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BAB III  

MATERI DAN METODE 

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September –  

Oktober  2017. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan telur asin dan 

pengujian organoleptik warna, aroma dan rasa. Pengujian 

tekstur dan pH dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya.  

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini menggunakan telur itik umur 1 

hari berjumlah 170 butir yang diperoleh dari peternak Bapak 

Tito di Desa Junrejo Kota Batu. Daun kelor diperoleh di 

pekarangan rumah milik Ibu Putri Rahayu. Bahan tambahan 

lain yang digunakan yaitu garam, batu bata, air bersih dan 

daun kelor. Bahan yang digunakan dalam analisis yaitu telur 

asin, aquades dan larutan buffer. Peralatan yang digunakan 

untuk pembuatan telur asin antara lain baskom, ember, piring, 

amplas, karung, palu, timbangan digital, panci, kompor, 

baskom dan tampah. Peralatan untuk analisis pH meter (ion 

510m Merk Eutech), peralatan untuk analisis tekstur (Imada 

ZP-200 N), kertas label, beaker glass, tisu, alat tulis dan 

kuisioner untuk rasa, warna dan aroma. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan 

empat ulangan. Perlakuan dalam perlakuan ini dengan 

pemberian persentase daun kelor sebanyak 0%, 5%, 10% dan 

15% dari total adonan. Variabel yang diuji adalah tekstur 
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kuning telur, tekstur putih telur, pH dan organoleptik warna, 

aroma, rasa. 

Perlakuan yang diberikan yaitu P0 = penambahan 

daun kelor 0%, P1 = penambahan daun kelor 5%, P2 = 

penambahan daun kelor 10%, P3 = penambahan daun kelor 

15%. Adonan garam dan batu bata pada pasta telur asin 

memiliki perbandingan 1 : 3 komposisi bahan yang digunakan 

disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut : 

Tabel 3. Komposisi bahan adonan pasta telur asin. 

Bahan 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

Batu Bata (%) 60 60 60 60 

Garam (%) 20 20 20 20 

Air (%) 20 20 20 20 

Daun Kelor (%) 0 5 10 15 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, 

yaitu : 

1. Preparasi Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah telur itik yang diseleksi agar memiliki mutu yang 

baik. Kemudian telur dicuci dengan air bersih untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel.  

2. Pembuatan Adonan Pasta Pengasin 

Bahan yang digunakan pada pembuatan pasta 

pengasinan ini adalah bubuk batu bata dicampur garam 

dengan perbandingan 3 : 1 dicampur dengan daun kelor 

dengan persentase 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan 

pemberian air dengan proporsi 20% dari berat adonan 

kemudian diaduk sampai tercampur hingga terbentuk 

adonan pasta. Besar adonan yang digunakan 22 kg 

adonan untuk 170 butir telur. 
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3. Pembuatan Telur Asin 

Telur yang telah dicuci kemudian diamplas 

untuk mempertipis kerabang lalu dibalut atau dibungkus 

dengan adonan pasta pengasin secara merata pada 

permukaan telur dengan ketebalan 1-2 cm. kemudian 

disimpan atau dilakukan pemeraman 10 hari. Rigkasan 

diagram alir pembuatan telur asin dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Telur Asin Menurut 

Evanuarini, Thohari and Andree (2017) yang Telah 

Dimodifikasi. 

Adonan bubuk batu  

bata : garam (3:1) 

Penambahan daun kelor 0%, 

5%, 10%, 15% dan 

tambahan air 20% dari 

adonan 

Telur Itik 

Pemilihan, pencucian 

dan pembersihan telur 

dari kotoran dan 

dilakukan 

pengamplasan 

Pembalutan dengan adonan pengasinan 

Pencampuran semua bahan 

Pemeraman dalam tampah selama 10 hari 

Pembersihan Adonan 

Pengukusan telur selama 45 menit 

Telur asin dianalisis: 

1. Tekstur kuning telur 

2. Tekstur putih telur 

3. pH telur asin 

4. Organoleptik (warna, aroma dan rasa) 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah nilai 

tekstur, pH dan organoleptik warna, aroma, rasa. 

Pengujian sampel telur asin sebagai berikut: 

1. Pengujian tekstur dilakukan dengan Texture Analyizer 

Model: Imada ZP-200 N seperti yang tersaji pada 

Lampiran 1. menurut Anonimous (2007).  

2. Pengujian pH dilakukan dengan pH meter (ion 510m 

Merk Eutech) seperti yang tersaji pada Lampiran 2. 

menurut AOAC (2005). 

3. Pengujian organoleptik (rasa, warna, aroma) dengan 

metode hedonik oleh panelis. 

3.6 Statistik Data 

Data yang di peroleh dianalisis menggunakan 

Analysis of Variance (ANOVA), apabila diketahui data 

memiliki perbedaan maka dianalisis lanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) menurut 

Yitnosumarto (1993). 

3.7 Batasan Istilah 

Telur Asin : Salah satu olahan telur melalui proses 

penggaraman kering. 

Daun Kelor : Tanaman perdu yang memiliki daun 

bulat kecil-kecil yang tersusun 

majemuk. 
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