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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Struktur, Komposisi, dan Kualitas Telur 

 Telur adalah salah satu bahan makanan hasil ternak unggas yang bergizi 

tinggi dan bermanfaat untuk pemenuhan gizi masyarakat. Telur merupakan 

sumber protein yang mudah diperoleh. Protein tersebut terdapat di dalam kunign 

telur dan putih telur (Sarwono, 1995). 

 Secara umum, struktur telur tersusun atas kerabang (kulit telur), putih telur 

(albumen) dan kuning telur (yolk). Proposi dari masing – masing komponen 

penyusun sedikit berbeda diantara spesies, strain, berat telur, musim dan umur 

induk. Itik tersusun atas kerabang 12.0%, putih telur 52.6% dan kuning telur 

35.4%, sedangkan telur ayam mempunyai proposi kerabang 12.3%, putih telur 

55.8% dan kuning telur 31.9% (Romanoff dan Romanoff, 1963).Telur juga 

merupakan makanan yang mempunyai zat makanan atau nilai gizi yang seimbang 

dan mudah dicerna. Secara umum, telur mempunyai nilai gizi yaitu air 66% dan 

bahan kering 34%, protein 12.8 – 13.4%, lemak 10.5 – 11.8%, karbohidrat 0.3 – 

1.0% dan abu 0.8 – 1.0% (Stadelman dan Cotteril 1977). 

 Struktur dan komposisi telur itik tidak berbeda dengan telur lainnya. Telur 

segar secara umum mengandung bahan utama yang terdiri dari air, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral. Telur terdiri dari kerabang telur, putih telur, 

dan kuning telur. 

 Berdasarkan bobot telur, perbandingan antara ketiga komposisi tersebut 

adalah 12,0% kerabang telur ; 52,6% putih telur ; dan 35,4% kuning telur 

(Campbell dan Lasley, 1977). Perbedaan komposisi kimia antar spesies terutama 

terletak pada jumlah dan proporsi zat-zat yang dikandungnya yang dipengaruhi 

oleh keturunan, makanan, dan lingkungan. secara umum berat telur itik berkisar 

antara 70 – 80 gram dapat dilihat bentuk fisik oval dengan ujung satunya yang 

tumpul dan satu runcing, warna kulit telur hijau, keadaan kulit telur yang masih 

utuh dan halus (Suharno, 1999). Menurut Romanoff dan Romanoff (1963) serta 

Buckle et all., (1985), penyusutan berat telur disebabkan terjadinya penguapan air 

selama penyimpanan, terutama pada bagian putih telur dan sebagian kecil oleh 
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penguapan gas – gas seperti CO2, NH3, N2, dan H2S akibat degradasi komponen 

organik telur.  

 Kualitas telur yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi garam 

dan lama perendaman telur dalam larutan garam. Hasil penelitian Sahat (1999), 

membuktikan bahwa kosentrasi garam dan lama perendaman memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap karakteristik telur asin terutama kadar 

protein dan kadar garam. Telur itik memiliki kualitas lebih baik bila dibandingkan 

dengan telur ayam karena mangandung protein, kalori, dan lemak lebih tinggi. 

Disamping keunggulan tersebut, telur itik juga memiliki sifat mudah rusak. 

Kerusakan tersebut disebabkan adanya kontaminasi pada kulit telur oleh 

mikroorganisme yang berasal dari kotoran maupun yang ada pada kandang 

(Kautsar, 2004). 

Nilai pH, putih telur segar memiliki nilai pH antara 7,6 – 7,9 dan akan 

terus meningkat sampai sekitar 9,7 sejalan dengan bertambahnya umur telur. 

Peningkatan nilai pH ini akibat penguapan karbondioksida (CO2) dari dalam telur 

melalui pori – pori kerabang telur. Nilai pH putih telur dipengaruhi oleh 

keseimbangan karbondioksida terlarut, ion karbonat dan ion bikarbonat dan 

protein. Kuning telur segar mempunyai nilai pH ± 6,00 tetapi akan meningkat 

menjadi 6,4 – 6,9 sejalan dengan lamanya penyimpanan (Stadelman dan Cotteril, 

1977). Terjadinya perubahan berat jenis sebagai akibat terurainya garam-garam 

bikarbonat menjadi CO2 dan H2O. Kondisi ini dapat ditandai dengan semakin 

besarnya rongga udara (air cell) dan semakin encernya putih telur (albumin) 

(Idris, 1984). Sedangkan nilai BJ telur segar, yaitu 1.08 – 1.09 (Romanoff dan 

Romanoff, 1963). Sedangkan rataan nilai BJ telur perlakuan, baik metode 

pengasinan maupun konsentrasi natrium nitrit berkisar 1.06 – 1.08.  

Susut bobot, pada umumnya, semakin lama waktu pemasakan semakin 

besar kadar cairan telur hingga mencapai tingkat yang konstan. Susut bobot 

merupakan indikator nilai nutrisi dan nilaigizi yang terurai akibat pemasakan. 

Faktor yang mempengaruhi susut bobot adalah suhu, lama pemasakan, bentuk 

ukuran telur. 
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Tabel 1. Kandungan nilai gizi telur dari berbagai jenis unggas (%) 

 

Nilai Gizi 

Unggas 

Ayam 

(51,6 gram)* 

Bebek 

(66,6 gram)* 

Angsa 

(177,0 gram)* 

Air 

Bahan kering 

73,6 % 

26,4 % 

69,7 % 

30,3 % 

70,6 % 

29,4 % 

Bahan Organik 

- Protein 

- Lemak 

- Karbohidrat 

25,6 

12,8 

11,8 

1,0 

29,3 

13,7 

14,4 

1,2 

28,2 

14,0 

13,0 

1,2 

Bahan Anorganik 0,8 1,0 1,2 

*rata – rata berat isi telur setiap spesies 

Sumber : Romanoff and Romanoff, (1963) 

 

2.2 Pengasinan Telur 

 Untuk mengurangi kerusakan telur itik selama penyimpanan dan sekaligus 

meningkatkan nilai ekonominya dilakukan upaya pengasinan (Sarwono, 1995). 

Pengasinan telur umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam 

larutan garam dan pemeraman oleh adonan campuran garam dengan tanah liat, 

atau abu gosok atau bubuk bata merah (Sahroni, 2003). 

 Bentuk olahan telur itik yang sampai sekarang paling dikenal dan paling 

digemari oleh masyarakat Indonesia adalah telur asin. Telur asin merupakan telur 

yang diawetkan dengan cara penggaraman. Tujuan utama dari proses pengasinan 

telur ini selain membuang rasa amis dan menciptakan rasa yang khas adalah untuk 

memperpanjang masa simpan telur (BPS, 2005). 

 Umumnya lama proses pengasinan yang dilakukan dalam pembuatan telur 

asin adalah 14 hari. Cara ini didapat dari pengalaman pendahulu yang telah turun 

– temurun membuat telur asin dengan lama pemeraman 14 hari. Idris (1984) 

menyatakan bahwa lama pemeraman kedalam pembuatan telur asin adalah 10 – 

15 hari, sedangkan Afriani dan Lukman (1998) dalam Suryatno, et al. (2012) yang 

melakukan pemeraman secara bertahap mulai dari 7 hari, 10 hari, dan 13 hari, 

menyatakan bahwa lama pemeraman antara 10 dan 13 hari tidak terlalu berbeda 

keasiannya. Sedangkan proses pengasinan dengan larutan garam jenuh 

memerlukan waktu sekitar 7 – 10 hari (Suprapti, 2002 dalam Sultoni, 2004). 
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 Keunggulan pembuatan telur asin dengan cara perendaman adalah 

prosesnya lebih singkat, sangat mudah dan prktis dilakukan, namun kualitas telur 

asin yang dihasilkan kurang baik (Astawan, 2005). Menurut Suprapti (2002) telur 

asin dengan metode perendaman dalam larutan garam jenuh akan memiliki putih 

telur yang berlubang – lubang (keropos). 

 

2.3 Bawang putih dan Khasiatnya 

 Garlic atau bawang putih telah digunakan sebagai obat dalam herbal 

medicine sejak ribuan tahun yang lalu. Sekitar tahun 460 sebelum Masehi 

khasiatnya telah dipuji oleh Hippocrates dan pada tahun 384 sebelum Masehi oleh 

Aristoteles. Saat Perang Dunia tahun 1914 – 1918 bawang putih digunakan oleh 

tentara Perancis untuk mengobati luka, dan pada serangan wabah penyakit mulut 

dan kuku pada tahun 1968 para istri petani di Cheshire percaya bahwa bawang 

putih dapat berkhasiat melindungi ternak mereka dari wabah penyakit tersebut 

(Sunarto dan Susetyo, 1995). 

 Bawang putih termasuk klasifikasi tumbuhan berumbi lapis atau siung 

yang bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak sampai 

setinggi 30 – 75 cm, mempunyai batang semu yang berbentuk dari pelepah – 

pelepah daun. Helaian daunnya mirip pita, berbentuk pipih dan memanjang. Akar 

bawang putih terdiri dari serabut – serabut kecil yang berjumlah banyak. Setiap 

umbi bawang putih terdiri dari sejumlah anak bawang (siung) yang setiap siungny 

terbungkus kulit tipis berwarna putih. Bawang putih yang semula merupakan 

tumbuhan daerah dataran tinggi, sekarang di Indonesia, jenis tertentu 

dibudidayakan di dataran rendah. Bawang putih berkembang baik pada ketinggian 

tanah berkisar 200 – 250 meter di atas permukan laut (IPTEKnet, 2005). 

 Bawang putih sebenarnya berasal dari Asia Tengah, di antaranya Cina dan 

Jepang yang beriklim subtropik. Dari sini bawang putih menyebar ke seluruh 

Asia, Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia. Di Indonesia, bawang putih dibawa 

oleh pedagang Cina dan Arab, kemudian dibudidayakan di daerah pesisir atau 

daerah pantai. Seiring dengan berjalannya waktu kemudian masuk ke daerah 

pedalaman dan akhirnya bawang putih akrab dengan kehidupan masyarakat 

Indonesia. Peranannya sebagai bumbu penyedap masakan modern sampai 
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sekarang tidak tergoyahkan oleh penyedap masakan modern yang banyak kita 

temui di pasaran yang dikemas sedemikian menariknya (Syamsiah dan Tajudin., 

2003). 

 Bawang putih bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung unsur-unsur 

aktif, memiliki daya bunuh terhadap bakteri, sebagai bahan antibiotik, 

merangsang pertumbuhan sel tubuh, dan sebagai sumber vitamin B1. Selain itu, 

bawang putih mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi, dan mengandung sejumlah 

komponen kimia yang diperlukan untuk hidup manusia. Dewasa ini, bawang putih 

dimanfaatkan sebagai penghambat perkembangan penyakit kanker karena 

mengandung komponen aktif, yaitu selenium dan germanium (AAK, 1998). 

 Zat-zat kimia yang terdapat pada bawang putih adalah Allisin yang 

berperan memberi aroma pada bawang putih sekaligus berperan ganda membunuh 

bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif karena mempunyai gugus asam 

amino para amino benzoat, Sedangkan Scordinin berupa senyawa kompleks 

thioglosida yang berfungsi sebagai antioksidan (Yuwono, 1991). 

 Daya antibiotika bawang putih bekerja ke seluruh tubuh, bukan hanya 

ditempat yang sakit. Sebagai antibiotik alami, bawang putih bisa dimakan 

langsung dalam bentuk mentah, bisa pula direbus terlebih dahulu atau 

dicampurkan ke dalam masakan. Bawang putih digunakan sebagai obat dalam 

seperti : mengurangi kadar kolesterol dalam darah, mencegah serangan jantung, 

menstabilkan sistem pencernaan yang terganggu, meningkatkan daya tahan tubuh, 

mengobati nyeri sendi, menghambat penuaan sel otak, mengurangi gejala diabetes 

melitus, asma dan lain sebagainya. Sebagai obat luar digunakan untuk mengobati 

jerawat, bisul, sakit gigi, infeksi jamur pada kaki, infeksi telinga, mengobati panu, 

kadas, kurap dan lain sebagainya (Syamsiah dan Tajudin., 2003). 

 


