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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telur

Telur merupakan salah satu produk hewani yang digunakan sebagai 

bahanpangan sumber protein, lemak dan vitamin. Telur mudah rusak karena 

penyimpanan yang disebabkan adanya bakteri yang mengontaminasi kerabang 

telur. Semakin lama penyimpanan telur maka semakin menurunkan kualitasnya.

Ini diakibatkan karena menguapnya gas karbondioksida dari dalam telur. (Gaman 

dan Sherrington, 1994)

Telur merupakan kumpulan makanan yang ada didalam suatu wadah untuk 

perkembangan embrio. Isi dari telur akan semakin habis begitu telur telah

menetas. Telur tersusun oleh tiga bagian utama: yaitu kulit telur, putih telur dan 

kuning telur. (Rasyaf, 1990)

Gambar 1. Komponen Telur

(Wayne Gisslen, 1998)
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Telur merupakan sel telur (ovum) yang tumbuh dari sel induk (oogonium) di 

dalam indung telur (ovarium). Telur juga termasuk salah satu bahan makanan 

asal hewan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang 

dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral serta memiliki daya 

cerna yang tinggi. Sarwono, (1994). Komposisi Gizi per 100 g telur ayam 

disajikan padaTabel 1.

Tabel 1. Komposisi Gizi per 100 g telur ayam
Zat Gizi Telur Ayam Putih Telur Ayam Kuning Telur Ayam

Energi (kkal) 162,0 50 361
Protein (g) 12,8 10,8 19,3
Lemak (g) 11,5 0 31,9

Karbohidrat (g) 0,7 0,8 0,7
Kalsium (mg) 54,0 6 147
Fosfor (mg) 180 17 586
Besi (mg) 2,7 0,2 7,2
Vit. A (RE) 309 0 686
Vit.B (mg) 0,1 0 1,27

Vit.. C (mg) 0 0 0
Air (g) 74,0 87,8 49,4

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1979)

2.1.1 Bagian-Bagian Telur

Telur memiliki beberapa komponen didalamnya yaitu:

1. Putih telur

Nama lain dari putih telur adalah albumen telur. Kandungan putih telur

dipenuhi oleh protein dan air.

2. Kuning telur (Yolk)

Telur kuning sekitar setengahnya mengandung uap basah (moisture)

dan setengahnya adalah kuning padat (yolk solid). Semakin bertambah

umur telur, kuning telur akan mengambil uap basah dari putih telur yang 

mengakibatkan kuning telur semakin menipis dan menjadi rata ketika telur 

dipecahkan ke permukaan yang rata.



6

3. Kulit telur (Shell)

Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari jumLah total berat telur.

Meskipun terlihat keras dan menutupi isi telur. Kulit telur memiliki pori 

(porous), sehingga bau dapat menembus kulit telur, uap basah 

(moisture) dan gas (terutama karbondioksida) dapat keluar. Warna kulit 

telur terdiri dari warna cokelat atau putih, tergantung dari perkembang 

biakan dari ayam.

4. Rongga udara (Air Cell)

Telur memiliki dua selaput pelindung diantara kulit telur dan putih telur.

Rongga udara terbentuk diantara selaput telur. Telur akan kehilangan 

uap basah (moisture) dan menyusut ketika telur bertambah tua. 

5. Chalazae

Chalazae adalah tali dari putih telur yang mempertahankan kuning

telur agar tetap ditengah – tengah telur. (Paula Figoni, 2008)

2.1.2 Macam-Macam Telur

Berbagai jenis Telur umumnya dihasilkan dari unggas. Ayam petelur 

merupakan jenis ayam yang khusus dipelihara untuk diambil telurnya.

Umumnya, peternakan ayam petelur dilakukan untuk menghasilkan telur 

dalam jumLah yang besar. Berikut adalah berbagai jenis telur yang dihasilkan 

oleh bermacam-macam unggas: 

1. Telur ayam 

Ada dua jenis telur ayam yang banyak terdapat di pasaran, yaitu telur 

ayam kampung dan telur ayam broiler (ayam petelur). Warna telur ayam 

bervariasi, ada yang kecoklatan dan ada juga yang putih. Warna 
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cangkang telur biasanya ditentukan dari jenis ayam. Telur ayam boiler 

biasanya berwarna kecoklatan sedangkan telur ayam kampung biasanya 

berwarna putih. Berat telur ayam yang berukuran medium biasanya 

berkisar 50 g.

2. Telur puyuh 

Ukuran telur puyuh relatif kecil, hanya 1/3 dari telur ayam, merupakan 

telur dengan ukuran terkecil diantara telur komersial lainnya. Cangkang 

telur puyuh berwarna pucat dengan bercak-bercak gelap.

3. Telur bebek 

Ukuran telur bebek lebih besar daripada telur ayam, yaitu sekitar 90 g. 

Warna cangkangnya beragam, mulai dari biru kehijauan pucat hingga 

agak putih. Kandungan lemaknya sedikit lebih tinggi dibandingkan telur 

ayam dan memiliki flavor yang kuat. Bagian putih telurnya lebih kental 

dan teksturnya agak kenyal bila direbus. Telur bebek jarang dikonsumsi 

hanya dengan proses perebusan.

4. Telur Angsa 

Memiliki ukuran dua kali ukuran telur ayam, dengan berat sekitar 

200 g. Warna cangkangnya putih kapur. Cangkang/ kerabang telur angsa 

biasanya sangat keras. Memiliki flavor yang lebih kuat dari pada telur 

ayam, namun tidak sekuat pada telur bebek. 

5. Telur kalkun 

Memiliki berat sekitar 75 g. Cangkang berwarna putih krem dengan 

bintik-bintik coklat terang.
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6. Telur burung pegar 

Warna cangkangnya beragam, ada yang yang biru kehijauan hingga 

hijau zaitun, dan ada yang berbintik-bintik. Memiliki flavor yang sangat 

kuat. (Boga, 2006)

2.2 Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein 

adalah sumber asam- asam amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang 

tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein juga mengandung posfor, 

belerang, besi dan tembaga. (Budianto, A.K, 2009).

Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino, yang terikat satu sama lain 

dalam ikatan peptida. Asam amino yang terdiri atas unsur-unsur karbon, 

hidrogen, oksigen dan nitrogen. Beberapa asam amino juga mengandung unsur-

unsur fosfor, besi, iodium, dan cobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama 

protein, karena terdapat di dalam semua protein dan tidak terdapat di dalam 

karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein.

(Almatsier.S, 1989)

2.2.1 Struktur Protein 

Molekul protein merupakan rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai 

asam-asam amino. Asam amino saling membentuk rangkaian melalui reaksi 

gugusan karboksil asam amino yang satu dengan gugusan amino dari asam 

amino yang lain, sehingga terjadi ikatan yang disebut ikatan peptida. Ikatan 

pepetida ini merupakan ikatan tingkat primer. Molekul protein adalah suatu 

polypeptida, dimana sejumLah besar asam-asam aminonya saling dipertautkan 

dengan ikatan peptida tersebut. (Gaman, P.M, 1992) 
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2.2.2 Jenis-Jenis Protein 

Klasifikasi protein dapat dilakukan dengan berbagai cara :

− Berdasarkan bentuknya :

a. Protein fibriler (skleroprotein) 

Adalah protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam 

pelarut encer, baik larutan garam, asam basa dan alkohol. Contohnya 

kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin 

pada rambut dan fibrin pada gumpalan darah.

b. Protein globuler atau steroprotein 

Adalah protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan 

garam dan asam encer, Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan 

molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan 

fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon.

− Berdasarkan kelarutannya, protein globuler dapat dibagi dalam beberapa 

grup yaitu :

1. Albumin 

Yaitu larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Contohnya 

albumin telur, albumin serum, dan laktalbumin dalam susu.

2. Globulin 

Yaitu tidak larut dalam air, terkoagulasi oleh panas, larut dalam 

larutan garam encer, mengendap dalam larutan garam konsentrasi 

tinggi. Contohnya adalah legumin dalam kacang-kacangan.
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3. Glutelin 

Yaitu tidak larut dalam pelarut netral tetapi larut dalam asam atau 

basa encer. Contohnya glutelin gandum 

4. Prolamin atau gliadin 

Yaitu larut dalam alkohol 70-80% dan tak larut dalam air maupun 

alkohol absolut. Contohnya prolamin dalam gandum.

5. Histon 

Yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam amoniak encer.

Contohnya adalah histon dalam hemoglobin.

6. Protamin 

Yaitu protein yang larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh 

panas. Contohnya salmin dalam ikan salmon. (Budianto.A.K, 2009)

2.3 Macam-Macam Metode Analisa Protein

Metode Pengukuran jumLah protein ada beberapa cara antara lain yaitu:

1. Metode Kjeldahl

Metode Kjeldahl pertama kali dikembangkan pada tahun 1883 oleh 

Johann Kjedahl. Prinsip metode kjeldahl didasarkan pada pengukuran 

jumLah N di dalam bahan. Salah satu kelemahan dari metode kjedahl 

adalah nitrogen yang diukur bukan hanya pada protein tetapi juga pada 

non-protein. Prosedur analisa dengan metode kjeldhal dapat dibagi 

dalam 3 tahap, yaitu tahap penghancuran (destruksi), tahap distilasi dan

tahap titrasi.

2. Metode Biuret 

Metode Biuret pertama kali dikembangkan oleh Riegler tahun 1914.

Prinsip metode biuret adalah Cu2+ membentuk kompleks dengan 
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ikatan peptide (-CO-NH-) dari suatu protein yang membentuk warna 

ungu dalam larutan alkali dengan absorbansi 540 nm. Besarnya 

absorbansi tersebut berbanding langsung dengan konsentrasi protein 

dan tidak tergantung pada jenis protein, karena semua protein pada 

dasarnya mempunyai jumLah ikatan peptida yang sama per satuan 

berat. 

3. Metode Lowry

Prinsip Metode Lowry adalah Reaksi antara Cu2+ dengan ikatan 

peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh 

tirosin dan tryptophan dapat membentuk warna biru yang intensitasnya 

tergantung pada konsentrasi protein. Terdapat senyawa yang dapat 

mengganggu dalam analisis metode lowry yaitu senyawa fenol, Karen 

adapat membentuk warna biru. Gangguan ini dapat dihilangkan dengan 

cara pengendapan protein menggunakan TCA (Tri Chloro Acetic-acid).

4. Metode Pengikatan Warna

Prinsip Metode Pengikatan warna adalah zat warna bereaksi 

dengan gugus polar protein yang bermuatan ion berlawanan 

membentuk kompleks terlarut. Kompleks dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi atau penyaringan dan diukur absorbansinya. Zat warna 

yang dapat digunakan adalah Amido Black dan Orange G. Intensitas 

warna untuk amido black diukur pada 615 nm, sedangkan untuk orange 

G pada 485 nm. Pada analisis ini diperlukan kurva standar hubungan 

antara absorbansi dengan kadar protein.
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5. Metode Titrasi Formol

Prinsip Metode Formol adalah  penambahan formaldehida kedalam 

susu. Formaldehida ini bereaksi dengan gugus amino pada residu asam 

amino, sehingga terjadi konversi –NH2 menjadi gugus –N=CH2 yang 

menyebabkan hilangnya sifat basa dan meningkatkan keasaman 

protein. Peningkatan keasaman protein diukur dengan cara titrasi 

menggunakan sodium hidroksida standar, dan indicator fenoftalein. TAT 

ditandai dengan perubahan warna menjadi pink.  (Andarwulan,dkk.2011)

2.4 Pengertian Spektrofotometri 

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrofotometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari 

spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat 

pengukur intensitas cahaya yang ditransisikan atau yang diabsorbsi. Alat yang 

digunakan untuk mengukur perbedaan absorbsi antara sampel dan blanko 

ataupun pembanding. (Khopkar,2003)

2.4.1 Jenis-Jenis Spektrofotometri

1. Pada spektrofotometri Ultraviolet(UV)

Berdasarkan interaksi sampel dengan sinar UV.Sinar UV memiliki 

panjang gelombang 190-380 nm. Sebagai sumber sinar dapat digunakan 

lampu deuterium. Duterium disebut juga heavy hidrogen. Sinar UV tidak 

dapat dideteksi oleh mata manusia, maka senyawa yang dapat menyerap 

sinar ini terkadang merupakan senyawa yang tidak memiliki warna bening 

dan transparan. Prinsip dasar pada spektrofotometri adalah sampel harus 

jernih dan larut sempurna. Tidak ada partikel koloid atau suspensi.
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2. Spektrofotometri Sinar Tampak (Vis)

Cahaya atau sinar tampak (visible) adalah radiasi elektromagnetik 

yang terdiri dari gelombang. Seperti semua gelombang, kecepatan 

cahaya, panjang gelombang dan frekuensi dapat didefinisikan sebagai :

Dimana :

c = kecepatan cahaya ( 3 x 108 m/s)

V = frekuensi dalam gelombang per detik (Hertz)

λ = panjang gelombang dalam meter

Gambar 2. Radiasi Elektromagnetik dengan panjang gelombang λ

Cahaya / sinar tampak terdiri dari suatu bagian sempit kisaran 

panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik dimana mata manusia 

sensitif. Radiasi dari panjang gelombang yang berbeda ini dirasakan oleh 

mata manusia sebagai warna yang berbeda, sedangkan campuran dari 

semua panjang gelombang tampak seperti sinar putih. Sinar putih 

memiliki panjang gelombang mencakup 400-760 nanometer (nm).

Spektrometri molekular (baik kualitatif dan kuantitatif) bisa 

dilaksanakan di daerah sinar tampak, sama halnya seperti di daerah sinar 

ultraviolet dan daerah sinar inframerah.
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Gambar 3. Spektrum gelombang elektromagnetik lengkap

Persepsi visual tentang warna dibangkitkan dari penyerapan 

selektif panjang gelombang tertentu pada peristiwa penyinaran obyek 

berwarna.Sisa panjang gelombang dapat diteruskan atau dipantulkan dan 

dilihat oleh mata sebagai warna dari pancaran atau pantulan cahaya.

Oleh karena itu obyek biru tampak berwarna biru sebab telah menyerap 

sebagian dari panjang gelombang dari cahaya dari daerah oranye-merah.

Energi gelombang seperti bunyi dan air ditentukan oleh amplitudo 

dari getaran tetapi dalam radiasi elektromagnetik energi ditentukan oleh 

frekuensi dan quantized. Terjadi hanya pada tingkatan tertentu:

E = h ν

dimana : h = konstanta Planck, 6,63 x 10-34 J.s

3. Spektrofotometer Ultra Violet – Cahaya Tampak (UV-Vis)

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi antara radiasi 

elektromagnetik dengan molekul. Radiasi Elektramagnetik merupakan 

bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat gelombang dan partikel. 

Radiasi Elektromagnetik mempunyai vektor listrik dan vektor magnet yang 
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bergetar dalam bidang-bidang yang tegak lurus satu sama lain dan 

masing-masing tegak lurus pada arah perambatan radiasi.

Semua molekul dapat mengabsorbsi radiasi daerah UV-Vis karena 

mereka mengandung elektron, baik sekutu maupun menyendiri yang 

dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi.

Tabel 2. Spektrum cahaya tampak dan warna - warna komplementer
Panjang Gelombang (nm) Warna yang diserap Warna yang diamati

410 Violet Kuning-hijau
430 Biru violet Kuning
480 Biru Jingga
500 Hijau-Biru Merah
530 Hijau Merah-Ungu
560 Kuning-hijau Violet
580 Kuning Biru Violet
610
680

Jingga
Merah

Biru
Hijau Biru

720 Merah ungu Hijau
(Bintang, 2010)

4. Spektrofotometer Inframerah

Dari namanya sudah bisa dimengerti bahwa spektrofotometer ini 

berdasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah.Cahaya 

inframerah terbagi menjadi inframerah dekat, pertengahan dan jauh.

Inframerah pada spektrofotometer adalah inframerah jauh dan 

pertengahan yang mempunyai panjang gelombang 2,5-1000 nm.

Pada spektrofotometer Inframerah meskipun bisa digunakan untuk 

analisa kuantitatif, namun biasanya lebih kepada analisa kualitatif.

Umumnya spektrofotometer Inframerah digunakan untuk mengidentifikasi 

gugus fungsi pada suatu senyawa organik, karena spektrumnya sangat 

kompleks. (Bintang, 2010)
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2.4.2 Komponen Utama Spektrofotometer

Gambar 4. Blok diagram prinsip kerja spektrofotometer

1. Sumber Radiasi

Sumber radiasi yang biasa digunakan pada spektroskopi absorbsi 

adalah lampu wolfarm, deuterium lampu hidrogen. Lampu wolfarm 

digunakan untuk daerah visibel (tampak) sedangkan untuk lampu hidrogen 

atau deuterium digunakan untuk sumber daerah UV.

2. Monokromator

Monokromator merupakan serangkaian alat optik yang menguraikan 

radiasi polikromatik dan berfungsi untuk memunculkan garis resonansi dari 

semua garis yang tidak diserap yang dipancarkan oleh sumber radiasi. 

Alatnya dapat berupa prisma atau grating. Macam - macam monokromator 

yaitu prisma, kaca untuk daerah sinar tampak, kuarsa untuk daerah UV, 

rock salt (kristal garam) untuk daerah IR, kisi difraksi. Keuntungan 

menggunakan kisi yaitu dispersi sinar merata, dispersi lebih baik dengan 

ukuran pendispersi yang sama, dapat digunakan dalam seluruh jangkauan 

spectrum.

3. Sel Sampel

Berfungsi untuk sebagai tempat untuk meletakkan sampel.

- UV, Vis dan UV-Vis menggunakan kuvet sebagai tempat untuk 

memasukkan sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, 

namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik.

Sel Sampel DetektorMonokromatorSumber
Radiasi

AmplifierVisual Display
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- IR untuk sampel cair dan padat (dalam bentuk pasta) biasanya 

dioleskan pada dua lempeng natrium klorida. Untuk sampel dalam 

bentuk larutan dimasukkan ke dalam sel natrium klorida. Sel ini akan 

dipecahkan untuk mengambil kembali larutan yang dianalisis, jika 

sampel yang dimiliki sangat sedikit dan harganya mahal.

4. Detektor

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap 

cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor yang digunakan 

dalam UV – VIS disebut “ detektor fotolistrik”. Macam - macam detector 

yaitu detektor foto, hantaran foto, photocell, phototube, diode foto, detector 

panas.

Persyaratan-persyaratan penting untuk detektor meliputi :

a. Sensivitas tinggi hingga dapat mendeteksi tenaga cahaya yang 

mempunyai tingkatan rendah sekalipun

b. Waktu respon yang pendek.

c. Stabilitas yang panjang

d. Sinar elektronik yang mudah diperjelas dan sistem pembacaan.

5. Penguat (amplifier)

Berfungsi untuk memperbesar arus yang dihasilkan oleh detektor agar 

dapat dibaca oleh indikator.

6. Indikator

Biasanya berupa rekorder dan komputer. Rekorder dan computer 

Berfungsi untuk membaca sinyal listrik yang dihasilkan pada detektor yang 

telah diperkuat arusnya oleh amplifier agar dikonversikan ke dalam 

besaran absorbans atau % tansmitan. (Bintang, 2010)
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2.4.3 Hukum Lambert Beer

Hukum Lambert menyatakan setiap lapisan dengan ketebalan yang 

sama dari sebuah medium penyerap, akan menyerap sejumLah fraksi yang 

sama dari energy radiasi yang melewatinya. Fraksi energy radiasi yang 

dipancarkan tidak tergantung pada intensitas radiasi yang datang dengan 

syarat radiasi tersebut tidak merusak secara fisik maupun kimia terhadap 

medium. Perumusan dari hokum lambert:

T = ��
Dimana, I = Radiasi yang dipancarkan 

I0 = Radiasi yang datang

T = Transmisi

Hukum Lambert-Beer (Beer`s law) menyatakan bahwa konsentrasi 

larutan standar berbanding langsung dengan nilai serapan cahaya (absorban). 

Hukum ini berlaku bagi sinar monokromatik, yaitu cahaya dengan panjang 

gelombang tunggal atau yang memiliki pita panjang gelombang yang 

berdekatan. Persamaan Lambert-Beer:

A= log 
�
�� = log

���
� = �× �× �

Dimana, A = Absorban

T = Transmitan

a = absorptivitas

b = Tebal Larutan

c = Konsentrasi larutan

Jika c dinyatakn dalam mol/liter dan b dalam cm, maka:

� = � × �× �
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E merupakan absorptivitas molar. E digunakan untuk molekul atau ion 

yang menyerap pada pelarut dan panjang gelombang tertentu.

a merupakan absorptivitas dan hubungannya dengan E adalah

� = �× �
Dimana, M adalah berat molekul. (Bintang, 2010)


