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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 LokasidanWaktuPenelitian 

1. Lokasi penelitian adalah: 

a. Laboratorium Pengolahan Telur Bagian Teknologi 

Hasil Ternak (THT), Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya Malang. 

b. Laboraturium Fisiko Pangan Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang  

c. Laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. 

d. Laboratorium Bioteknologi Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. 

2. Waktu penelitian: 26 Februari sampai 26 Maret 2015 

3.2 MateriPenelitian  

1.  Materi yang digunakan dalam penelitian adalah: 

- Telur asin yang terbuat dari telur itik yang 

didapatkan dari peternakan itik Mojosari yang 

berada di Desa Jatisari Kecamatan Garum 

Kabupaten Malang, sebanyak 160 butir dengan umur 

2-3 hari, berat sekitar 65-70 g dan dengan warna 

putih kebiruan. 

- Garam grasak yang didapatkan dari pasar Merjosari. 

- Lengkuas merah dengan umur panen 2,5 sampai 3 

bulan drngan rimpang yang berwarna merah. 
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2. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan sari 

legkuas yaitu pisau untuk mengupas dan 

memotong lengkuas, juicer Philips HR-1810 

untuk menghaluskan lengkuas, dan saringan untuk 

memisahkan antara ampas dengan sari lengkuas 

dan beaker glass 600ml merk pirex iwaki. 

b. Peralatan pengasinan meliputi ember plastik 

digunakan sebagai wadah dalam pemeraman dan 

telur asin, kompor sebagai alat pemanas, panci, 

alat pengukus, kain lap, penyimpan (toples), 

timbangan Nagako ukuran 2 kg, kain pembersih, 

tissue, dan egg tray dan pengaduk. 

c. Peralatan pengujian 

- Peralatan yang digunakan untuk pengujian 

total mikroorganisme meliputi timbang 

analitik merk metteler teledo, erlenmeyer 

100mL dan 1000 mL merk Pirex Iwaki Duran, 

stirrer merk Ikamag Ret dan magnetic stirrer 

ukuran 3cm, pemanas, autoklaf merk Tomy 

ES-215, cawan petri merk pirex, stomacher 

merk Seward/BA 7020, tabung reaksi merk 

pirex, mikropipet ukuran P1000 (100-1000μL) 

merk Gilson dan bunsen. 

- Peralatan yang digunakan untuk pengujian 

aktivitas antioksidan menggunakan timbangan 

analitik merk metteler teledo, labu ukur 50 mL 

dan 10 mL merkpirex iwaki, corong gel, 

erlenmeyer 100 mL, pipet viler, mikropipet 

ukuran P1000 (100-1000μL), tabung reaksi 

merk pirex dan raknya, vortex dan 
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spektrofotometer UV-VIS panjang gelombang 

516 nm.  

- Peralatan yang digunakan untuk pengujian 

aktivitas air adalah timbangan analitik merk 

metteler teledo dan Aw meter Higropalm 23 

merk rotronic. 

- Peralatan yang digunakan untuk pengujian 

tekstur adalat Tekstur analyzer Model: Imada 

ZP-200 N. 

3. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengujian 

total mikroorganisme meliputi pepton merk 

Sigma Aldrich F 68971, aquadest pH 7, kertas 

kraf , kapas, Count Agar (PCA) merk Sigma 

Aldrich F 19718, cotton bud, alkohol 85% dan 

95%, spirtus dan tissue. 

b. Bahan yang digunakan untuk pengujian 

aktivitas air yaitu sampel telur asin 

c. Bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian 

aktivitas antioksidan yaitu Methanol merk 

106009, aquades, bubuk DPPH merk Sigma 

Aldrich D 9132, aluminium foil dan kertas 

saring 

d. Bahan yang digunakan untuk pengujian tekstur 

yaitu sampel telur asin. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap Tersarang, yang 

terdiri dari 2 faktor yaitu faktor yang pertama terdiri dari 2 

perlakuan, faktor kedua terdiri dari 4 kali lama simpan pada 
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hari ke-0, 5, 10 dan 15. Masing-masing dilakukan 5 kali 

ulangan. Perbandingan dan perlakuan yang diberikan dalam 

penelitian ini tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5.Perlakuan yang digunakan dalam penelitian 
No. Perlakuan Komposisi 

1 P0 (Kontrol)  0% Sari LengkuasMerah + 100% LarutanGaramJenuh 

2 P1 40% Sari LengkuasMerah  +  60% LarutanGaramJenuh 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengujian Total Mikroorganisme (TPC) 

Pengujian total mikroorganisme menggunakan metode 

total plate count, mengikuti metode kerja Fardiaz, 

1993. Prosedur analisis secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

2. Pengujian Aktivitas Antioksidan  

Penentuan aktivitas antioksidan mengunakan metode 

DPPH dengan Spektrofotometer mengikuti prosedur 

Molyneux (2004) dan Zuhra (2008). Prosedur 

pengujian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

2.  

3. Pengujian Aktivitas Air Aw ( Purnomo, 1995) secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Pengujian Tekstur menggunakan Tekstur analyzer 

(Budiman, Hintono dan Kusrahayu, 2012) pengujian 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.  

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian total mikroorganisme, 

aktivitas antioksidan, aktivitas air, dan tekstur di analisis 

menggunakan analisis ragam dalam Rancangan Acak Lengkap 
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Tersarang dan apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil ( UBNT). Tabel berikut ini 

menggambarkan teknis rancangan penelitian yaitu pola 

perlakuan dan ulangan sesuai dengan pola Tersarang. 

 

Tabel 6.Gambaran matriks perlakuan dalam penelitian 
Konsentrasi P0(0%) P1(40%) 

Lama Simpan H0 H5 H10 H15 H0 H5 H10 H15 

U1 P0 U1.0 P0 U1.5 P0 U1.10 P0 U1. 15 P1 U1.0 P1 U1.5 P1 U1.10 P1U1. 15 

U2 P0 U2.0 P0 U2.5 P0 U2.10 P0 U2. 15 P1 U2.0 P1 U2.5 P1 U2.10 P1U2. 15 

U3 P0 U3.0 P0 U3.5 P0 U3.10 P0 U3. 15 P1 U3.0 P1 U3.5 P1 U3.10 P1U3. 15 

U4 P0 U4.0 P0 U4.5 P0 U4.10 P0 U4. 15 P1 U4.0 P1 U4.5 P1 U4.10 P1U4. 15 

U5 P0 U5.0 P0 U5.5 P0 U4.10 P0 U5.15 P1 U5.0 P1 U5.5 P1 U4.10 P1 U5.15 

 

3.6 Batasan Istilah 

DPPH              : Senyawa organik yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada 

gelombang 516 nm dan berwarna ungu gelap. 

IC50                   : Parameter penentuan aktivitas antioksidan 

berupa konsentrasi zat antioksidan yang 

mampu menghambat 50% aktivitas DPPH. 

Lengkuas 

merah              : 

Salah satu tanaman herbal dengan nama 

(Alpinia purpurata K. Schum) yang memiliki 

bentuk spesifik dengan rimpang yang 

berwarna merah.  

Penggaraman 

basah               : 

Metode pengawetan telur asin dengan cara 

merendam telur dalam larutan garam jenuh. 

Rimpang          : Bagian lengkuas yang berbentuk besar, 

berdaging tebal, berserat dan silinderis 

dengan diameter 2-4 cm dan berada dibagian 

tengah antara batang dan akar. 

Telur Asin 

Lengkuas    

Merah              :              

Telur yang diawetkan dengan cara 

penggaraman menggunakan metode basah 

dengan penambahan sari lengkuas merah. 
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3.7 Kerangka Operasional Penelitian 

Alur peneltian berawal dari pemilihan telur utuh dan 

tidak rusak, dilanjutkan dengan larutan garam jenuh dan 

pembuatan sari lengkuas merah. Pembuatan larutan garam 

jenuh  dilakukan dengan pemasakan air dan garam dengan 

perbandingan 1:2 dengan cara memasukkan garam kedalam air 

yang dimasak pada api sedang sedikit demi sedikit sampai 

garam tidak larut lagi. Pembuatan sari lengkuas merah 

dilakukan dengan cara mengambil sari lengkuas merah  

melalui proses juicer dan setelah itu dilakukan pasteurisasi 

dengan suhu 80⁰ C selama 15 detik. Kedua larutan tersebut 

didiamkan sampai dingin. Selama pendinginan larutan garam 

jenuh dan sari lengkuas merah, telur yang sudah dipilih 

dilakuan pencucian dengan penggosokan menggunakan 

amplas yang bertujuan untuk membuka pori-pori telur.  

Telur dimasukkan kedalam toples masing-masing berisi 

4 butir dan dilakukan pencampuran dengan dimasukkannya 

larutan garam jenuh dan sari lengkuas merah yang sudah 

didinginkan pada masing-masing konsentrasi tertentu. Telur 

yang sudah tercampur dalam larutan tersebut direndam selama 

10 hari, setelah perendaman 10 hari tersebut telur asin yang 

sudah jadi dilakukan pencucian dan dikukus selama 60 menit. 

Telur asin rebus tersebut disimpan selama 15 hari dan 

dilakukan pengujian total mikroorganisme, aktivitas 

antioksidan, aktivitas air dan tekstur pada hari ke 0,5,10 dan 

15. 
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Gambar 4. Skema kerangka operasional 

penelitian telur asin-lengkuas merah 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan penyimpanan selama 15 

hari dan dilakukan analisa pada hari 

ke-0, 5, 10 dan 15 

 

 

TelurItik 

Dipilihcangkang yang utuh, 

bersihdantidakbaubusuk 

dicuci, 

dikeringkankemudiandigosok

denganamplas 

PembuatanLarutangaramjen

uhdenganperbandinganair 

dangaram= 1:2 

Penambahan sari lengkuas 

merah dengankonsentrasi 

0%, dan 40% 

Teluritikdimasukkankedalamtoplesdanditamba

hlarutangaramdengan sari kunyitputih 

Disimpanselama 10 hari 

Diangkatdandibersihkan 

Dikukusselama 1 jam 

Telurasin 

Dianalisa: 

1.Total 

Mikroorganisme 

2.Aktivitas Antioksidan 

3.Aktivitas Air 
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