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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telur Itik 

Telur itik (Anas platyrhyncos) mempunyai struktur 

alami yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu kulit telur      

(8-11 %), putih telur (56-61 %), dan kuning telur (27-31 %). 

Struktur telur itik dianggap sama dengan telur ayam, kecuali 

besar bagian-bagiannya. Telur itik mengandung kuning telur   

7 % lebih banyak dan putih telur 5 % lebih sedikit daripada 

telur ayam (Powrie, 1973). Menurut Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan RI (2003), telur yang biasa digunakan 

adalah telur itik. Telur itik mempunyai kadar lemak yang lebih 

tinggi dibandingkan telur ayam kadar lemak kuning telur itik 

adalah 35 %, sedangkan kadar lemak kuning telur ayam adalah 

31,9 %. 

Telur itik memiliki beberapa kelemahan jika 

dibandingkan dengan telur ayam dalam keadaan segar. 

Beberapa kelemahannya antara lain adalah telur itik memiliki 

daya buih yang lebih rendah dari telur ayam dan telur itik 

memiliki pori-pori yang lebih banyak dari pada telur ayam. 

Permukaan cangkang telur itik lebih luas dari permukaan 

cangkang telur ayam, sehingga penguapan yang terjadi besar 

karena banyaknya pori-pori dan permukaan cangkang yang 

luas. Telur itik akan lebih cepat mengalami penurunan kualitas 

(Astawan, 2009). Menurut Chen (1996), telur itik mengandung 

semua gizi yang dibutuhkan manusia bahkan kandungan 

proteinnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan telur 

ayam yaitu masing-masing 12,81 % dan 12,14 % akan tetapi 

lebih rendah dibandingkan dengan kandungan protein telur 

puyuh dan angsa yaitu masing-masing 13,35 % dan 13,87 %. 
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Kandungan lemak dalam telur itik (13,77 %) lebih tinggi 

dibandingkan dengan telur ayam, puyuh dan angsa yaitu 

masing-masing 11,15 %, 11,09 % dan 13,27 % sehingga 

apabila diasinkan, bagian kuning telur itik tampak lebih 

berminyak dibandingkan dengan kuning telur ayam. Adapun 

perbedaan kandungan gizi telur dari berbagai ternak unggas 

menurut USDA (2003), disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan kandungan gizi berbagai ternak unggas 

Kandungan 

Gizi ( % ) 

Telur unggas 

Itik Ayam Puyuh Angsa 

Air ( % ) 70,85 74,57 74,35 70,43 

Protein ( % ) 12,81 12,14 13,35 13,87 

Lemak ( % ) 13,77 11,15 11,09 13,27 

Abu ( % ) 1,14 0,94 1,10 1,08 
Sumber: (USDA, 2003). 

 

Menurut Winarno dan Koswara (2002), struktur telur 

tersusun atas kulit telur, lapisan kulit telur (kutikula), 

membran kulit telur, kantung udara, chalaza, putih telur 

(albumen), vitelin membrane, kuning telur (yolk) dan bakalan 

anak unggas (germ spot). Telur mengandung protein 13 %, 

lemak 12 %, serta vitamin dan mineral. Telur mengandung   

74 % air, tetapi telur merupakan sumber makanan yang kaya 

dengan protein bermutu tinggi. Nakamura and Doi (2000) 

menyatakan bahwa putih telur terdiri dari empat bagian yaitu 

berturut-turut dari bagian luar sampai bagian dalam adalah 

lapisan putih telur encer bagian luar, lapisan putih telur kental 

bagian luar, lapisan putih telur encer bagian dalam dan lapisan 

chalazafereous.  
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2.2. Telur Asin 

Yuniati dan Almasyhuri (2012) menjelaskan bahwa 

bahan pangan berupa telur memiliki sifat yang mudah rusak 

ketika disimpan dalam waktu 14 hari pada temperatur 

ruangan.. Perubahan kualitas telur dapat dilihat dari penurunan 

berat telur, perubahan warna kulit telur,. Penyebab dari 

penurunan kualitas telur adalah mikroba yang masuk melalui 

pori-pori kulit telur dan terjadinya penguapan air dari dalam ke 

permukaan telur. Komposisi kimia telur ayam, telur itik segar, 

dan telur itik asin menurut Astawan (2003), dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan gizi telur ayam, itik dan itik asin 

Sumber: (Astawan, 2003). 

 

Winarno dan Koswara (2002) menjelaskan bahwa telur 

asin merupakan telur yang diawetkan dengan cara diasinkan 

dengan garam (NaCl). Telur itik yang sangat lazim digunakan 

karena penetrasi NaCl ke dalam telur itik sangat mudah. Telur 

asin yang baik mempunyai ciri-ciri cangkang tidak retak, putih 

telur kenyal, kuning telur masir berminyak tidak berbau dan 

tahan lama penyimpanan. Menurut Wikanastri dan Nurrahman 

Komposisi 
Telur 

Ayam 

Telur 

Itik  

Telur Itik  

Asin 

Kalori (kal) 162 189 195 

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

Lemak (g) 11,5 14,1 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) 0,1 0,18 0,28 

Air (g) 74 70,8 66,5 
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(2004), telur asin merupakan produk pengawetan telur bentuk 

olahan yang mengalami proses penggaraman, umurnya dijual 

dalam bentuk matang. Keuntungan pengasinan telur ini adalah 

mempunyai usia simpan lebih dari satu bulan, rasanya enak, 

siap dimakan nilai gizinya tetap terjamin. 

 

2.3. Pengasinan Telur 

Telur asin merupakan salah satu produk pengawetan 

telur dari kerusakan telur selama penyimpanan. Di samping 

menghasilkan rasa asin yang khas pada telur, penambahan 

garam dapur (NaCl) juga bersifat bakteriostatik dan 

bakterisidal. Ini disebabkan natrium dari garam dapat 

menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisa 

pada sel mikroba, mengurangi kelarutan oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroba, serta menghambat aktivitas enzim 

proteolitik yang berperan pada proses penguraian protein 

(Yuniati, 2012). Menurut Lukman (2008) kemampuan 

penetrasi garam ke dalam telur pada metode basah 

berlangsung secara cepat, namun bagian internal telur relatif 

basah. Sedangkan pada metode kering, bagian albumen lebih 

padat dan kemampuan penetrasi garam pada telur relatif 

lambat. 

Ada berbagai cara dalam pengasinan telur, antara lain 

dengan cara pembalutan dengan adonan yang berbentuk pasta 

(tumbukan bata merah dengan air dan garam) dan perendaman 

dengan larutan garam. Pembuatan telur dengan cara 

perendaman merupakan cara yang sangat sederhana yaitu 

hanya menyangkut kegiatan perendaman telur dalam larutan 

garam. Untuk membuat 30 butir telur asin, diperlukan 1 kg 

garam yang dilarutkan pada 1,6 L air bersih. Telur kemudian 

direndam selama 7-10 hari. Perendaman telur dalam larutan 
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garam jenuh (270 g garam dilarutkan dalam 1 L air) dapat 

menghasilkan telur asin dengan kadar garam telur 2,24 %. 

Kualitas telur yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

konsentrasi garam dan lama perendaman telur dalam larutan 

garam (Thoyibah, 1998). Margono dan Muljadi (2000) 

menjelaskan bahwa telur asin dapat dibuat dengan adonan 

pengasin yang terdiri dari campuran abu gosok dan garam 

dengan perbandingan 1:1. Dapat pula digunakan adonan yang 

terdiri dari serbuk batu bata dan garam. Telur kemudian 

diperam selama 15-20 hari. Telur asin matang yang dibuat 

dengan cara ini dapat bertahan selama 2-3 minggu. Menurut 

Kastaman, Sudaryanto, dan Nopianto (2004), penilaian 

terhadap mutu telur asin dapat dilakukan dengan 

menggunakan parameter berikut: 

1. Telur asin stabil sifatnya, artinya dapat disimpan lama 

tanpa mengalami kerusakan. Semakin banyak garam 

yang digunakan dan semakin lama waktu pengasinan, 

telur akan semakin awet dan asin. Setiap orang 

mempunyai selera yang berbeda mengenai rasa asin ini. 

Karena itu, penggaraman garam dan waktu pengasinan 

sebaiknya dibatasi, sampai taraf yang enak dinikmati 

oleh lidah konsumen. 

2. Aroma dan rasanya enak. Telur asin yang baik akan 

bebas dari rasa amis, pahit, bau amoniak, bau busuk, 

serta rasa dan bau lainnya yang tidak diharapkan. 

3. Telur asin yang baik hanya mengandung minyak di 

bagian pinggirnya saja. 

4. Apabila campuran adonan garam yang digunakan tidak 

sempurna, yang dihasilkan adalah putih telur yang 

berwarna kebiruan. Bila kedalam adonan ditambahkan 

sedikit kapur, putih telur akan berwarna kekuningan. 
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5. Letak kuning telur yang dikehendaki adalah di tengah-

tengah. Apabila bergeser, kemungkinan penyebabnya 

adalah telur segar yang digunakan sudah rusak atau 

peletakan telur dalam tempayan tidak tepat. Sebaiknya 

telur diletakkan dengan bagian tumpulnya menghadap 

ke atas. 

Floros and Gnanasekharan (1993) menyatakan bahwa 

umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk 

pangan dalam kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat 

mencapai tingkatan degradasi mutu tertentu. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan mutu produk 

pangan atau kerusakan pada pangan yaitu massa oksigen, uap 

air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau bantingan, dan 

bahan kimia atau toksik. Hadiwiyoto (1983) menjelaskan 

bahwa peran NaCl dalam pengasinan telur yang mana apabila 

telur ditambahkan NaCl maka akan membentuk pecahan-

pecahan yang terdiri atas rangkaian yang dipadati oleh 

elektron-elektron partikel NaCl yang bergabung sehingga 

tekstur kuning telur berubah dimana perubahan tersebut 

disebabkan oleh terbentuknya ikatan antar ion-ion dari NaCl 

yang bereaksi dengan lipoprotein dari kuning telur. 

Hasil penelitian Wulandari, Haryadi, dan Hardjosworo 

(2002) menunjukkan bahwa metode penggaraman dengan 

tekanan dapat lebih meningkatkan rasa masir, kekuatan gel, 

besaran minyak yang keluar dan memperbesar diameter 

granula kuning telur. Waktu perendaman yang paling optimal 

dengan menggunakan metode tekanan adalah 10 hari dari 

perendaman dengan tekanan. Menurut Astawan (2003), 

natrium klorida adalah suatu zat gizi esensial dalam makanan 

manusia secara alamiah terdapat dalam banyak makanan. 

NaCl berfungsi sebagai pencipta rasa yang khas, sekaligus 
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sebagai bahan pengawet. Hal ini dikarenakan garam dapat 

mengurangi kelarutan oksigen, sehingga bakteri yang 

membutuhkan oksigen untuk hidupnya menjadi terhambat. 

Fungsi garam yang lain adalah untuk menyerap air sehingga 

telur yang dihasilkan akan menjadi lebih awet. Adanya air 

dalam bahan makanan sering menyebabkan bahan tersebut 

mudah rusak, karena air merupakan media yang baik bagi 

berkembangnya mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan 

khamir. 

 

2.4. Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

Winarto (2005) menjelaskan bahwa kunyit termasuk 

salah satu tanaman suku temu-temuan (Zingiberaceae) yang 

banyak ditanam di pekarangan, kebun, dan di sekitar hutan 

jati. Kunyit dikenal sebagai penyedap, dan penetral bau anyir 

pada masakan. Kunyit juga sering dimanfaatkan sebagai 

ramuan obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit. Saat ini kunyit sudah dimanfaatkan secara luas oleh 

industri makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan 

tekstil. Berikut adalah klasifikasi tumbuhan kunyit kuning  

Kingdom : Plantae 

Divisi (division) : Spermatophyta  

Anak divisi (sub-divisio) : Angiospermae  

Kelas (class) : Monocotyledoneae  

Bangsa (ordo) : Zingiberales 

Suku (family) : Zaingiberaceae  

Marga (genus) : Curcuma 

Jenis (species) : Curcuma domestica  

   Val. 
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Gambar 2. Tanaman kunyit (Anonimous
a
, 2010) 

 

Kunyit merupakan tanaman asli Asia, khususnya Asia 

Tenggara. Pusat penyebarannya di daerah Semenanjung 

Melayu, Indonesia, Australia, bahkan sampai Afrika. Kunyit 

merupakan salah satu tanaman yang banyak memiliki banyak 

manfaat, baik kosmetik, pewarna maupun sebagai salah satu 

komponen bahan jamu yang sebagian besar diproduksi oleh 

industri jamu di Indonesia (Nurfina, 1998). Saputra, Adinda, 

dan Ningrum (2006) menambahkan bahwa kunyit termasuk 

tanaman dari famili jahe dengan nama latin Curcuma longa 

Koen atau Curcuma domestica Val. Senyawa utama yang 

terkandung dalam rimpang kunyit adalah senyawa 

kurkuminoid yang memberi warna kuning pada kunyit. 

Kurkuminoid ini (kebanyakan berupa kurkumin) menjadi 

pusat perhatian para peneliti yang mempelajari keamanan, 

sifat antioksidan, antiinflamasi, efek pencegah kanker, 

ditambah kemampuannya menurunkan resiko serangan 

jantung. 

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-

100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, 

membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan 
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tersusun dari pelapah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 

bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 

cm dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. 

Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk 

batang semu, panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm 

dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau kekuningan. Kulit luar 

rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah 

jingga kekuning-kuningan (Anonimous, 2009). Menurut 

Sudarsono (1996), kandungan zat-zat kimia yang terdapat 

dalam rimpang kunyit adalah sebagai berikut : 

a. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa 

diarilheptanoid 3-4 % yang terdiri curcumin dihidrokur-

kumin, desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin. 

b. Minyak atsiri 2-5 % yang terdiri dari seskuiterpen dan 

turunan fenilpropana turmeron (aril-turmeron, alpha 

turmeron, dan beta turmeron), kurlon kurkumol, 

atlanton, bisabolen, seskuifellandren, zingiberin, aril 

kurkumen, humulen. 

c. Arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, dan dammar 

d. Mineral yaitu magnesium besi, mangan, kalsium, 

natrium, kalium, timbal, seng, kobalt, aluminium dan 

bismuth. 

Dandekar and Gaikar (2002) menjelaskan bahwa serbuk 

kering rhizome (turmeric) mengandung 3-5 % kurkumin dan 

dua senyawa derivatnya dalam jumlah yang kecil yaitu 

desmetoksi kurkumin dan bisdesmetoksikurkumin, yang 

ketiganya sering disebut sebagai kurkuminoid. Kurkumin tidak 

larut dalam air tetapi larut dalam etanol atau dimetilsulfoksida. 

Menurut Kiswanto (2005), kukuminoid merupakan unsur non 

zat gizi yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu senyawa 

khas dari kurkumin (flavor) yang berwarna kuning dan bersifat 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=tanin
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aromatik, terdiri dari campuran kurkumin, desmetoksi-

kurkumin, dan bidesmetoksikurkumin sehingga apabila 

digunakan dalam makanan atau minuman dapat berfungsi 

sebagai pewarna makanan atau minuman yaitu memberikan 

warna kuning sekaligus aroma, bau dan rasa khas pada 

makanan dan minuman. 

Adapun kandungan kimia yang terdapat dalam rimpang 

kunyit menurut Winarto (2005), dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan kimia dalam rimpang kunyit per 100 g 

No. Nama Komponen Komposisi 

1. Air 11,4 g 

2. Kalori 1480 kal 

3. Karbohidrat 64,9 g 

4. Protein 7,8 g 

5. Lemak 9,9 g 

6. Serat 6,7 g 

7. Abu 6,0 g 

8. Kalsium 0,182 g 

9. Fosfor 0,268 g 

10. Besi 41 g 

11. Vitamin A - 

12. Vitamin B 5 mg 

13. Vitamin C 26 mg 

14. Minyak Atsiri 3 % 

15. Kurkumin 3 % 
Sumber: Winarto (2005). 

 

2.5. Tekstur 

Tekstur produk pangan merupakan parameter mutu 

yang penting bagi konsumen. Tekstur bukan digunakan 

sebagai indikator keamanan pangan, melainkan sebagai 

indikator kualitas produk (Lawless and Heymann, 1998). 

Andriyanto, Andriani, dan Widowati (2013) menyatakan 
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bahwa semakin lama telur asin diasinkan semakin banyak 

garam dalam kuning telur maka air dalam kuning telur 

semakin banyak yang keluar dan semakin masir telur yang 

dihasilkan. Putih telur asin yang memiliki kadar air sedikit 

akan menyebabkan tekstur kenyal. Kastaman, Sudaryanto, dan 

Nopianto (2004) menjelaskan bahwa tekstur telur asin 

dipengaruhi oleh kadar air, dimana berkurangnya kadar air 

menimbulkan tekstur telur asin semakin keras. Adanya air 

dalam bahan makanan sering menyebabkan bahan tersebut 

mudah rusak, karena air merupakan media yang baik bagi 

berkembangnya mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan 

khamir. Mutu kualitas telur dipengaruhi juga oleh adanya 

kantong telur yang terdapat pada bagian tumpul pada ujung 

telur. Semakin lama penyimpanan semakin besar ukuran 

kantong telur, karena penguapan air akan menyebabkan 

penempelan membran luar pada kerabang, dan membran 

dalam menempel pada albumen (Gary, Butcher, dan Miles, 

2009).  

 

2.6. Warna 

Menurut Febrina, Gozali, dan Rusdiana (2007), warna 

merupakan faktor kualitas yang berpengaruh dan sangat utama 

bagi makanan. Harbelubun, Kesulija, dan Rahawarin (2005) 

menambahkan bahwa aroma, rasa dan tekstur warna 

memegang peranan penting dalam penerimaan makanan. 

Pewarna alami bisa diperoleh dengan cara ekstraksi dari 

tanaman, dan bagian-bagian tanaman tersebut seperti daun, 

akar, batang, bunga, kulit, biji, getah, dan buah. 

Hutching (1999) menyatakan bahwa pengukuran nilai 

L, a, dan b perlu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan 

pelat standar warna putih (L = 97,51; a = 5,35; b = -3,37). 
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Pengukuran dilakukan dengan empat kali ulangan untuk 

masing-masing sampel. Sampel diletakkan pada satu lembar 

tissu, kemudian tombol start ditekan dan akan diperoleh nilai 

L, a, dan b dari sampel. Hasil pengukuran dikonversi ke dalam 

sistem Hunter dengan L menyatakan parameter kecerahan dari 

hitam (0) sampai putih (100). Notasi a menyatakan warna 

kromatik campuran merah-hijau dengan nilai +a (positif) dari 

0 sampai +100 untuk warna merah dan nilai -a (negatif) dari 0 

sampai -80 untuk warna hijau. Notasi b menyatakan warna 

kromatik campuran biru-kuning dengan nilai + (positif) dari 0 

sampai +70 untuk warna kuning dan nilai -b (negatif) dari 0 

sampai -80 untuk warna biru. Sedangkan L menyatakan 

kecerahan warna. Semakin tinggi kecerahan warna, semakin 

tinggi nilai L. Pomeranz  and Meloans (1994) menambahkan 

bahwa nilai L menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 

0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam 

atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan 

kecenderungan warna terang atau putih. 

 

2.7. Free Fatty Acid (FFA) 

Bilangan asam adalah jumlah mg KOH atau NaOH 

yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas 

dari 1 g minyak atau lemak. Pada Proses Pengasinan juga 

menyebabkan penurunan kandungan kolesterol telur secara 

nyata. Proses penurunan kandungan kolesterol kemungkinan 

terjadinya oksidasi pada kolesterol dan perubahan struktur 

yang diakibatkan adanya penambahan garam (NaCl) dan 

yodium saat telur diasinkan (Hardini, Supadmo, dan Zuprizal, 

2004). Menurut Estiasih dan Ahmadi (2010), proses 

pembuatan trigliserida kaya asam lemak ω-3 terjadi 

peningkatan kadar asam lemak bebas sebesar 2,98 kali. 
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Peningkatan kadar asam lemak terjadi karena produk-produk 

oksidasi lemak berupa peroksida lebih mudah larut dalam 

aseton daripada dalam minyak dan pada suhu 40 ˚C bersifat 

cair. 

Apendi, Widayaka, dan Sumarmono (2013) menya-

takan bahwa kadar asam lemak bebas dipengaruhi oleh air 

yang masuk dalam lemak sehingga terjadi reaksi hidrolisis 

yang menyebabkan kerusakan lemak. Kadar asam lemak bebas 

yang kecil menunjukan tingkat kerusakan lemaknya berarti 

sedikit. Jika telur asin asap memiliki kadar asam lemak bebas 

kecil maka telur tersebut masa simpannya akan lebih panjang. 

Gunawan, Triatmo, dan Rahayu (2003) menambahkan bahwa 

asam lemak bebas atau FFA menunjukkan sejumlah asam 

lemak bebas yang dikandung oleh minyak yang rusak, 

terutama karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis. 
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