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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 

laboratorium bagian telur untuk pengujian warna kuning 

menggunakan yolk color fan dan pengujian mutu organoleptik, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk 

pengujian kadar garam dan nilai pH. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah kuning telur 

ayam ras, garam dan gula.  

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan Cured egg 

yolk adalah kuning telur ayam ras dengan grade A umur1 hari, 

berat 60 gram sebanyak 120 butir, garam (NaCl) dan gula. 

Bahan analisis yang digunakan yaitu aquades, H2SO4, 0,1 N 

AgNO3, NaCl, larutan buffer pH 4 dan buffer pH 7. 

 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan cured egg 

yolk antara lain nampan, plastic wrap, refrigerator, mixer, 

loyang, oven, pengaduk, gas elpiji, tissue, pot film. 
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Peralatan yang digunakan untuk analisis antara lain : 

1. Analisis uji pH : pH meter, 

2. Analisis uji kadar 

garam 

: Beaker glass 1000 ml, 

erlenmeyer, magnetic stirrer 8*20 

mm, buret, dan timbangan 

elektrik,  

3. Analisis warna 

kuning 

: Egg yolk color fan, kertas buffalo 

hitam, 

4. Analisis mutu 

organoleptik 

: wadah plastik, kuisioner 

pengamatan organoleptik, dan 

sendok. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Penelitian pendahuluan dilakukan sebelum memasuki 

penelitian utama untuk pembuatan cured egg yolk dengan 

lama penggaraman pada kuning telur selama 2, 6, 10, 12, 14, 

16, 24, 48, 72, 96 jam hingga 120 jam. Apabila lama 

penggaraman dibawah 24 jam, cured egg yolk  yang dihasilkan 

belum sepenuhnya terbentuk dan bagian dalam kuning telur 

masih cair. Sedangkan untuk lama penggaraman diatas 96 jam 

dihasilkan cured egg yolk dengan kadar lemak yang tinggi, 

dapat dilihat setelah proses pengovenan terdapat banyak 

minyak pada bagian luar cured egg yolk, hal tersebut dapat 

mempercepat kerusakan produk apabila terjadi oksidasi 

minyak selama penyimpanan yang cukup lama. Sehingga 

dipilihlah 4 perlakuan yaitu P1 (kuning telur dengan lama 

penggaraman 24 jam), P2 (kuning telur dengan lama 

penggaraman 48 jam), P3 (kuning telur dengan lama 

penggaraman 72 jam), dan P4 (kuning telur dengan lama 
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penggaraman 96 jam). Tabulasi data penelitian disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U3 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Tahapan pembuatan cured egg yolk seperti yang 

tersaji pada Gambar 2. Dimulai dengan menyiapkan garam 

dan gula. Garam dan gula dicampur dengan perbandingan 3:1 

didalam baskom menggunakan pengaduk/mixer. Digunakan 

750 gram garam dan 250 gram gula untuk 10 kuning telur. 

Diambil 500 gram dari total campuran tersebut kemudian 

dituangkan di atas nampan untuk membuat alas yang sedikit 

tebal ± 2cm. Dibuat cekungan diatas adonan garam dengan 

bagian tumpul dari telur yang jaraknya merata untuk wadah 

kuning telur. Kuning telur dipisahkan dengan bagian putih 

telur menggunakan egg yolk separator, kemudian diletakkan 

didalam cekungan yang telah dibuat dengan hati-hati, sehingga 

kuning telur tidak pecah. Kuning telur ditutupi dengan sisa 

adonan garam dan gula yang telah dicampur sebanyak 500 

gram hingga kuning telur tidak terlihat dan permukaan rata, 

kemudian nampan ditutup rapat dengan menggunakan plastic 

wrap dan dimasukkan kedalam refrigerator untuk proses 

penggaraman selama beberapa hari. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Cured egg yolk menurut 

Christopher (2015) yang sudah dimodifikasi 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah kadar 

garam, pH, warna kuning, dan organoleptik dari pembuatan 

Cured egg yolk dengan metode penggaraman kering dengan 

beberapa lama waktu yang berbeda. 
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Pengujian sampel cured egg yolk meliputi: 

1. Pengujian nilai pH dilakukan dengan menggunakan alat 

pH meter sesuai prosedur AOAC (2005). 

2. Pengujian kadar garam dengan menggunakan metode 

Kohman (Sudarmadji et al., 1996). 

3. Pengujian warna kuning cured egg yolk menggunakan alat 

Yolk Color Fan (Suhardi, 2013). 

4. Pengujian mutu organoleptik yang diamati meliputi 

tingkat kesukaan rasa asin kuning telur, warna kuning 

telur, dan tekstur kuning telur yang  dianalisis dengan 

Hedonik Scale Scoring (Kartika, 1988). 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analysis 

of Variance atau ANOVA jika diperoleh hasil yang 

berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). Data mutu organoleptik 

dianalisis menggunakan Hedonik Scale Scoring secara 

deskriptif. 
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3.7 Batasan Istilah 

 

Gourmet Food : Makanan yang memiliki nilai estetika 

atau seni dan memiliki kualitas 

makanan yang baik dengan penyajian 

yang kreatif, menarik dan mewah 

dengan sentuhan menggugah selara 

makan dan cita rasa yang halus. 

Egg Yolk Color Fan : Merupakan lembaran kipas warna 

standar  yang digunakan sebagai 

pembanding warna kuning telur yang 

paling umum digunakan terdiri dari 

serangkaian 15 plastik berwarna. 

Higroskopis : Kemampuan suatu zat untuk 

menyerap molekul air dari 

lingkungannya baik melalui absorbsi 

atau adsorbsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


