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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian tentang Telur  

2.1.1 Telur Itik 

Telur adalah bahan pangan hasil ternak yang memiliki nilai gizi yang tinggi. 

Jenis telur dapat dibedakan berdasarkan jenis hewan ternaknya, jenis telur yang 

biasa sering digunakan masyarakat tersebut terdiri dari telur ayam kampung, telur 

ayam negeri, telur burung puyuh dan telur itik. Struktur telur secara umum terdiri 

atas kulit telur (cangkang telur), lapisan kulit telur (kutikula), membran kulit telur, 

putih telur (albumen), kuning telur (yolk) blastoderm (germinal disc) dan rongga 

udara (kantung udara) (Purwadi et al., 2017), yang dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Struktur Telur  

(Sumber Purwadi et al., 2017) 

 

Perbedaan telur itik dengan telur lainnya yaitu telur itik termasuk kedalam 

telur yang berukuran besar. Beratnya kurang lebih 60 g/butir. Warna kulit telur 

itik hijau kebiruan, cangkangnya lebih tebal dibandingkan jenis telur yang lain 

sehingga cangkang telur itik tidak mudah retak. Pori-pori telur itik lebih besar jika 

dibandingkan dengan telur ayam (Purwadi et al., 2017). Dilihat dari komponen 
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utama pada telur itik mengandung kadar yang berbeda dengan telur yang lainnya. 

Komposisi komponen kimia macam telur dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Komponen Utama Macam-macam Telur 

Hewan Kadar Air 

(%) 

Protein (%) Lemak (%) Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Puyuh 73,7 13,1 11,1 1,0 1,1 

Itik  70,4 13,3 14,5 0,7 1,1 

Ayam 73,7 12,9 11,5 0,9 1,0 

Angsa 70,4 13,9 13,3 1,5 - 

Merpati 72,8 13,8 12,0 0,8 0,9 

Kalkun 72,6 13,1 11,8 1,7 0,8 

Penyu 66,7 16,5 11,6 3,3 1,9 
 

Sumber : (Purwadi et al., 2017) 

Kadar air telur itik berkisar 70,4%, kadar protein 13,3%, dimana kadar 

protein tersebut lebih tinggi dibandingkan telur puyuh, kalkun dan telur ayam, 

kadar lemak telur itik lebih tinggi dari telur lainnya yaitu berkisar 14,5%, kadar 

abu 0,7% dan kadar abu 1,1%. Kandungan nutrisi yang terdapat pada telur 

tersebut menyebabkan telur mudah mengalami kerusakan akibat menjadi medium 

pertumbuhan mikroba, termasuk telur itik. Peningkatan produksi telur didukung 

oleh teknologi perunggasan yang semakin maju. Penanganan untuk mengawetkan 

telur dilakukan untuk memperpanjang masa simpan telur dan mempertahankan 

kualitas telur, salah satu pengolahan yang dilakukan adalah pengolahan telur itik 

menjadi telur asin dengan penambahan garam (Purwadi et al., 2017). Pentingnya 

penanganan telur untuk mempertahankan kualitasnya dikarenakan telur memiliki 

banyak manfaat bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai macam keperluan 

diantaranya dimanfaatkan sebagai bahan penambah cita rasa,bahan pengembang, 

bahan pengempuk, pengental, bahan perekat/ pengikat, bahan penambah unsur 

gizi, bahan atau zat pembentuk emulsi dan penstabil suspensi (Suprapti, 2002). 
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2.1.2 Pengolahan Telur Itik  

Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, telur itik juga dapat diolah lebih 

lanjut menjadi olahan pangan, olahan telur itik yang dikenal masyarakat yaitu 

membuat produk awetan telur berupa telur asin, yang dapat dilakukan dengan 2 

cara yaitu pemeraman dan perendaman. Pembuatan telur asin dengan cara 

pemeraman dilakukan dengan membungkus telur menggunakan adonan garam, air 

dan serbuk batu bata dan kemudian memeramnya selama 7-10 hari. Setelah proses 

pemeraman cukup, maka adonan pembungkus segera dilepas dari telur tersebut, 

sehingga rasa asin tidak berlebihan. Agar adonan pembungkus yang mengandung 

garam dapat menempel kuat pada kulit telur, maka diperlukan bahan yang dapat 

melekat namun tidak bereaksi, antara lain adalah tanah liat, abu dan serbuk batu 

merah. Metode pengasinan dengan perendaman yaitu dengan merendam telur 

pada konsentrasi larutan garam pekat selama 7-10 hari (Suprapti, 2002). 

2.1.3 Alat dan Bahan Pengolahan Telur Asin 

Alat yang digunakan untuk membuat telur asin metode pemeraman 

diantaranya adalah timbangan untuk mengukur dan menimbang bahan yang 

berbentuk padat, lumpang dan alu untuk menghancurkan batu merah dan 

menghaluskan garam, ayakan untuk mengayak batu merah dan garam agar 

diperoleh ukuran serbuk yang sama, ember/ bak plastik untuk wadah perendaman 

telur, pencucian dan pemeriksaan telur, keranjang untuk meniriskan telur dan busa 

pencuci sebagai alat untuk melakukan proses pencucian pada telur sebelum dan 

sesudah proses perendaman pada adonan garam dan serbuk bata merah. Alat yang 

dibutuhkan untuk pembuatan telur asin metode perendaman hanya membutuhkan 



13 

 

 

panci untuk memanaskan air kemudian bak/ ember untuk merendam telur itik 

pada larutan garam pekat (Suprapti, 2002). 

Bahan yang diperlukan untuk membuat telur asin metode perendaman 

adalah garam yang dilarutkan dalam air panas, sedangkan bahan yang digunakan 

untuk membuat telur asin metode pemeraman diantaranya adalah telur itik 

sejumlah kurang lebih 30 butir, serbuk batu merah 60 genggam, garam halus±1 kg 

dan air bersih secukupnya (Suprapti, 2002), sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Lestary, Thohari, & Jaya (2015), untuk membuat telur asin 

sebanyak kurang lebih 60 butir diperlukan garam sebanyak 2,5 kg dan air 

sebanyak ± 4.800 ml.  

2.1.4 Prosedur Pembuatan Telur Asin 

Proses pembuatan telur asin dengan metode pemeraman terdiri atas 

beberapa tahapan yaitu yang pertama adalah pemilihan telur dengan memastikan 

telur yang akan di proses belum pernah dierami, kemudian hindari pemilihan telur 

yang telah mengalami keretakan atau kulit yang pecah, selanjutnya mengamati 

telur di dalam wadah atau bak plastik yang telah diisi air. Telur yang melayang 

sebaiknya dipisahkan, telur yang dipilih adalah telur yang posisinya tenggelam. 

Kemudian bersihkan telur menggunakan busa pencuci. Tahapan selanjutnya 

adalah penyiapan bahan adonan pembalut telur itik, yaitu dengan mengayak 

serbuk batu merah/ batu bata dan mengumpulkan serbuk batu merah yang halus, 

kemudian garam ditumbuk atau dihancurkan lalu dihomogenkan. Tambahkan air 

secukupnya hingga adonan mengental, untuk memperoleh tingkat kekentalan yang 

tepat maka adonan dicoba ditempelkan pada kulit telur. Apabila menempel 
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dengan mudah maka kekentalannya tepat. Langkah selanjutnya adalah tiap butir 

telur itik dibungkus atau dibalurkan dengan adonan, dengan tingkat ketebalan 

kurang lebih 1 cm. Selanjutnya diletakkan di ember/ bak untuk diperam selama 7-

10 hari. Kemudian adonan dibersihkan dari kulit telur itik. Proses pembuatan telur 

asin dengan metode perendaman juga diawali dengan pemilihan telur yang baik, 

kemudian mendidihkan air dan melarutkan garam pada air tersebut. Tahap  

selanjutnya meletakkan larutan garam pekat pada bak atau ember kemudian 

merendam seluruh bagian telur itik ke dalam larutan garam pekat selama 7-10 hari 

(Suprapti, 2002). 

 

2.2 Kajian tentang Problematika pada Telur Asin 

Kualitas telur bagian dalam tidak dapat dipertahankan tanpa adanya 

perlakuan khusus. Diruang terbuka atau suhu kamar, telur hanya memiliki  masa 

simpan yang pendek. Lama penyimpanan tentunya akan mempengaruhi kondisi 

telur. Menurut Novia et al. (2011), telur asin yang diolah melalui pembaluran 

menggunakan bubuk bata dan garam hanya bertahan selama 7 hari pada suhu 

ruang. Pada penelitian Finata, Rudyanto, dan Suarjana (2015), telur yang 

mengalami pengasinan pada hari pertama hingga hari ke 8 mengalami 

peningkatan jumlah Escherichia coli, hal tersebut terjadi karena telur itik masih 

menyimpan sumber nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Semakin lama 

disimpan, maka kualitas dan kesegaran telur akan semakin merosot. Kerusakan 

yang terjadi pada bagian dalam telur adalah karena CO2 yang banyak keluar dan 

mengakibatkan derajat keasaman meningkat. Faktor lain adalah terjadinya 

penguapan dari dalam telur sehingga bobot telur menurun. Kulit telur yang 
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memiliki pori-pori juga menjadi penyebab kerusakan telur karena ancaman 

mikroba yang masuk ke dalam telur dan berkembang sehingga merusak telur 

(Poleh et al., 2018). Keuntungan telur dengan mengolahnya menjadi telur asin 

adalah masa simpannya yang lebih lama dibandingkan dengan telur tanpa adanya 

perlakuan. Kandungan garam yang ditambahkan pada telur dapat menghambat 

perkembangan mikroorganisme dan sekaligus memberikan rasa yang khas (Dora 

et al., 2018). Semakin lama proses pemeraman dalam adonan garam maka telur 

itik akan memiliki umur simpan yang lebih lama, namun beberapa kekurangan 

dalam pengawetan telur tersebut yaitu rendahnya daya terima konsumen. Menurut 

Salim et al., (2017), semakin lama waktu pemeraman maka semakin banyak pula 

kandungan garam yang meresap ke dalam telur sehingga rasa telur menjadi 

semakin asin. 

Perubahan telur yang sangat spesifik bila mengalami kerusakan secara 

mikrobiologis akan berdampak pada perubahan organoleptis diantaranya adalah 

putih telur yang akan menjadi berwarna kehijauan pada tahap selanjutnya timbul 

pengerasan dari kuning telur atau kuning telur dapat bercampur dengan putih 

telur, bagian putih telur kehilangan kekentalan atau mencair dan mengandung 

noda coklat, jamur yang tumbuh pada permukaan cangkang akan menyebabakan 

adanya penetrasi kedalam telur (Budiharta dan Diastini, 1988). Beberapa 

penelitian telah memperlihatkan bahwa spesies Pseudomonas, Salmonella, 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli merupakan agen yang menyebabkan 

kerusakan telur (Budiharta dan Diastini, 1988). Standar Nasional Indonesia (SNI) 

telur asin merupakan standar nasional yang disusun untuk melindungi konsumen 
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dari kesehatan dan keselamatan, selain itu juga untuk melindungi produsen dan 

mendukung perkembangan industri hasil peternakan. Sarat mutu telur asin dalam 

SNI 01-4277-1996 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sarat Mutu Telur Asin 

 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan:  

1.1 Bau - Normal 

1.2 Warna  -  Normal 

1.3 Kenampakan - Normal 

2 Garam b/b % Min 2,0 

3 Cemaran Mikroba 

Salmonella Koloni/25g Negatif 

Staphylococcus aureus Koloni/g <10 

 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 19-2897-1992 

kualitas mikroorganisme telur asin dapat ditentukan berdasarkan dengan jumlah 

cemaran mikroba yang tidak melebihi 1×10
5
 CFU/g (Direktorat Jendral POM, 

1992). Problematika yang terjadi pada pengolahan telur asin menuntut adanya 

perbaikan dan pengembangan dalam pengolahan telur asin untuk meningkatkan 

kualitas dan nilai jual yang tinggi.  

 

2.3 Kajian Tentang Rimpang Lengkuas Merah 

Lengkuas berdasarkan penggolongan dan tatanama termasuk kedalam 

tanaman famili Zingiberaceae dan memiliki nama ilmiah Alpinia purpurata 

(Wahyuni, Ekasari, Witono, dan Hery, 2016). Lengkuas dibedakan menjadi 

lengkuas rimpang putih dan rimpang merah. Terdapat beberapa perbedaan fisik 

varietasnya, baik yang tumbuh liar maupun yang sudah dibudidayakan. Misalnya 

lengkuas putih memiliki rumpun yang lebih besar, sedangkan lengkuas merah 

rimpangnya berwarna merah dan memiliki rumpun kecil (Agromedia, 2007).  
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Gambar rimpang lengkuas merah dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2. Rimpang Lengkuas Merah 

(Sumber:Soenanto & Kuncoro, 2009) 

 

Manfaat lengkuas merah sebagai pengawet bahan pangan diakibatkan oleh 

kemampuan lengkuas merah yang memiliki aktivitas antimikroba. Menurut 

Wahyuni et al.,  (2016), lengkuas memiliki aktivitas antimikroba, terbukti secara 

in vitro dapat menghambat pertumbuhan mikroba Staphylococcus aureus, dan 

Escherichia coli. Hal tersebut dikarenakan lengkuas merah mengandung saponin, 

tanin, flavonoid dan minyak atsiri sejumlah kurang lebih 1%. Beberapa metabolit 

sekunder pada lengkuas merah adalah kuinon, terpenoid, flavonoid, alkaloid, 

lemak, tanin, minyak atsiri dan karbohidrat. Aktivitas rimpang, daun dan bunga 

lengkuas merah diantaranya adalah antimikroba, antijamur dan antioksidan 

(Fachriyah et al., 2018). Terpenoid dan flavonoid memiliki kemampuan dalam 

merusak membran sel bakteri, efek dari minyak atsiri 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 (Rahmah et al., 

2017). Senyawa minyak atsiri juga dapat meningkatkan flavour atau cita rasa pada 
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produk pangan (Astati, 2018). Rimpang lengkuas mengandung beberapa jenis 

minyak atsiri, diantara kemfer, galangi, galangol, eugenol dan curcumin. 

Ditambahkan oleh Rahmah et al., (2017), rimpang lengkuas merah banyak 

dimanfaatkan sebagai antibakteri dan antijamur sehingga mampu menurunkan 

jumlah mikroba dan mengawetkan bahan pangan karena diketahui memiliki 

kandungan minyak atsiri yang berwarna kehijauan dengan komponen utamanya 

metilsinamat 48%, sineol 20-30%, 1% kamfer dan sisanya d-pinen, galangin, dan 

eugenol penyebab rasa pedas pada lengkuas merah. Minyak-minyak atsiri tersebut 

seluruhnya menghasilkan bau yang khas (Rismunandar, 1988). 

 Penambahan ekstrak lengkuas merah dapat memberikan pengaruh 

terhadap penurunan jumlah koloni mikroba, semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

lengkuas merah maka total bakteri semakin menurun (Rahmah et al., 2017; 

Atmojoet al., 2017; dan Florensiaet al., 2012). Penelitian Rahmah et al., (2017) 

melaporkan penurunan jumlah koloni mikroba pada dendeng dari 280koloni/g 

menjadi 133koloni/g dengan konsentrasi ekstrak lengkuas merah 7%, hasil 

pengujian organoleptik juga menunjukkan hasil yang direkomendasikan karena 

mampu meningkatkan nilai tingkat kesukaan. Total bakteri terendah pada 

pengujian terhadap ayam broiler yaitu dengan perlakuan konsentrasi ekstrak 

lengkuas merah 30% dengan total bakteri terendah yaitu 16,02x106 CFU/g 

(Atmojo et al.,2017). Florensia et al., (2012) menyimpulkan bahwa penggunaan 

ekstrak lengkuas merah pada proses perendaman terhadap ikan bandeng mampu 

menurunkan jumlah mikroba dan tingkat penerimaan konsumen menunjukkan 



19 

 

 

hasil yang nyata bahwa terdapat pengaruh penambahan ekstrak lengkuas dengan 

tingkat kesukaan panelis. 

 

2.4 Kajian Tentang Rimpang Temulawak 

 Temulawak dalam penggolongannya termasuk kedalam tanaman famili 

Zingiberaceaedan memiliki nama ilmiah Curcuma xanthorrhiza (Rukmana, 

1995). Rimpang induk temulawak berbentuk bulat dan cabangnya terdapat pada 

bagian samping berbentuk memanjang, warna kulitnya kuning kecoklatan 

sedangkan warna dagingnya adalah kuning. Gambar rimpang temulawak dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Rimpang Temulawak 

(Sumber: Afifah & Lentera, 2003) 

 

Kandungan zat yang terdapat pada rimpang temulawak mengandung zat 

curcumin 1,4-4%, zat tersebut berada pula dalam rimpang kunyit. Terdapat 

beberapa jenis minyak atsiri, misalnya phellandreen, kamfer, curcumin dan lain-

lain. Kadar minyak atsiri mencapai 7,3-29,5% dan banyak mengandung zat 

tepung, 37,2-61% (Rismunandar, 1988). Berdasarkan hasil uji fitokimia rimpang 

temulawak mengandung senyawa minyak atsiri, saponin, kurkumin, alkaloid, dan 

flavonoid (Hayani, 2006). Flavonoid memiliki kemampuan dalam merusak 

membran sel bakteri, efek dari minyak atsiri memberikan hambatan terhadap 
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pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya membran dan 

dinding sel (Rahmah et al., 2017). Senyawa minyak atsiri juga dapat 

meningkatkan flavour atau cita rasa pada produk pangan (Astati, 2018). 

Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) dapat memberikan efek antimikroba karena 

memiliki kandungan bahan aktif yaitu minyak atsiri, salah satu unsur dari minyak 

atsiri yaitu terpenoid yang melibatkan pemecahan membran oleh komponen 

lipofilik dan kandungan lain yaitu fenol yang diduga bersifat toksik terhadap 

bakteri (Mashita, 2014). Penelitian Setiawan et al., (2013) menunjukkan hasil 

bahwa penambahan minyak atsiri rimpang Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) 

metode destilasi uap dengan konsentrasi 0,1% dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba sehingga mampu meningkatkan umur simpan suatu bahan pangan dan 

memiliki karakteristik nilai uji organoleptik yang disukai oleh panelis pada 

percobaan edible film bahan pangan. Berdasarkan hasil penelitian (Pandiagan, 

2008), diperoleh hasil bahwa ekstrak temulawak tertinggi adalah dengan 

menggunakan pelarut etanol, dan mampu menghambat mikroba uji seperti Bacilus 

cereus, Escherichia coli, Penicillum sp, dan Rizhopus orizae. Menunjukkan 

bahwa pemberian konsentrasi ekstrak rimpang temulawak berpengaruh terhadap 

penurunan jumlah koloni bakteri. 

 

2.5 Kajian Tentang Rimpang Kunyit Putih 

Kunyit berdasarkan penggolongan dan tata nama termasuk kedalam famili 

Zingiberaceae. Kunyit dibedakan menjadi kunyit putih, kuning, hitam dan merah. 

Tanaman Kunyit Putihmemiliki nama ilmiah yaitu Curcuma zedoaria (Rukmana, 

1995). Memiliki ciri yaitu rimpangnya besar-besar, dengan dagingnya coklat 
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kekuningan pucat. Umbi utamanya membulat dengan banyak cabang-cabang yang 

pendek (Satradiningrat, 2016). Gambar rimpang kunyit putih dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Rimpang Kunyit Putih 

(Sumber: (Biofarmaka & Ulung, 2014) 

 

Kunyit putih mengandung senyawa kimia seperti kurkuminoid, dan 

minyak atsiri. Kandungan senyawa kurkuminoid pada kunyit putih dapat 

mengindikasikan khasiatnya sebagai antioksidan. Kandungan kimia dari kunyit 

putih antara lain benzyl benzoate (69.7%-20,2%), n-pentasecane (22,9%-53,8%) 

dan camphene (1.0%,6,2%) (Biofarmaka dan Ulung, 2014). Manfaat kunyit putih 

sebagai pengawet bahan pangan diakibatkan oleh kemampuan kunyit putih yang 

memiliki aktivitas antimikroba seperti kandungan minyak atsiri dalam rimpang 

kunyit putih cukup banyak sekitar 3-8%, dan kandungan curcumin pada kunyit 

putih berkisar antara 0,5-0,73%. Minyak atsiri tersebut terdapat senyawa aktif 

seperti kamper, sineol, metil kafikol, saponin, polifenol, dan flavonoid 

(Satradiningrat, 2016). Ditambahkan oleh Saputra dan Sugihartono (2011), kunyit 

putih mengandung pati, lemak, dan triterpenoid. Terpenoid dan flavonoid 

memiliki kemampuan dalam merusak membran sel bakteri, efek dari minyak atsiri 
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memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses 

terbentuknya membran dan dinding sel (Rahmah et al., 2017). Senyawa minyak 

atsiri juga dapat meningkatkan flavour atau cita rasa pada produk pangan (Astati, 

2018). Penelitian Wala et al., (2016) penambahan Kunyit Putih (Curcuma 

zedoaria) memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai total mikroba pada 

percobaan terhadap daging ayam, penurunan terbaik yaitu pada perlakuan 

pemberian kunyit putih 12% pada penyimpanan hari ketiga memiliki jumlah 

mikroba terendah yaitu 19,3x10
3
 dengan perlakuan kontrol memiliki jumlah 

mikroba tertinggi yaitu 79x10
5
. Menurut Mu’addimah, Thohari, dan Rosyidi 

(2015), senyawa minyak atsiri dan senyawa fenol yang terkandung didalam kunyit 

putih akan memperlambat proses kerusakan bahan pangan sehingga dijadikan 

pengawet alami serta meningkatkan flavour atau cita rasa yang lebih baik pada 

telur asin. 

 

2.6 Kajian Tentang Ektraksi 

 Ektraksi adalah proses penarikan komponen aktif yang terkandung dalam 

tanaman menggunakan bahan pelarut yang sesuai dengan kelarutan komponen 

aktifnya (Yuliani dan Satuhu, 2012). Tujuan ekstraksi adalah untuk memisahkan 

suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Langkah awal 

dalam melakukan ekstraksi adalah dengan memilih pelarut yang akan digunakan. 

Pada dasarnya pelarut yang paling sering digunakan adalah air, etanol dan etanol-

air. Cara ektraksi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ekstraksi dengan 

pelarut menguap, ekstraksi dengan lemak dingin, dan ekstraksi dengan lemak 

panas. Ekstraksi minyak atsiri secara komersial umumnya dilakukan dengan 
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pelarut menguap (solvent extraction). Prinsip metode ekstraksi dengan pelarut 

menguap adalah melarutkan minyak atsiri di dalam bahan pelarut organik. Pelarut 

yang dapat digunakan di antaranya alkohol, heksana, benzena, dan toluena. Selain 

itu dapat juga menggunakan pelarut non polar seperti metanol, etanol, kloroform, 

aseton, petroleum eter, dan etilasetat dengan kadar masing-masing 96% (Rusli, 

2010). Alat yang digunakan dalam metode ini adalah ekstraktor yang terdiri dari 

tabung ektraktor berputar dan tabung evaporator (penguap). Tabung ekstraktor 

dan evaporator ini dilengkapi dengan penunjuk tekanan dan suhu. Di dalam 

ekstraktor berputar terdapat saluran masuk pelarut organik dan pompanya. 

Sementara itu, saluran masuk evaporator dibuat tertutup agar pelarut tidak mudah 

menguap (Rusli, 2010). 

Proses pembuatan ekstrak tersebut dilakukan secara maserasi, yaitu 

dengan menyiapkan bahan baku yang telah dikupas kemudian dicuci bersih dan 

diiris tipis, kemudian dikering anginkan, kemudian lakukan penggilingan dengan 

blender dan di ayak dengan ukuran 60 mesh, sehingga diperoleh bubuk (Saputra  

dan Sugihartono, 2011). Setelah diperoleh bubuk, tahapan selanjutnya adalah 

memasukkan ke dalam labu ekstrak kemudian tambahkan etanol 96% sebanyak 

500ml, kemudian homogenkan selama 24 jam. Lakukan penyaringan dengan 

kertas saring atau vakum. Filtrat hasil penyaringan kemudian dikumpulkan dalam 

wadah kemudian pelarutnya diuapkan dengan menggunakan rotary vacum 

evaporator dengan suhu 50
0
C sampai tidak ada lagi pelarut yang menguap. 

(Saputra dan Sugihartono, 2011). 
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2.7 Kajian Tentang Uji Kualitas Sensoris 

Kualitas sensoris adalah analisis ilmiah untuk mengukur, menganalisis, 

dan menginterpretasikan kualitas suatu bahan pangan melalui penggunaan indra 

manusia, seperti penglihatan (mata), sentuhan (jari) , pembau (hidung), perasa 

(lidah) dan pendengar (telinga) (Husni dan Putra, 2018). Mutu organoleptik 

adalah kualitas dari suatu produk berdasarkan penilaian terhadap atribut-atribut 

produk dengan menggunakan organ tubuh manusia yaitu panca indera. Atribut 

lainnya yang dapat dinilai bisa berupa tingkat kemanisan, keasaman, daya lumer 

dan lain sebagainya yang bisa dinilai oleh panca indera (Kusuma, Kurniawati, 

Yosfi, Rusdan dan Widya, 2017). Aspek mutu organoleptik sangat penting untuk 

dinilai, karena merupakan salah satu cara untuk pengawasan mutu makanan. 

Produsen dapat mengetahui masa simpan produk, mengidentifikasi kerusakan 

yang dapat terjadi dan memilih pemasok bahan mentah untuk produksi. Selain 

sebagai pengendali mutu, organoleptik juga dapat mengukur bagaimana 

penerimaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Purwadi et al., 2017). 

Penilaian mutu organoleptik harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu 

panelis, laboratorium uji, persiapan dan penyajian sampel, metode penilaian mutu 

organoleptik dan analisis data (Kusuma et al., 2017). Metode pengujian yang 

sering digunakan dalam uji kualitas sensoris atau organoleptik adalah metode 

pengujian hedonik. Menurut Astati (2018), dalam metode hedonik panelis diminta 

memberikan penilaian berdasarkan tingkat kesukaan atau kelayakan. Nilai skala 

hedonik terdiri oleh beberapa kategori yaitu sangat suka (5), suka (4), biasa (3), 
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tidak suka (2) dan sangat tidak suka (1), atau dapat melakukan penilian lebih 

spesifik seperti baik/ buruk, lunak/keras.  

Terdapat beberapa jenis panelis yaitu panel perseorangan yang merupakan 

panel ahli yang memiliki kepekaan tinggi, panel terbatas yaitu hanya terdiri dari 3-

5 orang yang juga memiliki kepekaan tinggi namun tidak begitu ahli, panel 

terlatih beranggotakan 15-25 orang, diperlukan seleksi dan latihan dalam 

pemilihan, panel agak terlatih beranggotakan 15-25 orang, pernah melakukan 

latihan namun tidak rutin, contoh panel tersebut adalah mahasiswa, panel 

konsumen merupakan target pemasaran produk terdiri 30-100 orang, panel 

tersebut harus bisa mewakili target pasar pada suatu daerah dan panel anak-anak 

yaitu yang berusia 3-10 tahun dengan memberikan penilaian sederhana (Kusuma 

et al., 2017). 

 

2.8 Metode Pengujian Jumlah Koloni Mikroba 

Metode tuang (Pour plate) merupakan suatu cara untuk membiakkan 

bakteri dengan mengambil sampel campuran bakteri yang sudah diencerkan dan 

disebar kedalam medium (Waluyo, 2007). Sejumlah sampel diambil 1ml atau 0,1 

ml dari hasil pengenceran dan ditebar pada medium dengan menggoyangkan 

seperti angka delapan. Menurut Fardiaz (1992), jumlah koloni bakteri dapat 

dihitung dengan menggunakan Rumus 1). 

                        

                   Koloni ( per ml/g) = jumlah koloni per cawan x 
 

                  
  

 1) 
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2.8.1 Metode Perhitungan Jumlah Koloni Mikroba 

 Prinsip metode hitung cawan adalah ketika suatu sel mikroba hidup dan 

ditumbuhkan dalam suatu medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak 

dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara langsung. Cara menghitung tanpa 

 menggunakan mikroskop atau dengan kata lain menggunakan indra penglihatan 

(Waluyo, 2007). Metode ini merupakan cara yang paling sensitif untuk 

menentukan jasad renik karena beberapa hal yakni: 

1. Sel yang masih hidup yang dihitung  

2. Beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus  

3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba  

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan cara hitungan cawan 

adalah dengan cara hitungan cawan yang disebut Total Plate Count (TPC) dengan 

standart sebagai berikut: 

1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar, dapat dihitung sebagai satu koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni (Fardiaz, 1992).  

 

2.9      Kajian tentang Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang 

mendapatkan pengalaman. Semakin banyak sumber belajar yang dipelajari 

semakin banyak ilmu yang didapatkan. Sumber belajar juga dijelaskan oleh AECT 
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(Association for Education and Communication Technology) bahwa sumber 

belajar (Learning Resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Satrianawati, 2018) 

Suhardi (2007) menyatakan sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, 

baik benda maupun gejalanya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh 

pengalaman untuk pemecahan permasalahan biologi tertentu.  

2.9.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Penelitian eksperimental dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus 

melalui beberapa tahapan yaitu tentang kajian proses dan identifikasi hasil 

penelitian. Sumber belajar dapat digunakan ketika suatu penelitian dapat ditinjau 

dari segi proses dan hasil penelitian. Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dengan melalui beberapa syarat-syarat sumber belajar antara lain: 

1.  Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek yang telah ditentukan 

ditinjau dari ketersediaan dan permasalahan yang diangkat 

2. Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam proses 

penelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif dan psikomotorik 

sehingga serangkaian kegiatan dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut 

3. Kejelasan sasaran merupakan suatu hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu 

secara nyata 
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4. Kejelasan informasi yang diungkapkan artinya informasi dari suatu penelitian 

merupakan hasil yang nyata (fakta) yang dapat dikembangkan menjadi suatu 

konsep, prinsip dan hukum 

5. Kejelasan pedoman dalam bereksplorasi yang dimaksudkan perlu adanya 

prosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian 

6. Kejelasan perolehan yang dimaksudkan hasil penelitian kejelasan perolehan 

dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan 

melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Suhardi, 2012 dalam 

Munajah dan Susilo, 2015 ). 

 Materi IPA Terpadu pada Kurikulum 2013 kelas VIII SMP 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 terdapat materi tentang pengawetan, 

namun pada buku siswa hanya terdapat penjelasan materi tentang pengawet 

buatan saja, sedangkan pengawetan terbagi menjadi dua macam yaitu secara alami 

dan buatan. Pemanfaatan tentang penambahan bahan pengawet alami pada proses 

pembuatan telur asin metode pemeraman ini kemudian akan disusun menjadi 

suatu rancangan sumber belajar yang berisi informasi atau meteri tentang contoh 

pengawetan yang berasal dari bahan alami yang berasal dari lingkungan sekitar 

seperti lengkuas merah, kunyit putih dan temulawak yang dikombinasikan dengan 

larutan garam sehingga mampu mengawetkan telur itik. 
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2.10    Kerangka Konseptual 

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian yang dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konseptual 
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2.11  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penambahan ekstrak berbagai bahan alami mempengaruhi jumlah koloni 

mikroba pada telur asin. 

2. Perlakuan lama penyimpanan yang berbeda mempengaruhi jumlah koloni 

mikroba pada telur asin. 

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

penyimpanan yang berbeda terhadap jumlah koloni mikroba pada telur asin. 

4. Penambahan ekstrak berbagai bahan alami mempengaruhi kualitas sensoris 

(rasa dan aroma) pada telur asin. 

5. Perlakuan lama penyimpanan yang berbeda mempengaruhi kualitas sensoris 

(rasa dan aroma) pada telur asin. 

 


