarakat dapat mengonsumsi telur 

ayam ras untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Hal ini 

karena telur ayam ras relatif murah dan mudah diperoleh serta 

dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diharapkan (Lestari, 

2009). Telur ayam segar adalah telur yang tidak mengalami 

proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan 

pengawetan serta tidak menunjukan tanda-tanda pertumbuhan 

embrio yang jelas, yolk belum tercampur dengan albumen, 

utuh, dan bersih (Badan Standardisasi Nasional, 2005).  

Telur tersusun oleh tiga bagian utama yaitu kulit telur 

(kerabang), bagian cairan bening (albumen), dan bagian cairan 

yang berwarna kuning (yolk) (Rasyaf, 2004). Suprapti (2002) 

mengatakan bahwa secara umum telur terbagi atas tiga 

komponen pokok, yaitu kulit telur atau cangkang (11% dari 

bobot tubuh), putih telur (57% dari bobot tubuh) dan kuning 

telur (32% dari bobot tubuh). Kandungan protein pada bagian 

kuning telur tergolong tinggi dan memiliki susunan protein 

yang lengkap, akan tetapi lemak yang terkandung di dalamnya 

juga tinggi. Secara umum telur ayam ras dan telur itik 

merupakan telur yang paling sering di konsumsi oleh 

masyarakat (Sudaryani, 2003). Kandungan zat gizi telur ayam 

disajikan dalam Tabel 1. komposisi bahan makanan menurut 

Departemen Kesehatan : 
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Tabel 1. Komposisi Zat Gizi dalam 100 gram Telur Ayam 

Segar 

Komposisi 

Kimia 

Telur Ayam Segar 

Utuh Kuning Telur Putih Telur 

Kalori (kkal) 162,0 361,0 50 

Protein (gram) 12,8 16,3 10,8 

Lemak (gram) 11,5 31,9 0,0 

Karbohidrat 

(gram) 

0,7 0,7 0,8 

Kalsium (gram) 54,0 147,0 6,0 

Fosfor (gram) 180,0 586,0 17,0 

Vitamin A (SI) 900,0 2000,0 0,0 

Vitamin B (SI) 0,1 0,27 0,0 

Sumber : Komposisi Bahan Makanan, Departemen Kesehatan 

(1972) 

 

2.2 Mutu Kuning Telur 

Mutu telur akan dapat mengalami penurunan selama 

penyimpanan telur, baik oleh proses fisiologi maupun oleh 

bakteri pembusuk, proses fisiologi berlangsung dengan laju 

yang pesat pada penyimpanan suhu kamar. Telur mengalami 

evaporasi air dan mengeluarkan CO2 dalam jumlah tertentu 

sehingga semakin lama akan semakin turun kesegarannya 

(Winarno dan Koswara, 2002). Telur akan mengalami 

perubahan kualitas seiring dengan lamanya penyimpanan. 

Semakin lama waktu penyimpanan akan mengakibatkan 

terjadinya banyak penguapan cairan di dalam telur dan 

menyebabkan kantung udara semakin besar (Sudaryani, 1996).  

Kualitas telur segar bagian dalam tidak bisa 

dipertahankan tanpa perlakuan khusus. Di ruang terbuka (suhu 

kamar) telur segar hanya mempunyai masa simpan yang 

pendek. Lama penyimpanan ini akan mementukan kondisi 
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telur. Semakin lama disimpan, kualitas dan kesegaran telur 

semakin merosot, untuk telur konsumsi akan mengalami 

kerusakan setelah disimpan lebih dari dua minggu. Kerusakan 

air biasanya ditandai dengan kocaknya isi telur dan bila 

dipecah isinya tidak menggumpal lagi (Haryoto, 1996). 

Kuning telur merupakan salah satu bagian dalam telur dengan 

total padatan padatan 33%, kaya akan protein 15-16%, vitamin 

A (2000 IU per 100 gram) dan merupakan sumber lemak 

(Ariyani, 2006). Penentuan kualitas kuning telur menurut 

Standar Nasional Indonesia (SNI) kuning telur dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Standar SNI Kuning Telur 

Faktor Mutu Tingkatan Mutu 

Mutu I Mutu II Mutu III 

Kondisi Kuning 

Telur 

   

a. Bentuk Bulat Agak pipih Pipih 

b. Posisi Ditengah Sedikit 

bergeser dari 

tengah 

Agak ke 

pinggir 

c. Penampakan 

batas 

Tidak jelas Agak jelas Jelas 

d. Kebersihan Bersih Bersih Ada sedikit 

bercak darah 

e. Indeks 0,458-0,521 0,394-0,457 0,330-0,393 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional, 2008 
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2.3 Cured Egg Yolk 

Cured egg yolk pada dasarnya berbeda dengan telur 

asin, namun memiliki prinsip yang sama dengan 

memanfaatkan sifat higroskopis dari garam untuk membentuk 

lingkungan hipotonik sehingga terjadi perbedaan tekanan 

osmotik yang memicu proses endosmosis, sehingga terjadi 

difusi antara garam dengan protein dan secara bersamaan 

menarik kadar air yang ada didalam kuning telur sehingga 

kuning telur memiliki rasa asin dan tekstur yang kenyal. 

Sebagai hasil proses penggaraman, endosmosis garam 

menginduksi pembentukan gel dan pengerasan kuning telur, 

yang menyebabkan penurunan kadar air dan nilai pH 

danpeningkatan kadar garam, eksudasi minyak, kekerasan, dan 

viskositas (Xu, Zhao, and  Nie, 2017). Secara historis, kyuring 

dilakukan terutama untuk mengawetkan daging. Tetapi dapat 

juga dilakukan pada kuning telur. Definisi kyuring pada 

kuning telur sebagai penambahan garam, gula, rempah-rempah 

dan nitrat atau nitrit untuk membantu dalam cita rasa dan 

properti pengawetan (Pegg and Shahidi, 2008). Kyuring secara 

tradisional dikaitkan dengan produk hasil peternakan daging 

atau telur olahan untuk tujuan mengubah karakteristik warna, 

tekstur, cita rasa, keamanan dan umur simpan yang membuat 

produk ini unik dari produk olahan lainnya (Sebranek et al., 

2001). 

Pembuatan cured egg yolk yaitu dimana kuning telur 

yang direndam dalam garam selama beberapa hari akan 

mengeras. Tingkat penetrasi garam ke putih telur dan kuning 

telur diatur dengan metode pengasinan mungkin berdampak 

pada perubahan komposisi serta karakteristik telur, terutama 

kuning telur. Selain itu, waktu pengasinan juga berperan 

dalam pembentukan telur asin yang diinginkan (Kaewmanee, 
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Benjakul and Vissesanguen, 2009). Korelasi tersebut berlanjut 

pada tingkat kekenyalan dan warna dari cured egg yolk yang 

terbentuk. Hasil dari produk ini juga dipengaruhi oleh lamanya 

penggaraman. Menurut Harlina, Legowo dan Pramono, (2012) 

kekerasan kuning telur asin menurun seiring bertambahnya 

waktu pengasinan. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur 

kuning telur asin yang dimasak menjadi lebih lembut. 

 

2.4  Kadar Garam (NaCl) 

Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi 

asam dan basa. Terdapat beberapa contoh garam antara lain : 

NaCl, CaCl2, ZnSO4, NaNO2, dan lain-lain. Garam yang paling 

terkenal adalah garam dapur atau NaCl yang bersifat netral 

sehingga mempunyai pH 7. Garam merupakan faktor utama 

dalam prosespengasinan telur yang berfungsi sebagai bahan 

pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga 

meningkatkan daya simpannya. Bahan campuran yang 

terkandung didalam garam yaitu sodium klorida yang dapat 

digunakan untuk menurunkan aktifitas air dan menghambat 

pertumbuhan mikroba (Purnomo, 1996). Selain untuk 

meningkatkan citarasa, garam juga berfungsi sebagai 

penghambat selektif mikroba pencemar dan mempengaruhi 

Aw bahan pangan. Pada umumnya garam yang digunakan 

masyarakat adalah garam Natrium klorida (NaCl/garam 

dapur). Senyawa yang terdapat pada garam dapur NaCl dapat 

mempengaruhi : 1) kadar oksigen yang terlarut dalam bahan 

pangan, 2) sifat higroskopis baik pada bahan pangan maupun 

sel mikroba, 3) menghambat kerja enzim proteolitik, tekanan 

osmotik yang tinggi sehingga garam dapat menarik kandungan 

air yang terdapat dalam bahan pangan (Frazier and Westhoff, 

1987). Garam dapur tidak selalu murni, selain NaCl juga 
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terdapat zat zat yang lain seperti calcium potassium fosfat, 

magnesium chloride, dan magnesium (Broundy dan Clauser, 

1989). 

 Menurut Suprapti (2002), garam merupakan faktor 

utama dalam proses pengasinan telur berfungsi sebagai bahan 

pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga 

meningkatkan daya simpannya. Semakin tinggi kadar garam 

yang diberikan dalam proses pengasinan telur maka semakin 

meningkatkan daya simpannya. Namun, tingginya kadar 

garam yang digunakan akan menyebabkan banyaknya jumlah 

garam yang masuk ke dalam isi telur. Hal ini ditandai semakin 

asinnya telur yang diberikan jumlah garam yang tinggi dalam 

proses pengasinan. Prarandani (2007) menyatakan bahwa 

garam yang digunakan untuk pengasinan harus mempunyai 

kemurnian yang tinggi kadar NaCl-nya setinggi mungkin dan 

kandungan lainnya serendah mungkin. Garam yang masuk 

dalam bahan pangan dengan jumlah yang cukup yaitu 2,82% 

dapat mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pada 

bahan. Namun, konsumsi garam juga tidak boleh berlebihan 

karena dapat berakibat fatal. Natrium bekerja menahan air 

didalam tubuh sehingga volume darah yang beredar 

meningkat. Tubuh manusia memerlukan lebih kurang 200-500 

miligram natrium dan 50-100 miligram klorida setiap hari 

untuk menjaga kadar garam dalam darah tetap normal (Rinto, 

Arafah dan Utama, 2009). Komposisi garam dapur menurut 

Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Garam Dapur Menurut SNI 

Senyawa Kadar 

Natrium Klorida Minimal 94,7% 

Air Maksimal 7% 

Ioidum sebagai KIO3 Minimal 30 mg/kg 

Besi Oksida (FeO3) - 

Kalsium dan Magnesium - 

Sulfat (SO4-) - 

Bagian tak larut dalam air - 

Cemaran Logam Pb Maksimal 10,0 mg/kg 

Cu Maksimal 10,0 mg/kg 

Hg Maksimal 0,1 mg/kg 

AS Maksimal 0,1 mg/kg 

Rasa Asin 

Warna Putih 

Bau Tidak ada 

Sumber : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), 

2006 

 

2.5 Nilai pH 

Telur ayam yang baru ditelurkan memiliki pH sekitar 

7,8 tetapi selama penyimpanan dapat meningkat menjadi 9,5 

atau lebih pada telur kualitas rendah (Kurtini, Nova, dan 

Septinova, 2011). Menurut penelitian Sihombing (2013), pH 

telur yang baru ditelurkan berkisar 7,60-7,90. Peningkatan pH 

telur disebabkan oleh penguapan CO2 yang mengakibatkan 

berubahnya konsentrasi hydrogen. Perubahan kandungan CO2 

dalam albumen akan mengakibatkan perubahan pH albumen 

menjadi basa. Selama penyimpanan pH telur ayam ras 

semakin meningkat dari pH segar 8,12 menjadi 9,26 setelah 7 

hari masa simpan dan 9,43 setelah 14 hari masa simpan (Jazil, 

Hintono dan Mulyani, 2012). Menurut Lukman (2008), 



8 

 

perubahan pH pada proses pengasinan tidak terlalu tinggi. 

Proses pembuatan telur asin menggunakan metode basah 

maupun kering dapat menunjukkan perubahan nilai pH kuning 

yang relatif lebih lambat, namun ada pula yang tidak 

menunjukkan adanya perbedaan. 

Kurtini (2011) menyatakan bahwa konsentrasi ion 

bikarbonat dan karbonat dipengaruhi CO2. Banyaknya CO2 

yang hilang melalui pori-pori kerabang telur mengakibatkan 

konsentrasi ion bikarbonat dalam albumen menurun dan 

merusak sistem buffer. Hal tersebut menjadikan albumen dan 

yolk bersifat basa sehingga mengakibatkan peningkatan pH 

telur (Romanoff and Romanoff, 1963). Nilai pH kuning telur 

lebih rendah dibandingkan dengan pH putih telur, karena 

berkaitan dengan proses perombakan dan pelepasan CO2 yang 

berjalan dengan lambat serta adanya bagian putih telur yang 

membatasi penguapan CO2. Perubahan nilai pH yang terjadi 

diduga disebabkan oleh hilangnya CO2 dan aktifitas enzim 

proteolitik yang merusak membran vitellin (Lukman, Sofiana 

dan Jahidin, 2006). 

 

2.6 Warna Kuning  

Kuning telur dari cured egg yolk  memiliki warna 

yang cerah dan cantik dibandingkan dengan telur asin, hal 

tersebut dapat menjadi keunggulan yang mencolok terhadap 

respon konsumen. Konsumen mengharapkan lebih banyak 

kuning telur daripada putih telur. Karakteristik yang 

diinginkan dari kuning telur asin termasuk warna oranye, 

eksudasi minyak, dan tekstur seperti pasir (Li and Hsieh, 

2004; Kaewmanee et al., 2009). Muchtadi, Sugiyono dan 

Ayustaningwarno, (2013) menyatakan bahwa salah satu sifat 

fungsional telur yaitu pemberi warna yang hanya dimiliki oleh 
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bagian kuning telur yaitu pigmen kuning telur dari 

xanthophyll, lutein, beta karoten dan kriptoxantin. Sifat ini 

tidak banyak dimanfaatkan, hanya digunakan dalam produk 

seperti baked, ice cream, custard dan saus. 

Kuning telur yang pucat kurang diminati oleh 

konsumen karena menyebabkan tampilan produk olahan asal 

telur menjadi kurang menarik. Apalagi untuk telur asin 

sehingga bisa menurunkan nilai jual. Warna kuning telur yang 

bagus adalah dengan skor 10 skala kipas Roche Color Fan / 

RCF (Amrullah, 2003). Kurtini (2011) menyatakan bahwa 

penilaian kuning telur dapat dilakukan secara visual dengan 

membandingkan warna kuning telur menggunakan alat yolk 

color fan yang memiliki standar warna yaitu 1-15 dari warna 

pucat sampai warna pekat atau oranye tua. 

2.7 Mutu Organoleptik  

 Organoleptik merupakan suatu cara untuk 

mengevaluasi kualitas makanan melalui panca indera manusia, 

cara ini digunakan untuk menilai kualitas makanan yang diuji 

menggunakan salah satu organ panca indera. Uji ini dapat 

dilakukan unutk mengetahui penerimaan panelis terhadap 

suatu produk yang dihasilkan (Thalib, 2011). Tujuan uji 

organoleptik yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap suatu produk bahan pangan yang ditawarkan dan 

untuk mengetahui kelayakannya (Sugiono, Wibowo, Koswara, 

Herodian, Widowati dan Santoso, 2010). Cara penilaian 

ditentukan dari indera pengecap, indera pengendus, dan indera 

penglihatan. Hal ini sesuai pendapat Soekarto, (1990) yang 

menyebutkan bahwa pengukuran, penilaian dan pengujian 

mutu komoditas dengan menggunakan alat indera manusia, 
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yaitu mata, hidung, mulut dan ujung jari manusia termasuk 

bagian dari uji organoleptik. 

Lawless and Heymann (1999) menjelaskan tiga jenis 

metode yang terdapat pada evaluasi organoleptik yaitu uji 

diskriminatif (pembedaan), uji deskriptif dan uji afektif. Uji 

afektif adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui produk 

mana yang disukai dan yang tidak disukai oleh panelis. Salah 

satu uji ini adalah uji hedonik (kesukaan) dengan 

menggunakan panelis yang terlatih atau tidak terlatih. Skala 

yang tersedia pada uji hedonik adalah mulai dari sangat tidak 

suka sampai sangat suka terhadap sampel yang diberikan. 

Atribut sensori yang diamati seperti kategori tekstur, warna, 

aroma dan rasa yang bervariasi dari sejumlah sampel (3-6 

sampel). Panelis diminta untuk mengevaluasi setiap sampel 

produk dan menentukan skala kesukaannya terhadap sampel 

produk tersebut. Menurut BSN (2006) panelis terlatih yang 

digunakan dalam uji sensori adalah sebanyak 6 orang. 

Selanjutnya, syarat – syarat panelis adalah tertarik terhadap uji 

sensori, konsisten dalam mengambil keputusan, berbadan 

sehat, bebas dari penyakit THT (Telinga Hidung 

Tenggorokan), tidak buta warna serta gangguan psikologis, 

tidak menolak makanan yang akan diuji (tidak alergi). 

2.7.1 Rasa 

Rasa merupakan tanggapan atas adanya rangsangan 

kimiawi yang sampai di indera pengecap lidah, khususnya 

jenis rasa dasar yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Penilaian 

konsumen terhadap bahan suatu makanan biasanya tergantung 

pada cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan makanan tersebut. 

Cita rasa yang dimaksud terdiri dari rasa, aroma, dan tekstur 

bahan yang mengenai mulut (Rustandi, 2009). Pangan 
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merupakan gabungan dari berbagai macam rasa dari bahan-

bahan dalam pangan tersebut. Rasa sebagai rangsangan yang 

ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, yang dirasakan oleh 

indera pengecap atau pembau, serta rangsangan lainnya seperti 

perabaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut. Parameter 

rasa berperan dalam menentukan tingkat penerimaan suatu 

bahan pangan oleh konsumen rasa dasar, yaitu manis, asam, 

asin dan pahit dapat ditekan oleh penambahan zat pelarut 

dalam air (Koswara, 2009). Rasa asin telur asin yang 

dihasilkan sangat bergantung pada lama penyimpanan. Bagi 

yang menyukai telur asin sebagai teman dari nasi, maka 

penyimpanan selama 15 hari cukup maksimal. Selain asinnya 

kental, kuning telurnya pun kuning tua dan berminyak, dan 

untuk sekedar sebagai camilan maka disimpan maksimal 10 

hari sudah cukup (Sudaryani, 1996). 

 

2.7.2 Warna 

Warna merupakan suatu sifat bahan yang berasal dari 

penyebaran spektrum sinar, begitu juga dengan kilap dari 

bahan yang dipengaruhi oleh sinar pantul. Warna bukan 

merupakan suatu zat, melainkan sensasi sensoris karena 

adanya rangsangan dari seberkas radiasi yang jatuh ke indera 

penglihatan (Koswara, 2009). Menurut Winarno (2002), secara 

visual faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang 

sangat menentukan. Suatu bahan yang bernilai gizi, enak dan 

teksturnya sangat baik tidak akan diterima apabila memiliki 

warna yang tidak sedap dipandang atau tidak menarik. 

Oktaviani, Kariada, dan Utami, (2012) menyatakan 

kuning telur sebelum mengalami proses pengasinan warna 

yang dihasilkan yaitu kuning biasa seperti kuning telur pada 

umumnya, warna akan mengalami perubahan setelah 
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mengalami proses pengasinan warna akan berubah menjadi 

kecoklatan, coklat tua, oranye, atau kuning cerah. Warna 

kuning telur segar menurut Yamamoto (2007) juga 

dipengaruhi oleh pigmen xanthophyll yang ada pada ransum 

ayam. Apabila ransum mengandung lebih banyak karoten, 

yaitu xanthophyll maka warna kuning telur semakin bewarna 

jingga kemerahan. Warna kuning telur segar memiliki skor 9-

12 (kuning) pada skala warna kipas yolk color fan. 

 

2.7.3 Tekstur 

Tekstur pada uji organoleptik merupakan salah satu 

parameter yang menentukan kesukaan konsumen terhadap 

suatu produk pangan. Tekstur pada suatu bahan pangan akan 

mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. 

Perubahan tekstur juga akan mempengaruhi aroma dan rasa 

yang akan ditimbulkan (Zulaekah dan Widyaningsih, 2005). 

Tekstur masir yang ada pada kuning telur disebabkan oleh 

membesarnya granula yang ada dalam kuning telur. 

Membesarnya granula pada kuning telur dipengaruhi olehdua 

faktor yaitu kadar garam dan kadar air. Garam akan masuk ke 

dalam kuning telur dan akan merusak ikatan-ikatan yang 

terdapat dalam granula sehingga dapat memperbesar diameter 

granula. Masuknya air juga akan memperbesar diameter 

granula. Semakin banyak air dan garam yang masuk 

menyebabkan semakin banyak granula yang membesar, 

sehingga persentase kemasiran semakin besar. Ukuran granula 

diakibatkan oleh adanya air garam yang masuk ke dalam 

granula dan reaksi garam dengan low density lipoprotein 

(LDL). Garam yang masuk ke dalam kuning telur akan 

bereaksi dengan lipoprotein (yang sebagian besar dalam 
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bentuk fraksi low density). Hal diatas akan membentuk tekstur 

masir pada kuning telur (Romanoff and Romanoff, 1963). 

 

 

 

 


