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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang kaya gizi, antara lain 

protein, lemak, vitamin dan mineral (Yuwanta, 2010). Menurut Soekarto (2013), 

telur merupakan bahan pangan alami kategori pangan hewani yang mempunyai 

suatu susunan biologi yang utuh yang dihasilkan dari peternakan jenis unggas 

petelur. Sumber yang sama menyatakan bahwa dalam kondisi utuh, telur dapat 

disimpan selama 14-28 hari pada suhu kamar, namun menurut Protais et al. 

(1989) dalam Yuwanta (2010), telur ayam dapat bertahan sampai dengan 102 hari 

pada suhu 1°C dengan kelembaban 90%. Umumnya, salah satu kerusakan telur 

dapat disebabkan karena terjadinya penguapan kadar air melalui pori-pori kulit 

telur (Yuwanta, 2010). Hal ini dapat berakibat berkurangnya bobot telur, 

perubahan komposisi kimia dan terjadinya pengenceran isi telur (Soeparno dkk., 

2011). 

Telur yang mudah rusak dapat diatasi melalui pengawetan. Hal ini bertujuan 

agar nilai gizi telur tetap tinggi, tidak berubah rasa, tidak berbau busuk dan warna 

isinya tidak pudar. Pengawetan telur dapat dilakukan dengan cara kering, 

perendaman, penutupan kulit dengan bahan pengawet dan penyimpanan dalam 

ruangan pendingin. 

Menurut Soekarto (2013), perendaman telur bertujuan untuk menutup pori-

pori kulit telur sehingga isi telur tidak terkontaminasi oleh mikroorgnisme 

pembusuk. Sifat telur yang mudah dan cepat rusak harus diupayakan cara untuk 

menyimpannya lebih lama. Menurut Yuwanta (2010), pengawetan telur dalam 

bentuk utuh berarti menutup pori-pori atau lubang-lubang yang sangat halus pada 
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kulit telur. Penutupan pori-pori tersebut bertujuan agar gas dan air tidak keluar 

dari dalam telur, selain itu telur tidak mudah dimasuki mikroba. 

Soeparno dkk. (2011) menambahkan bahwa salah satu cara 

mempertahankan mutu telur supaya dapat tahan lama adalah dengan cara 

melakukan perendaman atau pelapisan dengan cairan, seperti air kapur, larutan air 

garam dan filtrat atau penyamak nabati yang mengandung tanin. Menurut 

Hajrawati dan Aswar (2011) dan Hayati dkk. (2010), tanin diharapkan sebagai zat 

penyamak pada kerabang telur, sehingga mengurangi penguapan air pada telur 

dan mencegah bakteri pembusuk masuk ke dalam pori-pori telur. 

Menurut Carter et al. (1978), tanin dapat dijumpai pada semua jenis 

tumbuhan hijau, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan 

kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Sumber yang sama menyatakan bahwa 

sumber tanin di Indonesia dapat diperoleh dari jenis bakau-bakauan atau beragam 

jenis hutan tanaman industri seperti Acacia sp., Eucalyptus sp., Pinus sp. dan 

Psidium guajava. Adi (2008) dan Septiatin (2009) menambahkan bahwa kulit dan 

daun manggis (Garcinia mangostana L) serta kulit, daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L) dan sirih (Piper betle L.) juga mengandung senyawa tanin. 

Menurut Soekarto (2013), tanin akan bereaksi dengan protein yang terdapat 

pada kulit telur yang mempunyai sifat menyerupai kolagen kulit hewan sehingga 

terjadi proses penyamakan kulit berupa endapan berwarna coklat yang dapat 

menutup pori-pori kulit telur tersebut menjadi impermeable (tidak dapat tembus) 

terhadap gas, udara, penguapan air dan hilangnya karbondioksida pada kulit telur 

dapat dicegah sekecil mungkin. Silondae dan Ulpah (2015) menambahkan bahwa 
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dengan adanya kandungan protein yang berikatan dengan tanin sehingga 

penguapan air dapat dikurangi, dengan demikian telur dapat disimpan lebih lama.  

Berdasarkan penelitian Hajrawati dan Aswar (2011) diperoleh hasil 

penggunaan larutan daun sirih (Piper betle L.) dapat memperpanjang dan 

mempertahankan kualitas interior telur ayam ras yang meliputi susut bobot, nilai 

pH dan nilai haugh unit. Penelitian tersebut menghasilkan penggunaan 

konsentrasi 30% larutan daun sirih dapat memperpanjang dan mempertahankan 

kualitas interior telur ayam ras selama penyimpanan 28 hari. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan penelitian yang 

berjudul “Kualitas Kimia Telur Ayam Ras yang Direndam Larutan Daun Sirih 

(Piper betle L.) sebagai Bahan Pengawet dengan Level dan Lama Penyimpanan 

yang Berbeda.” 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas kimia 

(kadar air, kadar protein kasar, kadar lemak kasar dan kadar abu) telur ayam ras 

selama perendaman menggunakan larutan daun sirih. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang 

pemanfaatan daun sirih untuk mengetahui kulitas kimia telur ayam ras (kadar air, 

kadar protein kasar, kadar lemak kasar, dan kadar abu) yang direndam dengan 

level (15%, 30%, dan 45%). 
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1.4. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah level larutan daun sirih 

(15%, 30%, dan 45%) sebagai bahan pengawet dapat mempertahankan kualitas 

kimia telur ayam ras (kadar air, kadar protein kasar, kadar lemak kasar dan kadar 

abu) dengan lama penyimpanan yang berbeda (0, 14 dan 28 hari).  

 


