II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kualitas Telur Puyuh
Kualitas telur merupakan kumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi
penilaian dan selera konsumen terhadap mutu telur. Kualitas telur dapat
ditentukan dengan melihat kualitas eksterior dan interior telur. Kualitas eksterior
ditentukan oleh warna, bentuk, tekstur, keutuhan, dan kebersihan kerabang telur.
Kualitas interior meliputi kekentalan putih telur, bentuk kuning telur, dan ada
tidaknya noda pada putih maupun kuning telur (USDA, 2000). Mutu telur utuh
dapat dinilai dengan cara candling yaitu meletakkan telur dalam jalur sorotan
sinar yang kuat sehingga memungkinkan penemuan keretakan pada kulit telur,
ukuran serta gerakan kuning telur, ukuran kantung udara, bintik-bintik darah,
bintik-bintik daging, kerusakan oleh mikroorganisme dan pertumbuhan benih
(Romanoff dan Romanoff, 1963).
Faktor yang memengaruhi kualitas telur meliputi penyakit, umur telur,
temperatur, kelembaban, penanganan dan penyimpanan. Kualitas telur ketika
sudah diovoposisikan tidak dapat ditingkatkan karena tinggi putih telur mencapai
maksimum pada saat telur dikeluarkan dan nilai tersebut menurun seiring dengan
peningkatan lama penyimpanan sehingga penanganan harus segera dilakukan
untuk menjaga kualitas telur tersebut (Silversides dan Scott, 2000; Atabo et al.,
2018). Ciri-ciri kerusakan yang terjadi pada telur yaitu terjadinya pembesaran
rongga udara, penurunan berat jenis telur, putih telur (albumen) menjadi encer,
terjadinya perubahan bentuk kuning telur dari bulat menjadi masa yang kendur
(Muchtadi et al., 2010). Kerusakan lain yang dapat terjadi pada telur yaitu
terjadinya bau menyimpang yang disebabkan oleh bakteri dan kapang serta
timbulnya bintik-bintik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan bakteri seperti
bintik hijau, hitam, dan merah pada putih dan kuning telur (Anjarsari, 2010).
1. Bobot Telur
Rataan bobot telur dipengaruhi oleh jenis atau tipe puyuh (Santos et al.,
2011). Telur puyuh memiliki bobot sekitar 10 g (sekitar 8% dari bobot badan
induk) (Woodard et al., 1973) atau mendekati 11,91 g (Parizadian et al., 2011).
Yuwanta (2010) menyatakan bahwa berat telur puyuh adalah antara 8-10 g, berat
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kuning telur puyuh adalah 2,4-3,3 g, putih telur 4,16-6 g, dan kerabang telur 0,560,9 g/butir telur.
Telur yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama akan mengalami
perubahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas telur, seperti penurunan
bobot telur (Suprapti, 2002). Pori-pori telur merupakan jalur masuk dan keluarnya
udara, sehingga dapat menyebabkan penurunan berat telur. Peningkatan
temperatur lingkungan dapat menurunkan ukuran telur dan kualitas kerabang telur
(North dan Bell, 1992). Sebagian besar penurunan berat telur disebabkan oleh
penguapan air terutama pada putih telur dan sebagian kecil gas seperti CO2, NH3,
N2 dan H2S yang menguap karena degradasi komponen protein telur (Kurtini et
al., 2011).
Telur yang disimpan selama 4 minggu mengalami penurunan berat dari
12,27 g ke 11,80 g (Ondrušíková et al., 2018). Pengolesan minyak nabati
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berat telur ayam. Telur ayam
yang dilapisi minyak nabati mengalami penurunan 0,28%-0,43% sedangkan telur
yang tidak dilapisi minyak mengalami penurunan berat 3,87% selama 5 minggu
penyimpanan dengan suhu 25˚C (Nongtaodum et al., 2013).
2. Rongga Udara
Kantung udara terbentuk setelah ditelurkan karena adanya perbedaan
suhu di dalam tubuh unggas (41ºC) dengan suhu lingkungan (28ºC) yang lebih
rendah (Saputri, 2011). Kantung udara dipengaruhi oleh suhu penyimpanan,
kelembaban dan perubahan internal dari telur (Yuwanta, 2010). Kedalaman
kantung udara menurut USDA (2000) ditentukan menjadi kualitas AA (<0,3 cm),
kualitas A (0,3-0,6 cm), kualitas B (0,6-0,9 cm) dan kualitas C (>0,9 cm).
Pembesaran kantung udara pada telur mempengaruhi kedalaman
kantung udara. Semakin besar kantung udara telur maka kedalaman kantung udara
akan semakin tinggi. Telur akan mengalami penguapan air dan gas melalui poripori kerabang telur selama penyimpanan. Penguapan air ini menyebabkan kadar
air telur menurun sehingga isi telur mengalami penyusutan dan ruang kosong
dalam telur akan digantikan oleh udara (Saputri, 2011).
Telur yang diolesi dengan minyak nabati berpengaruh nyata (P<0,05)
jika dibandingkan dengan telur tanpa pengolesan terhadap rongga udara selama 5
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minggu penyimpanan dengan suhu 25˚C. Rongga udara pada telur dengan
pengolesan minyak nabati hanya mengalami kenaikan ± 1,135 mm. Telur tanpa
pengolesan minyak nabati mengalami kenaikan ± 2,475 mm (Nongtaodum et al.,
2013).
3. Haugh Unit Telur
Nilai haugh unit digunakan untuk mengetahui kekentalan telur yang
ditentukan berdasarkan hubungan logaritma tinggi putih telur (mm) dengan berat
telur (g) (Jirawatjunya, 2013). Semakin tinggi nilai haugh unit maka kualitas putih
telur akan semakin bagus (Stadelman, 1995; Adamiec et al., 2002). Nilai rataan
HU telur puyuh adalah 80,07 (Fadilla et al., 2019). Menurut Parizadian et al.
(2011) nilai HU telur puyuh adalah 92,88.
Ada beberapa ketentuan untuk mengukur nilai HU telur yaitu telur
disimpan pada temperatur lebih dari 12˚C, putih telur tidak rusak saat telur
dipecahkan, pengukuran tinggi putih telur kental dilakukan segera setelah telur
dipecahkan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat tripod micrometer,
dan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dapat dilakukan pengukuran lebih
dari satu kali (Yuwanta, 2010). Pengukuran tinggi putih telur dilakukan sesegera
mungkin setelah telur dipecahkan untuk mendapatkan nilai haugh unit yang tepat.
Titik tertinggi tinggi putih telur dapat lebih mudah diperoleh jika alas
pengukurannya rata dan datar (USDA, 2000).
Pengolesan minyak nabati pada telur ayam dapat mempertahankan kualitas
putih telur dengan grade A sampai minggu ke-5 sedangkan telur yang tidak
dilapisi minyak hanya dapat mempertahankan kualitas grade A tidak sampai
minggu ke-3 pada suhu 25˚C (Ryu et al., 2011). Pori-pori kerabang yang dilapisi
oleh minyak nabati mampu mengurangi hilangnya kelembaban dan CO2.
Kandungan asam lemak pada minyak nabati dapat mengurangi transmisi uap air
dan CO2 (Ayranci dan Tunc, 2001; Debeaufort dan Voilley, 2009).
4. Indeks Kuning Telur
Indeks kuning telur secara tidak langsung dapat menentukan kekuatan dari
membran kuning telur, bentuk bulat telur dan sebagai indikasi tingkat kesegaran
telur (Stadelman, 1995). Nilai atau kualitas kuning telur dapat diketahui dengan
mengukur indeks kuning telur yaitu perbandingan antara tinggi dengan diameter
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kuning telur. Pengukuran indeks kuning telur relatif lebih sederhana dan mudah
dibandingkan dengan putih telur karena bentuk kuning telur lebih stabil
dibandingkan putih telur (Yuwanta, 2010).
Indeks kuning telur berkisar antara 0,33-0,50 (Kurtini et al., 2014).
Standar untuk indeks kuning telur adalah 0,22 (jelek), 0,39 (rata-rata), dan 0,45
(tinggi) (Koswara, 2009). Nilai indeks kuning telur juga dipengaruhi oleh suhu
dan lama penyimpanan telur. Yuwanta (2010) menyatakan bahwa pada telur
ayam, indeks kuning telur pada saat ovoposition adalah 0,45 kemudian menurun
menjadi 0,30 apabila telur disimpan selama 25 hari pada suhu 25˚C. Penyimpanan
telur pada suhu 0˚C selama 5,5 bulan mampu memberikan daya tahan indeks
kuning telur sebesar 0,45.
Pengolesan minyak nabati memiliki nilai vitelline membrane strength
(VMS) 14% lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pengolesan (Biladeau dan
Keener, 2009) sehingga menyebabkan nilai indeks kuning telur yang diolesi
minyak nabati mampu meminimalisir penurunan kualitas kuning telur. Telur ayam
yang disimpan selama 5 minggu dengan suhu 25-32˚C mengalami penurunan nilai
indeks kuning telur 52,2% sedangkan telur yang diolesi dengan minyak nabati
nilainya hanya menurun 21,3-27,7% (Obanu dan Mpieri, 1984).
5. Indeks Putih Telur
Indeks Putih Telur merupakan parameter menentukan kualitas telur yaitu
perbandingan tinggi putih telur (albumin) kental dengan rata-rata garis tengahnya.
Pengukuran dilakukan setelah kuning telur dipisahkan dengan hati-hati. Telur
yang baru mempunyai indeks putih telur antara 0,050-0,174 tetapi biasanya
berkisar antara 0,090 dan 0,120 (Koswara, 2009).
Struktur putih telur dibentuk oleh gabungan ester sulfat yang terkandung
dalam glikoprotein yang membentuk serat-serat putih telur dan terjalin seperti jala
yang disebut ovomucin. Pecahnya ovomucin yang merupakan protein pengikat
bahan cair putih telur menyebabkan putih telur menjadi encer. Putih telur pada
telur segar mengandung ovomucin dalam jumlah yang banyak dan semakin turun
seiring berjalannya waktu (Neisheim et al., 1979).
Pengolesan minyak nabati mampu menjaga kualitas putih telur selama 3
minggu jika dibandingkan dengan telur tanpa pengolesan minyak nabati pada
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suhu 25˚C (Ryu et al., 2011). Telur puyuh yang dilapisi minyak nabati selama 6
minggu penyimpanan di suhu ruang hanya mengalami penurunan nilai indeks
putih telur dari 0,15 menjadi 0,6. Telur yang tidak diberi pengolesan minyak
nabati mengalami penuruan dari 0,16 menjadi 0,00 (Dada et al., 2018).
6. Nilai pH Putih Telur
Perubahan pH putih telur disebabkan oleh hilangnya CO2 dari telur.
Penggantian CO2 yang hilang ini dengan cara pemecahan bikarbonat. Bikarbonat
terdiri dari sodium dan potasium sebagai buffer. Bikarbonat yang semakin
menurun menyebabkan sistem buffer menjadi menurun. Selama putih telur
kehilangan CO2 dan terjadi perubahan pH, ovomucin kehilangan kemampuan
dalam mempertahankan kekentalan sehingga putih telur berubah encer
(Mountney, 1976). Selain itu, nilai pH putih telur akan mengalami penurunan
karena mikroorganisme yang tumbuh selama penyimpanan telah menghasilkan
asam (Wulandari, 2004).
Nilai pH putih telur pada telur ayam yang disimpan pada suhu 25˚C
selama 3 minggu tanpa pengolesan minyak mengalami kenaikan dari 8,23
menjadi 9,52. Telur yang diolesi minyak nabati mengalami kenaikan dari 8,23
menjadi 8,32 selama 5 minggu penyimpanan (Nongtaodum et al., 2013). Selain
itu, menurut Romanoff dan Romanoff (1963) nilai pH putih telur segar yaitu 7,6
kemudian akan meningkat menjadi 9,0 atau 9,7 setelah satu minggu penyimpanan.
B. Minyak Kelapa
Minyak kelapa tersusun atas senyawa organik campuran ester dari gliserol
dan asam lemak yang disebut dengan gliserida serta larut dalam pelarut
minyak atau lemak. Minyak kelapa secara fisik berwujud cairan yang
berwarna bening sampai kuning kecokelatan dan memiliki karakteristik
bau yang khas. Warna pada minyak kelapa disebabkan oleh zat warna dan
kotoran-kotoran lainnya. Zat warna alamiah yang terdapat pada minyak
kelapa adalah karoten yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh dan tidak
stabil pada suhu tinggi. Warna minyak kelapa dipengaruhi oleh bahan
dasar dan suhu selama proses pengolahan (Syah, 2005).
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Tabel 1. Komposisi asam lemak minyak kelapa
Asam Lemak
Asam Kaproat
Asam Kaprilat
Asam Kaprat
Asam Laurat
Asam Miristat
Asam Palmitat
Asam Stearat
Asam Oleat
Asam Linoleat
Asam Linolenat
Asam Arakidat
Asam Behenat
Asam Erukat

Kandungan (%)
0,0-0,6
4,6-9,4
5,5-7,8
45,1-50,33
16,8-20,6
7,7-10,2
2,3-3,5
5,4-8,1
1,0-2,1
0,0-0,2
0,0-0,2
ND
ND

ND: Not Detected
Sumber: (Rossell, 2001)

Minyak kelapa (Cocos nucifera) memiliki sifat khas yaitu persentase asam
laurat yang tinggi. Asam laurat mempunyai kemampuan sebagai antivirus,
antifungi, antiprotozoa dan antibakteri. Semakin banyak konsentrasi asam laurat
dalam minyak kelapa, dapat mempercepat penurunan populasi bakteri diantaranya
Staphylococcus aureus (Nakatsuji et al., 2009). Pengolesan minyak kelapa dapat
mempertahankan kualitas telur ayam ras. Pada Tabel 1 terlihat bahwa minyak
kelapa memiliki persentase asam laurat yang tinggi. Asam laurat pada minyak
kelapa dapat dijadikan sebagai bahan pengawet karena mengandung monolaurin
berupa gliserol monoester yang bersifat anti bakteri dan anti jamur (Aminah dan
Supraptini, 2010).
C. Minyak Kelapa Sawit
Sentra produksi kelapa sawit di Indonesia adalah di Jawa Barat (Lebak dan
Tangerang), Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Minyak
kelapa sawit dihasilkan dari inti sawit yang dinamakan minyak inti sawit dan juga
hasil sampingannya atau bungkil inti minyak sawit (palm kernel meal).
Berdasarkan keunggulannya, minyak kelapa sawit lebih aman, karena sifat
dasarnya yang dapat dimakan dan ramah terhadap lingkungan dan mudah
diuraikan (bio-degradable), selain itu juga terbukti tidak meningkatkan kadar
kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro-vitamin A dan vitamin
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E. Pada minyak sawit, warna minyak ditentukan oleh adanya pigmen yang masih
tersisa setelah proses pemucatan, karena asam-asam lemak dan gliserida tidak
berwarna (Andoko dan Widodoro, 2013).
Tabel 2. Komposisi asam lemak minyak kelapa sawit
Asam Lemak
Asam Kaproat
Asam Kaprilat
Asam Kaprat
Asam Laurat
Asam Miristat
Asam Palmitat
Asam Stearat
Asam Oleat
Asam Linoleat
Asam Linolenat
Asam Arakidat
Asam Behenat
Asam Erukat

Kandungan (%)
ND
ND
ND
0,0-0,4
0,5-2,0
41,0-47,5
3,5-6,0
36,0-44,0
6,5-12,0
0,0-0,5
0,0-1,09
ND
ND

ND: Not Detected
Sumber: (Rossell, 2001)

Senyawa yang dapat menurunkan laju transmisi uap air adalah senyawa
yang bersifat hidrofobik seperti kitosan dan lipid. Lipid merupakan senyawa yang
dapat menurunkan laju transmisi uap air dikarenakan memiliki polaritas yang
rendah. Salah satu lipid yang digunakan adalah asam palmitat. Berdasarkan data
yang tertera pada Tabel 2 menjelaskan bahwa asam palmitat pada minyak kelapa
sawit memiliki komposisi yang paling banyak dibandingkan asam lemak lainnya.
Asam palmitat merupakan salah satu jenis asam lemak jenuh yang bersifat
hidrofobik. Penambahan asam palmitat ke dalam film bertujuan untuk melindungi
produk terhadap penguapan uap air. Hal ini berkaitan dengan kemampuan asam
palmitat dalam meningkatkan sifat hidrofobik dari suatu larutan (Elfiana, 2016).
D. Minyak Kedelai
Kedelai diklasifikasikan sebagai Famili Leguminose, Sub Famili
Papilionidae, dan Genus Glycine. Varietas kedelai yang ada di Indonesia adalah
Dapros, Orba, dan T.k.5. Kandungan minyak dan komposisi asam lemak
dipengaruhi oleh varietas dan iklim. Lemak kasar dari minyak kedelai terdiri dari
trigliserida 90- 95%, fosfatida 2% (lesitin dan sepalin), dan sisanya merupakan
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asam lemak 7 bebas, sterol, serta tokoferol. Hampir 90% minyak kedelai yang
digunakan untuk pangan berada dalam bentuk terhidrogenasi, karena minyak
kedelai mengandung lebih kurang 85% asam lemak tidak jenuh (Ketaren, 1986).
Kandungan vitamin E pada minyak nabati memiliki pengaruh terhadap
kualitas telur karena merupakan antioksidan larut dalam lemak yang dapat
mempertahankan keutuhan kerabang telur dan membran vitelin sehingga mampu
menghambat kerusakan telur (Yang dan Chen, 2001; Wolf, 2005). Minyak kedelai
memiliki kandungan vitamin E lebih banyak yaitu 600-3370 mg/kg dibandingkan
minyak kelapa (nd-50 mg/kg) dan kelapa sawit (150-1500 mg/kg) sehingga
minyak kedelai lebih efektif mempertahankan kualitas telur dari segi ukuran
rongga udara (FAO, 1999).
Tingkat keberhasilan minyak sebagai lapisan pelindung akan meningkat
seiring dengan meningkatnya nomer karbon atom minyak tersebut. Pada Tabel 3
terlihat bahwa asam lemak linoleat (C18:2) dan asam lemak oleat (C18:1)
mendominasi kandungan asam lemak pada minyak kedelai (Rossell, 2001).
Panjang rantai utama asam lemak pada minyak kedelai memiliki nilai yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan minyak kelapa (C12:0 and C14:0) dan minyak
kelapa sawit (C16:0 and C18:1) dan kedelai (C18:2 and C18:1) (White 2008;
Debeaufort and Voilley, 2009).
Tabel 3. Komposisi asam lemak minyak kedelai
Asam Lemak
Asam Kaproat
Asam Kaprilat
Asam Kaprat
Asam Laurat
Asam Miristat
Asam Palmitat
Asam Stearat
Asam Oleat
Asam Linoleat
Asam Linolenat
Asam Arakidat
Asam Behenat
Asam Erukat

Kandungan (%)
ND
ND
ND
0,0-0,1
0,0-0,2
8,0-13,3
2,4-5,4
17,7-26,1
49,8-57,1
5,5-9,5
0,1-0,6
0,3-0,7
0,0-0,3

ND: Not Detected
Sumber: (Rossell, 2001)
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E. Pengawetan Telur
Pengawetan bertujuan mencegah pemecahan sel oleh enzim dalam bahan
pangan itu sendiri (autolisis) dan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat
merusak pangan seperti bakteri, jamur dan khamir (Gaman dan Sherrington,
1994). Daya simpan telur sebagai bahan pangan perlu dipertahankan agar tetap
mempunyai kualitas yang tinggi dengan melakukan pengawetan yang benar
karena dengan pengawetan maka proses kerusakan atau perubahan-perubahan di
dalam telur dapat diperlambat. Faktor-faktor yang menyebabkan telur cepat
mengalami kerusakan diantaranya adalah terjadinya proses penguapan, hilangnya
CO2 melalui pori-pori kulit telur dan masuknya mikroorganisme ke dalam telur
yang akan menguraikan protein yang terdapat di dalam telur. Pengawetan telur
dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah pengawetan telur
terbuka dan tertutup. Pengawetan telur tertutup adalah pengawetan telur utuh
dengan cara penyimpanan dalam lemari pendingin suhu 4-10ºC, pengepakan
kering (dry packing), pencelupan telur dengan cairan atau larutan seperti air
kapur, air garam, minyak kelapa, parafin, larutan teh hitam dan ekstrak daun
jambu biji, dan pemanasan sekilas dalam air mendidih selama lima detik.
Pengawetan telur terbuka adalah pengawetan isi telur yang dapat dilakukan
dengan cara pan drying, spray drying, dan penyimpanan beku. Faktor-faktor yang
harus diperhatikan dalam pengawetan telur diantaranya telur harus segar dan
kerabang tidak retak (Yuwanta, 2010).
Bahan lipid telah banyak digunakan sebagai lapisan pelindung terhadap
transfer uap air dan untuk memberikan kilap pada edible film. Lipid dan resin
memiliki polaritas yang rendah sehingga kedua senyawa tersebut merupakan
bahan pembentuk film yang dapat menurunkan laju transmisi uap air dalam edible
film (Greenar dan Fennema, 1989). Alasan mengapa lipida ditambahkan dalam
edible film adalah untuk memberi sifat hidrofobik (Krochta et al., 1994). Namun
demikian, terdapat kelemahan ketika menggunakan lipid dalam edible film yang
dapat dimakan, seperti rasa, tekstur permukaan edible film yang berminyak, dan
berpotensi tengik. Lipida yang sering digunakan sebagai edible film antara lain
lilin (wax), asam lemak, monogliserida dan resin (Hui, 2006)
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Beberapa jenis asam lemak bebas telah terbukti memiliki daya antibakteri
sangat kuat terhadap Clostridium welchii, diantaranya adalah: linoleat (18:2),
arakhidonat (20:4), dan linolenat (18:3) dengan nilai Minimum Inhibitory
Concentration (MIC) antara 0,06-0,28 mg/mL. Selanjutnya asam lemak seperti
miristoleat (14:1), palmitoleat (16:1), linolenat (18:3), kaprat (10:0), laurat (12:0),
dan miristat (14:0), juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri (S. aureus),
masing masing dengan nilai MIC rata-rata di bawah 1,0 mg/mL, sementara asam
lemak kaproat (6:0), kaprilat (8:0), stearat (18:0), elaidat (18:1-t), dan arakhidonat
(20:4) tidak memiliki aktivitas penghambatan terhadap S. aureus pada konsentrasi
≤ 1,00 mg/mL di dalam medium uji (Branen dan Davidson, 1983).
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