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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Telur asin adalah salah satu produk pengolahan telur 

dengan cara diasinkan dengan tujuan pengawetan. Proses 

pengawetan adalah suatu cara untuk memperpanjang daya 

tahan telur selama penyimpanan guna mendapatkan telur yang 

tetap berkualitas tinggi hingga sampai ke tangan konsumen. 

Proses pengawetan telur terdiri dari pengasinan atau 

penggaraman telur, tepung telur dan telur beku. Pengawetan 

yang biasa digunakan masyarakat adalah dengan pengasinan. 

Pengasinan merupakan salah satu cara mengawetkan telur 

untuk memperpanjang masa simpan. Pengasinan telur dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam larutan 

garam dan pemeraman dengan menggunakan adonan 

campuran air, garam dengan abu gosok atau bubuk bata merah 

(Lukman, 2008). Penggunaan garam dalam pengasinan 

berfungsi sebagai pemberi rasa asin dan pengawet. 

Keuntungan pengasinan telur adalah daya simpan telur lebih 

lama, menciptakan cita rasa yang khas serta meningkatkan 

nilai nutrisi telur.  

Telur adalah salah satu bahan pangan asal ternak yang 

dikenal bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan 

yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti asam 

amino yang lengkap dan seimbang, vitamin serta mempunyai 

daya cerna yang tinggi. Nutrisi yang lengkap menyebabkan 

telur termasuk dalam bahan pangan cepat rusak. Telur akan 

mengalami penurunan kualitas dari hari ke hari setelah proses 

peneluran sampai jatuh ke tangan konsumen (Koswara, 

2009
b
). Telur itik biasa digunakan dalam pembuatan telur asin 
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karena mempunyai pori-pori kulit yang lebih besar 

dibandingkan dengan telur unggas lainnya, sehingga 

kemampuannya dalam menyerap air sangat mudah dan sangat 

baik jika diolah menjadi telur asin (Wikanastri dan 

Nurrahman, 2006). 

Inovasi dalam pembuatan telur asin diperlukan untuk 

menarik minat masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi 

telur. Penambahan bahan pada telur asin dengan manfaat yang 

berguna bagi manusia salah satunya dengan menggunakan 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.). Tujuan 

penambahan temulawak adalah meningkatkan 

penganekaragaman produk telur asin dan menciptakan variasi 

pangan fungsional. Kandungan antioksidan dalam temulawak 

diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen diantaranya 

dapat menangkal radikal bebas dan penghambat 

mikroorganisme khususnya yang merugikan bagi kesehatan.  

Telur asin dengan sari temulawak diharapkan dapat 

menjadi salah satu variasi produk pangan fungsional karena 

kandungan antioksidan dalam temulawak dapat menangkal 

radikal bebas. Menurut Afifah dan Lentera (2003), temulawak 

mempunyai manfaat yang sangat besar antara lain 

meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anti inflamasi, 

anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan anti mikroba.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diadakan 

penelitian tentang tingkat penambahan sari temulawak yang 

tepat pada pembuatan telur asin ditinjau dari kadar air, warna 

dan aktivitas antioksidan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan sari temulawak terhadap 

telur asin ditinjau dari kadar air, warna dan aktivitas 

antioksidan. 

2. Berapa penambahan sari temulawak yang tepat untuk 

menghasilkan telur asin berkualitas baik ditinjau dari kadar 

air, warna dan aktivitas antioksidan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari temulawak ditinjau 

dari kadar air, warna dan aktivitas antioksidan. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan sari temulawak yang 

tepat untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas baik 

ditinjau dari kadar air, warna dan aktivitas antioksidan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan 

penganekaragaman produk telur asin dan variasi produk 

pangan fungsional serta sebagai sarana pembangunan ilmu 

pengetahuan dan sumber informasi penelitian untuk semua 

pihak yang terkait. 

1.5. Kerangka Pikir 

Telur adalah salah satu bahan pangan asal ternak yang 

dikenal bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan 

yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nutrisi yang 

lengkap menyebabkan telur termasuk dalam bahan pangan 

cepat rusak. Telur akan mengalami penurunan kualitas dari 

hari ke hari (Koswara, 2009
b
). 
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Telur asin merupakan salah satu produk hasil 

pengawetan telur dengan penambahan garam. Telur asin 

mengandung protein yang mudah dicerna, mudah dalam 

pembuatannya dan disukai oleh masyarakat. Secara umum 

telur dikonsumsi untuk lauk pauk sehingga telur mempunyai 

peranan penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat 

terutama untuk kecukupan protein hewani (Handayani, 2010 ). 

Jenis telur yang biasa diolah menjadi produk telur asin adalah 

telur itik. Bobot dan ukuran telur itik lebih besar dari telur 

ayam. Warna kulit telurnya agak biru muda. Bau telur itik 

yang amis menyebabkan penggunaan telur itik dalam berbagai 

makanan tidak seluas telur ayam. Telur itik juga mempunyai 

pori-pori kulit yang lebih besar dari telur ayam sehingga 

sangat baik diolah menjadi telur asin (Yuniati, 2011). 

Pengasinan telur dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu perendaman dalam larutan garam dan pemeraman 

dengan menggunakan adonan campuran air, garam dengan 

abu gosok atau bubuk bata merah (Lukman, 2008). Proses 

pembuatan telur asin meliputi pembersihan telur dari kotoran, 

pengasinan dalam larutan garam atau adonan dan pemeraman 

+ 14 hari (Andriyanto, Andriani dan Widowati, 2013). 

Pengasinan dengan larutan garam lebih praktis karena hanya 

menggunakan campuran air dan garam. Garam dalam proses 

pengasinan berfungsi sebagai bahan pengawet sekaligus 

sebagai pencipta rasa yang khas.  

Suryatno, Basito dan Widowati (2012) melakukan 

penelitian mengenai kajian organoleptik, aktivitas 

Antioksidan, total fenol pada variasi lama pemeraman 

pembuatan telur asin yang ditambah ekstrak jahe (Zingiber 

officinale Roscoe.). Penggunaan ekstrak jahe sebanyak 0% 

dan 50%. Hasil penelitian menunjukkan penambahan ekstrak 
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jahe dan lama pemeraman memberikan pengaruh terhadap 

tingkat kesukaan konsumen pada uji organoleptik, 

meningkatkan nilai aktivitas antioksidan serta total fenol telur 

asin. Putri (2011) melakukan penelitian penambahan jahe pada 

telur asin dengan konsentrasi 0%, 25%, 50% dan 75%. 

Temulawak mengandung antibakteria yang berfungsi 

sebagai bahan pengawet. Temulawak mengandung zat 

kurkumin, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa dan 

mineral. Kandungan temulawak yang paling banyak 

kegunaannya adalah pati, minyak atsiri dan kurkuminoid 

(Afifah dan Lentera, 2003). Temulawak banyak dimanfaatkan 

sebagai antimikroba karena kandungan senyawa aktifnya 

mampu mencegah pertumbuhan mikroba (Sudrajad dan Al 

Azar, 2011). 

Penggunaan sari temulawak dalam pembuatan telur 

asin diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi produk 

pangan fungsional dan selera konsumen dalam mengkonsumsi 

telur asin. Pembuatan telur asin temulawak juga diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas telur asin karena antibakteri dan 

antioksidan dalam temulawak dapat menurunkan kadar air, 

meningkatkan warna dan aktivitas antioksidan telur asin.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan telur 

asin dengan penambahan sari temulawak 

1.6. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian adalah tingkat penambahan sari 

temulawak dapat menurunkan  kadar air, meningkatkan warna 

L* (kecerahan), warna a* (kemerahan), warna b* 

(kekuningan) dan aktivitas antioksidan telur asin. 

 

 

Telur Asin Sari 

Temulawak : 

 Menurunkan 

kadar air 

 Meningkatkan 

intensitas warna  

 Meningkatkan 

aktivitas 

antioksidan 

Suryatno dkk. 

(2012) Telur Asin 

dengan penambahan 

ekstrak jahe dan 

lama pemeraman 

memberikan 

pengaruh terhadap 

tingkat kesukaan 

konsumen pada uji 

organoleptik, 

meningkatkan nilai 

aktivitas antioksidan 

serta total fenol telur 

asin. 

 

 

Kurkuminoid 

2,29% dan 

Kadar 

Minyak Atsiri 

3,81% 

(Hayani, 

2006) 

 

Pengasinan 

(+NaCl) 

Telur itik Temulawak 

Memperpanjang 

daya 

simpan(Hidayati 

dan Mardiyono, 

2009). 


