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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telur merupakan makanan yang sering dikonsumsi dan 

bernutrisi tinggi bagi masyarakat Indonesia.Berbagai nutrisi 

yang terkandung dalam telur sangat penting bagi manusia 

terutama protein yang berkualitas tinggi, termasuk semua jenis 

asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia.Telur juga merupakan salah satu bahan makanan 

yang sangat mudah dan murah untuk didapatkan.Telur 

memiliki kandungan gizi yang terdiri atas 12% lemak, 13% 

protein, vitamin dan mineral. Bagian kuning telur mengandung 

protein, asam amino esensial, mineral yang dibutuhkan oleh 

tubuh seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, vitamin B komplek 

dan sebagian besar lemak, sedangkan putih telur mengandung 

jenis-jenis protein seperti ovalbumin, ovomucoid dan 

ovoglobulin(Respati, Hasanah, Wahyuningsih, Sehusman, 

Manurung, Supriati, dan Rinawati, 2013). 

Telur merupakan bahan pangan mudah rusak, penyebab 

kerusakan telur dapat terjadi secara alami, kimiawi, fisik serta 

serangan mikroorganisme melalui lingkungan sekitar 

(Koswara, 2009). Kerusakan atau penurunan kualitas telur 

juga dapat disebabkan oleh tataniaga yang panjang dan proses 

penyimpanan yang kurang memadai oleh karena itu, usaha 

pengawetan pada telur sangat penting dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas serta memperpanjang daya simpan 

telur. Pengawetan telur pada prinsipnya merupakan sebuah 

upaya untuk mencegah penguapan CO2, mencegah terjadinya 

kerusakan pada komponen telur, serta mencegah masuknya 

mikroorganisme pada telur.Salah satu teknik pengolahan telur 
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yang juga dapat digunakan sebagai teknik pengawetan adalah 

penggaraman. Penggaraman pada telur akan mengurangi 

oksigen terlarut, menghambat kerja enzim dan menurunkan 

aktivitas air atau kandungan air bebas dalam bahan pangan 

(Anonymous, 2005). Fungsi utama garam dalam proses 

pengasinan telur adalah sebagai bahan pengawet untuk 

mencegah pembusukan telur dan meningkatkan daya 

simpannya. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan maka 

akan semakin meningkatkan daya simpannya, tetapi 

penambahan garam yang berlebihan akan menyebabkan 

denaturasi protein karena adanya interaksi dengan garam dan 

ditandai dengan adanya perubahan atau modifikasi pada 

struktur sekunder dan tersiernya (Winarno, 2004).  

Inovasi pengolahan dan pengawetan telur asin dapat 

dimodivikasi dengan penambahan variasi rasa dengan 

penambahan sari lengkuas merah dan mengurangi presentase 

garam.Lengkuas merah tidak hanya digunakan sebagai unsur 

perasa, tetapi juga digunakan sebagai bahan pengawet alami 

dan diarahkan pada produk pangan fungsional yang memiliki 

manfaat bagi tubuh dengan adanya senyawa antioksidan 

didalamnya. 

Lengkuas merah (Alppinia purpurata) merupakan jenis 

tumbuhan yang memiliki batang semu berukuran 1-1,5 m 

dengan diameter 1 cm, berbentuk tegak dan tersusun oleh 

pelepah-pelepah yang bersatu. Tanaman lengkuas merah 

memiliki daun yang berwarna hijau dengan panjang 20-60cm 

dan lebar 4-15 cm. Bagian lain dari tumbuhan lengkuas merah 

yaitu rimpangnya. Rimpang lengkuas merah ini berbentuk 

besar, berdaging tebal dan berserat, silindris dengan diameter 

2-4 cm. Ciri-ciri bagian luar rimpang lengkuas merah yaitu 

berwarna coklat agak kemerahan, memiliki sisik berwarna 
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kemerahan dan keras mengkilap. Rimpang lengkuas merah ini 

umum digunakan untuk pengobatan dengan rasanya yang 

hangat dan pedas. Rimpang lengkuas merah memiliki 

kandungan saponin, tannin, flavonoid, kampor, eugenol, 

kristal kuning serta minyak atsiri yang terdiri dari galangol, 

galangil, alpinen, kamfer, dan metil sinamat (Anonymous, 

2012). Analisa Phytochemical pada ekstrak etanolik pada 

rimpang Alpinia purpurata juga mengungkapkan adanya 

kandungan alkaloida, flavonoids, saponins, tannin, 

karbohidrat, protein, zat asam karbol, dan Glycosides (Jovitta, 

Aswathi dan Suja, 2012). 

Kandungan tannin yang dapat mencegah kerusakan dan 

mempertahankan kualitas telur dengan penutupan pori-pori 

pada kulit telur dan kandugan minyak atsiri bersifat 

antimikroba yang dapat mencegah timbulnya mikroorganisme 

(Anonymous, 2012). Hasil Penelitian lain membuktikan 

bahwa kandungan flavonoid yang tinggi pada lengkuas merah 

dapat menghasilkan nilai aktivitas antioksidan yang tinggi 

(Jovitta, Aswathi dan Suja, 2012). Kandungan antioksidan 

yang terdapat pada lengkuas merah ini dapat diaplikasikan 

sebagai pengawet alami yang efektif pada makanan dan 

senyawa minyak atsiri yang terkandung didalam akan 

memperlambat proses kerusakan serta meningkatkan flavor 

atau cita rasa yang lebih baik pada telur asin.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian sari 

lengkuas merah dalam pembuatan telur asin dengan metode 

perendaman basah dan lama simpan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan total mikroorganisme, aktivitas antioksidan, 

aktivitas air, dan tekstur pada telur asin. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian sari lengkuas merah 

pada proses pengasinan telur dengan lama 

penyimpanan yang berbeda terhadap total 

mikroorganisme, aktivitas antioksidan, aktivitas air 

(Aw), dan tekstur telur asin? 

2. Berapa lama masa simpan telur asin yang terbaik 

setelah pemberian perlakuan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian sari lengkuas 

merah dalam pengasinan telur dengan lama simpan 

yang berbeda ditinjau dari total mikroorganisme, 

aktivitas antioksidan, aktivitas air (Aw), dan tekstur 

telur asin. 

2. Mengetahui berapa lama simpan terbaik telur asin 

setelah pemberian perlakuan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menentukan pengaruh penambahan sari 

lengkuas merah dalam pembuatan telur asin pada 

lama simpan yang berbeda ditinjau dari total 

mikroorganisme, aktivitas antioksidan, aktivitas air 

dan tekstur. 

2. Dapat menentukan lama simpan terbaik telur asin 

setelah pemberian lengkuas merah. 

3. Peningkatan keanekagaraman pengolahan telur itik. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang dikenal 

sebagai sumber protein hewani. Kandungan nutrisi telur terdiri 

atas 12% lemak, 13% protein, vitamin dan mineral (Respati 

dkk., 2013). Kerusakan telur ini dapat diakibatkan oleh 

penyebab alami, kimiawi, fisik serta serangan mikroorganisme 

(Koswara, 2009). Tata niaga yang panjang dan proses 

penyimpanan yang kurang memadai juga dapat menyebabkan 

telur mengalami kerusakan dan penurunan kualitas. Salah satu 

upaya mencegah kerusakan tersebut yaitu dengan pengawetan. 

Telur asin merupakan salah satu produk olahan pangan 

yang berasal dari telur itik dengan pengolahan menggunakan 

metode penggaraman yang juga bertujuan sebagai 

pengawetan. Mutu dan kualitas telur asin ditentukan oleh 

bahan baku dan pengolahan. Manajemen pengolahan pangan 

dapat dilihat dari cara pengolahan dan komposisi bahan 

olahan. Mutu dan kualitas bahan pangan juga dipengaruhi oleh 

penambahan pengawet pada proses pengolahan pangan yang 

digunakan sebagai senyawa antimikrobia, namun secara garis 

besar penambahan pengawet ini masih menimbulkan pro dan 

kontra serta harus mengikuti prosedur peraturan 

PERMENKES No.722/Menkes/Per/IX/1988. Faktor lain yang 

juga menyebabkan menurunnya mutu dan kualitas telur 

disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyimpanan. Faktor 

lingkungan mampu merusak kualitas pangan baik dari 

kerusakan yang disebabkan faktor mekanis, fisik, kimia 

maupun biologi.Kerusakan biologi disebabkan pertumbuhan 

dan aktivitas mikroba. Kerusakan kimia disebabkan oleh 

komponen kandungan bahan pangan seperti kadar air serta 

kerusakan fisik disebabkan oleh oksigen, sinar matahari, lama 

simpan, serta suhu dan tempat penyimpanan (Susiwi, 2009). 
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Lengkuas merah merupakan bahan pengawet alami 

yang berasal dari jenis tumbuhan yang mengandung beberapa 

senyawa kimia diantaranya yaitu saponin, tannin, flavonoid, 

champor, eugenol, kristal kuning serta minyak atsiri yang 

terdiri dari galangol, galangil, alpinen, kamfer, dan metil 

sinamat (Anonymous, 2012). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Parwata dan Dewi (2008), hasil analisis 

kromatografi gas dan spektrometer massa menunjukkan bahwa 

rimpang lengkuas memiliki kandungan senyawa antimikrobial 

yang aktif dan terdiri dari komponen senyawa antara lain: D-

Limonen; Eukaliptol; 3-sikloheksen-1-ol, 4-metil-1-(1-

metiletil); Fenol, 4-(2-propenil) asetat; 2,6-oktadien-1-ol,3,7-

dimetil asetat; 1,6,10-dodekatrien, 7,11-dimetil-3-metilen; 

Pentadesen; Sikloheksen,1-metil-4-(5-metil-1-metilen-4-

heksenil). Subramanian and Suja (2011), menyatakan bahwa 

evaluasi aktivitas antioksidan lengkuas merah ditunjukkan 

dengan adanya berbagai komponen antioksidan antara lain 

fenol, flavonoid, alkaloid, dan tannin. 

Tannin dapat mencegah kerusakan melalui penutupan 

pori-pori pada kulit telur dan senyawa fenol memiliki 

kemampuan dalam menstabilkan radikal bebas dengan 

memberikan atom hydrogen secara cepat kepada radikal 

bebas. Senyawa fenol juga berfungsi sebagai penghambat 

pertumbuhan mikroba. Mekanisme kerja fenol menghambat 

pertumbuhan dan metabolisme bakteri dengan cara merusak 

membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel (Parwata 

dan Dewi, 2008 ; Panagan dan Syarif, 2009). 

Telur asin lengkuas merah merupakan salah satu inovasi 

pengolahan diharapkan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produk serta menjadikan produk 

fungsional dengan adanya senyawa antioksidan didalamnya. 
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Gambar 1. Skema kerangka konsep penelitian telur asin-
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1.6 Hipotesis 

a. Penambahan sari lengkuas merah dengan konsentrasi 

40% pada pembuatan telur asin akan meningkatkan 

aktivitas antioksidan yang bersamaan dengan 

penurunan total mikroorganisme dan aktivitas air 

serta meningkatnya nilai tekstur.  

b. Penambahan sari lengkuas merah 40% mampu 

mempertahankan kualitas telur asin dengan adanya 

aktivitas antioksidan yang dapat mencegah 

meningkatnya total mikroorganisme dan aktivitas air 

serta mencegah menurunnya nilai tekstur pada 

proses dan lama penyimpananya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Lengkuas Merah (Alpinia purpurata K. Schum.) 

Indonesia mengenal macam-macam lengkuas, yaitu 

lengkuas merah, lengkuas putih, dan lengkuas dengan warna 

antara merah dan putih.Masing-masing lengkuas memiliki 

ukuran rimpang dari yang kecil, sedang, sampai 

besar.Pemanfaatan lengkuas sebagai bahan obat herbal 

semakin luas dengan ditemukannya berbagai aktivitas biologis 

(Weidner, Petersen and Jensen, 2007). Klasifikasi tanaman 

lengkuas merah sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Subkerajaan  : Tracheobionta 

Superdivisi  : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Klas   : Liliopsida 

Subklas  : Zingiberidae 

Ordo   : Zingiberales 

Keluarga  : Zingiberaceae 

Genus   : Alpinia Roxb. 

Spesies   : Alpinia purpurata K Schum 

 
Gambar 2. Lengkuas Merah (Alpinia purpurata K 

Schum)(Yuharmen dan Nurbalatif, 2002) 
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Lengkuas merah (Alppinia purpurata K. Schum.) 

merupakan jenis tumbuhan yang memiliki batang semu 

berukuran 1-1,5 m dengan diameter 1 cm, berbentuk tegak dan 

tersusun oleh pelepah-pelepah yang bersatu.Tanaman lengkuas 

merah memiliki daun yang berwarna hijau dengan panjang 20-

60cm dan lebar 4-15 cm. Bagian lain dari tumbuhan lengkuas 

merah yaitu rimpangnya. Rimpang lengkuas merah ini 

berbentuk besar, berdaging tebal dan berserat, silindris dengan 

diameter 2-4 cm. Ciri-ciri bagian luar rimpang lengkuas merah 

yaitu berwarna coklat agak kemerahan, memiliki sisik 

berwarna kemerahan dan keras mengkilap. Rimpang lengkuas 

merah ini umum digunakan untuk pengobatan tradisional 

dengan rasanya yang hangat dan pedas, sedangkan  lengkuas 

putih digunakan sebagai bumbu masak.Kandungan senyawa-

senyawa yang ada pada lengkuas dipengaruhi oleh genotip 

tanaman tersebut misalnya variasi kadar minyak atsiri antar 

genotip yang di uji dan antar lokasi penanaman yaitu berkisar 

antara 0,30-0,50% (Bermawi, Purwiyanti, Melati, dan 

Meilawati, 2012).  

Tanaman lengkuas ini menyukai tanah gembur, sinar 

matahari banyak dan sedikit lembab, tetapi tidak tergenang air. 

Kondisi tanah yang disukai berupa tanah liat yang berpasir, 

banyak mengandung humus, selain itu lengkuas dapat tumbuh 

di daratan rendah sehingga ketinggian 1200m di permukaan 

laut, untuk membiakkan tanaman ini dilakukan dengan 

pemotongan rimpang yang sudah memiliki mata tunas selain 

itu dapat pula memindahkan rumpun dan anakan. Farmakologi 

cina dan pengobatan tradisional lain diketahui bahwa dari 

hasil-hasil penelitian diketahui bahwa lengkuas merah terdapat 

zat-zat yang bisa mencegah ejakulasi dini, antijamur, anti 

kejang dan analgenik (Iskandar, 2007). Khasiat lain lengkuas 
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merah yang telah terbukti berdasarkan Kemenkes 2008 antara 

lain melancarkan haid, pegal linu (rheumatism), masuk angin, 

diare, tidak nafsu makan demam, kejang panas, sariawan, sakit 

tenggorokan, batuk, menghilangkan dahak pada bronkhitis, 

radang paru, sakit telinga, dan beberapa penyakit kulit 

(Anonymous, 2012). 

Ekstrak rimpang lengkuas memiliki aktivitas antijamur 

terhadap jamur filamentus. Sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa didalam perbandingan biomassa pertumbuhan jamur 

pada media kontrol dengan media yang mengandung ekstrak 

rimpang lengkuas  terlihat bahwa media pertumbuhan jamur 

dengan penambahan ekstrak rimpang lengkuas mampu 

menurunkan biomassa jamur selama inkubasi 72 jam. 

Konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum ekstrak 

rimpang lengkuas terhadap pertumbuhan A. flavus, F. 

moniliforme, dan A. niger masing-masing sebesar 8.16, 1.682 

dan 3.366 mg/L          (Handajani dan Purwoko, 2008). Hasil 

analisis kromatografi gas dan spektrometer massa juga 

menunjukkan bahwa rimpang lengkuas memiliki kandungan 

senyawa antimikrobial yang aktif dan terdiri dari komponen 

senyawa antara lain: D-Limonen; Eukaliptol; 3-sikloheksen-1-

ol, 4-metil-1-(1-metiletil); Fenol, 4-(2-propenil) asetat; 2,6-

oktadien-1-ol,3,7-dimetil asetat; 1,6,10-dodekatrien, 7,11-

dimetil-3-metilen; Pentadesen; Sikloheksen,1-metil-4-(5-

metil-1-metilen-4-heksenil) dan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli pada konsentrasi 100 ppm dan 

1000 ppm dan mampu menghambat pertumbuhan S. Aureus  

pada konsentrasi 1000 ppm (Parwata dan Dewi, 2008). 

Lengkuas merah juga mengandung antioksidan, evaluasi 

aktivitas antioksidan lengkuas merah ditunjukkan dengan 
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adanya berbagai komponen antioksidan antara lain fenol, 

flavonoid, alkaloid, dan tannin (Subramanian and Suja, 2011). 

Senyawa fenol berfungsi sebagai penghambat 

pertumbuhan mikroba. Mekanisme kerja fenol menghambat 

pertumbuhan dan metabolisme bakteri dengan cara merusak 

membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel. Turunan 

fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi 

yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk 

kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera 

mengalami peruraian, diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan 

menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar 

tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran 

mengalami lisis (Parwata dan Dewi, 2008 ; Panagan dan 

Syarif, 2009) dan tannin dapat mencegah kerusakan dan 

mempertahankan kualitas telur dengan penyamakan melalui 

penutupan pori-pori pada cangkang telur. Penelitian telur asin 

dengan penambahan ekstrak daun teh yang berbeda 

berpengaruh terhadap jumlah bakteri dimana pemberian 

ekstrak daun teh yang tertinggi menghasilkan jumlah bakteri 

yang paling rendah, hal ini karena pelapisan cangkang telur 

oleh kandungan tannin yang semakin tinggi pula (Zulaekah 

dan Widiyaningsih, 2005).  

 

2.2 Telur 

2.2.1 Pengertian Telur 

Salah satu protein hewani yang bermutu tinggi dan 

digunakan sebagai suatu bahan pangan penting yaitu telur 

unggas.Telur juga memiliki jenis-jenis asam amino 

lengkap yang terkandung didalamnya dan sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia.Telur juga merupakan 

salah satu bahan makanan yang sangat mudah dan murah 
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untuk didapatkan sehingga membuat telur banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi pangan sehari-

hari.Telur konsumsi hanya difokuskan pada telur yang 

digunakan untuk konsumsi atau sebagai bahan pangan 

alami.Telur konsumsi diperoleh dari unggas petelur yang 

pemeliharaannya sengaja tanpa ayam jantan agar telur 

steril dan tidak mengandung sel telur yang dibuahi.Telur 

konsumsi dibedakan menjadi beberapa jenis, tiap jenis 

telur memiliki bentuk morfologi yang berbeda. Jenis-jenis 

telur antara lain: 

1. Telur ayam ras berukuran 50-60 g per butir 

dengan warna kuning agak krem. 

2. Telur ayam buras berukuran 30-45 g per butir 

dengan warna kuning agak krem bentuknya 

mirip dengan telur ayam ras 

3. Telur itik berukuran lebih besar yaitu 65-70 g 

per butir, kadang-kadang bisa mencapai 80 g  

dengan buntuk yang lonjong dan warna hijau 

kebiruan. 

4. Telur puyuh berukuran 8,3-10,8 g per butir 

dengan ciri yang paling menonjol selain 

ukurannya yang kecil telur ini memiliki warna 

bercak-bercak pada kulitnya. 

Telur yang diproduksi oleh berbagai jenis unggas 

ini memiliki struktur anatomi yang sama yaitu terdiri dari 

tiga bagian utama meliputi bagian kulit kerabang (shell), 

bagian putih telur (albumen) dan bagian kuning telur 

(yolk). Masing-masing bagian terdiri dari beberapa 

lapisan yang memiliki susunan kimia dan komponen 

unsur gizi yang berbeda (Soekarto, 2013).Telur itik 

mengandung protein, kalori dan lemak yang 
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tinggi.Perbedaan kandungan unsur gizi dan kalori pada 

telur ayam, puyuh dan itik dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Perbedaan kandungan unsur gizi telur ayam ras, 

telur puyuh dan telur itik. 

No. Unsur Gizi 

Kadar per 100 g 

 

Telur Ayam Telur Puyuh 

Telur 

Itik 

1. Energi (kkal)   143 158 185 

2. Protein (g) 12,58 13,05 12,81 

3. Lemak (g) 9,94 11,09 13,77 

4. Karbohidrat (g) 0,77 0,41 1,45 

5. Kalsium/Ca (mg) 53 64 64 

6. Besi/Fe (mg) 1,83 3,65 3,85 

7. Magnesium/Mg (mg) 12 13 17 

8. Fosfor (mg) 191 226 220 

9. Kalium/K (mg) 134 132 222 

 10 Natrium/Na (mg) 140 141 146 

11. Vitamin A (mcg) 487 543 674 

12. Vitamin B12 (mkg) 1,29 1,58 5,40 

Sumber: Anonymous, 2007. 

2.2.2 Kerusakan Telur 

Kerusakan pangan akan berpengaruh pada 

hilangnya mutu dan kualitas pangan yang ditimbulkan 

oleh berbagai faktor penentu. Kerusakan dan kehilangan 

mutu pangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Pertumbuhan mikroorganisme dimana bahan 

pangan digunakan sebagai substrat untuk 

memproduksi toksin didalam pangan. 

b. Katabolisme dan pelayuan yaitu proses 

pemecahan dan pematangan yang dikatalisis 

enzim indigenus. 
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c. Reaksi kimia antar komponen pangan atau 

bahan-bahan lainnya dalam lingkungan 

penyimpanan. 

d. Kerusakan fisik oleh faktor lingkungan dalam 

proses maupun penyimpanan. 

e. Kontaminasi (Effendi, 2012). 

Kerusakan telur dapat terjadi pada saat penanganan 

dalam waktu jangka panjang dari panen, pemasaran 

sampai telur laku terjual pada konsumen.Secara garis 

besar kerusakan telur dapat dilihat secara internal dan 

eksternal.Kerusakan telur secara internal dapat terjadi 

karena pengaruh dari dalam telur tersebut, sedangkan 

kerusakan telur secara eksternal dapat disebabkan oleh 

pengaruh dari luar yang pada dasarnya kerusakan telur ini 

mudah dikenali dengan keadaan yang meliputi pecah, 

retak, berjamur, busuk, dan lain-lain (Soekarto, 2013). 

Kerusakan telur biasa terjadi secara biologi, fisik 

maupun kimia.Kerusakan telur yang dipengaruhi oleh 

faktor biologi seperti pada dasarnya makanan sangat 

dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan kehidupannya seperti bakteri, khamir 

dan kapang, insekta dan rodentia (binatang pengerat) 

yang selalu berkompetisi dengan manusia untuk 

mengkonsumsi persediaan pangannya.Kerusakan  fisik 

dapat terjadi disebabkan oleh beberapa penyebab 

misalnya panas dan dingin, cahaya, oksigen, kelembaban, 

kekeringan, waktu, dan kandungan enzim dalam bahan 

pangan itu sendiri (Susiwi, 2009). Suhu udara yang tinggi 

dapat memacu pertumbuhan mikroba intrisik yang berada 

didalam telur akan dirangsang, begitujuga mikroba 

ekstrisik yang berasal dari pencemaran yang 
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menyebabkan busuk dan berjamur. Suhu tinggi juga 

dapat mempercepat peningkatan pH akibat kehilangan 

CO2 serta lingkungan kotor yang akan menimbulkan 

kontaminasi (Soekarto, 2013).  

Keadaan senyawa organik sangat mempengaruhi 

bahan pangan, dengan keseimbangan biokimia dari 

senyawa tersebut, akan mengalami destruksi oleh 

lingkungan di alam, semua cenderung merusakkan bahan 

pangan (Susiwi, 2009). Kerusakan pangan dapat 

dikontrol dengan menghambat terjadinya reaksi yang 

tidak dihendaki, mencegah dan memperlambat kerusakan 

mikrobial, laju dekomposisi bahan pangan, dan 

mencegah kerusakan factor lingkungan, kerusakan ini 

dapat ditekan dengan cara pengawetan (Effendi, 2012). 

 

2.3 Pengolahan dan Pengawetan Telur 

Pengolahan pangan pada dasarnya memiliki tujuan 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik karena akan 

berpengaruh terhadap penerimaan pangan tersebut oleh 

konsumen. Kualitas pangan terdiri dari komponen diantaranya 

yaitu yang pertama yaitu nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia, yang kedua adalah sifat fisik pada bahan pangan 

yang dapat dinilai dengan kenampakan bentuk, warna, rasa, 

tekstur dan yang ketiga yaitu keamanan pangan dari sumber 

penyakit, keracunan, dan toksin (Effendi, 2012). 

Pengolahan (pengawetan) dilakukan untuk 

memperpanjang umur simpan produk pangan. Berdasarkan 

target waktu pengawetan pengolahan dapat bergantung pada 

berapa lama umur simpan produk yang diinginkan. 

Pengawetan dapat bersifat jangka pendek atau bersifat jangka 

panjang.Pengawetan jangka panjang dapat dilakukan dengan 
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pemanasan tinggi (>100°C), penggunaan pengawet kimia, 

pengeringan, pemvakuman, pembekuan, pembekuan dan 

kombinasi proses. Pengawetan jangka pendek dapat dilakukan 

dengan cara penangana aseptis, penggunaan suhu rendah 

(<20°C), pengeluaran sebagian air bahan, perlakuan panas, 

fermentasi, radiasi, penggunaan bahan pengawet dalam 

konsentrasi rendah dan kombinasi (Effendi,2012). 

Suatu proses pengolahan juga dapat berkombinasi 

dengan pengawetan dimana tujuan pengolahan dan 

pengawetan secara komersial adalah mengolah, mengawetkan, 

mempertahankan kualitas pangan, memperbaiki, menambah 

kualitasnya dan mempermudah penanganannya (Effendi, 

2012). Berbagai cara pengawetan telur yang sudah banyak 

dilakukan yaitu pengawetan yang menggunakan pengolahan 

secara tradisional, dimana pada prinsipnya mencegah 

masuknya mikroba kedalam telur dan mencegah keluarnya uap 

air dan gas CO2 dengan penutupan pori-pori dengan cairan 

silikat, kapur, lilin, tannin dan lain-lain (Soekarto, 2013). 

Pengawetan dengan merendam telur di dalam larutan 

garam (metode basah) ataupun (metode kering) dengan 

membungkus telur dalam adonan garam dan batu bata atau abu 

gosok/ bubuk bata merah (Oktaviani, 2012).Pengawetan yang 

dilakukan dengan pencelupan dalam larutan untuk mengurangi 

evaporasi air dari telur, beberapa larutan dapat digunakan 

dengan persyaratan bahwa larutan tersebut aman dan tak 

beracun (Soeparno, 2007). Pengawetan juga dapat berupa 

modifikasi pH, penggaraman, curing, pengasapan, iradiasi, 

tekanan tinggi, pemakaian medan listrik dan pemberian bahan 

imbuhan pangan. Perlakuan yang biasa dilakukan antara lain 

dengan pemberian garam. Penggaraman ini bertujuan untuk 
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menurunkan aktivitas air dan garam sendiri tidak memiliki 

pengaruh antimikroba secara langsung (Yudhabuntara, 2004). 

2.3.1Pengasinan Telur 

Pengasinan merupakan teknologi pengolahan serta 

pengawetan yang biasa  dilakukan secara tradisional dan 

juga menghasilkan telur yang bercita rasa khas, namun 

semua proses teknologi pengolahan bahan makanan akan 

mengubah lingkungan mikro bahan makanan tersebut 

dimana pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke 

dalam bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam 

mengion menjadi Na
+
 dan Cl

-
. Laju difusi tergantung 

perbedaan tekanan osmosis antara isi telur dan kandungan 

garam pada larutan dan terjadi proses perpindahan massa 

secara simultan antara keluarnya air dari bahan dan zat 

terlarut berpindah dari larutan ke dalam bahan hal ini 

disebut dehidrasi osmosis. Laju difusi air pada proses 

pengasinan dengan metode dehidrasi osmosis berkisar 

7,813×10
-8

˗9,529×10
-8 

kg/detik dalam katagori tinggi 

(Kastaman dkk., 2006).  

Tahap penggaraman berawal dari masuknya garam 

kedalam telur dengan cara merembes ke pori-pori 

cangkang menuju kebagian putih telur sampai kuning 

telur, garam mula-mula akan diubah menjadi ion natrium 

(Na
+
) dan ion chlor (Cl

-
). Semakin besar perbedaannya, 

semakin cepat laju difusi yang terjadi. Adanya difusi air 

serta penguapan air dan gas-gas keluar dari dalam telur 

akan menyebabkan terjadinya penurunan berat telur. 

Telur yang telah diasin mengalami penurunan berat 

sekitar 2-8,4 persen dalam keadaan mentah, namun 

penurunan berat tersebut dapat dikurangi dengan cara 

menyamak kulit telur setelah dilakukan pengasinan. 
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Penyamakan dapat dilakukan dengan bahan-bahan nabati 

yang mengandung tannin misalnya ekstrak teh, dan daun 

buji jambu. Penyamakan dapat dilakukan setelah proses 

pengasinan dan dapat juga dilakukan dengan 

mencampurnya didalam adonan (Koswara, 2009).
 

Pengasinan dengan larutan garam atau disebut juga 

metode basah pada prinsipnya diawali dengan pembuatan 

larutan garam jenuh dan selanjutnya telur yang sudah 

dicuci dimasukkan kedalam larutan garam selama kurang 

lebih 10 hari.Alur pengasinan telur seperti tertera pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Langkah-langkah pembuatan telur asin rebus 

(Andriyanto, Andriani dan Widowati, 2013). 

2.3.1 Telur Asin 

Telur asin merupakan telur itik yang diolah 

menggunakan proses pengasinan dengan tujuan 

pengawetan, beberapa syarat telur itik dalam pembuatan 

telur asin yaitu telur masih baru dan segar, bersih dari 

Dipilih, dicuci bersih, ditiriskan dan dilap kering 

 

 Disortir dan diamplas 

 

 
Direndam dalam larutan garam  

 

 Disimpan selama 10 hari 

 

 
Dicuci dan ditiriskan 

 

 Direbus selama 30 menit 

 

 Telur asin rebus 

 

 

Telur itik 



20 

 

kotoran dan telur masih utuh dan tidak ada kerusakan 

seperti retak. Telur asin yang baik, jika sudah dibelah 

akan terlihat kuning telur berada ditengah, minyaknya 

hanya dibagian pinggir atau masir, rasa dan aromanya 

enak. Mutu telur asin menurut SNI 01-4277-1996 seperti 

terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Mutu telur asin menurut SNI 01-4277-1996 
Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan:   

a. Bau - Normal 

b. Warna - Normal 

c. Kenampakan - Normal 

d. Garam b/b% min 2,0 

e. Cemaran mikroba:   

a. Salmonella koloni/25g Negative 

b. Staphylococcus  aurous              koloni/g <10 

Sumber: Anonymous, 1996. 

Cita rasa telur asin yang didapatkan dari proses 

pengasinan yaitu rasa masir tersebut dapat terbentuk 

karena adanya garam NaCl berikatan dengan lipoprotein 

dalam bentuk Low Density Lipoprotein (LDL) pada 

kuning telur (Kaewmanee, Bekanjul and Vissesanguan, 

2011). Telur asin yang sudah melalui tahap pengasinan 

dapat disimpan dalam keadaan mentah ataupun 

matang.Teknologi pengolahan telur asin dengan proses 

penyangraian merupakan perbaikan mutu dari produk 

telur asin dengan bahan lebih tahan lama, karena pada 

proses penyangraian akan terjadi pengurangan kadar air 

telur, sehingga telur lebih awet dan tidak berpengaruh 

pada tingkat kesukaan mutu hedoniknya (Sukma, Hintono 

dan Setiani, 2012). 
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2.4 Penyimpanan 

Penyimpanan memegang peranan penting dalam 

menjaga kualitas suatu produk.Beberapa produk olahan telur 

memiliki daya simpan yang berbeda, produk telur beku sampai 

satu tahun, produk telur cair dingin dalam pengepak (karton) 

tahan sampai tujuh hari, bila karton terbuka hanya tahan 

sampai 3 hari.Produk telur kering dalam pengepak dapat 

disimpan pada temperatur kamar asalkan produk tetap kering 

bila pengepak dibuka maka harus segera digunakan (Soeparno, 

2007). Kelembaban lingkungan atau RH (relative humidity) 

pada ruang penyimpanan erat kaitannya dengan aktivitas air 

bahan pangan serta pertumbuhan mikroorganisme pada 

permukaan bahan pangan. Produk pangan yang kering ini bila 

dibawa ke lingkungan yang lembab (RH tinggi) akan 

menyerap kelembaban sehingga permukaannya dapat 

ditumbuhi jamur, hal yang sama akan terjadi bila bahan 

makanan yang telah didinginkan dibawa ke lingkungan yang 

lebih hangat yang akan menyebabkan kondensasi air di bagian 

permukaannya. Proses ini penting untuk diperhatikan pada 

pengepakan produk yang dapat membusuk, karena biasanya 

ruang pengepakan lebih hangat dibandingkan dengan ruang 

pendingin, sehingga akan terbentuk lapisan tipis air 

kondensasi dan menyebabkan peningkatan aktivitas air dan 

pertumbuhan mikroorganisme (Yudhabuntara, 2004). 

Faktor yang mempengaruhi penyimpanan pada telur 

asin yaitu banyaknya larutan NaCl yang berdifusi ke dalam 

telur. Hasil penelitian membuktikan kadar air putih telur asin 

mentah mengalami penurunan selama penyimpanan. 

Penguapan air ditentukan oleh diameter dan jumlah por pori 

kulit telur, suhu, RH, dan tekanan udara selama penyimpanan. 

Kadar air kuning telur hasil penggaraman lebih rendah 
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dibandingkan telur segar, yaitu 47,5% (Wulandari, 2004). 

Interaksi antara pengasinan dan lama penyimpanan juga 

berpengaruh terhadap kualitas telur itik bila ditinjau dari 

indeks putih telur, indeks kuning telur, HU dan warna kuning 

telur (Kusumawati, Rudyanto dan Suada, 2012). 

Penyimpanan telur asin yang semakin akan menurunkan 

citarasanya, hal ini disebabkan oleh daya simpan telur yang 

mempunyai batas kadaluarsa sehingga semakin lama disimpan 

maka citarasa telur asin akan semakin menurun ( Hasanah dan 

Nurrahman, 2004).  Masa simpan telur asin rebus yaitu ±1-2 

minggu ( Sukma, Hintono dan Setiani, 2013). Kerusakan pada 

telur asin dapat disebabkan oleh masuknya mikroorganisme 

melalui pori-pori cangkang telur. Kerusakan mikrobiologis 

telur disebabkan oleh bakteri pembusuk, antara lain Ps. 

Fluorescencs, Achromobacter sp., Micrococcus sp., 

Staphylococcus sp., Bacillus sp. (Soekarto, 2013).Peningkatan 

jumlah koliform pada telur itik tanpa proses pengasinan 

sejalan dengan lama penyimpanan mulai hari ke-1 sampai hari 

ke-15 dan terjadi penurunan pada hari ke-22 (Manullang, 

Suarjana dan Rudyanto, 2012) 

Penyimpanan suatu bahan makanan di ruang terbuka 

meningkatkan kadar CO2, mempengaruhi pH, aktivitas air dan 

suatu bahan pangan sangat erat hubungannya dengan 

tumbuhnya mikroorganisme, batas kemampuan simpan bahan 

pangan yang berkaitan pada nilai pH dan aktivitas air tertentu 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.Nilai pH dan Aw kemampuan simpan bahan 

makanan 
Kemampuan simpan Nilai pH dan Aw Suhu penyimpanan 

yang dibutuhkan 

Dapat disimpan pH   < 5,2 dan Aw< 0,95 

pH   < 5,0 dan Aw< 0,91 
Tidak diperlukan 

pendinginan 

Dapat busuk pH   ≤ 5,2 dan Aw ≤ 0,95 

pH   ≥ 5,0 dan Aw ≥ 0,91 
Maximum 10 ºC 

Mudah membusuk pH   > 5,2 dan Aw> 0,95 

pH  > 5,0 dan Aw> 0,91 
Maximum 5 ºC 

Sumber: Yudhabuntara, 2004. 

2.5 Kualitas Telur Asin 

Kualitas telur asin yang ditambah dengan sari lengkuas 

merah selama penyimpanan akan dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya kualitas mikroorganisme yang dilihat melalui total 

mikroorganisme, aktivitas antioksidan, aktivitas air dan tekstur 

pada telur asin. 

2.5.1  Kualitas Mikrobiologi 

Suatu bahan pangan dapat dirusak oleh 

mikroorganisme dalam beberapa waktu genersi, didalam 

waktu generasinya mikroorganisme dapat meningkatkan 

jumlah sel menjadi dua kali lipat jumlah semula dengan 

kurva pertumbuhan mikroorganisme yang terdiri atas 

empat fase yaitu fase penyesuaian (lag phase), fase 

logaritmik, fase stasioner dan fase kematian 

(Yudhabuntara, 2004). 

Suatu bahan pangan akan mengalami perubahan 

mutu seiring dengan lama simpannya. Telur asin yang 

disimpan dari hari ke-0 sampai hari ke-15 akan 

mengalami peningkatan total mikroorganisme, hal ini 

dikarenakan selama penyimpanan terjadi fase logaritmik 

pada mikroorganisme dimana bakteri tersebut akan 
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tumbuh dan membelah diri secara eksoponensial sampai 

mencapai jumlah maksimum yang dibantu dengan 

kondisi lingkungan yang sesuai, dengan ini jasad renik 

akan membelah cepat dan konstan. Kecepatan medium 

tempat tumbuhnya seperti kandungan nutrient dan juga 

lingkungan yang termasuk suhu dan kelembaban udara 

dapat mempengaruhi perkembangannya hal ini karena 

pada fase ini sel membutuhkan energi lebih banyak jika 

dibandingkan pada fase lainnya (Andriyanto dkk., 2013). 

Faktor utama dalam pertumbuhan mikroorganisme 

memerlukan air, energi, nitrogen, vitamin dan mineral. 

Air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme 

ditentukan oleh A
w
 bahan makanan. Mikroorganisme 

memanfaatkan karbohidrat, alkohol dan asam amino yang 

terdapat dalam bahan makanan sebagai sumber 

energinya.Faktor pertumbuhan yang diperlukan adalah 

asam amino, purin dan pirimidin, serta vitamin.Faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme adalah suhu penyimpanan dan faktor 

luar lainnya, pada prinsipnya berhubungan dengan 

pengaruh atmosferik seperti kelembaban, tekanan 

gas/keberadaan gas, juga cahaya dan pengaruh sinar 

ultraviolet.Berdasarkan suhu optimumnya, 

mikroorganisme dibagi menjadi psikrofil, mesofil dan 

termofil.Keadaan suhu minimum dapat merubah 

membran sel sehingga tidak terjadi transpor zat hara, 

sebaliknya pada suhu maksimum terjadi denaturasi 

enzim, kerusakan protein dan lipida pada membran sel 

yang menyebabkan lisisnya 

mikroorganisme.Mikroorganisme patogen biasanya 

termasuk ke dalam kelompok mesofil.Mikroorganisme 
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juga dapat diklasifikasikan menurut resistensinya 

terhadap temperatur yang tidak menguntungkan yaitu 

psikrotrof dan termotrof. Faktor lain yang berperan 

adalah faktor implisit yaitu adanya sinergisme atau 

antagonisme di antara mikroorganisme yang ada dalam 

“lingkungan” bahan makanan, ketika mikroorganisme 

tumbuh pada bahan makanan dia akan bersaing untuk 

memperoleh ruang dan nutrien, dengan demikian akan 

terjadi interaksi di antara mikroorganisme yang berbeda 

(Yudhabuntara, 2004). 

Interaksi antara suhu dan lama penyimpanan 

terhadap akan mempengaruhi angka lempeng total 

bakteri, pada telur ayam kampung semakin lama telur 

disimpan dapat meningkatkan angka lempeng total 

bakteri dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan 

hubungan antara suhu, bakteri digolongkan menjadi 

bakteri psikrofilik dan bakteri mesofil.Bakteri psikrofilik 

adalah bakteri yang mempunyai suhu optimum 

pertumbuhan 5-15ºC, dengan suhu minimum 

pertumbuhan -5 sampai 0ºC. Bakteri mesofil merupakan 

bakteri yang tergolong memiliki suhu pertumbuhan 20-40 

ºC dengan suhu minimum pertumbuhan 10-20 ºC, dan 

suhu maksimum 40-45ºC. Bakteri termofil adalah bakteri 

yang mempunyai suhu optimum pertumbuhan 45-60ºC 

dengan suhu minimum pertumbuhan 25-45ºC dan suhu 

maksimal 60-80ºC (Hardianto, Suarjana dan Rudyanto, 

2012). 

Pengendalian mikroorganisme melalui perlakuan 

suhu tinggi pada umumnya dilakukan dengan pasteurisasi 

atau sterilisasi. Pasteurisasi merupakan pemanasan 

dengan suhu di bawah 100°C dan tidak 
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akanmenyebabkan inaktivasi mikroba dan enzim secara 

sempurna, dengan demikian produk yang dipasteurisasi 

tidak akan bertahan lama bila tidak disertai perlakuan 

pendinginan atau faktor proses lainnya seperti perubahan 

A
w
 dan pH, sedangkan sterilisasi merupakan pemanasan 

yang dapat menyebabkan inaktivasi mikroba dan enzim 

sehingga produk dapat tahan lama (Effendi, 2012). 

Pertumbuhan mikroorganisme dalam suatu bahan pangan 

juga dapat dihambat dengan adanya pemberian pengawet 

atau zat antimikroba pada bahan pangan tersebut.semakin 

tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba akan semakin 

cepat sel mikroorganisme terbunuh atau terhambat 

pertumbuhannya. Penambahan ekstrak kayu manis 5% 

paling efektif menghambat pertumbuhan mikroba karena 

antioksidan didalamnya dan kandungan gel yang 

terbentuk sedikit dan senyawa aktif yang masuk ke dalam 

telur semakin banyak (Ardiyanto dkk, 2013). 

2.5.2 Aktivitas Antioksidan 

Proses oksidasi dalam suatu bahan pangan sering 

terjadi terutama pada bahan yang meliputi lemak hewani, 

minyak nabati, produk pangan dengan kadar lemak tinggi, 

produk pangan berkadar lemak rendah, produk daging, 

produk ikan dan produk telur. Proses oksidasi didalam 

suatu bahan pangan dapat diperlambat dengan adanya 

senyawa antioksidan. Komposisi antioksidan terdiri dari 

dua yaitu antioksidan alam dan antioksidan sintetik, yang 

termasuk antioksidan alam antara lain turunan fenol (1-

hodroksibenzena), koumarin, difenol, flavonoid, asam 

askorbat, dan lain-lain. Antoiksidan sintetik antara lain 

butilhidroksilanisol; butilhidroksittoluen; propel gallat 

dan etoksiquin (Cahyadi, 2006). 
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Fenol mampu untuk menghambat radikal bebas 

yang paling baik sekitar 70,12% pada daun segar, 

kandungan kadar fenol yang tinggi pada tumbuhan dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan alami dan senyawa 

fenol ketika diserang oleh radikal akan mampu 

mendonorkan atom hidrogen, sehingga senyawa fenol 

bisa stabil kembali karena itulah senyawa fenol tidak 

menjadi reaktif dan bisa dimanfaatkan sebagai 

antioksidan. Fenol merupakan senyawa yang tidak tahan 

terhadap suhu sehingga setelah dilakukan perlakuan 

dengan pengeringan sinar matahari, senyawa fenol sudah 

dalam keadaan tidak utuh sehingga ketika dilakukan 

analisis dengan sidik ragam hasilnya tidak berbeda nyata 

(Adam, Djarkasi, Ludong, dan Lang, 2013).Senyawa 

fenolik dapat berfungsi sebagai antioksidan karena 

kemampuannya dalam menstabilkan radikal bebas dengan 

memberikan atom hidrogen secara cepat kepada radikal 

bebas, sedangkan radikal yang berasal dari antioksidan 

senyawa fenol ini lebih stabil dari pada radikal bebasnya 

(Suryatno, 2012). 

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan 

radikal asam lemak segera setelah senyawa tersebut 

(Terminasi) terbentuk, dari berbagai jenis antioksidan 

yang ada, mekanisme kerja serta kemampuannya sebagai 

antioksidan memberikan perlindungan yang lebih baik 

(sinergisme) terhadap oksidasi dibandingkan dengan satu 

jenis antioksidan saja. Antioksidan yang sering digunakan 

umumnya tergolong ke dalam senyawa fenolik.Senyawa-

senyawa tersebut bertindak sebagai antioksidan melalui 

kemampuannya untuk bereaksi dengan radikal bebas 

(terutama radikal peroksi, ROO*).Dalam hal ini, senyawa 
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fenolik bertindak sebagai donor hydrogen atau sebagai 

akseptor radikal peroksi.Antioksidan mengandung gugus 

ortho atau para fenol yang mudah teroksidasi, atau gugus 

hidroksi lainnya yang realtif dalam oksidasi (Effendi, 

2012). 

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan dengan 

metode DPPH, metode ini merupakan salah satu uji  

kuantitatif  untuk  mengetahui seberapa  besar aktivitas 

kombinasi ekstrak  sarang  semut  dan  ekstrak  teh  hitam 

sebagai  antioksidan. Metode pengujian  menggunakan  

DPPH  merupakan  metode yang  konvensional  dan  

telah  lama digunakan  untuk  penetapan  aktivitas  

antioksidan (Utomo, Suprijono dan Risdianto, 2011).  

2.5.3 Aktivitas air (Aw) 

Penurunan kadar air kuning telur ini disebabkan 

garam mencegah interaksi molekul-molekul air dengan 

kelompok hidrofilik dari protein, sehingga dihasilkan air 

bebas yang masuk ke bagian putih telur. Pembuatan telur 

asin dengan garam yang di bawah batas minimal 

konsentrasi untuk pengawetan dapat menyebabkan 

timbulnya bakteri yang tahan terhadap garam (Wulandari,  

2004). Kandungan air berpengaruh terhadap stabilitas dan 

keawetan pangan, laju reaksi kimia, aktivitas enzim, 

pertumbuhan mikroba melalui aktivitas air /air terikat 

(Effendi,2012)  

Aktivitas air merupakan perbandingan antara 

tekanan uap larutan dengan tekanan uap air solven murni 

pada temperatur yang sama (A
w
= p/po), ini merupakan 

jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan mikrobia 

dalam pangan dan bukan berarti jumlah total air yang 

terkandung dalam bahan makanan sebab adanya adsorpsi 
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pada konstituen tak larut dan absorpsi oleh konstituen 

larut misalnya gula dan garam (Yudhabuntara, 2004). 

Pertumbuhan mikroba tidak pernah terjadi tanpa 

adanya air.Air dalam substrat yang dapat digunakan 

untuk pertumbuhan mikroba biasanya dinyatakan dengan 

Water activity dan berhubungan dengan RH, namun 

aktivitas digunakan untuk larutan atau bahan makanan, 

dan RH untuk udara atau ruangan.Kapang dan khamir 

tumbuh baik pada Aw mendekati satu yaitu pada 

konsentrasi gula atau garam yang rendah. Aw optimum 

dan batas terendah untuk tumbuh tergantung dari macam 

bakteri, makanan, suhu, pH, adanya oksigen, CO2 dan 

senyawa-senyawa penghambat. Pada umumnya kapang 

membutuhkan Aw lebih sedikit daripada khamir dan 

bakteri. Setiap kapang mempunyai Aw minimum untuk 

tumbuh, dan untuk mencegah pertumbuhan kapang 

sebaiknya Aw diturunkan hingga dibawah 0,62. Khamir 

membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan 

bakteri, tetapi lebih banyak daripada kapang. Umumnya 

batas Aw terendah untuk khamir sekitar 0,88 - 0,94 

(Susiwi, 2009). 

Penurunan kelembaban relatif di sekitar kemasan 

akan menurunkan aktivitas air di permukaan bahan 

pangan, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. 

Kondisi ini dapat terjadi jika nilai aktivitas air lebih 

rendah kondisi Aw dibutuhkan oleh mikroba, sehingga 

apabila nilai Aw sesuai dengan tingkatnya maka bahan 

pangan bisa menjadi rusak. Mikroba umumnya dapat 

tumbuh pada Aw 0,6-0,99,  Nilai Aw yang tinggi pada 

suatu bahan menunjukkan kerentanan terhadap kerusakan 

mikrobiologis, dimana mikroorganisme berpeluang 
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tumbuh pada bahan tersebut. Nilai aktivitas air minimun 

untuk pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Aktivitas air (Aw) minimum untuk pertumbuhan 

mikroorganisme 

Mikroorganisme (Aw) Minimum 

Bakteri 0,90 

Khamir  0,62 

Kapang  0,62 

Bakteri Osmofilik  0,75 

Ragi Osmofilik 0,61 

Sumber: Jualianti dan Nurminah, 2006. 

Pertumbuhan mikroorganisme memerlukan air, 

energi, nitrogen, vitamin dan faktor pertumbuhan, 

mineral. Air yang tersedia untuk pertumbuhan 

mikroorganisme ditentukan oleh Aw bahan makanan. Air 

murni mempunyai  A
w
1,0  dan bahan makanan  yang 

sepenuhnya terdehidrasi memiliki A
w
= 0. Bakteri gram 

negatif lebih sensitif terhadap penurunan Aw 

dibandingkan bakteri lain. Batas A
w
minimum untuk 

multiplikasi sebagian besar bakteri adalah 0,90. 

Escherichia coli membutuhkan A
w
minimum sebesar 

0,96.dan A
w
minimum untuk Staphylococcus aureus 

adalah 0,85 (Yudhabuntara, 2004). 

Telur yang diasinkan dengan pengaplikasian asap 

cair dan secang dan dikaji selama 16 hari penyimpanan, 

Nilai Aw tetap pada titik awalnya hal ini menuntukkan 

bahwa asap penggunaan aplikasi asap cair sebagai 

pengawet dapat memempertahankan nilai Aw hal ini tidak 

berpengaruh antar perlakuan namun berpengaruh dalam 
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penyimpanannya, dimana semakin lama telur asin 

disimpan maka aktivitas airnya semakin meningkat 

(Rochmah, Ariviani dan Rachmawanti, 2013). 

2.5.4 Tekstur 

Tekstur pada suatu produk pangan merupakan 

salah satu faktor penentu terhadap penilaian 

konsumen.menggunakan alat Texture Analyser (merk 

lloyd, tipe 1000 S, England), spesifikasi “load max” 5000 

N (extension max 1000 mm) yang mempunyai cara kerja 

dengan menusuk bahan menggunakan jarum yang 

kemudian akan dibaca dalam bentuk grafik untuk 

mengetahui besarnya gaya yang dibutuhkan untuk 

menekan bahan tersebut sehingga besarnya kekenyalan 

pada telur dapat diketahui hasilnya (Budiman, Hintono 

dan Kusrahayu, 2012).Tekstur telur asin dipengaruhi 

kadar air, dimana berkurangnya kadar air menimbulkan 

tekstur telur asin semakin keras (Kastaman, 2012). 

Budiman, Hintono, dan Kusrahayu, (2012) menyatakan 

bahwa putih telur yang kenyal dipengaruhi oleh kadar air, 

kadar protein, pemanasan kekuatan ion, dan adanya 

interaksi dengan komponen lain. 

Pada proses pengasinan akan terjadi perubahan 

kenampakan (visual) pada putih dan kuning telur, hal ini 

menyebabkan denaturasi protein yang ditunjukkan 

dengan putih dan kuning telur lebih padat. Tekstur telur 

yang padat karena tingginya garam yang menyebabkan 

denaturasi protein yang mengakibatkan kekenyalan dan 

garam juga dapat menyebabkan koagulasi atau 

penggumpalan (Hidayati dan Margono, 2009). 
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