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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Telur merupakan salah satu bahan makanan yang 

banyak mengandung protein, khususnya protein hewani. 

Dalam sebutir telur terkand ung asam amino yang lengkap dan 

hampir semua mineral, serta kalori tinggi ada di dalamnya. 

Dalam kenyataannya, telur memang menjadi bahan makanan 

yang digemari oleh masyarakat hingga saat ini (Suprastowo, 

1993). Menurut Sahroni (2003), telur sebagai perishable food 

product artinya bahan makanan yang mudah rusak apabila 

tidak dilakukan penanganan dan penyimpanan secara khusus. 

Untuk mengurangi kerusakan telur itik selama penyimpanan 

dan sekaligus meningkatkan nilai ekonominya dilakukan 

upaya pengasinan. 

Menurut National Sosio Economic Survey (2013) 

konsumsi telur itik di Indonesia rata-rata per kapita setahun 

mulai tahun 2009 sebanyak 2.868 Kg, tahun 2010 sebanyak 

2.503 Kg, tahun 2011 sebanyak 2.816 Kg, tahun 2012 

sebanyak 2.190 Kg, dan tahun 2013 sebanyak 1.825 Kg 

dengan rata rata pertumbuhan -9,78. Telur asin adalah salah 

satu produk pengawetan yang dapat ditemukan di beberapa 

negara, misalnya Indonesia, Cina dan Taiwan. Keuntungan 

dari proses pengasinan disamping untuk pengawetan adalah 

untuk meningkatkan cita rasa, yaitu rasa masir atau berpasir 

yang didapatkan dari kuning telur. Rasa masir tersebut dapat 

terbentuk karena adanya garam NaCl berikatan dengan 

lipoprotein dalam bentuk Low Density Lipoprotein (LDL) 

pada kuning telur (Chi and Tseng, 1998). Telur yang biasa 

digunakan adalah telur itik. Telur itik mempunyai kadar lemak 
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yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Menurut 

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (2003), kadar lemak 

kuning telur itik adalah 35 %, sedangkan kadar lemak kuning 

telur ayam adalah 31,9 %. 

Masyarakat pada umumnya mengolah telur menjadi 

telur dadar, telur rebus, campuran dalam pembuatan kue, telur 

asin dan lain-lain. Selama ini telur asin yang banyak 

dikonsumsi orang hanya telur asin biasa, hal tersebut 

dikarenakan belum banyak produsen yang memproduksi telur 

asin dengan variasi rasa yang lain. Cara lain untuk membuat 

telur asin dengan variasi rasa yang berbeda dengan telur asin 

pada umumnya adalah dengan menambahkan unsur rasa pada 

proses pembuatannya. Salah satu bahan yang dapat digunakan 

untuk membuat telur asin dengan rasa lain adalah kunyit. 

Tidak hanya penambahan aneka macam rasa pada telur asin 

saja, tetapi lebih diarahkan menjadi produk pangan yang 

fungsional. Produk pangan yang fungsional harus mengandung 

komponen senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia, 

contohnya senyawa antioksidan. 

Kunyit merupakan salah satu sumber antioksidan alami. 

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 menjadi pusat perhatian para peneliti yang 

mempelajari keamanan, sifat antioksidan, antiinflamasi, efek 

pencegah kanker, ditambah kemampuannya menurunkan 

resiko serangan jantung (Saputra, Adinda, dan Ningrum, 

2006). Kunyit kuning dipilih karena memiliki aroma yang kuat 

pada telur asin, sebagai antioksidan, berpotensi dalam 

pengobatan kanker dan jenis penyakit lainnya. 
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Lama proses pengasinan yang dilakukan dalam 

pembuatan telur asin pada umumnya adalah 14 hari. Menurut 

Idris (1984), lama pemeraman ke dalam pembuatan telur asin 

adalah 10-15 hari, lama pemeraman antara 10 dan 13 hari 

tidak terlalu berbeda tingkat keasinannya. Berdasarkan uraian 

di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian telur asin 

dengan penambahan sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dan 

lama simpan yang berbeda, sehingga akan berpengaruh 

terhadap nilai tekstur, intensitas warna dan kadar asam lemak 

bebas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh penambahan sari kunyit 

(Curcuma domestica Val.) dengan lama penyim-

panan telur asin yang ditinjau dari nilai tekstur, 

warna dan kadar asam lemak bebas atau FFA. 

b. Bagaimana perlakuan terbaik pengaruh penambahan 

sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dengan lama 

penyimpanan telur asin yang ditinjau dari nilai 

tekstur, warna dan kadar asam lemak bebas atau 

FFA. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh penambahan sari kunyit 

(Curcuma domestica Val.) dengan lama penyim-

panan telur asin terhadap nilai tekstur, warna dan 

kadar asam lemak bebas pada telur asin. 
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b. Mengetahui perlakuan terbaik pengaruh penambahan 

sari kunyit (Curcuma domestica Val.) dengan lama 

penyimpanan telur asin terhadap nilai tekstur, warna 

dan kadar asam lemak bebas. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan 

pertimbangan lebih lanjut dalam pembuatan telur 

asin yang ditambahkan sari kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dengan lama penyimpanan telur asin 

ditinjau dari nilai tekstur, warna, dan kadar asam 

lemak bebas. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

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. Garam (NaCl) 

berfungsi sebagai pencipta rasa yang khas, sekaligus sebagai 

bahan pengawet. Hal ini dikarenakan garam dapat mengurangi 

kelarutan oksigen, sehingga bakteri yang membutuhkan 

oksigen untuk hidupnya menjadi terhambat (Winarno dan 

Koswara, 2002). 
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Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan 

mikroorganisme melalui pori-pori telur. Oleh sebab itu usaha 

pengawetan sangat penting untuk mempertahankan kualitas 

telur. Adapun pengawetan yang digunakan, misalnya dengan 

cara pengasinan. Untuk itu diperlukan gabungan dari metode 

pengawetan lain yang dapat mempertahankan kualitas telur 

asin, sehingga dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan kualitas organoleptiknya. Salah satu metode 

pengawetan yang dapat digunakan adalah dengan penambahan 

pengawet dari bahan-bahan alami seperti sari kunyit (Curcuma 

domestica Val.) Kunyit merupakan salah satu sumber 

antioksidan alami. Senyawa utama yang terkandung dalam 

rimpang kunyit adalah senyawa kurkuminoid yang memberi 

warna kuning pada kunyit (Saputra, Adinda, dan Ningrum, 

2006). Diharapkan dengan penambahan sari kunyit pada saat 

pembuatan telur asin dapat mengurangi kadar asam lemak 

bebas atau FFA. Sehingga kualitas kadar asam lemak bebas 

telur asin rendah dan selanjutnya akan meningkatkan daya 

simpannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telur asin adalah produk pengawetan telur bentuk olahan 

yang mengalami proses penggaraman (Wikanastri dan 

Nurrahman (2004). Bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan telur asin adalah telur itik, aquades, 

garam, dan sari kunyit. 

Garam (NaCl) berfungsi sebagai pencipta rasa yang khas, 

sekaligus sebagai bahan pengawet. Hal ini dikarenakan 

garam dapat mengurangi kelarutan oksigen, sehingga bakteri 

yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya menjadi 

terhambat (Winarno dan Koswara, 2002) 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan sari kunyit 

(Curcuma domestica Val.) dengan lama simpan yang berbeda 

dalam proses pengasinan telur dapat meningkatkan kualitas 

telur asin ditinjau dari nilai tekstur, intensitas warna, dan kadar 

asam lemak bebas atau FFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari kunyit (Curcuma domestica Val.) sebagai penambah 

cita rasa, aroma, dan tekstur produk makanan (Nurfina, 

1998). Selain memperbaiki cita rasa telur asin, kunyit juga 

diharapkan sebagai antioksidan di dalam kandungan 

produk telur asin. 

Penambahan sari kunyit di dalam pembuatan telur asin 

diharapkan dapat memperbaiki tekstur telur asin, 

menghasilkan warna yang lebih disukai dan mengurangi 

kadar asam lemak bebas atau FFA. 


