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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Bidang peternakan telah memberikan banyak kontribusi 

untuk masyarakat, utamanya dalam hal penyediaan pangan 

berupa protein hewani. Produk asal ternak mengandung 

protein hewani yang tinggi, diantaranya adalah daging, susu 

dan telur. Telur merupakan salah satu dari produk peternakan 

yang menyumbangkan protein hewani yang cukup besar. 

Salah satunya adalah telur itik yang sangat mudah dijumpai 

dengan harganya yang terjangkau. Telur itik dari beberapa 

tahun terakhir ini mengalami kenaikan produksi yang ditinjau 

dari semakin banyaknya peternak itik petelur maupun 

pedaging. Itik merupakan ternak kategori unggas dwiguna 

yang dapat menghasilkan telur dan daging. Telur itik 

mengandung protein, kalori dan lemak lebih tinggi 

dibandingkan telur ayam buras (Andriyanto, Andriani, dan 

Esti., 2013).  

 Produk asal ternak memiliki nilai nutrisi yang tinggi, 

salah satunya adalah tingginya kandungan protein hewani, 

sehingga mudah rusak baik kerusakan yang disebabkan secara 

fisik, kimia maupun biologis akibat aktivitas mikroorganisme 

patogen karena protein merupakan salah satu kebutuhan utama 

bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme 

patogen, oleh sebab itu usaha pengawetan sangat penting 

untuk mempertahankan kualitas telur. Teknologi pengawetan 

pangan diperlukan guna menambah daya simpan dan sekaligus 

meningkatkan kandungan nutrisi dalam produk pangan 

tersebut agar menjadi pangan fungsional. Salah satu 
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pengawetan yang dilakukan pada telur itik adalah pengolahan 

menjadi telur asin. Telur itik memiliki beberapa kekurangan 

seperti memiliki pori-pori cangkang yang besar sehingga 

sangat mudah bagi mikroorganisme patogen untuk masuk ke 

dalam telur itik, dan bau yang amis, sehingga pengawetan telur 

itik dilakukan dengan metode penggaraman atau diasinkan 

untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme. Metode 

pengasinan yang dilakukan sampai sekarang adalah 

perendaman di dalam larutan garam atau pembalutan dengan 

adonan garam dan bubuk bata merah atau adonan garam dan 

abu gosok. Waktu yang dibutuhkan untuk perendaman atau 

pembalutan kurang lebih 14 hari  (Wulandari, 2004).  

Daun kemangi merupakan tumbuhan yang sangat 

mudah untuk ditemui dan mudah tumbuh dimana saja 

terutama saat musim hujan tiba. Daun kemangi memiliki 

banyak khasiat bagi tubuh seperti antibakteri dan antioksidan. 

Beberapa referensi menyebutkan banyak manfaat yang 

terkandung dalam daun kemangi selain antibakteri, 

diantaranya adalah daun kemangi sangat baik untuk melawan 

radikal bebas, hal ini disebabkan daun kemangi memiliki 

antioksidan yang sangat baik untuk melawan radikal bebas 

yang akan masuk ke dalam tubuh. Antioksidan yang berupa 

flavonoid dan juga eugenol mampu mencegah pertumbuhan 

bakteri, virus, dan jamur (Cahyani, 2014). Daun kemangi 

memiliki kandungan minyak atsiri yang berguna untuk 

memperlambat kerusakan serta meningkatkan cita rasa pada 

makanan. Flavonoid daun kemangi digunakan sebagai 

antioksidan dan tanin sebagai anti bakteri sehingga dapat 

menambah daya simpan pangan. Flavonoid memiliki 

kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan 

juga sebagai anti radikal bebas (Giorgi, 2000). 
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 Telah dilakukan beberapa penelitian yang 

menggunakan tambahan bahan alami untuk meningkatkan 

kandungan antioksidan dalam telur itik, salah satunya adalah 

penambahan ekstrak jahe. Semakin lama proses pemeraman 

pada telur asin yang ditambah dengan ekstrak jahe, aktivitas 

antioksidannya semakin tinggi (Suryatno, Basito, dan 

Widowati., 2012). Dengan demikian perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh penambahan daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) pada pembuatan telur asin terhadap 

aktivitas air, kadar air putih telur, pH dan aktivitas 

antioksidan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berapa persentase terbaik penambahan daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.) pada pembuatan telur asin terhadap 

aktivitas air, kadar air putih telur, pH dan aktivitas 

antioksidan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui persentase terbaik penambahan daun 

kemangi (Ocimum basilicum L.) pada pembuatan telur asin 

terhadap aktivitas air, kadar air putih telur, pH dan aktivitas 

antioksidan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

masyarakat luas mengenai pengawetan telur asin dan 

dapat menjadi pilihan dalam pembuatan telur asin. 
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2. Sebagai salah satu bentuk inovasi yang dilakukan 

dalam upaya pengawetan telur asin untuk 

memperpanjang shelf life, 

3. Meningkatkan kualitas dan karakteristik telur itik asin. 

4. Menciptakan functional food. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

 Telur itik merupakan salah satu produk hasil ternak 

yang memilki kandungan gizi yang tinggi yaitu protein, 

karbohidrat, lemak dan mineral. Selain memiliki kandungan 

nutrisi yang baik untuk tubuh, telur itik juga sangat mudah 

didapat dan harganya yang sangat terjangkau. Telur itik 

memiliki kekurangan yaitu pori-pori kerabang telur yang besar 

dan sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme 

patogen, sehingga mudah mengalami kerusakan (Faiz, 2015). 

Salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya pengawetan 

telur adalah dengan proses pengasinan. Proses pengasinan 

telur itik dapat dilakukan dengan metode basah maupun 

metode kering. Proses pengasinan telur dapat menambah nilai 

nutrisi dan daya simpan yang cukup lama pada telur itik asin. 

Daun kemangi merupakan tanaman herbal yang 

memiliki banyak khasiat, salah satunya adalah memiliki 

kandungan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. 

Antioksidan dalam daun kemangi yaitu flavonoid dan eugenol 

(Cahyani, 2014). Daun kemangi sangat mudah didapat dengan 

harga yang sangat terjangkau. Minyak atsiri yang terkandung 

dalam daun kemangi yang menyebabkan kemangi memiliki 

aroma dan cita rasa yang khas. Daun kemangi juga 

mengandung tanin yang berfungsi sebagai penyamak kulit atau 

pelapis permukaan kerabang telur sehingga tidak mudah 
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terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen, sehingga daun 

kemangi juga dapat digunakan sebagai antibakteri. 

Penggunaan daun kemangi pada proses pembuatan telur 

asin diharapkan dapat menurunkan aktivitas air, kadar air putih 

telur dan pH serta dapat meningkatkan kandungan antioksidan 

pada telur itik asin, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penambahan daun kemangi (Ocimum 

basillicum L.) pada proses pembuatan telur asin terhadap 

aktivitas air, kadar air putih telur, pH dan aktivitas 

antioksidan. Skema kerangka pikir pada penelitian ini 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 

Daun kemangi 

Pengawetan dengan 

proses pengasinan 

metode kering 

Flavonoid memiliki kemampuan untuk 

merubah atau mereduksi radikal bebas dan 

juga sebagai anti radikal bebas  

(Giorgi, 2000) 

Penambahan daun kemangi dalam adonan pasta telur asin diduga dapat 

meningkatkan kualitas dan karakteristik telur asin 

Pengaruh penambahan daun kemangi (Ocimum basilium L.) pada 

pembuatan telur asin terhadap aktivitas air, kadar air putih telur, pH, dan 

aktivitas antioksidan 

Antioksidan yang berupa flavonoid dan juga 

eugenol mampu mencegah pertumbuhan 

bakteri, virus, dan jamur (Cahyani, 2014) 

Telur itik 

Mudah  mengalami 

kerusakan secara fisik 

maupun secara 

mikrobiologis. 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga penambahan 

daun kemangi berpengaruh terhadap aktivitas air, kadar air 

putih, nilai pH dan aktivitas antioksidan pada telur asin. 


