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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai 

Februari 2017. Pembuatan telur pidan dengan penambahan 

NaOH dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisis nilai pH, 

kadar protein dan warna kuning telur pidan di Laboratorium 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : telur itik Merjosari umur 1 hari sebanyak 260 butir 

diperoleh dari Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten 

Malang dengan bobot telur sekitar 60-65 gr. Telur itik yang 

digunakan untuk pembuatan telur pidan adalah : bersih, 

cangkang tidak retak, tidak terdapat kotoran yang melekat, 

warna cangkang seragam. Bahan lain yang digunakan seperti 

NaCl, NaOH, yang diperoleh dari toko kimia Makmur Sejati, 

teh hitam di peroleh dari supermarket, Malang dan air 

secukupnya.  

Bahan penelitian yang di gunakan dalam pembuatan 

telur pidan adalah: telur itik umur 1 hari, NaCl, NaOH, teh 

hitam dan air, analisis kadar protein : tablet kjeldal ( 

campuran 2,5 g serbuk SeO2, 100 g K2SO4, dan 30 g 

CuSO4SH2O), aquades, larutan methyl-orange 0,1%, larutan 

asam borat (H3BO3) 3% asam klorida ( HCl 0,01 N) dan 

NaOH 30%, analisis pH : aquades, buffer 4 dan buffer 7 
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Peralatan penelitian pembuatan telur pidan adalah: 

baskom, sendok, ember, toples, kompor, panci, timbangan, 

kain lab, eggtray. Uji protein menggunakan: labu Kjeldal 100 

ml, alat penyulingan dan kelengkapannya, pemanasan 

listrik/pembakar, erlemeyer, mortar dan neraca analitik. Uji 

pH menggunakan: pH meter digital dengan merk Schott AB 

204, beaker glass 1000 mL merk Iwaki, kertas tisu merk 

paseo, pipet tetes merk Pyrex Iwaki, sendok untuk mengaduk 

sempel. Uji warna kuning telur: menggunakan Color reader 

Lab merk Konica Minolta. 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan yaitu P0 (0%), P1 

(1,4%), P2 (2,8%), P3 (4,2%) dari total larutan dengan 

masing-masing perlakuan dilakukan dengan 4 ulangan. 

Penambahan 0% digunakan sebagai kontrol karena pada 

perlakuan ini tidak ada penambahan NaOH. Penambahan 

NaOH 1,4% pada konsentrasi ini  tidak terlalu berpengaruh 

terhadap telur. Penambahan NaOH 5,6% merupakan batas 

akhir penambahan NaOH, karena apabila penambahan terlalu 

banyak akan mempengaruhi ciri khas dari telur pidan. 

Formula pembuatan telur pidan dan model tabulasi data 

disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Formula pembuatan telur pidan. 

 Bahan Komposisi (%) 

   P0 P1 P2 P3 

NaCl    5 5 5 5 

NaOH    - 1,4 2,8 4,2 

Teh Hitam    2 2 2 2 

Air    100 100 100 100 

 

Tabel 2. Model Tabulasi data. 

Pe    perlakuan Ulangan 

          1     2              3      4 

P0 P0U1 P0U2     P0U3   P0U4 

P1 P1U1 P1U2     P1U3   P1U4 

P2 P2U1 P2U2     P2U3   P2U4 

P3 P3U1 P3U2     P3U3   P3U4 
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3.3.1 Prosedur Pembuatan Telur Pidan 

Prosedur pembuatan telur pidan dimulai dari 

menyiapkan bahan utama berupa telur ituk segar berumur satu 

hari selanjutnya telur di pilih dan di candling lalu dicuci dan 

langsung di keringkan setelah itu sebelum di lakukan 

perendaman dengan adonan air, NaOH ( 0%, 1,4%, 2,8%, 

4,2%), NaCl dan teh hitam selama 21 hari pada suhu 25⁰C 

telur kembali di pilih dan di candling selanjut nya telur di 

keringkan dan dikukus selama ±10 menit pada suhu 100⁰C 

tahap selanjutnya telur pidan siap untuk dilakukan pengujian 

terhadap pH, kadar protein putih telur dan warna kuning telur. 

Prosedur Pembuatan Telur pidan menurut Ganesan et al., 

(2014) yang telah dimodifikasi disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Prosedur pembuatan telur pidan menurut Ganesan 

et al. (2014) yang telah dimodifikasi 
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3.4 Variabel pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

Penentuan nilai pH menggunakan pH meter sesuai 

dengan AOAC (2005) (Lampiran 1), Pengujian kadar protein 

menggunakan metode mikrokjeldhal mengikuti metode kerja 

AOAC (2005) (Lampiran 2), Pengujian warna kuning telur 

mengikuti prosedur Siregar, Harjadi, Marseno (2006) ( 

Lampiran 3). 

  

3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan Analisis 

Ragam (ANOVA). Apabila terdapat perbedaaan pengaruh, 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Telur pidan :  Produk pengawetan telur 

bentuk olahan yang mengalami 

proses    penggaraman dan 

perlakuan basa. 

2. Metode basah :  Pemeraman  telur  dengan 

perendaman pada larutan 

3. Koagulasi :  Perubahan struktur protein 

telur yang mengakibatkan 

terjadinya peningkatan 

kekentalan dan hilangnya 

kelarutan. 
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4. Denaturasi Protein :    Suatu modifikasi dari struktur 

sekunder, tersier dan kuartener 

molekul protein tanpa 

terjadinya pemecahan ikatan-

ikatan  kovalen. 

 


