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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produk hasil peternakan seperti telur itik dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan yang memberikan sumbangan bagi tercapainya kecukupan gizi 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan telur memiliki nilai nutrisi yang baik dan 

memiliki sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Komponen telur itik 

tersusun atas air yang berjumlah sekitar 70,4% dari berat isi telur, bahan organik 

yaitu 0,7% karbohidrat, 13,3% protein, 14,5% lipid, dan bahan anorganik yaitu 

1.1 % mineral  (Purwadi, Radiati, Evanuarini, dan Andriyani, 2017). Kandungan 

nutrisi yang terdapat pada telur juga dapat mengakibatkan telur menjadi mudah 

terkontaminasi oleh mikroba, karena komponen nutrisi tersebut menjadi medium 

yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Tingginya kadar air dan protein suatu 

produk pangan akan berpotensi berkembangnya mikroba (Hernando, Septinova, 

dan Adhianto, 2015). Kontaminasi mikroba diawali oleh masuknya mikroba ke 

dalam telur. Sesuai dengan pendapat Poleh et al. (2018), yang mengatakan bahwa 

proses masuknya pencemaran oleh mikroba ke dalam telur dapat terjadi melalui 

pori-pori kulit telur. Hal tersebut yang mengakibatkan telur menjadi bahan pangan 

yang memiliki kelemahan mudah rusak (perishable food). 

Telur itik dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai olahan pangan untuk 

mengurangi terjadinya kerusakan akibat kontaminasi oleh mikroba, salah satu 

pengolahan yang dikenal oleh masyarakat adalah teknik pengasinan. Telur itik 

memiliki cangkang yang keras sehingga tidak mudah retak dan
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pori-pori kulit yang lebih lebar dibandingkan dengan telur unggas lainnya 

(Wibowo, Widanti, dan Mustofa, 2017). Terdapat dua metode untuk melakukan 

pengolahan pembuatan telur asin diantaranya adalah metode perendaman dengan 

merendam telur itik pada larutan garam pekat dan metode pemeraman dengan 

memeram telur itik pada adonan garam, bubuk batu bata dan air. Menurut Dora, 

Ferasyi, Ismail, dan Hamzah (2018), kandungan garam yang ditambahkan pada 

telur dapat menghambat perkembangan mikroorganisme dan sekaligus 

memberikan rasa yang khas, sehingga telur yang telah diolah menjadi telur asin 

dapat disimpan dalam waktu yang lama.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa produsen telur itik asin di 

Kabupaten Probolinggo, diperoleh hasil bahwa proses pengasinan memiliki efek 

yang menguntungkan yaitu memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan 

dengan telur itik yang tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut, sedangkan masih 

terdapat kelemahan dalam pengolahan telur asin yaitu pemeraman telur itik pada 

adonan pengasinan yang dilakukan selama 7 hari diperoleh rasa asin yang sesuai 

dengan kesukaan konsumen, namun telur asin tersebut memiliki umur simpan 

yang singkat yaitu sekitar 6-7 hari. Faktor lain yang menyebabkan telur asin 

memiliki umur simpan yang singkat yaitu pemasaran dan penyimpanan produk 

yang diletakkan pada suhu ruang. Menurut Novia, Juliyarsi, dan P. Andalusia 

(2011), telur asin yang diolah melalui pembaluran menggunakan bubuk batu bata 

dan garam hanya bertahan selama 7 hari pada suhu ruang. Upaya memperpanjang 

umur simpan telur oleh produsen telur itik selama ini yaitu hanya dengan proses 

pengasinan. Telur yang semakin lama diperam dalam adonan garam dan bubuk 
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batu bata akan semakin lama umur simpannya, namun langkah tersebut 

menyebabkan tingkat kesukaan konsumen menjadi rendah karena rasa asin yang 

berlebihan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Salim, Syam, dan Wijaya 

(2017), bahwa semakin lama waktu pemeraman telur asin pada adonan garam 

maka semakin banyak pula kandungan garam yang meresap ke dalam telur 

sehingga rasa telur menjadi semakin asin. Produsen telur asin mengharapkan agar 

telur asin mengalami peningkatan konsumsi dengan adanya teknologi pengolahan 

atau inovasi yang menjadikan telur asin menjadi produk pangan yang memiliki 

variasi rasa dan memiliki umur simpan lebih lama sehingga bernilai jual lebih 

tinggi. 

Modifikasi dan pengembangan produk telur asin perlu dilakukan dengan 

menambahkan bahan alami yang dikombinasikan dengan larutan garam sebagai 

tambahan pengawet dengan tujuan dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang 

menyebabkan telur cepat mengalami kebusukan. Keuntungan lainnya yaitu 

memberikan tambahan cita rasa yang khas. Rempah-rempah telah banyak diteliti 

mempunyai senyawa yang mampu mengurangi angka mikroorganisme dan juga 

dikenal sebagai bahan tambahan pada makanan yang dapat meningkatkan cita rasa 

olahan pangan. Menurut Purwadi et al. (2017), fungsi dari komponen pada 

rempah-rempah terutama pada minyak atsiri bersifat sebagai antimikroba, 

sehingga berpotensi sebagai pengawet alami pada berbagai produk pangan. 

Rimpang lengkuas merah (Alpinia purpurata), temulawak (Curcuma 

zanthorrhiza) dan kunyit putih (Curcuma zedoaria) merupakan macam rempah 

dari famili Zingiberaceae yang banyak dimanfaatkan di Indonesia, selain 
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memiliki kandungan minyak atsiri, juga diketahui mengandung senyawa aktif 

seperti terpenoid, flavonoid dan tanin yang mana senyawa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba perusak bahan pangan. Hal ini sesuai dengan 

pernyaatan Fachriyah, Kusrini, dan Wibawa (2018), tumbuhan dengan marga atau 

jenis yang sama akan memiliki kandungan kimia yang sejenis bahkan sama, pada 

famili Zingiberaceae memiliki beberapa metabolit sekunder yaitu flavonoid, 

minyak, lemak, tanin, karbohidrat dan terpenoid. Menurut Rahmah, Wijaya, dan 

Mustarin (2017), terpenoid dan flavonoid memiliki kemampuan dalam merusak 

membran sel bakteri, efek dari minyak atsiri adalah memberikan hambatan 

terhadap pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya membran 

dan dinding sel. Kandungan tanin mampu mencegah keluarnya air dan gas dari 

dalam telur sehingga mampu memperkecil kehilangan berat (Novia et al, 2011). 

Semakin tinggi konsentrasi suatu zat antimikroba pada tumbuhan, sel 

mikroorganisme yang terbunuh akan semakin cepat (Andriyanto, Andriani, dan 

Esti, 2013). Selain itu, senyawa minyak atsiri juga dapat meningkatkan flavour, 

semakin tinggi kandungan minyak atsiri makin kuat cita rasa dan aroma produk 

olahan pangan (Astati, 2018). Rimpang yang muda dan segar dapat dimanfaatkan 

untuk mengawetkan dan memperbaiki cita rasa olahan pangan (Azzahra, Utami, 

dan Edhi Nurhartadi, 2013).  

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penambahan ekstrak lengkuas 

merah dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah koloni mikroba, 

(Rahmah et al., 2017; Atmojo, Rachmawan, dan Balia 2017; dan Florensia, Dewi, 

dan Utami 2012). Menurut penelitian Rahmah et al., (2017) dan Florensia et al., 



5 
 

 

(2012), selain berpengaruh terhada penurunan jumlah koloni mikroba, 

penambahan ekstrak lengkuas merah juga dapat meningkatkan tingkat kesukaan 

dari panelis. Selain lengkuas merah, beberapa penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa penambahan ekstrak temulawak juga dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri (Setiawan, Rohula, dan Kawiji, 2013; dan Mashita, 2014), selain itu dapat 

meningkatkan tingkat kesukaan panelis (Setiawan, et al., 2013). Penelitian Wala, 

Ransaleleh, Wahyuni, dan Rotinsulu (2016), menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak kunyit putih memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai total 

mikroba. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa ketiga ekstrak rimpang 

memiliki potensi menurunkan jumlah mikroba dan meningkatkan daya terima 

bahan pangan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan dan 

memperbaiki cita rasa olahan pangan.  

Hasil penelitian yang akan dilakukan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi. Supriadi (2017), mengatakan bahwa pemanfaatan berbagai sumber 

belajar merupakan upaya pemecahan masalah belajar. Materi IPA Terpadu pada 

Kurikulum 2013, SMP kelas VIII pada KD 3.7 mendeskripsikan zat aditif (alami 

dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat 

adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sub materi zat aditif 

pada kompetensi dasar tersebut terdapat materi tentang pengawetan, namun pada 

Buku Siswa Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 hanya terdapat penjelasan materi 

tentang pengawet buatan saja, sedangkan pengawetan terbagi menjadi dua macam 

yaitu secara alami dan buatan. Penelitian tentang penambahan bahan pengawet 

alami pada proses pembuatan telur asin metode pemeraman ini dapat 
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dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran 

peserta didik pada kompetensi dasar tersebut. Berdasarkan uraian di atas 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh penambahan 

ekstrak rimpang lengkuas merah, temulawak dan kunyit putih dengan perlakuan 

lama penyimpanan yang berbeda terhadap penurunan jumlah mikroba dan tingkat 

kesukaan pada telur asin. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan 

alami dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni mikroba dan kualitas 

sensoris pada telur asin sebagai sumber belajar biologi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penambahan ekstrak berbagai bahan alami mempengaruhi jumlah 

koloni mikroba pada telur asin? 

2. Apakah lama penyimpanan yang berbeda mempengaruhi jumlah koloni 

mikroba pada telur asin? 

3. Adakah interaksi antara penambahan ekstrak berbagai bahan alami dan lama 

penyimpanan yang berbeda dalam mempengaruhi jumlah koloni mikroba 

pada telur asin? 

4. Apakah penambahan ekstrak berbagai bahan alami mempengaruhi kualitas 

sensoris (rasa dan aroma) pada telur asin? 

5. Apakah lama penyimpanan yang berbeda mempengaruhi kualitas sensoris 

(rasa dan aroma) pada telur asin? 
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6. Bagaimana implementasi hasil penelitian tentang pengaruh penambahan 

ekstrak berbagai bahan alami dan lama penyimpanan terhadap jumlah koloni 

mikroba dan kualitas sensoris pada telur asin sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh penambahan ekstrak berbagai bahan alami terhadap 

jumlah koloni mikroba pada telur asin. 

2. Menganalisis pengaruhlama penyimpanan yang berbeda terhadap jumlah 

koloni mikroba pada telur asin. 

3. Mendeskripsikan interaksi antara penambahan ekstrak berbagai bahan alami 

dan lama penyimpanan yang berbeda terhadap jumlah koloni mikroba pada 

telur asin. 

4. Menganalisis pengaruh penambahan ekstrak berbagaibahan alami terhadap 

kualitas sensoris (rasa dan aroma) pada telur asin. 

5. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan yang berbeda terhadap kualitas 

sensoris (rasa dan aroma) pada telur asin. 

6. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian tentang pengaruh 

penambahan ekstrak berbagai bahan alami dan lama penyimpanan terhadap 

jumlah koloni mikroba dan kualitas sensoris pada telur asin sebagai sumber 

belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai secara teoritis maupun 

secara praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Secara Teoritis 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh penambahan 

ekstrak berbagai bahan alami dan lama penyimpanan yang berbeda terhadap 

kualitas sensoris dan  jumlah total mikroba pada telur asin, sehingga penambahan 

ekstrak bahan pengawet alami tersebut diharapkan dapat memperpanjang umur 

simpan dan meningkatkan cita rasa telur asin. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan referensi pada peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan pengolahan telur itik atau memperpanjang umur 

simpan dan meningkatkan cita rasa telur asin. 

2. Bagi Peternak/ Penjual Telur Asin (Produsen) 

Dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang teknologi 

pengolahan telur asin yang dapat memperpanjang umur simpan dan meningkatkan 

cita rasa telur asin menggunakan bahan pengawet alami yang mudah diperoleh 

dan terjangkau. 

3. Bagi Masyarakat (Konsumen)  

Memberikan informasi bagi masyarakat sebagai konsumen tentang adanya 

inovasi macam olahan produk telur asin yang dapat memperpanjang umur simpan 
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dan meningkatkan cita rasa dari telur asin yang diharapkan akan meningkatkan 

konsumsi. 

4. Bagi Dunia Kependidikan 

Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pangan hasil ternak,  

mikrobiologi dan sumber belajar subbab zat aditif materi pengawetan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak lengkuas merah, 

temulawak dan kunyit putih. Bahan-bahan diperoleh dari perkebunan/ 

budidaya di daerah Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.  

2. Metode ekstrak bahan pengawet alami dilakukan dengan cara maserasi 

dengan pelarut etanol 96% dengan konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 

50ml. 

3. Telur  yang digunakan untuk proses pengasinan adalah telur itik ras bali dari 

peternak itik di Desa Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten 

Probolinggo, dengan metode pengasinan menggunakan metode pemeraman 

menggunakan serbuk bata, garam dan air dengan kondisi telur saat diberi 

perlakuan dalam keadaan mentah. 

4. Lama Penyimpanan yang digunakan yaitu penyimpanan 0 hari, 7 hari dan 14 

hari pasca proses pengasinan telur itik. 

5. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah koloni mikroba 

dan nilai tingkat kesukaan/ daya terima dengan pengujian kualitas sensoris 

(rasa, aroma). 


