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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2017 di 

Laboratorium Teknologi Pascapanen Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3.2.  Materi Penelitian 

 Bahan yang digunakan adalah 72 butir telur ayam ras yang diperoleh dari 

usaha peternakan ayam petelur subur dijalan Cipta Karya Pekanbaru. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bobot telur ayam ras berumur 1 hari dan 

daun eceng gondok segar.   

 Alat yang digunakan adalah kertas label, timbangan digital, tissue, 

penggaris, kuas kecil, mikrometer, egg multitester  (EMT), pisau, gelas ukur, pH 

meter, rak telur, spatula, kamera digital, alat tulis, cawan petri, gelas plastik dan 

gelas piala. 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL)  pola faktorial yang terdiri dua faktor (faktor A dan faktor B) 

dimana setiap perlakuan dilakukan 3kali pengulangan sehingga didapatkan pola 

penelitian 4x6x3 = 72 sampel penelitian. Faktor perlakuan A adalah perbedaan 

level konsentrasi ekstrak daun eceng gondok yang terdiri dari 4 taraf yaitu : A1 = 

0%,  A2 = 20%, A3 = 40% dan A4 = 60%. Untuk faktor perlakuan B merupakan 

lama waktu penyimpanan telur yang terdiri dari 6 taraf yaitu : B1 = 0 hari, B2 = 7 

hari, B3 = 14 hari, B4 = 21 hari, B5 = 28 hari, B6 = 35 hari. Setiap sampel 

penelitian akan dilakukan perendaman dalam ekstrak daun eceng gondok selama 

30 menit, kecuali pada perlakuan A1 = 0% ekstrak daun eceng gondok. Adapun 

kombinasi perlakuan terlihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan ekstrak daun eceng gondok 

A / B B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 A1B6 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 A2B6 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A3B5 A3B6 

A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 A4B5 A4B6 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Sebelum Perlakuan 

1.  Telur dicuci dengan menggunakan air hangat pada suhu 35
0
C yang sudah 

dipanaskan sebelumnya, untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

pada kulit telur. 

2.  Setelah dicuci, telur dikeringkan dan dicatat keadaan fisiknya. Keadaan 

fisik telur yang akan diberi perlakuan mengacu kepada (SNI 2897:2008).  

3.  Sterilisasi dan pencucian semua alat yang digunakan kemudian 

dikeringkan. 

3.4.2. Pembuatan Ekstrak Daun Eceng Gondok  

  Eceng gondok yang digunakan adalah daun eceng gondok yang muda dan 

segar sesuai dengan pernyataan (Asjayani, 2012). Dicuci bersih lalu ditimbang, 

kemudian daun eceng gondok direbus dalam 1 liter air dengan tujuan untuk 

mempercepat larutnya tanin dalam air, sehingga ekstrak tanin yang diperoleh lebih 

banyak, setelah direbus kemudian airnya disaring dan didinginkan. Konsentrasi 

daun eceng gondok yang digunakan pada penelitian ini adalah 20% daun eceng 

gondok yaitu 200 ml larutan ekstrak daun eceng gondok +800 ml aquades, 40% 

daun eceng gondok yaitu 400 ml larutan ekstrak daun eceng gondok +600 ml 

aquades, dan 60% daun eceng gondok yaitu 600 ml larutan ekstrak daun eceng 

gondok +400 ml aquades. Tahap proses pembuatan ekstrak daun eceng gondok 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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   Gambar 3.1. Diagram alur pembuatan ekstrak daun eceng gondok  

             (Asjayani, 2012) yang telah dimodifikasi 

3.4.3. Tahap Persiapan Telur  

 Telur ayam ras sebanyak 72 butir yang disimpan pada suhu kamar selama 

0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 35 hari diamati perubahan kualitas fisik 

yang meliputi penurunan bobot telur, indeks putih telur, indeks kuning telur, pH 

telur, dan nilai haugh unit. Pengamatan mulai pada 0 hari dengan jumlah telur 

sebanyak 12 butir, 7 hari lama penyimpanan telur sebanyak 12 butir telur, 14 hari 

lama penyimpanan menggunakan telur sebanyak 12 butir telur, 21 hari 

menggunakan telur sebanyak 12 butir telur, 28 hari lama penyimpanan 

menggunakan telur sebanyak 12 butir telur, dan 35 hari lama penyimpanan 

menggunakan telur sebanyak 12 butir telur. 

3.4.4. Tahap Perendaman Telur 

1. Persiapan bahan yaitu menambahkan ekstrak daun eceng gondok yang 

telah dilarutkan dengan 1000 ml aquades. 

2. Persiapan telur yang sudah dibersihkan dari  kotoran yang menempel 

pada kulittelur sebanyak 72 butir dengan berat 50-60 gram.  

3. Persiapan tempat perendaman telur yang telah berisi ekstrak daun 

eceng gondok sebanyak 6 buah yang dilabel sesuai perlakuan, yang 

mana pada masing-masing terdapat 12 butir telur. 

Daun eceng 

gondok 
Pemilihan/seleksi Pencucian  dan 

penimbangan  

air 1000 ml  Diblender kemudian 

direbus sampai mendidih  

Penyaringan 

Ekstrak daun eceng gondok 

Ampas 
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4. Telur kemudian direndam dalam daun ekstrak eceng gondok selama 30 

menit sampai telur terbenam seluruhnya sesuai pengacakan yang 

dilakukan. 

5. Telur yang sudah direndam kemudian diletakan pada tempat 

penyimpanan telur sesuai perlakuan yaitu (0, 7, 14, 21,28 dan 35 hari). 

6. Pengujian dilakukan sesui perlakuan yang telah ditetapkan. 

Prosedur perendaman telur ayam ras dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.2. Diagram alur proses perendaman telur ayam ras 

(Asjayani, 2012) 

 

3.5. Peubah yang Diukur 

  Adapun peubah yang akan diukur dalam penelitian ini adalah penurunan 

bobot telur, indeks putih telur, indeks kuning telur, pH telur, nilai haugh unit. 

3.5.1  Penurunan Bobot Telur  

  Penurunan berat bobot telur adalah slisih antara bobot telur awal dengan 

bobot telur akhir. Telur ditimbang dalam keadaan utuh, dengan timbangan yang 

mempunyai ketelitian 0,01 g. bobot telur diukur dengan cara meletakkan telur 

diatas plat maka hasil dapat dilihat dimonitor. Persentase penurunan bobot telur 

Telur ayam ras 

Perendaman dengan 

ekstrak daun eceng 

gondok 

Di angkat dan ditiriskan 

diletakan pada rak telur 

Penyimpanan 

(Penggolongan 

0,7,14,21,28,35) 
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selama periode penyimpanan dihitung dengan rumus menurut Stadelman dan 

Cotterill (1995) yakni : 

    PBT  =  
       

   
        

Keterangan : 

  PBT  = Penurunan bobot telur (%) 

  BAW  = Berat awal (g) 

  BAK  = Berat akhir (g) 

 

3.5.2 Indeks Putih Telur 

Indeks putih telur (albumen) terbagi atas dua bagian yaitu : albumen 1 

berbentuk kental berdekatan dengan indeks kuning telur dan albumen 2 berposisi 

dibagian terluar dan sangat encer. Cara pengukuran albumen dilakukan dengan 

memecahkan telur dan diletakkan pada kaca bidang datar, kemudian diukur tinggi 

albumen 1, diameter panjang albumen 1 dan diameter pendek albumen 1 

menggunakan caliper (jangka sorong), kemudian dihitung indeks putih telur 

dengan menggunakan rumus menurut Indrawan dkk. (2012) sebagai berikut : 

 Indeks Putih Telur (Albumin) =  
 

(     )     
 

 

 

 

Keterangan: a = Tinggi albumen 

  b1 = Diameter panjang albumen 1 

  b2 = Diameter pendek albumen 1 

 

3.5.3 Indeks Kuning Telur  

 Penghitungan indeks kuning telur ditentukan dengan mengukur tinggi dan 

diameter kuning telur dengan jangka sorong. Indeks kuning telur (yolk index) 

dihitung menggunakan rumus menurut SNI 01-3926-2008 sebagai berikut: 

 Indeks Kuning Telur = 
 

 
 

 Keterangan: a = Tinggi kuning telur (mm) 

   b = Diameter kuning telur (mm) 
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3.5.4 Potensial Hidrogen (pH) Telur  

  Pengukuran pH telur dilakukan dengan menggunakan pH meter. Putih dan 

kuning dicampur secara merata dalam gelas piala, kemudian diaduk sampai rata, 

lalu dilakukan pengukuran. pengukuran dilakukan 3 kali kemudian rata-ratakan 

hasilnya.  

3.5.5  Nilai Haugh Unit 

a. Telur ditimbang beratnya lalu dipecahkan secara hati-hati dan diletakkan 

di tempat datar. 

b. Ketebalan putih telur (mm) diukur dengan micrometer. Bagian putih telur 

yang diukur dipilih di antara pinggir kuning telur dan pinggir putih telur. 

Kemudian dihitung haugh unit dengan rumus : 

 HU = 100 Log(H+7,57-1,7 W 
0,73

) 

  

 

 Keterangan : HU = Haugh Unit 

    H = tinggi albumen telur (mm) 

    W = berat telur (g) 

Untuk mengukur nilai Haugh Unit ini ada beberapa ketentuan sebagai berikut : 

a.  Telur tidak boleh disimpan pada temperatur kurang dari 12
0
C. 

b.  Telur dipecah secara berhati-hati, putih telur tidak boleh rusak. 

c.  Ukurlah segera tinggi albumen kental yaitu pada jarak 8 mm dari 

perbatasan kuning telur, jangan menunda pengukuran apabila temperature 

lingkungan tinggi. 

d.  Pengukuran dengan menggunakan micrometer berkaki tiga dengan 

kepekaan 1/10 mm. 

e.  Lakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap tinggi albumen agar 

hasilnya dapat dirata-ratakan.   

3.6. Analisis Data 

 Data penelitian yang diperoleh pada penelitian ini, diolah secara statistik 

dengan menggunakan analisis sidik ragam menurut Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola faktorial menurut Steel dan Torrie (1993). Perbedaan pengaruh antara 
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perlakuan diuji lanjut dengan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Model 

matematis rancangan menurut Steel dan Torrie (1992) adalah :  

Yijk = µ + ɑ i + βj +(ɑ β)ij + Єijk 

Keterangan : 

Yijk    : Hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada          

taraf  ke-j dan pada ulangan ke-k 

µ       : Rataan nilai tengah 

ɑ i      : Pengaruh Faktor A pada taraf ke-j 

βj       : Pengaruh faktor B pada taraf ke-j 

(ɑ β)ij : Pengaruh interaksi dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j 

∑ijk      : Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-I dan faktor B pada taraf ke-j     

pada ulangan ke-k 

Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1 Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F hitung 

F tabel 

5%           1% 

A a-1 JKA KTA KTA/KTG - - 

B b-1 JKB KTB KTB/KTG - - 

AB (a-1)(b-1) JKAB KTAB KTAB/KTG - - 

Galat ab(r-1) JKG KTG - - - 

Total rab-1 JKT - - - - 
Sumber : Steel dan Torrie (1995) 

Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK)     = 
   

     
 

Jumlah Kuadrat Total ( JKT)    = ∑ Yijk - FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)    = JKT-JKP

 Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA)   = ∑ 
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Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB)   = ∑ 
      

   
 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan B JK(AB) = JKP-JK (A)-JK (B) 

KTA       = JKA/(a-1) 

KTB       = JKB/(b-1) 

KTAB       = JKAB/(a-1)(b-1) 

KTG       = JKG/rab-1 

F.hitung      = KTP/KTG 

Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut dengan 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Steel dan Torrie, 1991). 

 


