
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Telur merupakan sumber protein hewani yang memiliki 

rasa enak, Mudah dicerna dan bergizi.Telur terdiri dari protein 

13%, lemak 12%, vitamin dan mineral (besi, fosfor, kalsium 

dan vitamin Bkompleks). Kandungan gizi tertingggi telur 

terdapat pada bagian kuningnya yaitu asam amino esensial 

berupa fosfoprotein yang dibutuhkan tubuhmanusia untuk 

pertumbuhan. Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah 

rusak, baik kerusakan alami maupun kerusakan akibat 

serangan mikroba melalui pori–pori telur. Oleh karena itu, 

usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan 

kualitas telur, salah satunya yaitu dengan cara pengasinan 

Telur asin merupakan salah satu cara mengawetkan 

telur. Telur yang biasa diasinkan adalah telur itik karena 

memiliki pori-pori yang besar dan bau amis yang tajam. Umur 

simpan telur yang diasinkan dapat mencapai 3 minggu, 

keunggulan dari pengasinan telur yaitu dapat memperpanjang 

umur simpan, menambah cita rasa, meningkatkan nilai 

ekonomis, meningkatkan selera konsumen sertamencegah 

masuknya mikroba pada telur.Namun, saat ini telur asin 

kurang disukai oleh konsumen, hal ini karena kualitas telur 

asin yang dihasilkan tidak mengikuti selera konsumen yang 

mudah berubah, kurang inovasi pengolahan maupun rasa pada 

telur asin. 

Telur asin dengan ditambahkan jahe merah saat proses 

pengasinan adalah satu inovasi pengolahan untuk 

meningkatkan minat konsumen pada produk telur asin. Jahe 
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merupakan salah satu sumber antioksidan alami, selain itu jahe 

juga mengandung antimikroba yang memiliki kemampuan 

mengawetkan bahan pangan, asupan antioksidan pada tubuh 

menjadi penting untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. 

Komponen utama antioksidan yang  ada pada jahe 

merah adalah gingerol yang bersifat antikoagulan, yaitu 

mencegah stroke dan serangan jantung. Gingerol juga dapat 

membantu menurunkan kadar kolestrol dan menghambat 

pertumbuhan sel kanker, mampu meningkatkan aktivitas sel 

darah putih dalam melisi sel tumor dan sel yang terinfeksi, 

berdasarkan uraian antioksidan pada jahe merah dalam 

pembuatan telur asin bertujuan untuk memberikan kandungan 

antioksidan yang berasal dari jahe pada telur asin yang baik 

untuk kesehatan. Selain itu, penambahan ekstrak jahe pada 

pembuatan telur asain dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan sentra industri telur asin yang saat ini mulai 

berkurang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian pengaruh penambahan ekstrak jahe merah pada 

pembuatan telur asin mengenai pH , kadar garam dan 

karakteristik sensoris telur asin terutama aroma jahe yang 

dapatmengurangi bau amis pada telur dan rasa jahe yang dapat 

memberikan inovasi rasa pada telur asin. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut  

1. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak jahe merah 

terhadap aktivitas kadar garam dan pH pada telur 

asin? 
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2. Berapa kosentrasi penambahan ekstrak jahe merah 

yang diinginkan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak jahe 

terhadap pH dan kadar garam pada telur asin. 

2. Mengetahui konsentrasi penambahan ekstrak jahe 

merah yang diinginkan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Menentukan presentase penggunaan jahe merah yang 

sesuai untuk mendapatkan manfaat jahe merah dan 

mendapat kadar garam telur asinyang sesuai. 

2. Memberikan informasi mengenai penggunaan jahe 

merah terhadapkarakteristik telurasin . 

1.5  Kerangka Pikir 

Hipotesis penelitian diduga penggunaan adonan jahe 

merah pada proses pengasinan telur dapat menurunkan pH dan 

kadar garam telur asin. 
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