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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk proses pembuatan telur asin dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar air, tekstur, pH dan 

aktivitas antioksidan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 

hingga Oktober 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur itik. Jumlah telur 

itik yang digunakan sebanyak 150 butir dan memiliki kriteria sebagai berikut: 

telur itik berumur satu hari, berwarna biru kehijauan dan memiliki berat sebesar 

55-60 g/butir. Telur itik diperoleh dari Peternakan Bapak Afif yang berada di 

Jalan Kasin, Kelurahan Ampeldento, Kecamatan Karangploso. Telur itik dibuat 

menjadi telur asin dengan metode penggaraman kering. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur asin, air, 

garam grosok, serbuk batu bata, dan daun cincau hitam yang diblender halus. 

Garam dan daun cincau hitam diperoleh dari Pasar Kebalen, Kota Malang. Jumlah 

serbuk batu bata yang dibutuhkan yaitu 18000 gram, garam sebanyak 6000 gram, 

air sebanyak 6000 ml dan daun cincau hitam sebanyak 1200 gram. Bahan 

penelitian yang digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan adalah: etanol, 

buffer 4, buffer 7 dan DPPH. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian pembuatan telur asin adalah 

timbangan digital portable merk Quatro Tipe Macs, blender, gelas ukur, amplas, 

kain lap, saringan, baskom, kertas label, kompor gas, kukusan, pisau dan sendok. 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian kadar air adalah eksikator merk 

Duran, oven, cawan petri dan tang penjepit. Pengujian tekstur menggunakan 

peralatan berupa Texture Analyzer Model: Imada ZP-200 N, erlenmeyer, labu 

ukur, labu kjeldahl 100 ml, buret dan pemanas. Pengujian pH menggunakan 
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wadah sampel dan pH meter merk Orion, serta pengujian aktivitas antioksidan 

menggunakan alat tabung reaksi dan spektrofotometer UV – Vis. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan meliputi: 

P0 : Tanpa penambahan daun cincau hitam (kontrol) 

P1 : Penambahan daun cincau hitam 2% dari total bahan adonan 

P2 : Penambahan daun cincau hitam 4% dari total bahan adonan 

P3 : Penambahan daun cincau hitam 6% dari total bahan adonan 

P4 : Penambahan daun cincau hitam 8% dari total bahan adonan 

 Model tabulasi data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 dan 

komposisi bahan adonan telur asin disajikan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 3. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 

 

Tabel 4. Komposisi Bahan Adonan Telur Asin 

Bahan 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Air (%) 20 20 20 20 20 

Batu Bata (%) 60 60 60 60 60 

Garam (%) 20 20 20 20 20 

Daun Cincau 

Hitam (%) 
0 2 4 6 8 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 Proses pembuatan telur asin pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode penggaraman kering. Pertama, dipilih telur itik yang berkualitas baik yaitu 

telur masih segar, cangkang utuh, warna dan bentuk seragam serta berat telur 

sebesar 50-60 g/butir. Kedua, telur diseleksi dan dicuci menggunakan air mengalir 

dan dibersihkan kotoran yang melekat pada telur, kemudian telur dilap dengan 

menggunakan kain lap supaya cepat kering. Ketiga, telur diamplas secara merata 

pada seluruh permukaan telur agar pori-pori terbuka. Keempat, dibuat adonan 

pengasin yang terdiri dari serbuk batu bata, garam, dan air. Kelima, dibuat adonan 

daun cincau hitam yaitu dengan cara daun cincau hitam dibersihkan terlebih 

dahulu dengan air mengalir, kemudian direbus selama 2 menit, dan diblender 

hingga halus. Keenam, dicampur adonan pengasin dengan adonan daun cincau 

hitam hingga merata sesuai formulasi yang telah ditentukan. Ketujuh yaitu 

dibungkus permukaan telur menggunakan adonan pengasin yang telah dicampur 

adonan daun cincau hitam dengan tingkat ketebalan 2-3 mm. Kedelapan, telur 

yang telah dibungkus adonan pengasin diletakkan kedalam baskom yang telah 

disediakan. Telur diperam selama 10 hari. Setelah 10 hari, telur diangkat dan 

dibersihkan serta pastikan telur dalam keadaan utuh dan bagus. Kesembilan, telur 

dikukus selama 45 menit dan dilakukan pengujian kadar air, tekstur, pH dan 

aktivitas antioksidan. Diagram alir penelitian pembuatan telur asin dengan 

penambahan daun cincau hitam dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan telur asin dengan penambahan daun cincau 

hitam menurut Yaumistya, Evanuarini dan Thohari (2017) yang telah 

dimodifikasi.  

 

Diseleksi, dicuci, dikeringkan, diamplas 

Dibuat adonan pengasin yang 

terdiri dari air:serbuk batu 

bata:garam 

Dicampur adonan pengasin dengan daun cincau hitam  

Pengujian : 1. Kadar Air 

2. Tekstur 

3. pH 

4. Aktivitas Antioksidan 

Penambahan daun cincau 

hitam dengan perbandingan 

konsentrasi 0%, 2%, 4%, 6% 

dan 8% 

Dibalutkan adonan keseluruh permukaan telur 2-3 mm  

 

Diperam pada suhu 25-260C selama 10 hari  

 

Dipanen, dicuci, dan dikukus selama 45 menit 

 

Telur Itik 

Telur Asin 
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3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah kadar air, tekstur, pH dan 

aktivitas antioksidan. Analisis penelitian telur asin sebagai berikut: 

a. Uji Kadar Air 

Prosedur pengujian kadar air ditentukan sesuai metode AOAC (2005) 

yang tersaji dalam Lampiran 1. 

b. Uji Tekstur 

Prosedur pengujian tekstur ditentukan sesuai metode Rianto, Rahmawati 

dan Purnomoadi (2010) yang tersaji dalam Lampiran 2. 

c. Uji pH 

Prosedur pengujian pH ditentukan sesuai metode AOAC (2005) yang 

tersaji dalam Lampiran 3. 

d. Uji Aktivitas Antioksidan 

Prosedur pengujian aktivitas antioksidan ditentukan sesuai metode Kano, 

Takayagi, Harada, Makino and Ishikawa (2005) yang tersaji dalam 

Lampiran 4. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari analisis kadar air, tekstur, pH dan aktivitas 

antioksidan dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA). Jika diperoleh 

hasil yang signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD).  

 

3.7 Batasan Istilah 

Daun cincau hitam : Salah satu spesies tanaman di Indonesia 

sebagai bahan pangan fungsional yang 

mengandung senyawa bioaktif polifenol, 

oleanolic acid, ursolic acid dan caffeic 

acid yang bersifat antioksidan, 

antikanker, antimutagenik, antihipertensi, 

antidiabetes dan immunomodulator. 

 


