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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Telur dan Struktur Telur 

Telur adalah salah satu bahan makanan asal ternak yang bernilai gizi 

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

manusia seperti protein dengan asam amino yang lengkap, lemak, vitamin, 

mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi (Suprapti, 2002)..  

Protein telur memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap 

sehingga dijadikan standar untuk menentukan mutu protein dari bahan lain. 

Keunggulan telur sebagai produk peternakan yang kaya gizi juga merupakan suatu 

kendala karena termasuk bahan pangan yang mudah rusak (Winarno dan 

Koswara, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1. Struktur Bagian-Bagian Telur (Sodak, 2011) 

 

2.2 Struktur Telur  

Struktur fisik telur terdiri dari tiga bagian utama yaitu kerabang telur (egg 

shell) ± 12,3%, putih telur (albumen) ± 55,8%, dan kuning telur (yolk) ± 31,9% 

Buckle et al, (1985); Yuwanta (2004). Kuning telur berbatasan dengan putih telur 

dan dibungkus oleh suatu lapisan tipis yang disebut membran vitelin. Menambahkan 

bahwa bagian telur yang paling essensial adalah putih telur (albumen). Buckle et al., 

(1985) menyatakan bahwa posisi kuning telur yang baik adalah di tengah-tengah 
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telur. Posisi kuning telur akan bergeser bila telur mengalami penurunan kualitas. 

Keadaan ini dapat dilihat dengan cara peneropongan.  

Putih telur terdiri dari empat lapisan yang tersusun secara istimewa, yaitu : 

(1) lapisan terluar yang terdiri dari cairan kental yang banyak mengandung serat-

serat musin, (2) lapisan tengah yang terdiri dari anyaman musin yang berbentuk 

setengah padat, (3) lapisan ketiga merupakan lapisan yang lebih encer, dan (4) 

lapisan terdalam yang dinamakan kalazifera yang bersifat kental (Muchtadi dan 

Sugiyono, 1992). 

Kerabang telur bersifat keras, halus, dilapisi kapur dan terikat kuat pada 

bagian luar dari lapisan membran kerabang telur. Kerabang telur mempunyai 

struktur yang berpori-pori (poreus), permukannya dilapisi kutikula dan lemak. 

Didalam kerabang terdapat putih telur yang terletak disebelah luar kuning telur. 

Putih telur terdapat banyak mengandung protein albumen. Antara putih telur dan 

kuning telur dibatasi oleh suatu lapisan tipis yang disebut kalaza (chalazae). 

Kuning telur tersimpan dibagian pusat telur, terbentuk seperti bola (Sugita, 1995). 

Zat gizi dalam telur terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Perbedaan Zat Gizi yang Terkandung pada Putih Telur dan Kuning 

Telur serta kerabang 

Komponen 
Telur Utuh 

(%) 
Putih Telur 

(%) 
Kuning Telur 

(%) 
Kerabang Telur 

(%) 

Air 65,5 88,0 48,0 - 
Protein 11,8 11,0 17,5 - 
Lemak 11,0 0,2 32,5 - 

Abu 11,7 0,8 2,0 96,0 
Sumber : Ensminger (1992) 

2.3 Kandungan Telur  

Komponen kimia telur menurut Panda (1996) tersusun atas air (72,8-

75,6%), protein (12,8-13,4%), dan lemak (10,5-11,8%). Perbedaan komposisi 

kimia antar spesies terletak pada jumlah dan proporsi zat-zat yang dikandungnya. 

 Robert (2004) menambahkan bahwa kualitas internal telur seperti indeks 

kuning telur, warna kuning telur, indeks putih telur dan haugh unit dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti penyimpanan, strain unggas, umur, molting, nutrisi 

pakan dan penyakit. Umumnya dipengaruhi oleh genetik, pakan, dan 

lingkungannya. Komposisi telur ayam ras dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Komposisi Kimia Telur Ayam Ras (dalam 100 g Berat Bahan) 

Komposisi Kimia Telur Utuh Kuning Telur Putih Telur 

Kalori (Kal)  148 361 50 

Air (g)  74 49,9 87,8 

Protein (g)  12,8 16,3 10,8 

Lemak (g)  11,5 31,9 0 

Karbohidrat (g)  0,7 0,7 0,8 

Kalsium (mg)  54 147 6 

Fosfor (mg)  180 586 17 

Vitamin A (SI)  900 2000 0 
Sumber :Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1989) 

2.4 Putih Telur 

Persentase putih telur (albumen) sekitar 58%-60% dari berat telur itu. 

Putih telur terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan kental dan lapisan encer. Lapisan 

kental terdiri atas lapisan kental dalam dan lapisan kental luar. Lapisan kental 

dalam hanya 3% dari volume total putih telur. Lapisan kental dalam ini 

membentuk kalaza yang terpelintir dari membran kuning telur ke arah kerabang 

telur. Kalaza ini berfungsi sebagai tali untuk menahan kuning tetap berada di 

tengah telur. Lapisan kental luar 57% dari total putih telur. Lapisan kental ini 

mengandung protein dengan karakteristik gel yang berhubungan dengan jumlah 

ovomucin protein. Lapisan encer terdiri dari lapisan encer dalam dan lapisan encer 

luar yang masing-masing mewakili 17% dan 23% dari jumlah total volume putih 

telur (Bell dan Weaver, 2002). 

Merujuk pada Badan Standarisasi Nasional (2008) tentang SNI 3926 : 

2008 dikatakan bahwa indeks putih telur merupakan perbandingan antara tinggi 

putih telur dengan diameter rata-rata putih telur kental. Indeks putih telur segar 

berkisar antara 0,050-0,174. Diameter putih telur akan terus melebar sejalan 

dengan bertambah tuanya umur ayam, dengan demikian indeks putih telur pun 

akan semakin kecil. Menurut Silverside and Scott (2000); Yuwanta (2010), 

perubahan pada putih telur ini disebabkan oleh pertukaran gas antara udara luar 

dengan isi telur melalui pori-pori kerabang telur dan penguapan air akibat dari 

lama penyimpanan, suhu, kelembaban dan porositas kerabang telur. Selama 
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penyimpanan, tinggi putih telur kental akan menurun secara cepat, kemudian 

secara lambat.  

Semakin tua umur telur maka diameter putih telur akan semakin lebar 

sehingga indeks putih telur luar dengan isi telur melalui pori-pori kerabang telur 

dan penguapan air akibat dari lama penyimpanan, suhu, kelembaban dan porositas 

kerabang telur (Yuwanta, 2010). Konsumsi protein dapat mempengaruhi kualitas 

putih telur. Kualitas putih telur sebagian besar tergantung pada jumlah ovomucin 

yang disekresi oleh magnum. Ovomucin merupakan bahan utama yang 

menentukan tinggi putih telur dan pembentukan ovomucin tergantung pada 

konsumsi protein (Yuwanta, 2002). 

2.5 Kuning Telur 

Kuning telur merupakan bagian telur terpenting, karena didalamnya 

terdapat bahan makanan untuk perkembangan embrio. Telur yang segar kuning 

telumya terletak ditengah-tengah, bentuknya bulat dan warnanya kuning sampai 

jingga. Kuning telur terbungkus oleh selaput tipis yang sangat kuat dan elastis 

yang disebut membran vitelin. Selain itu, didalam kuning telur tidak terdapat 

bercak daging atau bercak darah kuning telur yang memiliki mutu baik adalah 

bersih dan tidak ada bercak atau noda darah yang menempel dikuning telur (Elias, 

1996). Di samping indeks putih telur, indeks kuning telur merupakan 

perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Menurut 

Badan Standarisasi Nasional (2008) tentang SNI 3926 : 2008 menyatakan bahwa 

indeks kuning telur segar berkisar antara 0,33-0,52.  

Penyimpanan telur dapat menyebabkan terjadinya pemindahan air dari 

putih telur menuju kuning telur sebanyak 10 mg/hari pada suhu 10°C. Tekanan 

osmosis kuning telur lebih besar daripada putih telur, sehingga air dan putih telur 

berpindah menuju ke kuning telur. Indeks kuning telur merupakan perbandingan 

tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur yang diukur setelah dipisahkan 

dari kerabangnya. Indeks kuning telur dipengaruhi oleh protein, lemak, dan asam 

amino esensial yang terkandung dalam ransum, konsumsi protein dapat 

mempengaruhi tinggi kuning telur (Juliambarwati, 2012).    

Buckle et al. (1985) juga menyatakan bahwa indeks kuning telur yang 

normal adalah 0,33-0,52. Antara kuning dan putih telur terdapat lapisan tipis yang 
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elastis disebut membran vitelin dan terdapat khalaza yang befungsi menahan 

posisi kuning telur. Kuning telur memiliki komposisi gizi yang lebih lengkap 

dibandingkan putih telur, yang terdiri dari air, protein, lemak karbohidrat, vitamin 

dan mineral (Haryono, 2000). 

Kusumawati dkk. (2012) menyatakan bahwa semakin lama telur segar 

disimpan maka nilai indeks kuning telur akan semakin menurun. Hal ini 

disebabkan karena selama penyimpanan terjadi penguapan CO2 dan H2O yang 

cukup tinggi pada kuning telur sehingga berpengaruh pada peningkatan pH 

kuning telur yang menyebabkan diameter kuning telur semakin membesar. 

Pemindahan air tersebut tergantung pada kekentalan putih telur. Kuning telur akan 

menjadi semakin lembek, sehingga indeks kuning telur akan menurun, kemudian 

membran vitelin akan rusak dan menyebabkan kuning telur pecah.  

Menurut Yuwanta (2010), indeks kuning telur akan menurun dari 0,45 

menjadi 0,30 apabila disimpan selama 25 hari pada suhu 25°C. Masa simpan telur 

yang terlalu lama dengan suhu penyimpanan di atas 25°C akan menyebabkan 

kuning telur semakin besar, sehingga indeks kuning telur pun semakin kecil. 

Komposisi perbedaan telur ayam ras dengan  telur lainnya dapat dilihat pada 

Tabel 2.3 

Tabel 2.3. Komposisi Perbedaan Telur Ayam Ras dengan Telur lain. 

Zat Gizi Telur Puyuh Telur Ayam Telur Bebek 

Energi (kkal) 158 143 185 

Protein (g) 13,05 12,58 12,81 

Lemak (g) 11.09 9,94 13,77 

Karbohidrat (g) 0,41 0.77 1,45 

Kalsium(mg) 64 53 64 

Kolestrol 844 423 884 

 (mg) 13 12 17 

Kalium/K (mg) 132 134 222 

Vitamin B12 (mkg) 1,58 1,29 5,40 

Vitamin A (IU) 543 487 674 

 Vitamin E (mg) 1,08 0,97 1,34 

Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1979)  
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2.6 Eceng Gondok (Eichornia crassipes)  

Eceng gondok merupakan tumbuhan yang mengambang dipermukaan air, 

memiliki daun yang tebal dan gelembung yang membuatnya mengapung (Muladi, 

2001). Gangguan yang diakibatkan oleh tanaman eceng gondok adalah dapat 

menyebar di area yang luas dan menutupi permukaan air, dapat mengurangi 

cahaya yang masuk ke dalam badan air yang mengakibatkan berkurangnya 

kandungan oksigen terlarut yang ada dalam air (Muladi, 2001). Eceng gondok 

dapat memberikan manfaat bagi manusia, terutama bila kepentingan manusia 

terhadap tumbuhan tersebut bersifat subjektif.  

Menurut Sukman dan Yakup (2002) manfaat tanaman eceng gondok yaitu 

dapat menambah kesuburan tanah terutama dalam hal bahan organik, sebagai 

bahan industri kertas, sebagai medium penanaman jamur merang, Sebagai 

penghasil biogas dan bahan kerajinan. Klasifikasi tanaman eceng gondok 

(Eichornia crassipes) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  (Plantae), Divisi (Magnoliophyta), Kelas (Liliopsida), Ordo         

(Commelinales),  Family (Pontederiaceace), Genus (Eichornia kunth), Spesies        

(Eichornia crassipes). Tanaman eceng gondok dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   Gambar 2.2 Eceng Gondok (Kawengian, 2011) 
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 Eceng gondok juga sering dianggap merupakan tumbuhan pengganggu, 

merusak pemandangan dan tidak mempunyai nilai ekonomis atau tidak berfungsi 

(Mirawati 2007).  Padahal manfaat daun eceng gondok dapat menghasilkan jenis 

kerajinan yang bernilai ekonomis, baik, layak dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup (Hidayatullah 2011). Bagi sebagian kalangan yang bisa melihat peluang 

usaha, eceng gondok justru merupakan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar untuk membuat kerajianan, pengawetan pada telur bahkan 

banyak manfaat lainnya (Sittadewi 2007). 

Eceng gondok yang selama ini dikenal sebagai gulma air yang 

mengganggu dan sulit dibasmi ternyata mempunyai kandungan protein yang 

cukup tinggi yaitu antara 12-18 % serta kandungan asam amino cukup lengkap 

dalam (Bayyinatul et al., 2012). Eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak non ruminansia.  

Nina dan Askar (2011) menyatakan bahwa pemberian eceng gondok 

terhadap ayam petelur tidak merugikan baik terhadap produksi maupun kualitas 

telurnya. Pemberian daun eceng gondok sampai dengan 12% sebagai pengganti 

dedak dalam ransum secara menyeluruh tidak menyebabkan gangguan yang 

merugikan baik terhadap produksi telur maupun konsunsi ransum. 

Di Minahasa, eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai menu makanan. 

Warga Minahasa membrantas eceng gondok dengan cara mengelolah sebagai 

bahan makanan (Kawengian, 2011).  

 


