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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan pada September hingga Oktober 

2017. Proses pembuatan telur asin dilakukan di Laboratorium 

Telur Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Pengujian kadar garam, kadar air, dan 

warna L*a*b* pada telur asin dilakukan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian  Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur 

asin yang dibuat dari telur itik yang diasinkan dan 

ditambahkan daun kelor. Telur itik diperoleh dari peternakan 

itik petelur milik Bapak Tito Desa Junrejo Kecamatan Junrejo 

Kota Batu sebanyak 170 butir dengan bobot telur sekitar 60-70 

g yang berumur 1 hari. Daun kelor berumur 30-45 hari 

diperoleh dari perkebunan milik Ibu Putri Rahayu Desa 

Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Pengasinan dilakukan 

dengan menggunakan metode penggaraman kering. Bahan 

yang digunakan untuk pembuatan telur asin antara lain telur 

itik, serbuk batu bata, garam, air, dan daun kelor. Garam 

diperoleh di Pasar Kota Batu. Bahan yang digunakan untuk 

analisis yaitu telur asin yang dihaluskan ±5 g, aquades, 

Potasium kromat 5 tetes, dan larutan AgNO3 1,1 ml.  

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan telur asin 

antara lain baskom, panci, kompor, sendok, blender, 

timbangan analitik, dan kertas label. Peralatan  yang 

digunakan untuk analisis antara lain labu ukur, beaker glass, 

kertas saring, corong, pipet tetes, cawan petri, spatula, 

erlenmeyer, gelas ukur, centrifuge, tabung reaksi, timbangan 

digital, buret, statif, porselen, mortar, neraca digital, oven, 
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eksikator, pencepit cawan, color reader, hot plate, dan plastik 

klip transparan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) menggunakan empat perlakuan dan empat ulangan. 

Perlakuan yang dilakukan yaitu penambahan daun kelor 

sebesar 0 (P0), 5 (P1), 10 (P2),  dan 15% (P3) dari total 

adonan pasta. 

P0 = Tanpa penambahan daun kelor (kontrol). 

P1 = Penambahan daun kelor sebanyak 5%. 

P2 = Penambahan daun kelor sebanyak 10%. 

P3 = Penambahan daun kelor sebanyak 15%. 

Komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan 

adonan pasta telur asin memiliki perbandingan 1 : 3 dapat 

dilihat 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  pembuatan telur asin yaitu telur itik dipilih 

umur satu hari, cangkang tidak retak, dan ukuran seragam. 

Telur dibersihkan kemudian telur diamplas. Adonan pasta 

dibuat dengan mencampurkan serbuk batu bata, garam, air, 

dan daun kelor yang sudah dihaluskan hingga adonan 

homogen  membentuk pasta. Tiap butir telur dibalut dengan 

adonan hingga menutupi seluruh permukaan telur. Telur 

disimpan selama 10 hari pada suhu ruang 25
o
C. Setelah 10 

hari telur asin dicuci kemudian dikukus selama 45 menit suhu 
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80-90
o
C. Telur asin siap untuk dianalisis kadar garam, kadar 

air, dan warna L*a*b*. Prosedur pembuatan telur asin yang 

telah dimodifikasi menurut (Evanuarini, Thohari, and Andree, 

2017) dapat dilihat pada Gambar 4. sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Telur Asin 

Telur itik Adonan pasta dengan 

perbandingan serbuk batu 

bata dan garam (3 : 1) 

Telur segar, tidak 

pecah, warna dan 

bentuk seragam Penambahan daun kelor 

sebesar 0(P0), 5(P1), 

10(P2), dan 15%(P3) 
Gosok dengan amplas 

dan dilap dengan kain 

basah kemudian 

dikeringkan 
Homogenkan adonan 

pasta dengan daun kelor 

Balut tiap butir telur hingga merata 

kurang lebih 1-2 cm ketebalannya 

Simpan pada suhu ruang 25
o
C 

selama 10 hari 

 
Telur dibersihkan dan dikukus 

selama 45 menit suhu 80-90
o
C 

Telur Asin dianalisis : 

1. Kadar garam 

2. Kadar air putih telur 

3. Warna L*a*b* 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah kadar 

garam, kadar air, dan warna L*a*b* dari pembuatan telur asin 

dengan metode penggaraman kering yang ditambahkan daun 

kelor dengan beberapa jumlah yang berbeda. Pengujian 

sampel telur asin meliputi : 

1. Pengujian kadar garam dengan menggunakan metode 

Kohman (Rinto, Arafah, dan Utama, 2009) di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang 

yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Pengujian kadar air dilakukan dengan menggunakan 

oven menurut AOAC (2005) di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang yang dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

3. Pengujian warna kuning telur asin menggunakan alat 

Color Reader model Konica Minolta CR-10 metode 

Hutching (1999) yang dilakukan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang yang dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan menggunakan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

     Daun Kelor                             : Daun yang digunakan berumur 

30-45 hari. Daun kelor berbentuk 

bulat telur dengan tersusun 
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majemuk dalam satu tangkai. 

     Flavonoid  Kelompok senyawa fenol alam 

dan suatu golongan metabolit 

sekunder yang tersebar merata 

didalam tumbuhan. Flavonoid 

mempunyai kerangka dasar yang 

terdiri dari 15 atom. 

     Kadar air : Banyaknya air yang terkandung 

dalam suatu bahan pangan. 

     Kadar garam : Banyaknya garam yang 

terkandung dalam suatu bahan 

pangan. 

     Metode      

     Penggaraman      

     Kering  

: Metode penggaraman pada telur 

asin menggunakan serbuk batu 

bata, garam, dan air yang dibuat 

adonan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


