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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 

15Februari hingga23 Maret 2017 di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

proses pembuatan telur asin dan pengujian pH. Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar garam 

dan  

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur 

itik yang dibuat menjadi telur asin dengan pengasinan.Telur 

yang digunakan didapatkan dari peternakan itik yang berada di 

Desa Tanggir, Kecamatan Malo, Bojonegoro.Telur yang 

digunakan sebanyak 32 dengan berat 56-60 gram butir telur 

itik.Pengasinan dilakukan dengan pemeraman menggunakan 

serbuk batu bata, garam dan parutan jahe merah. Garam dan 

jahe merah diperoleh di pasar Malo. 

1. Bahan Penelitian 

a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan telur asin 

yaitu: telur itik, parutan jahe merah, serbuk batu bata, 

garam dan air. 

b. Bahan yang digunakan untuk analisa yaitu:  

 Uji pH : larutan buffer pH 7 dan 4, aquades dan 

sampel telur 

 Uji kadar garam : larutan AgNO3, aquades, KCl 

(BM 74,55), larutan K2CrO4 dan kalium khromat 
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2. Peralatan Penelitian  

a. Peralatan pembuatan telur asin yaitu: ember/baskom, 

amplas, kantong plastik, gelas ukur, kertas label, 

timbangan, kompor dan kukusan 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisa yaitu: 

 Uji pH : pH meter  

 Uji kadar garam : oven, botol berwarna, 

timbangan, erlenmeyer, separatory funnel, 

saringan dan wadah penampung 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan laboratoriun. Rancangan penelitian  menggunakan  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 

kali ulangan. Perlakuan dan formulasi penambahan jahe merah 

seperti pada tabel 2. 

Tabel. 2 Komposisi Adonan Telur Asin Jahe 

Bahan P0 P1 P2 P3 

Batu Bata (gr) 

Garam (gr) 

Jahe Merah 

(gr) 

Air (ml) 

900 

300 

0 

100 

900 

300 

100 

100 

900 

300 

300 

100 

900 

300 

500 

100 
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3.4. Tahapan Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan 

1. Preparasi Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telur itik dipilih yang bermutu (tidak retak atau rusak) 

dan dipilih dengan berat yang hampir sama 56–60 

gram.Telur dicuci dengan air bersih untuk 

menghilangkan kotorannya. 

2. Pembuatan Parutan Jahe Merah 

 Jahe yang akan diparut dibesihkan dan dicuci, 

kemudian jahe diparut dan ditimbang sesuaiperlakuan. 

3. Pembuatan Adonan Pengasinan 

 Bahan dalam pembuatan adonan pengasinan ini adalah 

bubuk batu batadicampur dengan garam kemudian 

dicampur dengan paarutan jahe dan diaduk sampai 

tercampur, pemberian bubuk batu bata, garam,parutan 

jahe dan air sesuai (Tabel. 2)  

4. Pembuatan telur asin 

 Telur yang telah dilakukan preparasi, dibuat dengan 

adonan pasta pengasinan secara merata pada permukaan 

telur dengan tebal kira- kira 1,5cm, kemudian di bungkus 

plastik satu per satu setelah itu disimpan atau dieram pada 

wadah ember selama 14 hari dan ditutup . telur kemudian 

bersikan kemuadian telur di rebus selama 30 menit . 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang di ukur dalam penelitian ini adalah pH 

putih dan kuning, kadar garam. Pengujian tiap nilai dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Nilai pH putih dan kuning menggunakan metode 

potensiometrik menurut prosedur pengujian Iza, Garhner 
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and Meller (1985) pengujian secara lengkap pada 

Lampiran 1. 

 Nilai kadar garam menggunakan metode Kohmann 

mengikuti prosedur Sudarmadji (1997), pengujian secara 

lengkap pada Lampiran 2. 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis, apa bila diperoleh hasil 

yang berbeda nyata (P>0,05) atau berbeda sangat nyata 

(P>0,01), maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Dancun(UJBD). 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan UJBD 1%:                            

UJB  (      )         (     )√
       

 
 

3.7. Batasan Istilah 

Telur asin  : Telur asin merupakan telur yang 

diawetkan dengan cara pemeraman 

menggunakan adonan serbuk batu 

bata dan garam 

Parutan jahe merah : Jahe merah yang dihaluskan 

dengan cara di parut 

Kadar Garam : Banyaknya kandungan garam yang 

terkandung dalam suatu bahan 

pangan 


