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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap 

gizinya dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Komposisi 

sebutir telur terdiri dari 11% kulit telur, 58% putih telur dan 31% kuning 

telur (Sudaryani, 2006). Terdapat dua jenis telur ayam yaitu telur ayam 

lokal ( buras) dan telur ayam negeri (ras). Telur ayam lokal harganya lebih 

mahal dibandingkan telur ayam negeri karena ketersediannya sangat 

terbatas dan anggapan lebih berkhasiat (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). 

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang mudah mengalami 

kerusakan oleh mikroorganisme berupa bakteri. Hal ini disebabkan telur 

memiliki komposisi zat gizi yang baik sehingga merupakan media yang 

baik bagi pertumbuhan bakteri. Kerusakan telur oleh bakteri terjadi karena 

bakteri masuk ke dalam telur sejak telur berada di dalam maupun telur 

sudah berada di luar tubuh induknya (Uno, 2007). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan usaha untuk menghambat kerusakan telur yaitu dengan cara 

pemberian ekstrak kulit batang kayu manis. Kulit batang kayu manis 

memilki zat yang mempunyai antibakteri karena memiliki kandungan zat 

aktif berupa minyak atsiri, flavonoid saponin, dan tanin. Minyak atsiri 

merupakan bahan aktif yang terdapat dalam kulit batang kayu manis 

memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri merusak 

membran sitoplasma (Widyastuti, 2004). 
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 Penambahan ekstrak kulit batang kayu manis terhadap telur ayam 

ras tidak menutup kemungkinan mempengaruhi jumlah bakteri 

didalamnya. Salah satu bahan kimia yang terkandung dalam ekstrak kulit 

batang kayu manis dan berkhasiat sebagai antibakteri adalah minyak atsiri. 

Berdasarkan penelitian Barito (2011), ekstrak kulit batang kayu manis 

memiliki pengaruh dalam menghambat pertumbuhan dan membunuh 

bakteri Shigella dysenteriae. Semakin besar konsentrasi ekstrak kulit 

batang kayu manis semakin kecil tingkat pertumbuhan bakteri. Begitu pula 

pada penelitian Wiyatno (2010), ternyata minyak atsiri kulit kayu manis 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa. 

 Berdasarkan latar belakang diatas tidak menutup kemungkinan 

bahwa penambahan ekstrak kulit batang kayu manis dapat mempengaruhi 

populasi bakteri yang terdapat pada telur ayam ras, sehingga telur tidak 

cepat rusak. Untuk membuktikan hal tersebut maka peneliti melaksanakan 

penelitian dengan judul  “Pemanfaatan Ekstrak Kulit Batang Kayu Manis 

untuk Menurunkan Populasi Bakteri Telur Ayam Negeri (Ras)”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari meluasnya suatu permasalahan dalam 

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian  

Penambahan ekstrak kulit batang kayu manis dengan volume yang 

berbeda. 



3 
 

2. Obyek penelitian  

Populasi bakteri pada  telur ayam negeri (ras) setelah penambahan 

ekstrak kulit batang kayu manis. 

3. Parameter penelitian 

Jumlah koloni bakteri pada telur ayam negeri (ras) setelah penambahan 

ekstrak kulit batang kayu manis. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu, “ Bagaimana pengaruh penambahan 

ekstrak kulit batang kayu manis terhadap populasi bakteri pada telur ayam 

negeri atau ras ?”. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan ekstrak kulit batang kayu manis terhadap populasi bakteri 

pada telur ayam negeri atau ras. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Memberikan informasi tentang populasi bakteri pada telur ayam negeri 

setelah pemberian ekstrak kulit batang kayu manis dengan volume 

yang berbeda. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam 

penelitian, khususnya pada penurunan populasi bakteri pada telur 
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ayam negeri atau ras setelah diberi ekstrak kulit batang kayu manis, 

sehingga telur lebih awet. 


