
I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telur

Telur merupakan salah satu produk hewani yang digunakan sebagai bahan

pangan sumber protein, lemak dan vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.

Telur memiliki kelemahan yaitu mudah rusak karena penyimpanan yang

disebabkan adanya bakteri yang mengontaminasi kerabang telur. Semakin lama

penyimpanan telur maka semakin menurunkan kualitasnya yang juga diakibatkan

menguapnya gas karbondiosida dari dalam telur (Gaman dan Sherrington, 1994).

Menurut Sarwono (1994), 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 termasuk salah satu bahan makanan asal hewan yang

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

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

(Suprapti, 2002). Komposisi Gizi per 100 g telur ayam disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Gizi per 100 g Telur Ayam
Zat Gizi Telur Ayam Putih Telur Ayam Kuning Telur Ayam

Energi (kkal) 162.0 50.0 361.0
Protein (g) 12.8 10.8 19.3
Lemak (g) 11.5 0.0 31.9
Karbohidrat (g) 0.7 0.8 0.7
Kalsium (mg) 54.0 6.0 147.0
Fosfor (mg) 180.0 17.0 586.0
Besi (mg) 2.7 0.2 7.2
Vitamin A (RE) 309.0 0.0 686.0
Vitamin B (mg) 0.1 0.0 0.27
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0
Air (g) 74.0 87.8 49.4

Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1979)



Benyamin et al. (1960) menyatakan bahwa sifat fisik telur ditentukan oleh

faktor luar dan dalam telur. Faktor luar ditentukan oleh kebersihan kerabang telur,

kehalusan, bentuk, dan tekstur kerabang telur. Faktor dalam ditentukan antara lain

oleh besarnya diameter kantong udara, keadaan kuning telur, dan keadaan putih

telur. Untuk lebih jelasnya, struktur telur dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Telur (Stadelman dan Cotterill, 1995).

Telur segar yang baik ditandai oleh bentuk kulitnya yang bagus, cukup

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

kuning telur di tengah-tengah, dan tidak terdapat bercak atau noda darah.

Ketentuan standar kualitas telur tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persyaratan Tingkatan Mutu Telur
No Faktor Mutu Mutu I Mutu II Mutu III
1 Kondisi kerabang

a. Bentuk
b. Kehalusan
c. Ketebalan
d. Keutuhan
e. Kebersihan

Normal
Halus
Tebal
Utuh
Bersih

Normal
Halus
Sedang
Utuh
Sedikit noda
kotor

Abnormal
Sedikit kasar
Tipis
Utuh
Banyak noda
dan sedikit
kotor



Sambungan Tabel 2.2.
No Faktor Mutu Mutu I Mutu II Mutu III
2 Kondisi kantung

udara (dengan
peneropongan)

a. Kedalaman
kantung udara

b. Kebebasan
bergerak

<0,5 cm

Tetap di
tempat

0,5 cm-0,9 cm
Bebas
bergerak

>0,9 cm

Bebas
bergerak dan
dapat
terbentuk
gelembung
udara

3 Kondisi putih telur
a. Kebersihan

b. Kekentalan

c. Indeks

Bebas bercak
darah, atau
benda asing
lainnya

Kental

0,134-0,175

Bebas bercak
darah, atau
benda asing
lainnya

Sedikit encer

0,092-0,133

Ada sedikit
bercak darah,
tidak ada
benda asing
lainnya
Encer, kuning
telur belum
tercampur
dengan putih
0,050-0,091

4 Kondisi kuning telur
a. Bentuk
b. Posisi

c. Penampakan
batas

d. Kebersihan

e. Indeks

Bulat
Di tengah

Tidak jelas
Bersih

0,458-0,521

Agak pipih
Sedikit
bergeser dari
tengah
Agak jelas
Bersih

0,394-0,457

Pipih
Agak ke
pinggir

Jelas
Ada sedikit
bercak darah
0,330-0,393

5 Bau Khas Khas Khas
Sumber : SNI 01-3926-2008 (BSN, 2008)

Menurut Sriyuniarti (2000), secara umum telur dapat bertahan di ruang

terbuka lebih dari 2 minggu tanpa melalui proses pengawetan, kecuali jika telur

mengalami keretakan ataupun pecah. Selain itu kerusakan pada telur menurut

Haryoto (1996) juga dapat diakibatkan oleh serangan mikroorganisme yang

masuk melalui pori-pori telur, naiknya derajat keasaman sebagai akibat udara



dalam isi telur keluar dan keluarnya uap air dari dalam telur yang membuat bobot

telur turun serta putih telur encer sehingga kesegaran telur merosot.

Pengolahan bahan pangan dengan tujuan memperpanjang masa simpan

harus dilakukan dengan hati-hati karena hasil olahan tersebut harus bebas kuman,

bakteri atau jamur. Selain itu, harus diusahakan agar nilai gizi yang terkandung

dalam bahan pangan tersebut tidak banyak berkurang karena proses pengolahan

(Margono dkk., 1993). Satu pengolahan yang dapat memperpanjang umur simpan

adalah dengan pengawetan.

2.2. Sifat Fisik Telur

Bobot telur

Besar telur bervariasi yang disebabkan oleh induk dan hal-hal yang

berhubungan dengan fisiologis hewan. Ukuran telur berhubungan dengan bobot

telur, contohnya 1 kg telur bisa berisi 17 butir atau 21 butir (Muchtadi dan

Sugiyono, 1992).

Turunnya bobot telur adalah perubahan yang jelas terlihat pada telur yang

disimpan. Hal ini disebabkan menguapnya sebagian air dari putih telur dan terjadi

pelepasan gas seperti CO2, NH3, N2, H2S (Romanoff dan Romanoff, 1963).

Selanjutnya dijelaskan oleh Winarno (2002) bahwa kehilangan bobot telur adalah

salah satu perubahan yang nyata selama penyimpanan dan berkorelasi linear

terhadap waktu di bawah kondisi lingkungan yang konstan. Berikut klasifikasi

telur ayam berdasarkan berat disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Klasifikasi Telur Ayam Berdasarkan Berat
Ukuran Berat (gr)

Besar >60
Sedang 50-60
Kecil <50

Sumber : SNI 01-3926 (2008)



Sarwono (1994) mengatakan bahwa pada telur itik bobot dan ukurannya

rata-rata lebih besar dibandingkan dengan telur ayam. Masih menurut Sarwono

(1994), kehilangan bobot telur terjadi sejak telur mulai dikeluarkan dari induknya

sampai telur tersebut dikonsumsi sehingga dapat dikatakan bahwa telur akan

mengalami penurunan berat setiap waktu.

Daya dan Kestabilan Buih

Daya Buih

Salah satu sifat fungsional telur adalah daya buih (Muchtadi dan Sugiyono,

1992). Daya buih adalah ukuran kemampuan putih telur untuk membentuk buih

jika dikocok dan biasanya dinyatakan dalam persen terhadap putih telur. Buih

merupakan dispersi koloid dari fase gas yang terdispersi di dalam fase cair atau

fase padat (Stadelman dan Cotterill, 1995). Buih yang baik memiliki daya buih

sebesar 6 sampai 8 kali volume putih telur (Georgian Egg Commission, 2005).

Salah satu daya guna putih telur adalah sebagai pembentuk buih. Semakin

banyak udara yang terperangkap, buih yang terbentuk akan semakin kaku dan

kehilangan sifat alirnya. Selama pengocokan putih telur, ukuran gelembung udara

menurun dan jumlah gelembung udara meningkat. Seiring dengan peningkatan

pengikatan udara, buih menjadi stabil dan kehilangan kelembaban serta tampak

mengkilat (Stadelman dan Cotterill, 1995). Daya buih akan meningkat seiring

dengan pertambahan umur telur sampai dengan pH optimum pembentukkan buih,

kemudian daya buih akan mengalami penurunan (Romanoff dan Romanoff,

1963).



Kestabilan Buih

Kestabilan buih merupakan ukuran kemampuan struktur buih untuk

bertahan kokoh atau tidak mencair selama waktu tertentu. Indikator kestabilan

buih adalah besarnya tirisan buih selama waktu tertentu dan dinyatakan dalam

bobot, volume atau derajat pencairan buih. Tirisan yang banyak menyatakan

kestabilan buihnya rendah sebaliknya tirisan yang sedikit menyatakan kestabilan

tersebut tinggi (Stadelman dan Cotterill, 1995). Kestabilan buih mempunyai nilai

yang berkebalikan dengan daya buih sampai dengan pH optimal pembentukkan

buih (Hammershoj dan Anderson, 2002). Hubungan antara kestabilan buih putih

telur terhadap peningkatan umurya menunjukkan grafik yang semakin menurun

(Romanoff dan Romanoff, 1963)

Mekanisme Pembentukkan Buih

Pembentukkan buih dari bagian putih telur dilakukan dengan pengocokan.

Mekanisme terbentuknya buih putih telur adalah terbukanya ikatan-ikatan dalam

molekul protein pada waktu pengocokan telur, sehingga rantai protein menjadi

lebih panjang, kemudian udara masuk di antara molekul-molekul protein yang

rantainya telah terbuka dan tertahan, sehingga volume bagian putih telur menjadi

bertambah (Sirait, 1986).

Menurut Cherry dan McWaters (1981), mekanisme terjadinya buih karena

terbukanya ikatan-ikatan dalam molekul protein, sehingga rantainya lebih

panjang, dilanjutkan dengan proses pembentukkan lapisan monolayer (adsorbsi)

dan membentuk gelembung. Setelah terbentuknya gelembung, akan terjadi

adsorbsi kontinyu, yaitu pembentukkan lapisan monolayer kedua untuk mengganti

lapisan atau bagian film yang terdenaturasi. Lapisan protein dari gelembung yang



berdekatan akan saling mengikat untuk mencegah keluarnya cairan, terakhir akan

terjadi proses yang menyebabkan agregasi (penggumpalan) protein dan

melemahnya permukaan ikatan yang terbentuk dan diikuti dengan pecahnya

gelembung buih yang mengakibatkan terpisahnya air yang terdapat dalam

komponen tersebut. Air akan keluar dan membentuk tirisan.

Pembentukkan buih yang stabil memerlukan cairan dengan kuat keregangan

dan elastisitas yang tinggi. Struktur buih yang stabil umumnya dihasilkan dari

putih telur yang mempunyai elastisitas tinggi, sebaliknya volume buih yang tinggi

diperoleh dari putih telur dengan elastisitas rendah. Elastisitas akan hilang jika

putih telur terlalu banyak dikocok atau diregangkan seluas mungkin (Stadelman

dan Cotterill, 1995).

Protein Putih Telur yang Berperan pada Pembentukkan Buih

Protein putih telur memiliki kemampuan membentuk buih yang berbeda-

beda. Protein-protein putih telur yang berperan dalam pembentukkan buih adalah

ovalbumin, ovomucin, globulin (Stadelman dan Cotterill, 1995).

Ovalbumin adalah salah satu jenis protein dalam putih telur yang terbanyak

(54% dari total protein putih telur) yang mempunyai kemampuan membentuk

buih (Alleoni dan Antunes, 2004). Protein ini pada pembuatan kue akan

menggumpal saat dipanaskan dan akan memengaruhi struktur dan tekstur kue

yang dihasilkan. Ovalbumin tidak akan hilang akibat pengocokan dan jumlahnya

tetap sama dengan kandungan telur segar (Stadelman dan Cotterill, 1995).

Alleoni dan Antunes (2004) mengemukakan bahwa s-ovalbumin merupakan

turunan dari ovalbumin. Transformasi ovalbumin menjadi s-ovalbumin terjadi

akibat penyimpanan dengan adanya peningkatan pH dan suhu. Jika kandungan s-



ovalbumin meningkat, menyebabkan meningkatnya tirisan buih dan menurunkan

stabilitas buih. Ovalbumin sangat mudah terdenaturasi (Whitaker dan

Tannenbaum, 1977). Menurut Nakamura dan Doi (2000) ovalbumin terdenaturasi

pada pH 4,7. Ovalbumin dapat membentuk buih yang kuat dan dapat membentuk

buih paling baik pada pH sekitar 3,7 sampai 4 (Sirait, 1986).

Ovomucin merupakan protein putih telur yang berbentuk selaput (film) yang

tidak larut dalam air dan berfungsi menstabilkan struktur buih (Stadelman dan

Cotterill, 1995). Ovomucin dapat menstabilkan buih karena ovomucin lebih kental

serta mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga dapat mengikat air (Linden

dan Lorient, 1999). Pengocokan yang berlebihan akan mengakibatkan

penggumpalan sebagian ovomucin dan memperkecil elastisitas gelembung buih.

Komposisi ovomucin sebanyak 3,5% dari protein putih telur. Perbedaan putih

telur kental dan encer terutama disebabkan karena perbedaan kandungan

ovomucinnya. Ovomucin pada putih telur kental kira-kira empat kali lebih besar

dari pada di putih telur encer (Stadelman dan Cotterill, 1995).

Globulin merupakan protein yang menentukan kekentalan putih telur dan

mengurangi pencairan buih. Globulin mempunyai tegangan permukaan yang

rendah, sehingga membantu tahapan pembentukkan buih. Tegangan permukaan

yang rendah cenderung memperkecil ukuran gelembung dan meratakan tekstur

buih. Kurangnya globulin dalam putih telur membutuhkan waktu pengocokan

lebih lama untuk mencapai volume tertentu (Stadelman dan Cotterill, 1995).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya dan Kestabilan Buih

Faktor-faktor yang memengaruhi daya buih adalah umur telur, pengocokan,

dan penambahan bahan-bahan kimia atau stabilisator (Stadelman dan Cotterill,



1995). Menurut Alleoni dan Antunes (2004), daya buih dapat dipengaruhi juga

oleh konsentarasi protein, pH, pemanasan, dan komposisi fase cair yang mungkin

mengubah konfigurasi dan stabilitas molekul protein.

1. Umur Telur

Selama penyimpanan, telur akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini

terjadi karena penguapan CO2 dan air dari dalam telur, sehingga akan

mengakibatkan pH telur meningkat. Perubahan ini terjadi setelah telur dikeluarkan

dari induknya (Belitz dan Grosch, 1999). Penyimpanan telur selama 5 dan 10 hari,

hasil penelitian Silversides dan Budgell (2004) menyebabkan penurunan bobot

telur dan tinggi putih telur, tetapi meningkatkan pH putih telur dan volume buih

putih telur.

2. pH

Telur yang baru keluar dari induknya mempunyai pH putih telur sekitar 7,6.

Penyimpanan pada suhu ruang mengakibatkan nilai pH telur meningkat 9,0-9,7.

Peningkatan pH menyebabkan serabut ovomucin menjadi rusak sehingga terjadi

pengenceran isi telur terutama pada telur segar selama penyimpanan (Charley,

1982). Romanoff dan Romanoff (1963) menyatakan bahwa volume buih putih

telur ayam tertinggi dihasilkan pada pH sekitar 8.

3. Metode Pengocokan

Proses pengocokan akan memengaruhi pembentukkan daya dan kestabilan

buih. Protein ovomucin yang berperan dalam kekentalan putih telur akan

terdenaturasi, sehingga ukuran partikelnya semakin pendek (Forsythe dan

Berquist, 1950). Menurut Romanoff dan Romanoff (1963) pengocokan yang



dilakukan lebih dari 6 menit tidak akan menambah volume buih, melainkan

memperkecil ukuran gelembung udara.

4. Suhu Putih Telur

Pemanasan pada suhu 500C selama 30 menit tidak akan berpengaruh pada

kualitas buih putih telur, tetapi pemanasan pada suhu 650C selama 15 menit akan

mengurangi kestabilan buih putih telur (Stadelman dan Cotterill, 1995). Proses

pemanasan akan merusak konsentrasi globulin. Proses pemanasan akan

mempercepat pecahnya ovomucin-lysozyme diikuti dengan terjadinya denaturasi

yang dapat menyebabkan menurunnya daya buih yang dihasilkan (Zayas, 1997).

5. Penambahan Bahan Lain

Satu tetesan kuning telur dalam 30 ml putih telur dapat mengurangi volume

buih putih telur dari yang semula 135 ml menjadi 40 ml (Cunningham, 1976).

Pengaruh penambahan bahan kimia dan stabilisator terhadap daya buih putih telur.

Haugh Unit

Menurut Sudaryani (2003) Haugh Unit (HU) merupakan satuan yang

digunakan untuk mengetahui kesegaran isi telur, terutama bagian putih telur.

Untuk mengukurnya, telur harus dipecahkan, lalu ketebalan putih telur diukur

dengan alat mikrometer. Telur yang segar biasanya memiliki putih telur yang

tebal. Besarnya HU dapat ditentukan dengan menggunakan tabel konversi.

Semakin tinggi nilai HU suatu telur menunjukkan bahwa kualitas telur tersebut

semakin baik. Nilai HU lebih dari 72 dikategorikan sebagai telur kualitas AA, 60-

72 sebagai telur berkualitas A, 31-60 sebagai telur berkualitas B dan nilai HU

kurang dari 31 dikategorikan sebagai telur kualitas C (USDA, 1964).



Fardiaz (1993) menyatakan bahwa sejak diperkenalkannya oleh Haugh, nilai

HU sudah digunakan secara luas dalam penelitian dan industri sebagai ukuran

yang paling baik dan tepat untuk kualitas putih telur. Selanjutnya ditambahkan

oleh Abbas (1989), nilai HU merupakan parameter pengukuran putih telur yang

baik dan dianggap tepat, dimana HU adalah indeks dari tinggi albumen kental

terhadap bobot telur. Nilai HU diukur berdasarkan adanya korelasi antara bobot

telur dalam g dengan tinggi albumen kental (dalam mili meter). Kemudian

ditambahkan Fardiaz (1993), nilai HU adalah suatu angka yang menunjukkan sifat

keenceran putih telur.

Putih telur yang masih baik atau belum mengalami kerusakan dapat dilihat

dengan memecah telur tersebut, kemudian diukur tinggi putih telur yang kental

setelah dituangkan pada wadah yang datar, selanjutnya dihitung HU telur tersebut

(Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Sunarlim (1988) mengatakan bahwa telur yang

diolesi dengan minyak kelapa sawit ternyata lebih lambat penurunan HU

dibandingkan dengan telur yang tidak diolesi dengan minyak kelapa sawit.

2.3. pH Telur

Nilai pH putih maupun kuning telur meningkat, ini dapat terjadi karena

hilangnya karbondioksida melalui kulit telur. Larutan karbondioksida dalam air

merupakan asam lemah dan karenanya kehilangan karbondioksida akan

meningkatkan kebasaan (Gaman and Sherington, 1994).

Fardiaz (1993) mengemukakan bahwa di bawah kondisi tertentu nilai pH

telur mula-mula adalah 7,6, dapat meningkat dalam satu minggu sampai 0,9-9,7.

Pada pH 9,7 secara alami putih telur sangat alkalis, kemudian pH putih telur

kembali turun, hal ini disebabkan karena susunan kimia dari telur sudah mulai



pecah. Kuning telur mempunyai pH 6,0, kemudian dapat naik menjadi 6,8 selama

penyimpanan, tetapi kenaikannya lebih lambat dari pH putih telur. Kenaikan pH

putih telur ini dapat disebabkan karena adanya CO2, serat mucin bagian kental

putih telur yang semula memanjang akan merenggang menjadi pendek dan

menekan keluar massa putih telur kental akhirnya serat mucin jadi pecah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tinggi albumin akan tetap dipertahankan bila pH

antara 7,6-8,5.

2.4. Minyak Kelapa (Cocos nucifera)

Minyak kelapa (Cocos nucifera) memiliki sifat khas yaitu persentase asam

laurat yang tinggi. Asam laurat mempunyai kemampuan sebagai antivirus,

antifungi, antiprotozoa dan antibakteri. Semakin banyak konsentrasi asam laurat

dalam minyak kelapa, dapat mempercepat penurunan populasi bakteri diantaranya

Staphylococcus aureus (Nakatsuji et al., 2009). Minyak berdasarkan panjang

rantai karbon terbagi atas tiga, yaitu short chain fatty acids (SCFA), medium

chain fatty acids (MCFA) dan long chain fatty acids (LCFA). Minyak kelapa

dikategorikan sebagai minyak berantai karbon sedang (MCFA).

Keunggulan MCFA dibandingkan dengan asam lemak rantai panjang

(LCFA), yaitu MCFA lebih mudah dicerna dan diserap tanpa dihidrolisis dan

dienzimatis terlebih dahulu. Minyak kelapa mengandung sekitar 90% asam lemak

jenuh dan 10% asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari asam

kaproat, kaprilat, kaprat, laurat, miristat, palmitat, stearat, dan arakhidat. Asam

lemak tak jenuh terdiri dari asam palmitoleat, oleat, dan linoleat. Komponen asam

lemak minyak kelapa dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4. Komponen Asam Lemak Minyak Kelapa
Asam Lemak dalam Minyak Kelapa Minyak Kelapa (%)

Kaproat (C-6) 0-0,6
Kaprilat (C-8) 4,6-9,4
Kaprat (C-10) 5,5-7,8
Laurat (C-12) 45,1-50,3
Miristat (C-14) 16,8-20,6
Palmitat (C-16) 7,7-10,2
Stearat (C-18) 2,3-3,5
Oleat (C18: 1) 5,4-9,9
Linoleat (C 18: 2) 0,8-2,1

Sumber: APCC (2000)

2.5. Minyak Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jack)

Asal tanaman kelapa sawit secara pasti belum bisa diketahui, namun ada

dugaan kuat tanaman ini berasal dari dua tempat, yaitu Amerika Selatan dan

Afrika (Guenia). Spesies Elaeis melanococca atau Elaeis oleivera diduga berasal

dari Amerika Selatan dan spesies Elaeis guineensis berasal dari Afrika (Ketaren,

1986).

Minyak kelapa sawit adalah minyak yang dihasilkan dari inti kelapa sawit

(palm kernel oil). Minyak kelapa sawit terutama dikenal sebagai bahan mentah

minyak dan lemak pangan yang digunakan untuk menghasilkan minyak goreng,

shortening, margarin, dan minyak makan lainnya. Dengan kandungan karoten

yang tinggi, minyak kelapa sawit merupakan sumber provitamin A yang murah

dibandingkan dengan bahan baku lainnya. Minyak kelapa sawit dihasilkan dari

proses ekstraksi bagian sabut buah dan biji buah kelapa sawit. Minyak yang

dihasilkan dari bagian kulit atau sabut tersebut dikenal dengan nama Crude Palm

Oil (CPO) dan bagian dari biji buahnya disebut Palm Kernel Oil (PKO) (Ketaren,

1986).

Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak tidak jenuh dengan

perbandingan yang hampir sama, yaitu 40% asam oleat dan 44% asam palmitat.



Minyak kelapa sawit juga merupakan sumber vitamin E, tokoferol dan tokotrienol

yang berperan sebagai antioksidan, yaitu suatu zat yang dapat mencegah

terjadinya oksidasi (Winarno, 1982). Oksidasi sendiri adalah interaksi antara

molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Oksidasi merupakan pelepasan

elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion.

Dalam penelitian ini, minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan

pengawet telur dengan cara kerja pengolesan minyak kelapa sawit tersebut ke

bagian kulit luar atau cangkang telur yang bertujuan untuk menutup pori-pori telur

untuk menghambat masuknya mikroorganisme ke dalam telur, menghambat

keluarnya uap air dari dalam telur yang membuat bobot telur menurun serta putih

telur encer, sehingga kesegaran telur menurun, dan menghambat keluarnya udara

dari dalam telur yang mengakibatkan naiknya derajat keasaman telur.


