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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Telur 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk preparasi sampel dan Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar air, 

aktivitas air, warna L*a*b* dan aktivitas antioksidan. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 September sampai 

dengan 31 November 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telur 

itik sebanyak 100 butir dengan berat 70 g umur 1 hari jenis itik 

Mojosari yang diperoleh dari peternakan itik Bapak Afif, di Jl. 

Kasin Ampeldento Karang Ploso Kota Malang Jawa Timur 

dan daun kenikir (Cosmos caudatus) yang diperoleh dari pasar 

Belimbing, Malang, Jawa Timur. Adonan pengasin 

menggunakan bubuk batu bata dan garam dengan 

perbandingan 3:1. Bahan yang digunakan untuk analisa yaitu 

dengan menggunakan aquades, larutan NaOH, larutan DPPH, 

dan etanol. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan telur 

asin yaitu ember plastik, panci, timbangan, kompor gas, pisau, 

kain lap, tisu, kertas label, alat pengaduk dan alat menyimpan 

telur. Sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan 

analisa. yaitu dengan menggunakan oven, timbangan, cawan 

petri, eksikator, Aw meter, cawan porselin, dan color reader 

merk Minolta. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 3 kali ulangan.  

P0 = Tanpa penambahan daun kenikir 

P1 = Penambahan daun kenikir sebanyak 7% dari total adonan  

pengasin 

P2 = Penambahan daun kenikir sebanyak 14% dari total 

adonan pengasin 

P3 = Penambahan daun kenikir sebanyak 21% dari total 

adonan pengasin  

P4 = Penambahan daun kenikir sebanyak 28% dari total 

adonan pengasin 

 

3.4     Prosedur Penelitian 

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan digunakan 

perlakuan penambahan daun kenikir 7%, 14%, 21%, 28% dan 

35%. Namun untuk perlakuan 35% tidak dapat diterima karena 

rasa yang dihasilkan terlalu pahit sehingga digunakan 

perlakuan hingga 28%. Prosedur pembuatan telur asin yaitu 

telur itik diseleksi yang memiliki berat 70 g untuk digunakan 

sebagai bahan utama dalam pembuatan telur asin. Telur itik 

yang sudah diseleksi, dicuci sampai bersih. Telur dikeringkan 

menggunakan lap bersih kemudian diamplas. Adonan 

pengasin dibuat menggunakan batu bata, dan garam dengan 

perbandingan 3:1 lalu ditambahkan air dan diaduk sampai 

menjadi adonan. Daun kenikir yang sudah diblender 

ditambahkan sesuai perlakuan yaitu P0: 0%, P1: 7%, P2: 14%, 

P3: 21% dan P4: 28% dalam adonan pengasin. Telur itik 

dibungkus dengan menggunakan adonan pengasin sampai 
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tertutup dengan ketebalan 1 cm, kemudian diperam selama 10 

hari. Setelah dipanen telur dicuci sampai bersih dan telur 

dikukus pada suhu 800 selama 45 menit. Analisa kadar air, 

aktivitas air, warna L*a*b* dan aktivitas antioksidan 

dilakukan terhadap telur asin dengan penambahan daun 

kenikir. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan yaitu 

berupa telur itik. Prosedur dalam pembuatan telur asin dalam 

penelitian ini menggunakan metode penggaraman kering. 

Prosedur pembuatan telur asin secara rinci pada masing-

masing tahapan adalah sebagai berikut disajikan pada Gambar 

3.  
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan telur asin menurut Novia, 

Melia dan Ayuza (2011) dengan modifikasi. 

Telur Itik 

Diseleksi, 

dibersihkan, 

dikeringkan 

kemudian 

diamplas 

 

Bata: garam dengan 

perbandingan 3:1 dan 

ditambahkan air kemudian 

diaduk menjadi adonan 
 

Ditambahkan daun kenikir 

sesuai dengan perlakuan P0 

(0%), P1 (7%), P2 (14%), P3 

(21%) dan P4 (28%)  

Telur asin dikukus selama 45 menit pada suhu 800 C 

 

Telur itik dibungkus dengan adonan pengasin sampai 

tertutup dengan ketebalan 1 cm 

Dilakukan pemeraman selama 10 hari 

Telur asin daun kenikir 

Telur dibersihkan dari adonan pengasin sampai bersih 

Dilakukan analisa kadar air, aktivitas air, warna dan 

aktivitas antioksidan telur asin dengan penambahan  

daun kenikir 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

terdiri dari: 

1. Kadar Air 

Menurut AOAC (2005), penentuan kadar air dapat 

dilihat pada Lampiran 1.  

2. Aktivitas Air 

Prosedur pengujian aktivitas air dapat diukur dengan 

menggunakan Aw meter. Prosedur pengujian aktivitas 

air menurut AOAC (2005) dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

3.  Warna 

Dalam penentuan warna L*a*b* menggunakan color 

reader menurut Bansal (2012), disajikan pada 

Lampiran 3. 

4.  Aktivitas Antioksidan 

Prinsip pengujian aktivitas antioksidan menurut 

Tristantini dkk. (2016) menggunakan DPPH, disajikan 

pada Lampiran 4. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam dan jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Daun kenikir : Tumbuhan tropis yang berasal dari 

Amerika latin yang daunnya masih 

muda dan dapat digunakan sebagai 

sayuran 
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2. Flavonoid : Kandungan khas yang ada pada 

tumbuhan hijau dan merupakan salah 

satu senyawa aktif untuk 

mengembangkan obat 

3. Polifenol : Senyawa yang terdapat dalam 

tumbuhan hijau yang berfungsi 

sebagai antioksidan 

4. Saponin : Senyawa glikosida triterpenoida 

atau glikosida steroida merupakan 

senyawa aktif pada permukaan yang 

bersifat seperti sabun dan dapat 

dideteksi berdasarkan 

kemampuannya membentuk busa 

dan menghemolisa sel darah merah 

5. Minyak atsiri : Kelompok besar minyak nabati 

yang berwujud cairan kental pada 

suhu 

6. Kadar air : Jumlah air yang terkandung dalam 

suatu bahan pangan  

7. Aktivitas Air : Jumlah air bebas yang terdapat 

didalam suatu bahan makanan yang 

dapat digunakan oleh mikroba untuk 

melakukan pertumbuhan 

  


