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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telur 

Menurut Yuwanta (2010), telur merupakan sel telur (ovum) yang tumbuh 

dari sel induk (oogonium) di dalam indung telur (ovarium). Telur bagi unggas 

atau hewan yang menghasilkannya merupakan alat yang digunakan untuk 

berkembang biak. Telur juga merupakan salah satu bahan makanan asal hewan 

yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan 

oleh tubuh seperti protein, mineral dan vitamin serta memiliki daya cerna yang 

tinggi  (Silondae, 2015).  

Singh and Heldman (2009); Yuwanta (2004); Hartono dan Isman (2010) 

menyatakan bahwa telur memiliki struktur yang khusus karena telur mengandung 

komponen zat gizi yang cukup tinggi khususnya protein dan lemak. Telur terdiri 

dari tiga komponen zat penyusun yaitu putih telur (albumen), kuning telur (yolk) 

dan kerabang (sheel). Saleh dkk. (2012) menambahkan bahwa bagian telur yang 

paling essensial adalah putih telur (albumen) yang banyak mengandung air dan 

protein yang berfungsi untuk peredam getaran pada telur. Albumen dan yolk 

merupakan cadangan makanan yang disiapkan bagi embrio. Bagian terluar dari 

telur dilapisi dengan kerabang yang berfungsi sebagai pelindung terhadap 

gangguan fisik serta sebagai tempat pertukaran gas (respirasi). Penampang 

melintang telur disajikan pada Gambar 2.1. Perbandingan putih telur, kuning telur 

dan kerabang telur ayam ras dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.  
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Gambar 2.1. Penampang dan Komponen Telur 
(Sumber : Hartono dan Isman, 2010) 

Tabel 2.1. Perbandingan Putih, Kuning dan Kerabang Telur Ayam Ras 

Komponen Penyusun  

Telur 

Berat Rata-Rata 

Tiap Telur (g) 

Persentase dari 

Seluruh Telur (%) 

Putih telur 

Kuning telur 

Kerabang 

Bagian yang dapat dimakan 

33,0 

18,5 

6,0 

51,5 

57 

32 

11 

89 
Sumber : Soeparno dkk. (2011)  

Kerabang telur mempunyai struktur yang berpori-pori (poreus). 

Permukaannya dilapisi kutikula dan lemak. Di dalam kerabang terdapat putih telur 

yang terletak di sebelah luar kuning telur. Putih telur banyak mengandung protein 

albumin. Antara putih telur dan kuning telur dibatasi oleh suatu lapisan suatu 

lapisan tipis yang disebut kalaza (chalazae). Kuning telur tersimpan di bagian 

pusat telur, bersbentuk seperti bola (Hy-Line International, 2013).  

Saleh dkk. (2012) menambahkan bahwa kuning telur merupakan emulsi 

lemak dalam air yang mengandung 50% bahan kering. Berat kuning telur 

mencakup sepertiga bagian dari berat telur utuh. Putih telur merupakan cairan 

yang tidak berwarna, mengandung air dan merupakan bagian terbesar dari telur. 

Putih telur mengandung air hingga 88% dari berat total  putih telur dan protein 

lebih dari 80% berat kering. Kerabang telur merupakan lapisan berkapur yang 

menyusun 11% dari berat telur utuh. Perbedaan zat gizi yang terkandung pada  
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Menurut Ensminger (1992) dan Yuwanta (2010), telur akan mengalami 

perubahan isi yang terus-menerus, sehingga kualitas telur akan menurun. 

Soeparno dkk. (2011) menyatakan bahwa penurunan kualitas telur selama 

penyimpanan adalah berkurangnya berat telur dan timbulnya bau busuk terutama 

jika telur telah rusak.  

Secara spesifik penurunan kualitas telur dapat dilihat dengan ciri-ciri khas 

pada masing-masing bagian telur (Soeparno dkk., 2011), yakni : (1) ruang udara 

tambah lebar, (2) volume kuning telur berkurang, pH bertambah besar, kadar 

fosfor berkurang, kadar amoniak bertambah, letak kuning telur bergeser, (3) kadar 

air putih telur berkurang, (4) keadaan kulit telur biasanya timbul bintik-bintik, 

warnya cenderung berubah. 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. Putih telur dan kuning telur serta kerabang 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2.  Komposisi Kimia Telur 

Komponen 

kimia (%) 

Telur utuh Putih telur Kuning telur Kerabang telur 

Persentase telur utuh (%) 

100 58 31 11 

Air 

Protein 

Lemak 

Abu 

65,5 

11,8 

11,0 

11,7 

88,0 

11,0 

0,2 

0,8 

48,0 

17,5 

32,5 

2,0 

- 

- 

- 

96,0 

Total 100,0 100,0 100,0 96,0 
Sumber : Ensminger (1992) 
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2.2. Kualitas Kimia Telur 

Menurut Soeparno dkk. (2011), kualitas telur diartikan sebagai mutu telur. 

Terkait dengan mutu telur tersebut, sumber yang sama membatasinya dengan 

kualitas telur bagian luar dan dalam. Bagian luar telur berupa kerabang atau 

cangkang telur sedangkan bagian dalam telur terdiri atas putih telur dan kuning 

telur. 

Menurut Yuwanta (2010), telur merupakan bahan pangan yang mengandung 

protein cukup tinggi dengan susunan asam amino lengkap. Selain itu, telur juga 

mengandung lemak tak jenuh, vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh dan 

sangat mudah dicerna.  

Menurut Soeparno dkk. (2011), telur mengandung hampir semua zat 

makanan yang diperlukan manusia seperti lemak, protein, vitamin, dan mineral. 

Komposisi kimia telur ayam terdiri dari air sekitar 73,60%, protein 12,80%, lemak 

11,80%, karbohidrat 1,00% dan komponen lainnya 0,80%. Telur juga 

mengandung 10 macam asam amino esensial dari 18 macam asam amino esensial 

yang ada (Kusnadi, 2007). 

2.2.1. Kadar Air 

Menurut Soekarto (2013), air merupakan komponen terbesar (±75%) dalam 

telur, dan dari segi gizi, kandungan air dalam telur dianggap kurang berarti. 

Namun, sebagai komponen dari produk pangan hewani segar, kandungan air 

memiliki peranan sangat penting terutama pada sifat-sifat fungsional dan 

peranannya pada beberapa senyawa bioaktif dalam isi telur. Berbagai sifat dan 

fungsional isi telur hanya dapat diekspresikan beserta kandungan airnya atau 

adanya cukup lingkungan air. 
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Kandungan terbesar dari telur adalah air, terutama sangat besar pada bagian 

putih telur, yaitu 88%. Hal ini menyebabkan isi telur berbentuk cair dan dapat 

mengalir pada waktu masih mentah. Lapisan kental pada bagian kuning telur juga 

mengandung air sangat tinggi (Soeparno dkk., 2011).  

Senyawa protein ovomusin yang berbentuk serat yang menentukan tingkat 

kekentalannya dan mampu menyerap air sangat banyak. Bagian kuning telur juga 

mengandung air cukup tinggi, sekitar 50%, dan berperan dalam pembentukan 

struktur emulsi bagian kuning telur, yang juga menentukan kekentalan lapisan 

kuning telur (Yuwanta, 2010).  

2.2.2. Protein   

Menurut Soeparno dkk. (2011), protein disusun dari asam-asam amino 

esensial dan non esensial yang terikat satu dengan yang lainnya. Protein telur 

merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Kandungan protein 

pada sebutir telur lebih banyak terdapat pada kuning telur yaitu 16,60%, putih 

telur hanya 10,60% per butir telur yang berbobot 50 gram.  

Protein terdapat dalam setiap bagian telur yaitu putih telur, kuning telur, 

membran viteline, selaput kerabang dan kerabang. Protein dalam telur terbagi 2 

kelas yaitu protein sederhana dan protein  terkonjugasi (protein berkombinasi 

dengan karbohidrat dan fosfor). Protein pada yolk adalah ovolitelin dan ovovitelin 

dengan perbandingan 4 : 4. Ovovitelin termasuk fosfoprotein atau protein yang 

mengandung fosfor dalam yolk, sedangkan ovolitelin mengandung sedikit fosfor, 

tetapi mengandung sulfur agak tinggi yaitu sepertiga dalam yolk (Saleh dkk., 

2012). 
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Menurut Islam et al. (2001), protein pada putih telur terdiri dari lima jenis 

yaitu: ovalbumin, ovomucoid, ovomucin, ovoconalbumin dan ovoglobulin. 

Soeparno dkk. (2001) menambahkan bahwa protein juga terdapat pada selapaut 

vitelin yang mengandung keratin. Protein terdapat pada selaput kerabang berupa 

ovokeratin dan pada kerabang terdapat protein matriks (serabut-serabut protein). 

2.2.3. Lemak  

Lemak pada umumnya terdapat dalam kuning telur dengan jumlah yang 

bervariasi yaitu sekitar 32-36% dari berat kuning telur. Variasi lemak dipengaruhi 

oleh strain dan pakan yang diberikan. Lemak pada kuning telur terdiri dari 34% 

asam lemak jenuh yaitu palmitat, stearat dan miristat. Lemak tak jenuh sekitar 

66% yang terdiri dari asam oleat, asam linoleat dan asam linolenat (Soeparno 

dkk., 2001).  

2.2.4. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral 

yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan 

anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur 

mineral juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat 

menunjukan total mineral dalam suatu bahan pangan (Astuti, 2011). 

Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar tetapi 

komponen anorganiknya tidak, karena itulah disebut sebagai kadar abu. Penentuan 

kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk 

menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui jenis bahan yang 

digunakan, dan sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan 

(Soeparno dkk., 2011). 
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Menurut Soekarto (2013), kandungan abu dan komposisinya tergantung 

pada macam bahan dan cara pengabuannya. Sumber yang sama menyatakan 

bahwa kadar abu memiliki hubungan dengan kandungan mineral dari suatu bahan 

pangan. Mineral itu sendiri dapat dibedakan atas 2 macam, yakni 1) garam-garam 

organik dan 2) garam-garam anorganik. 

Kadar abu telur ayam utuh sekitar 11,7%; abu putih telur sekitar 0,8% dan 

abu kuning telur sekitar 2% (Ensminger, 1996). Menurut Woodard et al. (1973) 

dan Samosir (1993) dalam Soekarto (2013), kadar abu telur ayam ras sekitar 1%. 

Menurut Yuwanta (2010), kadar abu telur ayam sekitar 0,5-0,6%. Namun, kadar 

abu yang dapat dikonsumsi dari berat telur 60 g/butir menurut Sauveur (1988) 

dalam Yuwanta (2010) hanya sekitar 0,45-0,55 g untuk telur utuh, putih telur 

sekitar 0,16-0,24 g dan kuning telur sekitar 0,2-0,3 g. Singh and Heldman (2009) 

menambahkan bahwa kadar abu telur ayam sekitar 1%. 

2.3. Pengawetan Telur 

Menurut Soekarto (2013), prinsip pengawetan telur adalah mempertahankan 

kualitas telur dari kerusakan secara fisik, kimia dan mencegah pembusukan oleh 

mikroorganisme pada telur segar. Yuwanta (2011) menambahkan bahwa prinsip 

pengawetan telur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar 

mikroba tidak masuk ke dalam telur melalui pori-pori, sehingga pori-pori tersebut 

perlu ditutup dengan bahan pengawet telur agar tidak terjadi penguapan CO2. 

Menurut Soekarto (2013), prinsip pengawetan telur dalam bentuk utuh dapat 

dilakukan dengan menutup pori-pori kulit telur. Hal ini bertujuan agar tidak telur 

tidak dimasuki mikroorganisme dan juga untuk mencegah terjadinya penguapan 

dan keluarnya gas dari dalam telur. 
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Menurut Yuwanta (2010), pengawetan telur segar ada dua cara yaitu (1) 

pengawetan telur utuh (dengan cangkang) yang meliputi : penyimpanan dalam 

suhu rendah, pemberian lapisan pada cangkang (dengan minyak, waterglass, 

larutan kapur), pengepakan kering dan termostabilisasi, (2) pengawetan telur 

tanpa cangkang meliputi pendinginan, pembekuan dan pengeringan.  

Saleh dkk. (2012) menyatakan bahwa pengawetan telur utuh meliputi : 1) 

pengemasan kering (dry packing); 2) perendaman dalam cairan (immersion in 

liquid); 3) penutupan kerabang telur dengan bahan pengawet (shell sealing). 

Pengawetan telur pecah dapat dilakukan dengan dua cara : 1) telur beku (frozen 

egg); 2) tepung telur (dried egg). Janan dkk. (2003) menambahkan bahwa bahan 

pengawet telur secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) 

pengawetan telur utuh seperti dibuat telur asin, telur pindang, telur asap, direndam 

dalam air kapur; 2) pengawetan telur secara pecah biasanya dalam bentuk tepung, 

bias terbuat dari kuning telur, putih telur atau campuran kuning dan putih telur 

2.4. Daun Sirih (Piper betle L.) 

Nama lain dari sirih adalah suruh, sedah (Jawa) dan seureuh (Sunda). Sirih 

(Piper betle L.) merupakan sejenis tanaman merambat. Biasanya tanaman sirih 

dapat ditanam sebagai tanaman hias, tumbuhnya melilit pada tanaman lain tanpa 

mengganggu tanaman yang ditumpanginya (Septiatin, 2008). 

Tanaman ini panjangnya mencapai 15 m, memiliki batang yang berwarna 

hijau kecoklatan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. 

Daun sirih merupakan daun tunggal yang berbentuk jantung, berujung runcing, 

letaknya berselingan, bertangkai dan mengeluarkan bau yang sedap bika diremas. 

Bunga sirih termasuk bunga majemuk yang tersusun dalam bentuk bulir 
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merunduk dengan panjang 5-15 cm dan terdapat daun pelindung kira-kira 1 cm 

berbentuk bulat panjang (Septiatin, 2008). Gambar daun sirih dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 di bawah ini, dan kandungan kimianya disajikan pada Tabel 2.3. 

 

 
Gambar 2.2. Daun Sirih (Dokumentasi Penelitian, 2016) 

 

Tabel 2.3. Kandungan Kimia Daun Sirih 

Kandungan kimia Jumlah (%) 

Minyak aksiri 

Hidroksikavicol, kavicol 

Kavibetol 

Allylpykatekol 

Karvakol 

Augenol 

Augenol methyl ether 

P-Cymene 

Cineole 

Alcohol, caryophyllene 

Cadinene 

Estragol, Terpennena, Eskuiterpena, Fenil propana, Tannin, 

Diastase 

Gula 

Pati 

     1 - 4 

  7,2 - 16,7 

  2,7 - 6,2 

     0 - 9,6 

  2,2 - 5,6 

26,8 - 42,5 

  4,2 - 15,8 

  1,2 - 2,5 

  2,4 - 4,8 

     3 - 9,8 

  2,4 - 15,8 

  0,8 - 1,8 

        - 

        - 

Total% 53,9 - 135,1 
Sumber : Permadi (2008) 

Daun sirih telah dikenal masyarakat luas sebagai bahan obat tradisonal, 

seperti halnya antibiotika, daun sirih juga mempunyai daya antibakteri. 

http://manfaattumbuhanbuah.blogspot.com/2013/11/Khasiat-Manfaat-Daun-Sirih.html
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Kandungan kimia yang terdapat pada daun sirih terdiri atas minyak atsiri yang 

tersusun dari (hidroksikavikol, kavikol, kavibetol, aliprokatekol, karvakrok, 

eugenol, kineole, karkifelen, kadimen, estragol, terpenena, fenilpropada), saponin, 

flavonioda dan tanin. Tanin yang terdapat pada daun sirih diharapkan sebagai 

bahan penyamak pada kerabang telur, sehingga menguragi penguapan air pada 

telur dan mencegah bakteri pembusukan masuk ke dalam pori-pori telur 

(Hajrawati dan Aswar, 2011). 

2.5. Tanin  

Menurut Cheeke dan Shull (1985), tanin adalah senyawa bahan alam yang 

terdiri dari sejumlah besar gugus hidroksifonelik. Senyawa ini banyak terdapat 

pada berbagai tanaman terutama tanaman yang mengandung protein tinggi karena 

diperlukan oleh tanaman tersebut sebagai sarana proteksi dari serangan mikroba, 

ternak dan insecta. Tanin mempunyai berat molekul 1,701 dan kemungkinan 

besar terdiri dari 9 molekul asam galat dan sebuah molekul glukosa.  

Tangendjaja dkk. (1992) menyatakan bahwa tanin memiliki kemampuan 

untuk mengendapkan pati, alkaloid, gelatin dan protein. Kemampuan tanin untuk 

mengendapkan protein disebabkan adanya kandungan sejumlah gugus fungsional 

yang dapat membentuk ikatan kompleks yang sangat kuat dengan molekul protein 

saliva dan glikoprotein dalam mulut dapat menimbulkan rasa. Menurut Adi 

(2008), tanin adalah senyawa polifenol yang secara alami dalam tanaman yang 

memiliki derajat hidroksilasi dan mempunyai ukuran molekul berkisar 500-3000. 

Menurut Hayati dkk. (2010), sifat utama tanin  dapat berikatan dengan protein 

atau polimer lainnya seperti selulosa dan peptin untuk membentuk kompleks yang 

stabil. 


