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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada umumnya menu makanan masyarakat Indonesia terdiri atas nasi 

sebagai makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah – buahan serta dilengkapi 

minuman. Dalam hal tersebut, mereka tidak hanya mencari rasa, tetapi juga gizi. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan sabagai teman nasi adalah telur. Hal ini 

dikarenakan telur adalah pilihan bahan pangan yang sarat gizi yang diperlukan 

untuk kehidupan yang sehat. Di sisi lain zat – zat gizi yang ada pada telur, sangat 

mudah dicerna dan di manfaatkan oleh tubuh. 

 Telur adalah salah satu bahan makanan hasil ternak unggas yang bergizi 

tinggi dan bermanfaat untuk pemenuhan gizi masyarakat. Telur merupakan 

sumber protein yang mudah didapat. Protein tersebut terdapat di dalam kuning 

telur dan putih telur (Sarwono, 1995). 

Telur merupakan makanan sumber protein hewani yang murah dan mudah 

untuk di dapatkan oleh masyarakat Indonesia. Telur memiliki kandungan gizi 

yang lengkap mulai dari protein, lemak, vitamin, dan mineral. Meskipun demikian 

telur juga mudah mengalami penurunan kualitas yang disebabkan mikroba, 

kerusakan secara fisik, serta penguapan air dan gas – gas seperti karbondioksida, 

amonia, nitrogen, hidrogen sulfida dari dalam telur (Romanoff dan Romanof, 

1963). 

Telur dapat bertahan kurang lebih 2-3 minggu. Tetapi semakin lama 

penyimpanan, maka telur akan mengalami perubahan dan penurunan kualitas. 

Terjadinya penguapan H2O dan gas seperti CO2 mengakibatkan bobot telur akan 

menurun, terjadinya perubahan – perubahan  pada kuning telur dan putih telur 

karena melemahnya membran vitelin sehingga kuning telur akan bercampur 

dengan putih telur. Oleh sebab itu, usaha pengawetan sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas telur. Salah satu pengawetan yang biasa dilakukan 

adalah dengan pembuatan telur asin.  
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Telur asin adalah telur segar yang diawetkan dengan menggunakan garam. 

Proses pengasinan telur dapat dilakukan dengan cara basah dan kering dengan 

lama pemeraman yang bervariasi, akan tetapi biasanya berkisar antara 7 – 10 hari. 

Menurut Winarno dan Koswara (2002), garam selain berperan sebagai 

pemberi cita rasa, juga berperan sebagai pengawet karena garam dapat mencegah 

atau menghambat kerja enzim proteolitik (enzim perusak protein). Garam dalam 

larutan mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar dibandingkan tekanan 

osmotik dari dalam telur. Saat pemeraman, molekul garam akan mengikat air 

bebas yang ada dalam telur, akibatnya aktifitas air (Aw) telur akan menurun. 

Menurunnya Aw akan menghambat kerusakan mikrobial yang terdapat dalam 

telur sehingga bisa lebih awet. Semakin banyak garam yang masuk ke dalam telur 

dan menarik air yang ada di dalam telur, sehingga menurunkan aktivitas air (Aw), 

sehingga telur asin yang dihasilkan dapat lebih awet. 

 Telur asin yang ada saat ini umumnya mempunyai citarasa original, yaitu 

hanya dengan citarasa asin. Penggunaan bumbu (herba) dalam pembuatan telur 

asin masih relatif terbatas. Walau diketahui bumbu (herba) mempunyai beberapa 

senyawa aktif yang dapat berperan sebagai pengawet dan pemberi citarasa. 

 Bawang putih (Allium sativum) mempunyai salah satu herba yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pada pembuatan telur asin. Adanya senyawa aktif 

pada bawang putih diharapkan mampu mempertahankan dan mengurangi 

kecepatan penurunan kualitas telur asin. 

 Bawang putih memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 

mikroba, senyawa Allisin yang terkandung dalam bawang putih mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan jamur patogen, selalin 

senyawa seperti eugenol, timoleugenol dan timol karvakro yang juga mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba. (Darmadji dkk, 1994) 

Komponen bawang putih dapat meresap kedalam telur melalui seluruh 

bagian kerabang telur yang memiliki banyak pori dengan bentuk yang tidak 

beraturan. Diduga dengan penambahan bawang putih dalam pembuatan telur asin 

dapat mengurangi kecepatan penurunan kualitas dari telur asin.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian bawang putih terhadap kualitas fisik 

telur asin 

2. Untuk mengetahui level pemberian bawang putih yang optimal (paling baik) 

terhadap sifat fisik telur 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagaimana 

karakteristik dari telur asin yang di berikan bawang putih serta dapat menjadi 

sebuah inovasi baru dalam menciptakan produk – produk berkualitas. 

 


