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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rendang 

Makanan tradisional Indonesia sangat beragam, mulai dari makanan 

ringan sampai lauk-pauk. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki makanan 

tradisional dengan rasa khas. Salah satu makanan tradisional Indonesia yang 

sudah mendunia adalah rendang. Rendang merupakan makanan olahan daging 

berasal dari Sumatera Barat. Kata “Rendang” berarti sebuah teknik memasak 

dengan panas yang berlangsung lama, dan rendang merupakan salah satu masakan 

tradisional asal Indonesia yang sudah mendunia. Proses pembuatannya, rendang 

dimasak dalam jangka waktu yang lama menggunakan beragam bumbu dalam 

jumlah banyak (Fajri et al., 2013). 

Rendang adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau yang 

menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan 

bumbu yang kaya akan rempah-rempah. Selain bahan dasar daging, rendang 

menggunakan santan kelapa dan campuran dari berbagai bumbu khas yang 

dihaluskan diantaranya cabe, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang 

merah. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami, yang bersifat 

antiseptik dan membunuh bakteri patogen sehingga bersifat sebagai bahan 

pengawet alami. Bawang putih, bawang merah, jahe dan lengkuas diketahui 

memiliki aktivitas antimikroba yang kuat (Wikipedia, 2016). 

Nurwanto (2012), menyatakan rendang merupakan makanan semi basah 

yang diolah dengan rempah-rempah, pada umumnya masakan rendang terbuat 

dari daging sapi, namun dengan modifikasi masakan yang terus berkembang, jenis 
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masakan rendang memiliki beberapa macam dan nama sesuai bahan utama yang 

digunakan seperti rendang daging sapi, rendang ayam, rendang telur, rendang 

ikan, dan lainnya. Rendang memiliki kadar protein minimal 25% dan kadar lemak 

maksimal 30% (Badan Standar Nasional Indonesia, 2009). Ciri khas rendang 

adalah rasanya yang gurih, merupakan perpaduan rasa asin, agak amis, dan pedas 

yang sangat serasi satu sama lain. Ciri khas lain yang menonjol dari rendang 

adalah rasanya yang sangat khas karena pemakaian rempah-rempah yang beragam 

dan pengolahannya dengan cara pemasakan yang agak lama membuat rempah-

rempah tersebut menyatu antara satu dengan lainnya.  

Nurwanto (2012) menyatakan daya simpan rendang didukung oleh 

beberapa faktor, pertama, rendang memiliki kadar air sekitar 30-50%, makanan 

dengan kadar air 15-50% digolongkan makanan semi basah (intermediate 

moisture foods), yang memiliki daya awet lebih lama dibandingkan dengan 

makanan basah, kedua, pemakaian bumbu dan rempah-rempah, yaitu cabai merah, 

bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, daun salam, daun kunyit dan 

daun jeruk meningkatkan daya simpan rendang. 

2.2. Telur 

Telur merupakan bahan pangan sempurna, karena mengandung zat gizi 

yang dibutuhkan untuk makhluk hidup seperti protein, lemak, vitamin dan mineral 

dalam jumlah cukup (Deptan, 2010). Telur mengandung protein bermutu tinggi 

karena mengandung susunan asam amino esensial lengkap sehingga telur 

dijadikan patokan dalam menentukan mutu protein berbagai bahan pangan 

(Wardana, 2010). 
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Telur merupakan bahan pangan yang sempurna. Hal ini karena telur 

memiliki kandungan gizi yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses 

pertumbuhan (Suardana dan Swacita, 2009). Telur merupakan bahan makanan 

yang cukup popular karena nilai gizinya yang tinggi serta harganya yang relatif 

murah bila dibandingkan dengan harga daging atau sumber protein hewani 

lainnya, sehingga memungkinkan telur untuk dapat dikonsumsi oleh semua 

lapisan masyarakat (Agustin, 2008). 

Telur merupakan bahan pangan yang mudah terkontaminasi mikroba baik 

langsung atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemaran mikroba yang 

berasal dari tanah, udara, air dan debu. Kontaminasi pada umumnya berasal dari 

jerami tempat bertelur, tanah, udara, dan kotoran unggas (Idayanti, 2009). 

Kualitas telur dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kualitas telur bagian 

luar dan kulitas bagian dalam. Kualitas telur bagian luar meliputi bentuk, warna, 

tekstur, keutuhan dan kebersihan kerabang, sedangkan kualitas telur bagian dalam 

meliputi kekentalan putih telur, warna kuning telur, posisi kuning telur serta ada 

tidaknya bintik darah pada kuning dan putih telur (Sarwono, 1994). Telur terdiri 

dari tiga komponen pokok, yaitu kulit telur (± 11% dari berat total telur), putih 

telur (± 57% dari berat total telur), dan kuning telur (± 32% dari berat total telur) 

(Powrie et al., 1996; Suprapti 2002). 

Panda (1996) dan Saleh et al,  (2012) menambahkan bahwa kuning telur 

merupakan emulsi lemak dalam air yang mengandung 50% bahan kering. Berat 

kuning telur mencakup sepertiga bagian dari berat telur utuh. Putih telur 

merupakan cairan yang tidak berwarna, mengandung air dan merupakan bagian 

terbesar dari telur. Putih telur mengandung air hingga 88% dari berat total putih 



8 
 

telur dan protein lebih dari 80% dari berat kering. Kerabang telur merupakan 

lapisan berkapur yang menyusun 11% dari berat utuh.  

Menurut Komala ( 2008) Kandungan komposisi gizi telur  terdiri antara 

lain  : air  73,7 %  ; Protein  12,9 % ; Lemak 11,2 % dan  Karbohidrat 0,9 %. dan 

kadar lemak pada putih telur hampir tidak  ada. Kandungan gizi sebutir telur ayam 

dengan berat 50 g terdiri dari 6,3 g, protein 0,6 g, karbohidrat 5 g, lemak, vitamin 

dan mineral (Sudaryani, 2003). Kandungan gizi telur ayam ras dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut ini:  

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Telur Ayam 

Komponen        Putih Telur (%)    Kuning Telur (%) 

Protein    10,9      16,5 

Lemak    0,2            32,0 

Hidrat arang    1,0     1,0 

Air     87,0      49,0 
Sumber: Sudaryani, 2003 

2.3. Bumbu Rendang 

Bumbu merupakan senyawa nabati yang dapat dimakan, bumbu memiliki 

fungsi untuk menambahkan rasa dan warna pada masakan. Suyasa (2002) 

menyatakan bumbu rendang memiliki aktivitas antimikroba terhadap flora 

mikroba yang terdapat pada ekstrak daging, santan serta campuran daging dan 

santan. Komponen antimikroba setelah dipanaskan akan terurai menjadi 

komponen-komponen yang lebih mudah berpenetrasi ke dalam sel mikroba, 

merusak dinding sel, sitoplasma, dan mengkoagulasi protein sel mikroba sehingga 

menyebabkan kematian mikroba. Bumbu rendang terdiri dari beragam rempah-

rempah.  

Rempah-rempah atau bumbu daun, kulit pohon, buah, biji, maupun bagian 

tanaman lainnya yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Tujuan 
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utama pemakaian rempah-rempah pada masakan adalah meningkatkan cita rasa 

yang enak dan gurih, sehingga mampu membangkitkan selera makan, serta 

menjadi bahan pengawet, yaitu bersifat sebagai antimikroba dan antioksidan 

(Astawan, 2004). 

2.4. Tepung Sagu 

Sagu (Metroxylon spp) merupakan salah satu sumber pangan tradisional 

potensial yang dapat dikembangkan dalam diversifikasi pangan untuk mendukung 

ketahanan pangan lokal dan nasional. Sagu (Metroxylon spp) salah satu komoditi 

tanaman pangan yang dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat yang cukup 

potensial dimasa yang akan datang. Sagu merupakan tumbuhan asli Asia 

Tenggara dengan penyebaran meliputi Melanesia Barat sampai India Timur, dari 

Mindanao Utara sampai Pulau Jawa dan Nusa Tenggara bagian selatan (Tahardi 

dan Sianipar, 2001).  

Areal sagu di Indonesia terluas di dunia, yaitu 1,128 juta ha atau 51,3% 

dari areal sagu dunia (2,201 juta ha), yang tersebar di Papua, Maluku, Maluku 

Utara, Kepulauan Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara 

(Berthy dan Arivin, 2011). Soedewo dan Haryanto (1983) menyatakan luas lahan 

sagu di Indonesia 716.000 ha. Menurut Soekarto dan Winjandi (1983) luasnya 

adalah 850.000 ha, sedangkan menurut Manan dan Supangkat (1986) luas lahan 

tersebut sebesar 4.183.300 ha. Nilai gizi dari sagu dapat dilihat pada Tabel 2.2 

berikut ini : 
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Tabel 2.2. Nilai gizi sagu per 100 gram 

Komponen Nilai 

Kadar air (%) 14 

Kalori (kal) 343 

Protein (g) 0,7 

Lemak (g) 0,2 

Karbohidrat (g) 84,7 

Mineral (g) 4 

Kalsium (mg) 11 

Fosfor (mg) 13 

Besi (mg) 1,5 

Thiamine (mg) 0,01 
Sumber : Kam (1992) 

Tepung merupakan komposisi dasar pada produk bakeri. Dalam adonan 

tepung berfungsi membentuk tekstur, mengikat bahan-bahan lain dan 

mendistribusikannya secara merata, serta berperan membentuk cita rasa (Matz dan 

Matz, 1978). Tepung sagu berpotensi menjadi sumber pangan alternatif karena 

kandungan karbohidrat dan proteinnya yang tinggi serta adanya kemampuan 

substitusi tepung dalam industri pangan (Hengky, 2003). Kandungan amilopetin 

tepung sagu tinggi, sehingga lebih liat dan lengket, dan juga baik digunakan 

sebagai pencampur tepung terigu yang memiliki kandungan gluten agar diperoleh 

tekstur yang lebih liat (Kaunang et al., 2002). 

2.5. Umur Simpan 

Umur simpan adalah waktu yang dibutuhkan suatu produk pangan hingga 

menjadi tidak layak dikonsumsi lagi jika dilihat dari segi keamanan, nutrisi, sifat 

fisik dan organoleptik setelah disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan 

(Gunasoraya, 2011). Dalam penentuan umur simpan, hal yang harus diperhatikan 

adalah faktor-faktor masa simpan dari suatu produk pangan. 
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 Menurut Waluyo (2001), umur simpan produk pangan adalah periode 

waktu dimana produk tersebut masih layak dan aman untuk dikonsumsi. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan mutu produk pangan. Faktor 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produk, kemasan, dan kondisi 

lingkungan. Beberapa sifat produk yang banyak menentukan umur simpan adalah 

kenampakan, tekstur, cita rasa, kandungan zat tertentu, dan populasi mikroba 

dalam bahan. Kondisi lingkungan yang berperan diantaranya adalah suhu, gas, 

dan kelembaban udara. Sedangkan, kemasan adalah bahan yang sangat berperan 

memberikan proteksi terhadap produk dari kondisi lingkungan dalam menentukan 

umur simpan produk (Waluyo, 2001). 

2.6.   Penentuan Tingkat Kerusakan Lemak 

Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Selain itu lemak dan minyak juga merupakan sumber 

energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Satu gram 

minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan karbohidrat dan protein 

hanya menghasilkan 4 kkal/gram (Muchtadi et.al., 1992). Lemak dan minyak 

terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda, 

tetapi lemak dan minyak sering kali ditambahkan dengan sengaja ke bahan  

makanan dengan berbagai tujuan. Minyak dan lemak juga memberikan rasa gurih 

dan aroma yang spesifik. 

Kerusakan lemak atau minyak dapat disebabkan oleh adanya reaksi 

hidrolisis dan oksidasi lemak. Proses kerusakan lemak berlangsung sejak 

pengolahan sampai siap konsumsi. Penentuan kerusakan lemak umumnya 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu angka peroksida, bilangan 
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asam, asam lemak bebas, dan bilangan thiobarbituric acid (TBA). Bilangan asam 

adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, bilangan asam dipergunakan untuk 

mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. 

Bilangan asam yang besar menunjukkan asam lemak bebas yang besar pula. 

Makin tinggi bilangan asam, maka makin rendah kualitasnya (Sudarmadji, 2003). 

Penentuan bilangan TBA adalah suatu tes kimia untuk uji ketengikan yang dapat 

digunakan pada bermacam-macam bahan dan merupakan uji yang paling sering 

digunakan untuk mengukur ketengikan. 

2.7. Uji Organoleptik  

Pengujian organoleptik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu 

pengujian pembedaan (difference test) dan pengujian pemilihan (preference test) 

(Setyaningsih et al., 2010). Penilaian organoleptik disebut juga penilaian dengan 

indera atau penilaian sensorik merupakan suatu cara penilaian yang paling 

sederhana. Penilaian organoleptik banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi 

hasil pertanian dan makanan. Penilaian dengan cara ini banyak disenangi karena 

dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Kadang-kadang penilaian ini 

dapat memberikan hasil penelitian yang sangat teliti, sifat subjektif pangan lebih 

umum disebut organoleptik atau sifat inderawi karena penilaian didasarkan pada 

rangsangan sensorik pada organ indera (Soekarto, 2000).  

Soekarto (2000), mengemukakan bahwa uji penerimaan meliputi uji 

kesukaan (hedonik) dan uji mutu hedonik. Dalam uji hedonik panelis diminta 

untuk menyatakan tanggapan pribadinya tentang tingkat kesukaan terhadap suatu 

produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik yang dapat direntangkan atau 

diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaki. Kemudian dalam analisis 
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data skala hedonik tersebut ditransformasikan dalam skala numerik dan dilakukan 

analisis statistik. Pengujian organoleptik  yang digunakan yaitu uji skor atau 

disebut juga pemberian skor atau scoring. Pemberian skor ialah memberikan  

angka nilai atau menetapkan nilai mutu sensorik terhadap bahan yang diuji pada 

jenjang mutu atau tingkat skala hedonik. Tingkat skala mutu ini dapat dinyatakan 

dalam ungkapan-ungkapan skala mutu yang sudah menjadi baku (Soekarto, 

1985). 

 Pelaksanaan uji organoleptik memerlukan paling tidak dua pihak yang 

bekerja sama, yaitu panel dan pelaksana kegiatan pengujian. Keduanya berperan 

penting dan harus bekerja sama, sehingga proses pengujian dapat berjalan dan 

memenuhi kaidah objektivitas dan ketepatan (Setyaningsih et al, 2010). Dalam 

pengujian organoleptik dikenal dengan nama panel. Panel adalah orang atau 

kelompok yang bertugas menilai sifat atau komoditi berdasarkan kesan subjektif. 

Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis (Rahayu, 1998). 

  Terdapat tujuh jenis panel, yaitu panel pencicip perorangan, panel pencicip 

terbatas (3-5 orang ahli), panel terlatih (15-25 orang yang mempunyai kepekaan 

cukup baik dan telah diseleksi atau telah menjalani latihan-latihan), panel agak 

terlatih (terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis kelamin, 

suku bangsa, tingkat sosial dan pendidikan), panel konsumen (terdiri dari 30-100 

orang yang tergantung pada target pemasaran suatu komoditas) dan panel anak-

anak (umumnya menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun (Setyaningsih et al., 

2010). 

 


