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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Telur adalah salah satu bahan makanan asal ternak yang bernilai gizi 

tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.  

Telur dibiarkan dalam suhu ruang hanya tahan 10-14 hari, setelah waktu tersebut 

telur akan mengalami penurunan kualitas. Hilangnya CO2 melalui pori-pori kulit 

telur menyebabkan perubahan fisik dan kimia. Salah satu cara untuk mengatasi 

terjadinya kerusakan maka dilakukan pengawetan agar nilai gizinya tetap tinggi, 

tidak berubah rasa, tidak berbau busuk dan warna isinya tidak pudar. Pengawetan 

dapat dilakukan dengan cara kering, perendaman, penutupan kulit dengan bahan 

pengawet dan penyimpanan dalam ruangan pendingin. Pengawetan dilakukan 

dengan merendam telur segar dalam berbagai larutan seperti air kapur, larutan air 

garam dan penyamak nabati yang mengandung tanin. Tanin dapat ditemukan pada 

semua jenis tumbuhan hijau di seluruh dunia, baik tumbuhan tingkat tinggi 

maupun tingkat rendah dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Di 

Indonesia sumber tanin antara lain diperoleh dari jenis bakau-bakauan atau dari  

tanaman industri seperti akasia (Acacia sp.), ekaliptus (Eucalyptus sp.), pinus 

(Pinus sp.) dan daun jambu biji (Psidium guajava) (Lestari dkk.,2013). 

Salah satu metode pengawetan yang dapat digunakan untuk 

mempertahankan daya simpan telur adalah pengawetan telur tertutup. Pada 

umumnya pengawetan telur tertutup terdiri atas penyimpanan telur dalam lemari 

pendingin, pengepakan kering dengan abu, batu bata dan garam, pencelupan telur 

dengan air garam, ekstrak daun jambu biji, minyak kelapa, parafin dan larutan teh, 

serta pemanasan sekilas dengan air hangat. Pengawetan telur tertutup dapat 

dilakukan oleh masyarakat karena prosesnya mudah, tidak memerlukan bahan dan 

peralatan yang mahal. Masyarakat modern pada umumnya mempertahankan daya 

simpan telur dengan metode pendinginan di dalam lemari pendingin. Namun 

demikian, tidak semua orang memiliki lemari pendingin, sehingga mereka 

umumnya memilih metode pengawetan lainnya. 
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 pengawetan telur yang mudah dilakukan masyarakat tanpa mengubah rasa 

dari telur adalah  perendaman telur ayam ras dengan ekstrak eceng gondok. Eceng 

gondok (Eichornia crassipes) adalah tumbuhan yang mengambang yang dapat 

menutupi permukaan air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat sering dianggap 

gulma di perairan, karena dapat menutupi permukaan danau dalam waktu singkat 

sehingga mengganggu aktivitas dalam air. Ketersediaannya yang melimpah 

membuat tanaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang 

bermanfaat. 

Eceng gondok yang tumbuh liar dipermukaan air dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan kerajinan, biogas dan pakan ternak unggas. Eceng gondok 

merupakan salah satu tumbuhan yang mengandung tanin (penyamak nabati) 

terutama pada bagian daunnya, sehingga dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan 

pengawet untuk mempertahankan kualitas telur. Tanin dapat merubah sifat 

kerabang telur menjadi impermeable atau mengurangi permeabilitas kerabang 

telur, sehingga menghambat keluarnya air dan gas-gas dari dalam telur dan juga 

menghambat masuknya mikroba dalam telur (Rohana, 2000). Penentuan kualitas 

telur dapat ditentukan secara objektif dengan mengukur penyusutan bobot telur, 

kedalaman kantung udara, indeks kuning telur, haugh unit, dan pH.  

Johnly dan Suryanto (2010), telah melakukan penelitian untuk 

menentukan kandungan fenolik, flavonoid, dan tanin pada eceng gondok. Hasil 

menyebutkan bahwa total fenolik daun eceng gondok 26,327 mg/kg, batang 600 

mg/kg, akar 1300 mg/kg. Total flavonoid daun eceng gondok 3,3 mg/kg, batang 

1,0 mg/kg, akar 1,3 mg/kg. Total tanin daun eceng gondok 25,300 mg/kg, batang 

300 mg/kg, akar 1400 mg/kg. 

 Kualitas telur ayam ras jika dibiarkan dalam suhu ruang tidak akan 

bertahan lama. Perendaman dengan ekstrak daun eceng gondok diharapkan dapat 

mempertahankan masa simpan dan kualitas telur ayam ras, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan daun eceng gondok 

(Eichornia crassipes) sebagai alternatif pengawetan telur.  

 Oleh karena itu pada penelitian ini akan dikaji lebih dalam lagi mengenai 

pemanfaatan daun eceng gondok (Eichornia crassipes) sebagai alternatif 

pengawetan telur ayam ras sehingga menghasilkan telur yang dapat bertahan lebih 
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lama dan berkualitas baik. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian 

dengan judul”Pengaruh Lama Perendaman dan Penyimpanan Telur Ayam Ras 

yang Diawetkan dengan Ekstrak Daun Eceng Gondok (Eichornia crassipes)”.  

  

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman telur 

ayam ras dalam ekstrak daun eceng gondok pada level dan lama 

penyimpanan berbeda. 

2. Penelitian ini adalah untuk mengetahui level konsentrasi ekstrak eceng 

gondok dan lama penyimpanan terbaik terhadap kondisi fisik telur ayam 

ras. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat 

umum tentang  metode pengawetan telur dengan menggunakan ekstrak daun 

eceng gondok (Eichornia crassipes) dengan lama perendaman dan lama 

penyimpanan. 

1.4. Hipotesis  

Perendaman telur ayam ras dengan menggunakan ekstrak daun eceng 

gondok mampu mempertahankan berat telur, nilai indeks kuning telur, indeks 

putih telur, pH telur dan nilai haugh unit  telur ayam ras yang disimpan selama 35 

hari pada suhu ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


