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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Telur 

Telur merupakan salah satu makanan tinggi protein. 

Salah satu keunggulan protein telur dibandingkan dengan 

protein hewani lainnya adalah daya cerna yang tinggi, artinya 

setiap gram protein yang masuk akan dicerna didalam tubuh 

secara sempurna. Telur unggas mengandung air, protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan antioksidan.Pada 

umumnya masyarakat mengkonsumsi dengan mengolahnya 

menjadi telur dadar, telur rebus dan sebagai bahan pencampur 

dalam pembuatan kue, telur asin dan lain–lain.Telur memiliki 

sifat mudah rusak sehingga daya simpan tidak lama. 

Kandungan gizi telur itik segar per 100 gr yaitu 

mengandung energi sebesar 189 kal, protein 13,1 gr, lemak 

14,3 gr, karbohidrat 0,8 gr, kalsium 56 mg sedangkan 

kandungan gizi telur itik asin yaitu energi sebesar 195 kal, 

protein 13,6 gr, lemak 13,6 kal, karbohidrat 1,4 gr dan kalsium 

sebesar 120 mg. Telur yang digunakan dalam pembuatan telur 

asin adalah telur itik, karena memiliki pori–pori kulit yang 

lebih lebar dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Proses 

pembuatan telur asin, garam berfungsi sebagai pencipta aroma 

asin dan bahan pengawet karena dapat mengurangi kelarutan 

oksigen, menghambat kerja enzim proteolitik, dan menyerap 

air dari dalam telur sehingga kandungan zat gizi tidak banyak 

rusak atau hilang. Telur itik yang diolah melalui proses 

pengasinan dapat meningkatkan mutu gizinya (Mei, 2015).  

Sebagai bahan makanan, telur memiliki beberapa 

kelebihan yaitumengandung zat gizi yang diperlukan tubuh, 

rasanya enak, mudah dicerna, serta dapat diolah menjadi 
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berbagai macam produk makanan.Telur itik memiliki protein 

lebih banyak terdapat pada bagian kuning telur 17 %, 

sedangkan bagian putihnya 11 %.Protein telur terdiri dari 

ovalbumin (putih telur) dan ovavitelin (kuning telur) (Nur, 

2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 

mengenai kandungan gizi telur segar dan telur asin. Menurut 

Susi  (2014), telur secara umum terdiri atas 3 komponen 

pokok, yaitu kulit telur atau cangkang (±11% dari berat total 

telur), putih telur (±57% dari berat total telur), dan kuning 

telur (±32% dari berat total telur). Adapun bagian-bagian telur 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Kandungan gizi telur segar dan telur asin 

Komposisi          Telur ayam      Telur itik segar        Telur itik asin 

Kalori (kal)      162                        189                             195 

Protein (g)               12,8                        13,1                          13,6 

Lemak (g)               11,5                        14,3                           13,6 

Karbohidrat (g)        0,7                         0,8                            1,4 

Kalsium (mg)           54                           56                            120 

Fosfor (mg)              180                         175                           157 

Besi (mg)                 2,7                          2,8                            1,8 

Vit. A (IU)         900                  1230                    841 

Vit. B (mg)        0,10                  0,18                    0,28 

Air (gr)               74                    70,8                    66,5 

Sumber : Nofia, (2012). 

2.2  Penggaraman 

Untuk mengurangi kerusakan telur itik selama 

penyimpanan dan sekaligus  meningkatkan nilai ekonominya 

dilakukan upaya pengasinan.Pengasinan  telur umumnya 

dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam larutan 
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garam dan pemeraman oleh adonan campuran  garam  dengan  

tanah  liat, atau abu gosok atau  bubuk  bata  merah. Prinsip 

kedua  cara tersebut  adalah dehidrasi osmosis, yaitu proses 

pengurangan air dari bahan dengan cara membenamkan bahan 

dalam  suatu  larutan berkonsentrasi  tinggi, larutan tersebut 

mempunyai tekanan osmosis tinggi (Kastaman, 2016) 

Tekanan osmotik dalam larutan garam  atau adonan 

lebih besar daripada tekanan  osmotik  dalam  telur,  sehingga  

larutan  garam  dapat  masuk  ke  dalam telur. Garam yang 

digunakan dalam pengasinan adalah NaCl. Mekanisme yang 

terjadi adalah sebagai berikut : garam NaCl di dalam larutan 

mengion menjadi Na
+
   dan  Cl

-
. Kedua  ion  tersebut  berdifusi  

kedalam  telur  melalui  lapisan kutikula,  bunga  karang,  

lapisan  mamilari,  membran  kulit  telur,  putih  telur, 

membran vitelin, dan selanjutnya ke dalam kuning telur 

(Kastaman, 2016). Penggaraman yang cocok untuk pembuatan 

telur asin yaitu telur itik. Proses penggaraman pada telur itik 

ini sangat cocok dilakukan karena bau telur itik yang sangat 

amis sebagai ciri aroma dari telur asin dan memiliki pori- pori 

yang lebih besar sehingga mudah menyerap garam pada saat 

pemeraman. Selain itu, telur itik memiliki ukuran yang lebih 

besar daripada telur ayam serta memiliki warna biru muda 

yang semakin menarik untuk membuat ciri dari telur asin 

(Ristanto, 2013). 

Kombinasi perlakuan dalam pembuatan telur asin yang 

baik saat ini adalah dengan penggaraman dan penambahan 

ekstrak daun teh.Apabila telur asin matang dapat bertahan 

selama ± 3 minggu, sedangkan penambahan ekstrak teh dalam 

adonan pengasinan dapat meningkatkan ketahanan telur asin 

sampai 6 minggu. Penggunaan ekstrak daun teh ini bertujuan 

supaya zat tanin dalam daun teh dapat menutupi pori-pori kulit 
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telur serta memberikan warna coklat muda yang menarik dan 

bau telur asin yang lebih disukai .Pengawetan telur dengan 

menggunakan ekstrak daun teh disertai dengan pengasinan 

dapat memperkecil kehilangan berat dan meningkatkan cita 

rasa.Hal ini dimungkinkan karena ekstrak daun teh 

mengandung tanin.Tanin dari bahan nabati dapat menyamak 

kulit telur sehingga dapat mengurangi penguapan air pada 

telur. Penggunaan ekstrak daun teh dilakukan setelah proses 

pengasinan supaya proses pengasinan tidak terhambat dan 

kulit telur akan menjadi lebih terlindungi oleh tanin setelah 

perendaman (Rhamadani, 2016). 

Garam pada kosentrasi tinggi (10-12%) dapat digunakan 

sebagai pengawet dalam telur asin. Kadar air bahan yang 

digunakan untuk pertumbuhan mikroba pada bahan pangan 

yang diawetkan dengan garam menurun dan jaringan sel 

mikroba mengalami plasmolisis sehingga kadar airnya tidak 

cukup untuk pertumbuhan mikroba. Fungsi garam sebagai 

pengawet ialah sebagai antiseptik dan untuk mengikat 

sejumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba.Efek 

pengawetan garam karena sifat osmotiknya yang tinggi, 

kemampuan mengikat air, dan mengakibatkan denaturasi 

protein (Faiz, 2012). Berkurangnya kadar air pada telur asin 

yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba menyebabkan 

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

telur dengan cara merembes ke pori-pori kulit, menuju ke 

bagian putih, dan akhirnya ke kuning telur. Garam NaCl mula-

mula akan diubah menjadi ion natrium (Na+) dan ion klor (Cl-

). Ion klor inilah yang bersifat toksik berfungsi sebagai bahan 

pengawet, dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada 

telur.Semakin lama telur dibungkus dengan adonan pasta 

pengasinan, semakin banyak garam yang masuk ke dalamnya, 
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sehingga telur menjadi awet dan asin. Tenri (1994), meskipun 

garam tidak dapat membunuh semua jenis mikroba, tetapi 

pada umumnya kebanyakan mikroba yang menyebabkan 

pembusukan dapat dikontrol dengan baik. Hal ini disebabkan 

karena garam bersifat mengikat air dalam bahan.Sejumlah 

mikroba terhambat pertumbuhannya pada konsentrasi garam 

tertentu dan dapat tumbuh pada konsentrasi larutan garam 

yang berbeda. 

2.3  Jahe merah 

Jahe merah(Zingiber officinale Roxb. var Rubra) 

merupakan rempah kaya antioksidan.Jahe mengandung 

komponen volatil dan non volatil yang memberikan bau yang 

khas dan rasa pedas.Komponen non volatil disebut juga 

oleoresin yang merupakan gambaran utuh dari kandungan jahe 

yaitu minyak atsiri yang terdiri dari gingerol, shaogaol dan 

resin. Menurut penelitian Hernani (2011), jahe merah 

mempunyai kandungan minyak atsiri dan ekstrak yang dapat 

larut dalam alkohol sebesar 3,9% dan 9,93% lebih tinggi 

dibandingkan dengan jahe emprit (3,5% dan 7,29%) dan jahe 

putih (2,5% dan 5,81%). Komponen oleoresin jahe 

menentukkan besarnya kandungan antioksidan dan total fenol 

pada masing-masing jahe. 

Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman 

jahe-jahean terutama dari golongan flavonoid, fenol, 

terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder 

yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat 

menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan 

manusia, diantaranya bakteri Escherichia coli dan Bacillus 

subtilis, serta beberapa mikroba lainya ( Hendarto, 2016) 
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Rimpangjahe merah mengandung komponen senyawa 

kimia yang terdiri dari minyak menguap (volatile oil), minyak 

tidak menguap (nonvolatile oil) dan pati minyak atsiri (minyak 

menguap) merupakan suatu komponen yang memberi 

khas,kandungan minyak atsiri jahe merah sekitar 2,58-2,72% 

dihitung berdasarkan berat kering.Minyak atsiri umumnya 

berwarna kuning, sedikit kental, dan merupakan senyawa yang 

memberikan aroma yang khas pada jahe. Kandunganminyak 

tidak menguap disebut oleoresin, yakni suatu komponen yang 

memberi rasa pahit dan pedas.Rasa pedas pada jahe merah 

sangat tinggi disebabkan oleh kandungan oleoresin yang 

tinggi. 

2.4 pH 

pH putih telur segar berkisar 7,6-7,9, sedangkan pH 

kuning telur berkisar 6,0 (Winarti dan Triyantini, 2005). pH 

putih telur yang baru dilektakkan berkisar 7-8, namun karena 

karbondioksida menguap keluar maka pH putih telur akan naik 

menjadi sekitar 9.(Sujata, 2014).Nilai pH telur diperoleh lebih 

tinggi pada pengasinan telur secara kering dibandingkan 

pengasinan telur secara basah. Adanya tekanan selama proses 

pengasinan basah menghambat pengeluaran uap air dan gas, 

misalnya CO2. Berkurangnya CO2 yang terdapat didalam telur 

menyebabkan terjadinya peningkatan pH (Wulandari, 2004). 

Menurut Hadiwiyoto (2004), yang menjelaskan bahwa dengan 

pencegahan terjadinya penguapan air dan karbondioksida gas 

(CO2) maka akan memperlambat kenaikan pH. Garam dapat 

menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi 

merupakan perubahan struktur protein telur yang 

mengakibatkan peningkatan kekentalan atau dapat disebut 
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perubahan dari cairan menjadi lebih padat, sehingga terjadi 

peningkatan pH (Winarno dkk., 2002).  

2.5  Kadar Garam 

Garam merupakan faktor utama dalam proses 

pengasinan telur yang berfungsi sebagai bahan pengawet 

untuk mencegah pembusukan telur, sehingga meningkatkan 

daya simpannya (Suprapti, 2002). Nilai kadar garam 

tergantung pada jumlah garam yang digunakan dan lamanya 

penggaraman. Semakin banyak garam yang digunakan dan 

lama penggaraman, dapat memberikan rasa asin yang berlebih 

serta meningkatkan lama simpan bahan yang diawetkan 

(Hadiwiyoto, 2004). Kemasiran dalam proses pengasinan telur 

terjadi karena adanya garam yang masuk kedalam kuning 

telur. Akibat adanya tekanan osmosis, semakin lama telur 

diasinkan semakin banyak garam dikuning telur, maka air di 

kuning telur akan semakin banyak yang keluar dan semakin 

masir telur yang dihasilkan. Timbulnya minyak pada bagian 

pinggir telur disebabkan karena garam NaCl merusak 

keseimbangan antar fase polar (protein) dan non polar (lipid), 

semakin tinggi kadar NaCl didalam kuning telur  maka 

semakin banyak minyak yang timbul dibagian pinggir kuning 

telur (Andrian dkk., 2013) 
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