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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Telur merupakan hasil ternak yang bernilai gizi tinggi dan mengandung 

zat gizi yang diperlukan tubuh. Zat gizi pada telur sangat mudah untuk 

dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Telur cocok dikonsumsi semua usia 

dan telur ayam, telur itik, telur puyuh paling banyak dikonsumsi (Astawan, 

2008). Telur mengandung protein sebanyak 13%, lemak 12%, serta vitamin 

dan mineral. Nilai tertinggi telur pada bagian kuningnya karena mengandung 

asam amino esensial dan mineral besi, fosfor, sedikit kalsium, serta vitamin B 

kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning 

telur. Jumlah putih telur sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 

protein dan sedikit karbohidrat (Ginting, 2007).  

Telur asin umumnya dibuat dari telur itik karena memiliki cangkang 

yang lebih tebal dan rasanya lebih enak. Telur itik memiliki kandungan 

protein 13,1%, lemak 14,3%-17%, vitamin, dan mineral. Permintaan telur 

asin secara nasional masih tinggi sedangkan produksi telur asin masih rendah. 

Produksi telur asin di daerah Brebes merasa kewalahan memasok kebutuhan 

telur asin nasional (Alex, 2011). Astawan (2008) menambahkan bahwa 

pembuatan telur asin dari telur itik karena mempunyai bau yang lebih amis 

dan memiliki pori-pori yang lebih besar. 
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Pada umumnya, pengasinan telur dilakukan dengan menggunakan 

garam dapur (NaCl). Menurut Wahyuni (2009), ion natrium pada saat masuk 

ke tubuh akan langsung diserap ke dalam pembuluh darah, sehingga 

konsentrasi ion natrium dalam darah meningkat. Ion natrium mempunyai sifat 

menahan air yang menyebabkan volume darah menjadi naik sehingga tekanan 

darah naik.  

Kelapa merupakan tanaman perkebunan berupa pohon batang lurus dari 

famili Palmae. Kelapa dijuluki pohon kehidupan, karena setiap bagian 

tanaman dapat dimanfaatkan (Badiaroh, 2011). Ibu rumah tangga biasanya 

menggunakan pelepah daun kelapa sebagai bahan bakar untuk memasak. Sisa 

dari bahan bakar tersebut berupa abu yang bisa dimanfaatkan kembali selain 

sebagai abu gosok (Aji, 2010). Abu pelepah kelapa mengandung unsur 

Magnesium (Mg) dan Kalium (K) yang akan membentuk garam MgCl2 dan KCl, 

sehingga makanan bisa menjadi asin oleh unsur Cl tersebut. 

Setelah proses perendaman, pemasakan telur asin biasanya dilakukan 

dengan cara merebus telur sampai matang. Selain dengan cara merebus, telur 

asin juga dimasak dengan cara dikukus. Pengukusan dapat mengurangi nilai 

gizi namun tidak sebesar proses perebusan karena bahan makanan yang 

langsung terkena air rebusan akan menurun nilai gizinya. Sekarang ini, 

terdapat berbagai inovasi tentang cara pemasakan telur asin yang salah 

satunya yaitu dengan diasap. Proses pengasapan pada telur asin berfungsi 

untuk mengeluarkan tekstur kulit yang menarik, bau tidak amis, serta aroma 
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khas asap yang menggugah selera sehingga telur asin kukus dan asap akan 

menghasilkan kualitas organoleptik yang berbeda. 

Hasil penelitian Ganda (2010) menunjukkan bahwa lama pengasapan 8 

jam dan penyimpanan 30 hari merupakan perlakuan terbaik dalam pembuatan 

telur asin asap dengan bahan bakar sabut kelapa terhadap nilai gizi 

organoleptik. Hasil penelitian Wulansih (2008) menunjukkan bahwa telur 

asin yang dikukus selama 15 menit mempunyai kualitas organoleptik kenyal 

pada tekstur putih telurnya, agak masir pada kuningnya, rasa asin, bau amis, 

warna putih pada bagian putih telurnya dan kuning kehitaman pada bagian 

kuning telurnya, mudah dikelupas, dan tidak lengket. 

Perbedaan cara pemasakan telur asin dapat juga berpengaruh terhadap  

sifat organoleptik telur, sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“Uji Organoleptik Pada Telur Yang Diasinkan Dengan Abu Pelepah Kelapa 

Dan Dimasak Dengan Cara Kukus Dan Asap”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian : Cara pemasakan telur asin (kukus dan asap) 

2. Obyek Penelitian : Telur itik yang diasinkan dengan abu pelepah  

     kelapa 

3. Parameter penelitian 

a. Organoleptik telur yang meliputi tekstur, warna, rasa, aroma, daya 

lekat, dan pengelupasan 
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b. Daya terima masyarakat yang meliputi tidak suka, kurang suka, biasa, 

suka, dan sangat suka 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pengukusan dan pengasapan telur yang diasinkan 

dengan abu pelepah kelapa terhadap organoleptik dan daya terima 

masyarakat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pengukusan dan pengasapan telur  yang diasinkan 

dengan abu pelepah kelapa terhadap organoleptik dan daya terima 

masyarakat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas organoleptik 

telur asin kukus dan asap. 

2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemanfaatan abu pelepah 

kelapa sebagai bahan dasar pengasinan telur pengganti garam dapur dan 

ekstrak daun pandan wangi sebagai penghilang bau amis pada telur asin. 

 


