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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah 

didapatkan, murah harganya dan disukai oleh masyarakat. Selama penyimpanan, 

kualitas interior telur ayam berkurang setiap harinya dan lama kelamaan telur 

akan menjadi rusak. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur 

makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur terdiri dari protein 13 % 

lemak 12 % serta vitamin, dan mineral. Nilai gizi tertinggi telur terdapat pada 

bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang 

dibutuhkan serta mineral seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B 

kompleks (Rashaf, 2007). 

Rendang merupakan masakan yang dimasak dengan santan dan 

dicampurkan dengan bumbu rempah-rempah, biasanya rendang berbahan dasar 

daging, telur, dan sebagainya. Masakan tradisional ini berasal dari suku 

Minangkabau, Sumatera Barat, dinobatkan CNN Internasional melalui jajak 

pendapat internet pada tahun 2011 sebagai masakan terlezat peringkat 1 World’s 

50 Most Delicious Food’s yang melibatkan 35.000 responden 

(http://www.wikipedia/rendang.htm. 2016). 

Rendang telur merupakan salah satu bentuk diversifikasi olahan pangan asal 

telur. Lazimnya rendang telur dibuat dari telur itik dan telur ayam ras. Bahan 

penyusun utama rendang telur terdiri atas telur, tepung, bumbu dan rempah-

rempah. Rendang telur dibuat dalam bentuk keripik telur yang dicampur dengan 

bumbu rendang kering. Rendang telur mengandung lemak nabati relatif tinggi 

http://www.wikipedia/rendang.htm
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yaitu sebesar 16,2 %. Pada makanan yang mengandung lemak relatif tinggi seperti 

rendang telur, kerusakan yang mungkin terjadi adalah oksidasi lemak sehingga 

makanan menjadi tengik (Sandra et al, 2010). Pembuatan rendang telur 

memerlukan bumbu berupa rempah-rempah. Bumbu rempah-rempah tersebut 

yaitu cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, daun salam, 

daun kunyit, lengkuas, merica, kemiri dan buah biji pala, semua rempah-rempah 

tersebut berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan dapat meningkatkan daya 

simpan dari rendang telur tersebut (Nurwanto, 2012). 

Bahan dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan rendang telur 

adalah tepung. Tepung yang lazim digunakan oleh masyarakat yaitu tepung terigu 

dan tepung beras. Penelitian ini, akan menggunakan tepung sagu sebagai bahan 

dasar rendang telur. Tepung Sagu adalah bahan pengisi yang berfungsi untuk 

memperbaiki tekstur, meningkatkan daya mengikat air, memperkecil penyusutan, 

menambah berat produk dan karena harganya relatif murah maka dapat menekan 

biaya produksi (Harsanto, 1986). Tepung sagu kaya dengan karbohidrat (pati), 

pati sagu memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi dari beras yaitu 80.35-

85.90% yang dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan seperti papeda, 

rendang telur,  dan juga bahan baku industri (Barney, 2014). 

 Berdasarkan nilai gizinya, tepung sagu memiliki beberapa kelebihan 

ketimbang tepung dari tanaman umbi atau serelia. Menurut Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Pascapanen Departemen Pertanian, tanaman sagu 

mengandung pati tidak tercerna yang penting bagi kesehatan pencernaan. 

Kandungan nutrisi tepung sagu adalah energi 338 kilokalori, protein 0,6 g, 
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karbohidrat 81,1 g, lemak 0,3 g, kalsium 27 mg, fosfor 70 mg, dan zat besi 0,6 g 

(Departemen Kesehatan RI 1995). 

Data produksi sagu di Riau tahun 2009-2013 mengalami kenaikan dan 

penurunan produksi. Pada tahun 2009 produksinya 209.811 ton, sedangkan pada 

tahun 2010 produksinya mencapai 291.665 ton, pada masa ini mengalami 

peningkatan produksi yang tinggi hampir 50%. Namun pada tahun 2011 dan 2012 

produksi sagu mengalami penurunan dengan angka produksi 281.704 ton. Pada 

tahun 2013 produksi sagu juga mengalami penurunan kembali, produksinya yaitu 

126.145 ton (BPS Provinsi Riau 2014). Fluktuasi produksi ini menunjukkan 

ketersediaan sagu tetap ada di Provinsi Riau. 

Bila ditinjau dari proses pemasakannya, pembuatan rendang telur 

mengalami proses pemanasan suhu tinggi (150-200 
o
C) dalam waktu yang lama (4 

- 5 jam). Hal ini memungkinkan terjadinya kerusakan lemak pada produk tersebut. 

Penelitian tentang  kerusakan rendang telur belum banyak diteliti, khususnya 

tingkat kerusakan lemak rendang telur yang disimpan pada suhu ruang. Oleh 

sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai tingkat kerusakan lemak 

dan mutu organoleptik rendang telur yang disimpan pada suhu ruang. 

1.2. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan lemak 

dan mutu organoleptik rendang telur ayam ras berbahan dasar tepung sagu selama 

penyimpanan pada suhu ruang ditinjau dari kadar lemak, bilangan asam, asam 

lemak bebas, bilangan thiobarbituric acid (TBA) dan mutu organoleptik. 
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1.3. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang waktu 

penyimpanan maksimal yang menunjukkan rendang telur berbahan dasar tepung 

sagu masih layak dikonsumsi baik uji kerusakan lemak maupun organoleptiknya. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

 Umur simpan yang berbeda akan mempengaruhi tingkat kerusakan lemak 

dan mutu organoleptik rendang telur berbahan dasar tepung sagu yang disimpan 

pada suhu ruang. 

 


