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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun belakangan, sajian yang menggunakan telur asin 

sangat digemari di mancanegara termasuk di Indonesia. Dikutip dalam laman resmi 

Michelin Star, pada tahun 2009 salah satu restoran di Hong Kong menjual sajian 

liu sha bao yaitu bapao isian saus telur asin yang dapat meleleh. Pada tahun 2014 

tren tersebut masuk ke daerah Asia Tenggara terutama Indonesia dan Singapura. 

Tabel 1.1 Peningkatan Produksi Telur Itik dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 
No Produk

si Telur 
(Kg) 

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Ayam 
Buras 

18.941.359 18.548.623 19.246.619 20.262.252 20.764.434 

2 Ayam 
Petelur 

270.700.115 293.532.250 291.399.203 390.055.424 445.792.693 

3 Itik 26.475.876 26.589.714 32.132.243 32.340.178 36.814.247 
4 Entok 1.555.213 1.561.760 2.311.575 1.970.838 1.983.421 
5 Puyuh 0 0 0 3.390.938 3.873.721 

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2016)  

Produksi telur bebek yang meningkat setiap tahunnya menandakan bahwa 

tren makanan berbahan dasar telur asin semakin meningkat di Indonesia terutama 

di Jawa Timur. Pada tahun 2014 tren makanan berbahan dasar telur asin sangat 

besar hingga produksi telur itik meningkat 1,2 kali lipat dibandingkan tahun 

sebelumnya. 
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Saus telur asin merupakan salah satu hasil olahan telur asin yang sangat 

populer di Indonesia. Dalam pembuatan saus telur asin terdapat beberapa bahan 

yang penting yaitu telur asin, susu, dan mentega. Telur memiliki kelemahan yaitu 

sifatnya yang mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi, mau pun akibat 

serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur (Oktaviani dkk., 2012:107). 

Produk olahan susu merupakan media terbaik untuk pertumbuhan berbagai 

macam bakteri yang menyebabkan bau yang tidak sedap, perubahan rasa, tekstur, 

dan warna (Rawat, 2015: 47). Produk berbahan dasar susu bisa disimpan selama 14 

hari di dalam kulkas dengan suhu 5°C namun jika di dalam suhu ruang hanya dapat 

disimpan selama 48 jam. 

Saus telur asin dengan umur simpan yang rendah merupakan kendala dalam 

berbisnis, maka dari itu penulis akan membuat bubuk saus telur asin yang dapat 

memperpanjang umur simpan dikarenakan tidak terdapat cairan yang dapat menjadi 

media berkembang biaknya bakteri. 

 Pembuatan bubuk telur asin dilakukan dengan proses pemanggangan 

menggunakan oven agar dapat mengurangi kadar air pada telur asin. Penulis akan 

melakukan observasi terhadap dua faktor yang paling berpengaruh dalam 

pembuatan bubuk saus telur asin, yaitu suhu dan waktu. Suhu yang digunakan yaitu 

50°C, 60°C, dan 65°C dengan waktu selama 8, 9, dan 10 jam. Seluruh proses akan 

dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan data yang valid.  

Seluruh hasil observasi akan diujikan di laboratorium untuk mengetahui 

kadar air yang sesuai dengan SNI. Setelah mengetahui suhu dan waktu yang pas 
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maka akan dilanjutkan dengan eksperimen campuran bubuk saus telur asin agar 

memiliki rasa yang sesuai. 

Hasil eksperimen campuran bubuk saus telur asin akan diuji dengan uji 

organoleptik dan uji perbandingan jamak agar dapat mengetahui apakah produk 

kedua produk memiliki perbedaan dengan saus telur asin dan apakah bubuk saus 

telur asin dapat diterima oleh masyarakat. Dalam uji organoleptik dan uji 

perbandingan jamak, para panelis akan diberikan skala dari 1 yang berarti sangat 

tidak suka hingga skala 5 yang berarti sangat suka.  

Setelah mengetahui minat masyarakat mengenai bubuk saus telur asin maka 

dilanjutkan dengan aspek bisnis dan strategi pemasaran bubuk saus telur asin seperti 

harga produk, kemasan, logo, branding, tempat penjualan, dan cara untuk 

mempromosikannya.  

Sebelum penulis melanjutkan penelitian lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi. Ada pun 

pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah (2018) 

NO Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1 Judul Effect of Oven drying on 

the nutritional properties 

of whole egg and its 

components 

Parameter 

optimization for 

microwave coupled 

with hot air-drying 

process of hawthorn 

slices using response 

surface methodology 

Hot air 

impingement 

heating of food 

products 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Sambungan) 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu terhadap kadar air bubuk saus telur 

asin? 

2. Berapakah suhu dan waktu yang tepat dalam pembuatan bubuk saus telur 

asin? 

2 Peneliti Kumaravel, S., Hema R., 

dan Kamaleshwari A. 

Haiming, Yu, Zuo 

Chuncheng, dan Xie 

Qiuju 

Xiao, Hong-Wei, 

Qian Zhang, Jun 

Wang, dan Zhen-

Jiang Gao 

3 Tahun 2012 2015 2017 

4 Persamaan 1. Metode pengeringan 

menggunakan udara 

panas dari oven. 

2. Memiliki variabel 

yang sama yaitu: 

dehydrated produc. 

1. Penggunaan udara 

panas pada 

microwave untuk 

pengeringan. 

2. Memiliki rentang 

suhu 55°C 

1. Teknologi 

pengeringan 

menggunakan oven 

modifikasi. 

2. Suhu yang 

diperlukan yaitu 

50°C - 65°C 

5 Perbedaan 1. Obyektifitas penelitian 

untuk mengurangi 

protein ovalbumin dan 

ovomucoid 

1. Obyek penelitian 

yaitu buah hawthorn  

 

1. Obyek penelitian 

berupa bebek 

Peking. 
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3. Bagaimana minat responden terhadap bubuk saus telur asin? 

4. Bagaimana kandungan gizi bubuk saus telur asin? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kadar air bubuk saus telur asin. 

2. Untuk mengetahui suhu dan waktu yang tepat dalam pembuatan bubuk saus 

telur asin. 

3. Untuk mengetahui minat responden terhadap bubuk saus telur asin. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi bubuk saus telur asin. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Diharapkan hasil akhir produk dapat memudahkan para pelanggan dalam 

mengkonsumsi saus telur asin dan produk akan memiliki umur simpan yang 

lama. 

2. Produk akhir yang berupa bubuk saus telur asin dapat langsung dikonsumsi 

dengan tambahan air panas. Konsumen dapat menambahkan bumbu lain 

sesuai selera seperti cabai dan merica. 

3. Tampilan akhir bubuk saus telur asin diharapkan memiliki warna 

kekuningan, tekstur yang seperti bubuk, memiliki bau campuran mentega 

dengan telur asin, dan memiliki rasa yang gurih. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan  

Pentingnya pengembangan ini antara lain: 

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan sebegai salah satu syarat kelulusan Sarjana 

Pariwisata Strata satu di Universitas Ciputra peminatan Culinary Business dan 

penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis mengenai suhu 

dan waktu yang tepat dalam pembuatan bubuk saus telur asin.  

2. Bagi Universitas Ciputra 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah data kepustakaan dan sebagai 

bahan referensi maupun pembelajaran bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan 

menjadi sumber informasi mengenai suhu yang tepat dalam pembuatan bubuk saus 

telur asin.  

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada mulanya telur asin merupakan makanan yang diawetkan agar dapat 

dikosumsi di lain waktu dan masyarakat di Indonesia menjadikannya sebagai lauk 

maupun sebagai oleh oleh. Saus telur asin merupakan salah satu inovasi tetapi 

memiliki masa simpan yang pendek karana memiliki cairan yang dapat menjadi 

media berkembangnya bakteri. Bubuk saus telur asin meruakan solusi dari masalah 

tersebut karena dapat menghilangkan kadar air. 
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Dalam pengembangan bubuk saus telur asin terdapat keterbatasan peralatan 

yang memadai, tempat yang steril, lama waktu pembuatan serta harga bahan baku 

yang tidak stabil. Maka dari itu bubuk saus telur asin belum dapat diproduksi secara 

masal.  

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Telur Asin: telur asin merupakan hasil pengasinan dari telur bebek, memilki 

tekstur yang masir, dan warna kuning telur yang agak kemerahan. 

2. Saus telur asin: saus telur asin merupakan saus dengan bahan baku telur asin 

dengan tambahan susu, margarin, kecap asin, garam, dan gula. Memiliki tekstur 

yang kental serta memiliki rasa yang gurih dah creamy.  

3. Bubuk saus telur asin: bubuk saus telur asin merupakan hasil pengeringan telur 

asin sehingga menyerupai bubuk. Memiliki warna kekuningan dan memiliki 

campuran bau telur asin dengan mentega. 

4. Uji organoleptik: merupakan cara pengujian dengan menggunakan kelima indera 

manusia untuk mengukur penerimaan suatu produk. 

5. Uji perbandingan jamak: merupakan cara pengujian untuk mencari persamaan 

dan perbedaan sensorik dengan membandingkan 2 sampel atau lebih. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Pada Bab 1 Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan pengembangan produk, spesifikasi 

produk yang diharapkan setelah dilakukannya uji coba, pentingnya pengembangan, 

definisi istilah, serta sistematika penulisan. Pada Bab 2 penulis akan menjelaskan 

mengenai teori yang digunakan dalam menyusun penelitian, tinjauan telur asin, 

tinjauan saus telur asin, tinjauan bubuk saus telur asin, kandungan dan manfaat 

bahan yang digunakan dalam membuat saus telur asin, dan alur pembuatan saus 

telur asin. 

Pada Bab 3 penulis akan menjelaskan mengenai bahan dan peralatan apa 

saja yang akan digunakan untuk penelitian, rancangan penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, proses pembuatan bubuk saus telur asin, prosedur penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, dan metode pengumpulan data. Pada Bab 4 penulis akan 

menjelaskan mengenai hasil dari objek penelitian yaitu bubuk saus telur asin, 

analisis data mengenai pengaruh suhu dan waktu dalam pembuatan bubuk saus telur 

asin, hasil uji laboratorium kadar air, campuran bubuk saus telur asin, hasil uji 

laboratorium kandungan keseluruhan dari bubuk saus telur asin, interpretasi data 

dari uji organoleptik dan uji perbandingan jamak serta aspek bisnis mengenai bubuk 

saus telur asin. Pada bab terakhir, penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari 

penelitian yang berupa kesimpulan dari masalah yang dijabarkan pada bab 

sebelumnya dan pengembangan produk lebih lanjut. 

 

 


