III.

MATERI DAN METODE

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober 2020 di Laboratorium
Industri Pengolahan Hasil Ternak, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret.
B. Alat dan Bahan Penelitian
1. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 112 butir telur puyuh
persilangan puyuh lokal dengan puyuh peksi yang berumur 16 minggu, minyak
kelapa, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, air, larutan buffer, alkohol 70%,
tisu.
2. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH meter, timbangan
digital Constant 14192-33 Notebook Series kapasitas 500 g dengan ketelitian 0,01
g, jangka sorong digital, mangkuk, sendok, egg tray, thermohygrometer,
pengaduk, kaca datar, gelas beker.
C. Desain Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak
lengkap (RAL) dengan pola faktorial 4x4 perlakuan dan 7 kali ulangan untuk
berat telur, haugh unit, indeks putih telur, indeks kuning telur, pH putih telur dan
rongga udara. Faktor perlakuan A adalah metode pengawetan pengolesan minyak
yang terdiri atas empat taraf perlakuan yaitu tanpa pengolesan minyak (M0),
dengan pengolesan minyak kelapa (M1), pengolesan minyak kelapa sawit (M2)
dan pengolesan minyak kedelai (M3). Faktor B adalah lama penyimpanan telur
puyuh yang terdiri atas 4 taraf perlakuan yaitu 0 minggu (P0), 1 minggu (P1), 2
minggu (P2), 3 minggu (P3).
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D. Pelaksanaan Penelitian
1. Karakteristik Telur yang Digunakan
Telur puyuh diambil dari peternakan di Karanganyar dengan jenis puyuh
persilangan peksi dan lokal berumur 16 minggu. Telur puyuh yang diambil
berumur 0-1 hari dengan kondisi telur tidak dicuci, berbentuk normal, tekstur
kerabang halus, bersih dari kotoran, tidak retak dan berat telur berkisar antara 1113 g.
2. Perlakuan Pengolesan Minyak
a. Pengolesan dengan Minyak Kelapa
Minyak kelapa sebanyak 0,07 mg dioleskan pada telur puyuh
menggunakan spons pada keseluruhan permukaan kerabang. Telur diletakkan
pada egg tray kemudian dikeringkan dengan kipas angin (Jirangrat et al., 2010).
b. Pengolesan dengan Minyak Kelapa Sawit
Minyak kelapa sawit sebanyak 0,07 mg dioleskan pada telur puyuh
menggunakan spons pada keseluruhan permukaan kerabang. Telur diletakkan
pada egg tray kemudian dikeringkan dengan kipas angin (Jirangrat et al., 2010).
c. Pengolesan dengan Minyak Kedelai
Minyak kedelai sebanyak 0,07 mg dioleskan pada telur puyuh
menggunakan spons pada keseluruhan permukaan kerabang. Telur diletakkan
pada egg tray kemudian dikeringkan dengan kipas angin (Jirangrat et al., 2010).
3. Penyimpanan
Telur yang sudah diberi perlakuan kemudian disimpan di egg tray dengan
posisi bagian yang tumpul berada di atas (Kim et al., 2009) pada suhu ruang
23-33˚C dan kelembaban 65-76% kemudian diuji kualitas interior pada minggu
ke-0, ke-1, ke-2 dan ke-3.
E. Peubah Penelitian
1. Pengukuran Berat Telur (g)
Berat telur (g) diperoleh dengan menimbang setiap telur puyuh
menggunakan timbangan digital (Ismawati, 2011). Timbangan digital yang
digunakan adalah Constant 14192-33 Notebook Series kapasitas 500 g dengan
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ketelitian 0,01 g. Penimbangan berat telur dilakukan setiap minggu selama 3
minggu.
2. Rongga Udara
Pengukuran rongga udara dilakukan dengan cara mengambil pecahan telur
bagian tumpul (baguan yang memiliki rongga udara) kemudian mengukur rongga
udara dari membran dalam kerabang yang berpisah dengan membran kerabang
bagian luar hingga kerabang dengan menggunakan jangka sorong (Jazil et al.,
2013).
3. Nilai Haugh Unit
Perhitungan nilai haugh unit diawali dengan menimbang berat telur (W)
pada timbangan digital selanjutnya telur dipecah dengan hati-hati pada alas kaca
datar, segera lakukan pengukuran tinggi putih telur kental (H) yaitu pada jarak
4-8 mm dari perbatasan dengan kuning telur menggunakan jangka sorong
(Jazil et al., 2013). Berdasarkan Haugh (1937), nilai HU dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut
HU=100 log (H+7,57-1,7W0,37)
Keterangan :
HU

: Haugh unit

H

: Tinggi putih telur kental (mm)

W

: Bobot telur (g)

4. Indeks Kuning Telur
Nilai indeks kuning telur (yolk index) digunakan untuk mengetahui
kekentalan kuning telur. Pengukuran dilakukan dengan cara memecah telur
kemudian isinya dituangkan di atas meja kaca, indeks kuning telur didapat dari
perbandingan antara tinggi dan diameter kuning telur yang diukur dengan jangka
sorong digital sesuai standar SNI 01-3926-2008 (BSN, 2008). Indeks kuning telur
dihitung menggunakan rumus (Wotton, 1978) :
Indeks putih telur =

h
0,5 d1+d2

h

: Tinggi kuning telur (mm)

d1

: Diameter kuning telur terpanjang (mm)

d2

: Diameter kuning telur terpendek (mm)
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4. Indeks Putih Telur
Indeks Putih Telur dihitung dengan menggunakan jangka sorong untuk
mengukur tinggi dan diameter putih telur (Fibrianti et al., 2012). Diameter putih
telur diperoleh dengan cara mengukur diameter putih telur kental maksimal (D1)
dan diameter putih telur minimal (D2) menggunakan jangka sorong. Perhitungan
indeks putih telur menggunakan rumus (Fibrianti et al., 2012) :
Indeks putih telur =

H
0,5 D1+D2

H

: Tinggi putih telur (mm)

D1

: Diameter putih telur terpanjang (mm)

D2

: Diameter putih telur terpendek (mm)

5. Nilai pH Putih Telur
Pengukuran pH putih telur dilakukan dengan cara mengocok putih telur
hingga homogen kemudian ditentukan pH putih telur tersebut dengan
menggunakan pH meter (Djaelani, 2016). Setelah tombol ON ditekan, alat
dikalibrasi pada buffer pH 4 dan pH 7 kemudian dibilas dengan aquades. pH
meter selanjutnya dapat dilakukan setelah pH meter dikeringkan.
F. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis
variansi berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL). Jika hasil analisis variansi
terdapat pengaruh pada perlakuan maka diuji lanjut dengan uji Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) (Steel dan Torrie, 1993). Analisis data dilakukan
menggunakan program SPSS 16.0.
Model matematika yang digunakan adalah sebagai berikut:
yij = µ + αi + βj + (αβ)ij + εij
i = 1, 2, 3 dan 4
j = 1, 2, 3, 4 dan 5
k = 1, 2, 3, 4 dan 5
Keterangan:
yij
: Kualitas telur yang diamati
µ

: Rata-rata keseluruhan
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αi

: Pengaruh perlakuan penyimpanan

βj

: Pengaruh perlakuan lama penyimpanan

(αβ)ij : Interaksi perlakuan ke-i dan ke-j
ijk

: Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ke-j pada satuan percobaan ke-k
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