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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telur merupakan  sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh guna menjaga berlangsungnya metabolisme tubuh. Di masyarakat, telur 

sudah  banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan, karena telur memiliki  

rasa enak,  mudah didapat dan  murah. Selain digunakan untuk lauk dengan cara 

digoreng atau direbus, bahan membuat omelet, dan martabak, telur juga 

digunakan untuk bahan pembuatan adonan roti, obat dan sebagainya.  

Menurut Rahayu  (2003),  kandungan gizi yang cukup lengkap  menjadikan 

telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk olahan lain. Kandungan 

protein telur terdapat pada putih telur dan kuning telur. Kandungan gizi  telur 

antara lain : air 73,7 %; protein 12,9 %; lemak 11,2%; Karbohidrat 0,9%; dan  

lemak pada putih telur hampir tidak ada Komala (2008). Ditambahkan Sudaryani 

(2003),  hampir semua lemak di dalam telur terdapat pada kuning telur, yaitu 

mencapai 32%, sedangkan pada putih telur tidak terkandung lemak, maka 

pengamatan lemak dan kolesterol lebih efektif dilakukan pada kuning  telur.  

Karena kandungan lemak yang cukup tinggi pada kuning telur, maka konsumsi 

telur secara berlebihan sangat  berbahaya bagi kesehatan. Menurut  Dr.  Spence 

dari Western University, Kanada, mengkonsumsi telur secara teratur, dua sampai 

tiga butir sehari sama buruknya dengan merokok. Menurut Maxine Smith, RD, 
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LD, satu telur per hari umumnya aman, tetapi lebih dari itu dapat meningkatkan 

risiko penyakit jantung di kemudian hari (Mayus,2012). Dengan kata lain, baik 

merokok maupun mengkonsumsi kuning telur ecara berlrbih dapat mempercepat 

ateroklorosis. Efek mengkonsumsi kuning telur dari waktu ke waktu  pada 

peningkatan plek di arteri tidak tergantung  pada jenis kelamin, kolesterol, 

tekanan darah, merokok, indeks massa tubuh dan diabetes (Putri, 2012).  

Salah satu cara untuk menurunkan kadar lemak yaitu dengan  

memanfaatkan ekstrak bawang  putih yang disuntikkan  pada kuning telur,  karena 

bawang  putih mengandung senyawa saponin dan flavonoid, senyawa saponin 

inilah yang dapat melarutkan lemak. Saponin memiliki molekul yang dapat 

menarik air atau hidrofilik dan molekul yang dapat melarutkan lemak atau  

lipofilik sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan  sel (Dwidjoseputro, 

1994). Bawang  putih membantu  menurunkan  kadar LDL, menurunkan kadar 

kolesterol darah, menghambat agregasi trombosit, meningkatkan aktifitas 

fibrinolitik dan menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian juga 

menunjukkan  peranan bawang putih sebagai anti oksidan  maupun efek anti 

kanker (Karen 1998, Yuda 2003). 

Berdasarkan uraian diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa ekstrak 

bawang putih juga dapat menurunkan kadar lemak dalam kuning telur, maka 

peneliti disini mengambil judul” Kandungan Lemak Telur Ayam Leghorn Dan 

Telur Itik Setelah Penambahan Ekstrak  Bawang Putih (Allium sativum) 

Dengan Konsentrasi Yang Berbeda”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini digunakan agar permasalahan yang akan diteliti 

tidak meluas. Adapun pembatasan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berkut: 

1. Subyek penelitian adalah konsentrasi ekstrak bawang putih. 

2. Parameter penelitian adalah kandungan lemak pada kuning telur ayam leghorn 

dan telur itik  setelah penambahan ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 

yang berbeda. 

3. Obyek penelitian adalah kandungan lemak pada kuning telur ayam leghorn 

dan telur itik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu bagaimana pengaruh penambahan ekstrak bawang putih 

terhadap kandungan lemak pada kuning telur ayam  leghorn dan telur itik? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan lemak 

apakah dengan penambahan ekstrak bawang putih dapat menurun pada kuning 

telur ayam  leghorn dan telur itik. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, 

manfaat itu antara lain: 

1. Menambahan pengetahuan bahwa telur dengan penambahan ekstrak bawang 

putih sehat untuk dikonsumsi karena rendah kadar lemaknya. 

2. Menembah pengetahuan peneliti tentang manfaat bawang putih terhadap 

kadar lemak pada kuning telur. 


