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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan 

baik dari segi jumlah, mutu, aman, merata serta terjangkau oleh seluruh 

masyarakat dari waktu  ke waktu. Kebutuhan pangan dari segi jumlah dan mutu 

artinya terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup yang 

mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan yang memenuhi 

kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral. Terpenuhinya pangan 

dengan kondisi aman artinya pangan tersebut bebas dari pencemaran biologis, 

kimia, dan benda lain yang dapat merugikan, membahayakan kesehatan, serta 

halal. Kondisi pangan dalam keadaan merata artinya ketersediaan pangan yang 

merata diseluruh tanah air. Kondisi pangan terjangkau artinya bahwa pangan 

dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang terjangkau (Hanafie, 2010). 

Upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, salah satunya adalah melalui  

penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan merupakan suatu proses 

pengembangan produk pangan yang tidak bergantung pada satu jenis bahan saja, 

akan tetapi pemanfaatan beranekaragam pangan serta bervariasi. beranekaragam 

berarti menunya terdiri dari berbagai macam bahan pangan, sedangkan bervariasi 

artinya macam-macam bahan pangan yang disajikan dari waktu ke waktu berbeda 

atau tidak sama (Hariyadi, 2013). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keanekeragaman 

pangan seperti telur asin. Telur asin merupakan salah satu produk olahan pangan 
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yang memiliki rasa asin. Produk telur asin ini diperoleh dengan teknik 

mengasinkan telur menggunakan garam. Masyarakat biasanya menggunakan telur 

itik dalam pembuatan telur asin. Hal ini dikarenakan dibandingkan dengan telur 

unggas lainnya telur itik mempunyai kadar air lebih rendah, sedangkan kandungan 

protein dan lemak lebih tinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan telur itik sangat 

cocok untuk diolah menjadi telur asin (Rukmiasih dkk., 2015).  

Proses pembuatan telur asin dibedakan menjadi dua cara yaitu merendam 

telur dengan larutan garam jenuh dan membungkus telur dengan adonan garam 

yang terdiri dari campuran garam dan bubuk bata merah atau abu gosok. Telur 

asin yang direndam dengan larutan garam jenuh sangat mudah dan praktis. 

Namun, cara pembuatan dengan menggunakan adonan garam yang dicampurkan 

dengan bubuk bata merah akan menghasilkan telur asin yang jauh lebih bagus 

mutunya, warna lebih menarik, serta cita rasa lebih enak (Lesmayati dan Rohaeni, 

2014). 

Penggaraman merupakan tahapan inti dari pengolahan telur asin. Garam 

berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet karena 

dapat mengurangi kelarutan oksigen (oksigen diperlukan oleh bakteri), 

menghambat kerja enzim proteolitik (enzim perusak protein), dan menyerap air 

dari dalam telur. karena garam mampu menyerap air dari dalam telur (Astawan 

dalam Maryanti, 2010) 

Berkurangnya kadar air menyebabkan telur menjadi lebih awet. Garam 

(NaCl) mengalami proses ionisasi yang kemudian berdifusi masuk ke dalam telur 

dengan cara merembes ke pori-pori kulit, menuju ke bagian putih telur dan akan 
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bereaksi dengan albumin yang ada pada putih telur yang bersifat larut air dan 

terkoagulasi karena pemanasan, dan akhirnya ke kuning telur (Putri, 2011). 

Garam NaCl akan terionisasi menjadi ion natrium (Na+) dan ion chlor (Cl-). Ion 

klorida inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan pengawet telur karena 

garam akan mengikat air yang terdapat pada telur sebagai media pertumbuhan 

mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba dapat terhambat (Ristanto, 2013). Kadar 

garam yang lebih tinggi serta lama pemeraman yang lebih lama akan 

menyebabkan penetrasi garam NaCl semakin besar dan semakin cepat ke dalam 

telur. Penetrasi sendiri dipengaruhi oleh besar dan jumlah dan ukuran pori-pori 

setiap jenis telur (Sukma dkk., 2012). 

Produk telur hasil ternak unggas yang ada di Indonesia tidak hanya telur 

bebek saja, melainkan ada jenis telur unggas lainnya seperti telur puyuh, telur 

ayam kampung dan horn. Kemungkinan jenis-jenis telur tersebut juga dapat 

diasinkan dan dijadikan sebagi telur asin. Penelitian tentang telur asin 

menggunakan telur unggas jenis lainnya telah dilakukan oleh Marni, dkk (2014) 

yaitu dengan melakukan pengasinan pada telur puyuh. Sedangkan Nurhidayat dkk 

(2013) melakukan penelitian tentang kemasiran dan tekstur telur asin ayam niaga 

yang dimasak dengan cara berbeda. 

Kandungan gizi telur itik tiap 100 gramnya memiliki kandungan gizi 13,7% 

protein, 14,4% lemak, dan kadar air 69,7% (Winarti dalam Asih, 2010). 

Sedangkan jika melihat kandungan gizi pada jenis telur lainnya seperti telur 

puyuh, telur ayam kampung dan telur ayam horn juga memiliki kandungan gizi 

yang tidak jauh berbeda. Telur puyuh mengandung 13.6% protein dan 8.24% 
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lemak. Nilai gizi telur puyuh ini tidak kalah dari nilai gizi telur ayam horn yang 

mengandung 12.7% protein, 11,3 lemak serta kadar air sebesar 73,7% (Muchtadi 

dkk., 2010). Sedangkan kandungan gizi telur ayam kampung, antara lain per 100 

gramnya memiliki kandungan protein sebesar 11,7 gram, 17,1 gram lemak, dan 

kadar air sebesar 67,5 gram (Yuwanta, 2007).  

Saat ini telur asin yang beredar di masyarakat memiliki variasi rasa asin dan 

tingkat kemasiran kuning yang sangat tinggi, dari yang kurang asin hingga sangat 

asin, dan dari yang kurang masir hingga yang sangat masir dan berminyak. Hal ini 

menyebabkan telur asin yang beredar di masyarakat tersebut belum sepenuhnya 

memenuhi standar nasional telur asin. Telur asin memiliki kualitas yang baik jika 

memiliki ciri ciri seperti cangkang telur tidak retak, putih telur kenyal, kuning 

telur masir berminyak, tidak berbau dan tahan lama dalam penyimpanan (Winarno 

dan Koswara 2004 dalam Sukma dkk., 2012). 

Konsentrasi penggaraman dengan penambahan garam dalam jumlah tertentu 

dapat mengawetkan telur asin. Hal ini dikarenakan garam dapat menghambat 

perkembangbiakan bakteri dalam telur. Selain itu penambahan jumlah garam pada 

pembuatan telur asin dapat mempengaruhi tingkat kemasiran telur (Sukma dkk., 

2012). Banyaknya kadar garam yang digunakan dalam pembuatan telur asin, 

berpengaruh terhadap kualitas telur asinnya. Banyak sedikitnya kadar garam yang 

dimasukan dalam campuran adonan bata merah ini akan memberikan pengaruh 

pada rasa asin atau tidaknya telur asin yang dihasilkan. Tekstur telur asin yang 

masir dan berminyak juga dipengaruhi oleh kadar garam tersebut. 
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Konsentrasi penggaraman yang berbeda juga mempengaruhi tingkat 

kesukaan pada telur asin. Menurut Nuruzzakiah dkk (2016) menyatakan bahwa 

konsentrasi garam pada proses pengasinan tidak hanya mempengaruhi tingkat 

denaturasi protein telur, tetapi juga mempengaruhi kualitas organoleptik telur. 

Kualitas organoleptik telur yang baik belum tentu memiliki tingkat kadar protein 

yang tinggi. Dalam penelitian Nuruzzakiah dkk (2016), tentang “Pengaruh 

Konsentrasi Garam Terhadap Kadar Protein Dan Kualitas organoleptik Telur 

Bebek”. Proses pembuatan telur asin menggunakan adonan dari abu gosok dan 

garam merah dengan perlakuan yang terdiri dari P0 (Konsentrasi abu 60 gram: 

garam 0 gram), P1 (Konsentrasi abu 60 gram: garam 20 gram), P2 (Konsentrasi 

abu 60 gram: garam 40 gram), P3 (Konsentrasi abu 60 gram: garam 60 gram), dan 

P4 (Konsentrasi abu 60 gram: garam 80 gram). Kemudian diperam selama 10 

hari. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa konsentrasi 

garam yang berbeda-beda berpengaruh terhadap kualitas organoleptik telur bebek 

yaitu tekstur, rasa, warna dan aroma. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Marni dkk (2014) tentang “Pengaruh 

Konsentrasi Garam terhadap Kadar Protein dan Kualitas Organoleptik Puyuh 

Asin” konsentrasi garam yang digunakan dalam pembuatan telur asin puyuh yaitu 

kontrol (tanpa penggaraman), 2%, 4%, dan 8% dengan lama pemeraman selama 3 

hari, didapatkan hasil uji organoleptik tekstur dan aroma telur asin yang diasinkan 

dengan konsentrasi garam yang berbeda tidak berpengaruh nyata, sedangkan nilai 

rasa, warna berpengaruh sangat nyata. 
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Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas telur asin dari berbagai 

jenis telur tidak hanya pengaruh dari konsentrasi garam akan tetapi ada beberapa 

pengaruh lainnya yang menyebabkan kualitas telur asin berbagai jenis telur 

menjadi berbeda. Pori-pori pada setiap telur berbeda baik jumlah maupun 

ukurannya. Pori-pori ini berpengaruh dalam berlangsungnya proses telur menjadi 

telur asin yaitu selama proses penetrasi atau masuknya ion Na
+ 

dan Cl
- 
kedalam 

telur. lama pemeraman telur juga berpengaruh terhadap kualitas telur asin yang 

dihasilkan. Lama pemeraman berpengaruh terhadap aroma dan warna telur baik 

putih dan kuning telur (Lesmayati dan Rohaeni, 2014). Semakin lama telur 

dibungkus dengan adonan garam, makin banyak garam yang merembes masuk ke 

dalamnya sehingga menjadi makin awet dan asin (Astawan, 2004).  

Pemanfaatan telur asin dari berbagai jenis telur menjadi suatu produk olahan 

pangan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan keanekaragaman pangan 

merupakan salah satu materi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan SMK kelas XII berdasarkan KD 3.2 yaitu 

“Menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari 

bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat”. Pada sub bab pengolahan, siswa SMK membuat olahan pangan 

yang bersumber dari bahan hewani maupun nabati sesuai dengan sumber daya 

yang ada di daerah setempat. Siswa SMK menggunakan telur asin sebagai media 

pembelajaran dalam sub bab pengolahan tersebut. Bila ditinjau berdasarkan 

konsep materi pembelajaran, penelitian tentang pembuatan telur asin dari berbagai 
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jenis telur ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar Prakarya dan 

Kewirausahaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terodorong untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Garam dalam Pembuatan Telur Asin dari 

Berbagai Jenis Telur terhadap Nilai Organoleptik sebagai Sumber Belajar”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Adakah perbedaan pengaruh berbagai konsentrasi garam terhadap kualitas telur 

asin dari berbagai jenis telur? 

2. Pada konsentrasi garam manakah telur asin dari berbagai jenis telur 

menghasilkan telur asin yang berkualitas baik? 

3. Bagaimana kualitas telur asin terbaik yang dibuat dari berbagai jenis telur? 

4. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar? 

1.3. Tujuan Peneliltian  

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh berbagai konsentrasi garam terhadap kualitas 

telur asin dari berbagai jenis telur. 

2. Mengetahui konsentrasi garam yang memiliki kualitas terbaik dalam 

pembuatan telur asin dari berbagai jenis telur. 

3. Mendeskripsikan kualitas telur asin dari berbagai jenis telur. 

4. Mengetahui manfaat penelitian sebagai sumber belajar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis. 

 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 

pengetahuan yang dapat menambah informasi dalam bidang kajian pangan, 

yaitu sebagai referensi tentang tata cara pembuatan telur asin yang tepat, 

mulai dari jenis bahan, dan cara pembuatan pada berbagai jenis telur seperti 

telur itik, puyuh, dan ayam. 

 Manfaat Bagi Pendidikan 

Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara keseluruhan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Prakarya dan Kewirausahaan 

SMK kelas XII semester I. 

2. Manfaat Praktis. 

 Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

berbagai macam telur seperti telur itik, puyuh dan ayam dapat dijadikan 

telur asin dengan konsentrasi penggaraman yang berbeda. Selain itu hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam tata cara pembuatan 

telur asin yang tepat. Baik dalam pembuatan telur asin untuk konsumsi 

pribadi maupun dalam pembuatan telur asin untuk dijual. 

 Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Informasi yang di dapat dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan penelitian lain yang terkait dengan pemanfaatan berbagai 
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jenis telur dalam pembuatan telur asin serta penentuan konsentrasi garam 

yang tepat dari masing-masing jenis telur. Sebagai pengembangan teknologi 

pangan dalam rangka menjaga keanekaragaman pangan.  

1.5. Batasan Penelitian 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur itik, telur puyuh, telur 

ayam horn, dan telur ayam kampung. 

2. Garam yang digunakan untuk membuat telur asin ini adalah jenis garam grosok 

yaitu garam yang memiliki tekstur lebih kasar seperti kristal. 

3. Konsentrasi garam yang digunakan dalam pembuatan telur asin adalah 15%, 

20% ,25%, dan 30%. 

4. Lama pemeraman dalam pembuatan telur asin berbagai jenis telur ini adalah 14 

hari. 

5. Adonan dalam pembuatan telur asin menggunakan campuran serbuk bata 

merah dan garam dengan perbandingan 3:20, 1:5, 1:4, dan 3:10. 

6. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah warna kuning telur, 

bau/aroma, rasa telur asin, tekstur kekenyalan putih telur dan kuning telur 

berminyak dan berpasir. 

7. Sumber belajar dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk materi pembuatan 

produk/ karya makanan khas daerah setempat yang dimodifikasi dari bahan 

hewani berdasarkan kebutuhan sumberdaya yang ada. 

1.6. Definisi Istilah 

1. Konsentrasi garam adalah banyaknya kadar garam yang digunakan dalam 

campuran adonan pembuatan telur asin (Nuruzzakiah dkk., 2016) 
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2. Penggaraman merupakan proses penetrasi garam ke dalam bahan yang diasin

dengan cara difusi setelah garam mengion menjadi Na
+ 

dan Cl
-
 (Amir dkk.,

2014).

3. Kualitas telur asin merupakan karakteristik yang menggambarkan telur asin

sesuai dengan ciri-ciri telur asin yang dikategorikan baik seperti cangkang

tidak retak, putih telur kenyal, kuning telur masir berminyak, tidak berbau dan

tahan lama dalam penyimpanan (Winarno dan Koswara 2004 dalam Sukma

dkk., 2012).

4. Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik,

dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya (Abdullah, 2012).




