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BAB III 

MATERI DAN METODA 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas 

Jambi yang dimulai pada tanggal  24 Oktober sampai dengan 8 Desember 2015. 

 

3.2 Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur itik segar umur 

(1-5 hari) yang berasal dari Kabupaten Kerinci sebanyak 120 butir. Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan telur asin antara lain garam dapur halus, bawang 

putih dan air. Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain ember plastik, egg 

tray, candler (alat teropong telur), pH meter, busa sterofom, gelas ukur, 

timbangan, blender, kompor gas, panci, tisue. 

 

3.3 Metode 

Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

3.3.1.  Seleksi Telur 

 Telur di pilih yang bermutu baik (tidak retak atau busuk) dan ukuran 

sedang 

 Selanjutnya telur di bersihkan atau dicuci dengan menggunakan sabut 

kasar 

 Telur selanjutnya dicandling untuk melihat keutuhan telur dan melihat 

kondisi internal telur 

 Selanjutnya telur di timbang dan diukur volumenya 

3.3.2.  Proses Pengasinan 

 Buat larutan air dan garam dengan perbandingan 3 : 1 dan aduk hingga 

garam terlarut 

 Sediakan bawang putih sesuai yang dibutuhkan, kemudian kupas kulit 

bawang putih terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil selanjutnya 

blender bawang putih tersebut, dan setelah diblender barulah kita dapatkan  

bawang putih yang telah dihaluskan. 
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 Kemudian larutan garam ditambah dengan bawang putih sesuai perlakuan 

(0%, 25%, 30%, 35%) 

 Selanjutnya telur direndam kedalam ember sesuai perlakuan dan ulangan 

selama 10 hari 

 Setelah 10 hari telur dicuci dan ditiriskan 

 Dilakukan pengukuran Bobot telur, pH, dan Berat jenis (BJ) 

 Selanjutnya setelah telur dikukus dan  masak kemudian didinginkan lalu 

ditimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alir pembuatan telur asin bawang putih 

 

 

 

 

Telur itik 

Dicuci bersih dengan air mengalir 

Dicandling 

Ditimbang untuk mengetahui bobot awal telur 

Pembuatan larutan pengasinan dengan ratio Air : Garam  = 3 : 1 

Pemberian bawang putih sesuai perlakuan (0 %, 25%, 30%, 35%) 

Telur diberi kode untuk masing- masing perlakuan 

Direndam dalam larutan bawang putih selama 10 hari 

Setelah 10 hari dibongkar, dicuci, pengukuran pH, bobot telur, dan 

berat jenis (BJ) 
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3.4 Rancangan penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dengan menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan adapun 

perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0 : Pembuatan telur asin tanpa bawang putih 

P1 : Pembuatan telur asin + Bawang putih 25% 

P2 : Pembuatan telur asin + Bawang putih 30% 

P3 : Pembuatan telur asin + Bawang putih 35% 

 

Model matematis persamaan RAL adalah sebagai berikut: 

Yij = µ + αi + Єij 

 Yij =  Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke j 

 µ =  Nilai rataan umum 

 αi =  Pengaruh perlakuan ke-i 

Єij =  Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i pada ulangan ke- j 

i =  Perlakuan (1, 2, 3, dan 4) 

j  =  Ulangan (1, 2, 3, 4, dan 5) 

 

3.5  Peubah yang diamati 

1) Nilai pH putih dan kuning telur, pengukuran pH putih dan kuning telur 

dilakukan dengan pH meter. Pengukuran dilakukan terhadap sampel telur 

sesudah pengasinan. Kemudian 5 gram telur diencerkan dengan 

menggunakan 50 ml aquades, kemudian sampel dimasukkan kedalam 

gelas ukur, Elektroda pH meter dicuci dengan aquades lalu dibersihkan 

dengan tissue kemudian dicelupkan kedalam sampel. Pembacaan nilai pH 

dapat dibaca pada skala pH – meter 

 

2) Berat jenis (BJ), pengukuran berat jenis telur dilakukan dengan membagi 

berat telur dengan volume telur. Pengukuran volume telur dilakukan 

dengan meletakkan telur dalam gelas ukur yang telah diisi air, kemudian 

ukur volume air dalam gelas ukur. 
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3) Susut Bobot adalah perhitungan berat yang hilang selama penyimpanan 

atau pengasinan. 

Susut Bobot (%) = 
                      

          
       

 

3.6 Analisis Data 

 Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati 

dilakukan uji Sidik Ragam yang bila berpengaruh dilakukan uji lanjut dengan uji 

jarak Duncan (Stell dan Torrie, 1993). 

 


