
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telur merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan unggas dengan

nilai gizi tinggi, sesuai untuk semua lapisan masyarakat baik anak-anak maupun

orang tua. Kegunaan yang paling umum adalah untuk lauk pauk, sebagai

campuran atau ramuan obat-obatan tradisional, ditetaskan untuk menghasilkan

bibit, penyamak kulit, pembuat kosmetik, bahan perekat dan bahan campuran

untuk industri pangan (Sarwono, 1994).

Ada beberapa jenis telur yang biasa dikonsumsi yaitu telur ayam, itik,

angsa, burung puyuh, dan jenis telur unggas lainnya mempunyai struktur yang

sama. Bagian yang terbesar dari telur adalah terdiri dari bahan organik, yaitu

protein, lemak, karbohidrat dan garam mineral (Boga, 2006).

Jenis telur ayam negeri biasa dikonsumsi oleh masyarakat, meskipun

banyak jenis telur lain seperti telur bebek, telur angsa, atau telur burung puyuh

yang juga dapat dikonsumsi. Suplai telur tidak ada jeda, rata-rata sekitar 1.000

triliun telur dikonsumsi setiap tahunnya. Setiap orang diplanet ini mengonsumsi

200 butir telur tiap tahun. Telur ayam negeri memiliki berat sekitar 40-50 g

dengan warna cangkang cokelat gelap hingga terang (Boga, 2006).

Telur yang paling diminati masyarakat terdiri atas dua macam, yakni telur

ayam kampung (buras) yang rata-rata beratnya 35-45 g dan telur ayam ras

beratnya 50-70 g. Telur ayam kampung harganya lebih mahal karena dipakai

untuk ramuan jamu, sedangkan telur ayam ras khusus untuk keperluan konsumsi

(Sulistiati, 1992).



Kelebihan dari telur ayam yaitu mengandung vitamin A, vitamin B

kompleks, dan vitamin D. Di samping itu, telur juga mengandung sejumlah

mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium, sodium, dan magnesium dalam jumlah

yang cukup. Semua unsur ini sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan

tubuh pada anak-anak dan remaja.

Selain memiliki kelebihan, telur ayam juga memiliki kelemahan yaitu

sifatnya cepat rusak, baik berupa kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan kerusakan

yang diakibatkan oleh mikroba. Sifat mudah rusak tersebut disebabkan kulit telur

mudah pecah, retak dan tidak dapat menahan tekanan mekanis yang besar.

Kerabang telur memiliki pori-pori yang ukurannya tidak seragam mulai dari yang

kecil hingga besar dan dapat dilihat dengan kasat mata (Sarwono, 1994).

Haryoto (1996) menyatakan bahwa kerusakan telur disebabkan oleh adanya CO2

atau karbondioksida yang terkandung di dalamnya sudah banyak yang keluar,

sehingga derajat keasaman meningkat. Penguapan yang terjadi juga membuat

bobot telur menyusut dan putih telur menjadi lebih encer. Masuknya mikroba ke

dalam telur melalui pori-pori kulit telur juga akan merusak isi telur. Masih

menurut Haryoto (2010) Lama penyimpanan menentukan kualitas telur. Semakin

lama disimpan, kualitas dan kesegaran telur semakin merosot Selain karena CO2

pada telur yang banyak keluar mengakibatkan naiknya derajat keasaman, juga

terjadi penguapan sehingga bobot telur menurun dan putih telur menjadi lebih

encer. Selama penyimpanan, kantong udara mengalami pemecahan sehingga

albumin akan semakin encer.



Mengingat masa prevalensi antara dipanen sampai dikonsumsi dari telur

ayam sangat bervariasi, maka perlu dilakukan pencegahan kerusakannya, salah

satunya adalah dengan pengolesan minyak pada kulit telur untuk menutup pori-

pori kulit telur sehingga isi telur tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme

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

untuk menyimpannya lebih lama.

Fungsi minyak kelapa dan minyak kelapa sawit adalah sebagai penutup pori-

pori telur sehingga menghambat keluarnya gas dari dalam telur dan mencegah

masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Menurut Haryoto (1996), teknik

pengolesan minyak pada kulit telur akan menghasilkan sekitar 50 mg minyak

yang menutupi pori-pori sebutir telur. Jika cara penutupan pori-pori telur ini

dikombinasikan dengan penyimpanan pada suhu dingin (sekitar 1OC) dapat

mengawetkan telur selama 6 bulan dengan hampir tidak ada perubahan

dibandingkan dengan keadaan segarnya.

Pengawetan telur dalam bentuk utuh berarti menutup pori-pori atau lubang-

lubang yang sangat halus pada kulit telur. Pori-pori ditutup agar gas dan air tidak

keluar dari dalam telur, selain itu telur tidak mudah dimasuki mikroba (Haryoto

1996),. Telur yang baik ditandai dengan bentuk kulit telur yang bagus, cukup

tebal, tidak cacat (retak), warnanya bersih, rongga udara kecil, posisi kuning telur

di tengah, dan tidak terdapat bercak darah. Untuk itu, perlu diamati dan diukur

bobot telur sebelum dan sesudah penyimpanan untuk mengetahui selisih bobot

telur, daya buih, pH, dan HU telur yang diolesi minyak kelapa dan minyak kelapa

sawit pada penyimpanan suhu kamar.



1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolesan minyak

kelapa dan minyak kelapa sawit terhadap penurunan bobot telur, daya buih, pH,

dan Haugh Unit selama  penyimpanan pada suhu kamar.

1.3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh informasi

tentang penanganan telur dengan cara pengolesan minyak dan bisa menjadi acuan

bagi masyarakat umum untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.4. Hipotesis

Pengolesan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit mampu

mempertahankan bobot telur, daya buih, nilai pH dan Haugh Unit telur ayam ras

pada penyimpanan suhu kamar.


