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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan dimulai bulan Oktober 

2016 sampai bulan Januari 2017 dan dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Pascapanen (TPP) dan Laboratorium Nutrisi Kimia Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur ayam ras, 

tepung sagu, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, jahe, garam, kapur, 

bumbu rendang kering. Bahan kimia adalah larutan heksan, NaOH, alkohol 70%, 

indikator pp (phenolphtalen) dan metilen merah biru sesuai dengan analisisnya. 

3.2.2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajan teplon, gelas 

ukur, kompor gas, blender, erlenmeyer, buret, timbangan analitik, tang jepit, 

sendok dan uji bilangan asam lemak bebas dan bilangan thiobarbituric acid  

(TBA). 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan 4 ulangan. Perlakuan adalah umur simpan 

rendang telur yang terdiri atas 4 yakni 0, 1, 2 dan, 3 bulan. Formulasi dan 

prosedur pembuatan rendang telur berdasarkan penelitian Sukatno et al, (2016).  
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Perlakuan dalam penelitian ini yaitu umur simpan : 

P1 = Rendang telur disimpan pada suhu ruang selama 0 bulan. 

P2 = Rendang telur disimpan pada suhu ruang selama 1 bulan. 

P3 = Rendang telur disimpan pada suhu ruang selama 2 bulan. 

P4 = Rendang telur disimpan pada suhu ruang selama 3 bulan. 

Formulasi kerupuk rendang telur dan bumbu rendang yang digunakan 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1. Formulasi rendang telur dan bumbu rendang. 

Bahan Formulasi 

Rendang telur (gr) 

Telur ayam ras                                   250 

Tepung sagu                                   75 

Tepung beras                                   - 

Bawang putih                                   37,5 

Bawang merah                                   25 

Jahe                                   12,5 

Garam                                   6,25 

Kapur                                   0,5 

Bumbu rendang 

 Lengkuas                                    56,25 

Kunyit                                    12,5 

Jahe                                    43,75 

Serai                                    6,25 

Bawang putih                                   50 

Bawang merah                                   50 

Ketumbar                                    12,5 

Cabai  merah                                   62,5 

Bumbu rendang 31,25 

Garam                                    10 

Santan kelapa    1 (buah) 
Sumber: Sukatno et al, (2016) 
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Pembuatan rendang telur 

Prosedur penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan yaitu 

tahapan persiapan, tahapan pembuatan rendang, dan tahapan analisis (uji 

kerusakan lemak dan mutu organoleptik. Alur penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

a.                      b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan Pembuatan Rendang Telur. 
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a. Pembuatan Kerupuk Rendang 

Tahapan pembuatan rendang telur dimulai dengan membuat larutan yang 

terdiri atas: telur, tepung sagu, garam halus, bawang merah halus, bawang putih 

halus, kapur dan jahe halus. Pada pembuatan larutan ini harus sesuai dengan 

perlakuan yang digunakan yaitu penggunaan campuran tepung. Larutan diaduk 

hingga merata. Kemudian larutan telur dimasak (pre-cooking), kemudian dipotong 

menjadi berbentuk persegi dengan ukuran ±4-5 cm dan tebal ±25-30 mm. Setelah 

itu disiapkan minyak goreng yang dipanaskan dalam kuali dengan suhu berkisar 

antara ±140
o
C, kemudian potong telur preecook tersebut dan digoreng sehingga 

menjadi keripik kering, dan kemudian ditiriskan. 

b. Pembuatan Bumbu Rendang Kering 

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan rendang kering. Bahan-bahan bumbu 

rendang kering yang sudah dihaluskan seperti lengkuas, kunyit, jahe, serai, 

bawang putih, bawang merah, ketumbar, cabai merah, bumbu khusus rendang, 

garam dan santan kelapa dicampur dalam masakkan dan dimasak hingga menjadi 

kering. Bumbu rendang kering ini kemudian dicampurkan dengan keripik dan 

diaduk hingga merata.  

3.4.2. Proses Pengemasan dan Penyimpanan Rendang Telur 

Rendang telur dikemas dengan berat 300 gr yang dibungkus dengan 

kemasan plastik HDPE (High density polythylene) , dikelim  mengunakan sealer 

machine, kemudian disimpan pada suhu ruang (± 29-32
0
C) dengan kelembaban 

udara 63-68% selama waktu simpan 0, 1, 2, dan 3 bulan. Pengujian tingkat 

kerusakan lemak dan mutu organoleptik dilakukan pada setiap waktu 

penyimpanan.  
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3.5. Parameter yang diukur 

 Parameter yang diukur pada penelitian ini meliputi analisis kadar lemak, 

bilangan asam lemak, asam lemak bebas, bilangan thiobarbituric acid (TBA) dan, 

mutu organoleptik  yang terdiri atas rasa, warna, aroma dan, tekstur redang telur 

yang disimpan pada waktu berbeda. 

3.6.  Prosedur Analisis 

1. Kandungan Lemak (Foss Analytical, 2003) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 g, dimasukkan ke dalam thimble dan ditutup 

dengan kapas. 

2. Thimble yang berisi sampel dimasukkan atau diletakkan pada soxtec, alat 

dihidupkan dan dipanaskan sampai suhu 135°C, dan air dialirkan, thimble 

yang diletakkan pada soxtec pada posisi rinsing. 

3. Suhu 135°C dimasukkan aluminiun cup yang berisi petroleum benzene 70 

ml ke soxtec, lalu ditekan star dan jam, dengan posisi soxtec boiling, yang 

dilakukan selama 20 menit. 

4. Pada posisi rinsing 40 menit, lalu recovery 10 menit dengan posisi kran 

soxtec melintang. 

5. Sampel dioven selama 2 jam 135°C , lalu dimasukkan dalam desikator, 

kemudian dilakukan penimbangan. 

Kandungan Lemak Kasar dihitung dengan rumus  : 

                Kadar Lemak = Y – X  х 100% 

 Z 

Keterangan : X = Berat aluminium cup + setelah dioven  

                      Y = Berat aluminium cup + sampel sebelum dioven 

                      Z = Berat sampel 
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2. Bilangan asam dan Asam lemak bebas /Free Fatty Acid (FFA) (AOAC, 1995) 

Bilangan asam lemak adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta 

dihitung berasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. 

Cara menghitungnya adalah sebanyak 5 gram sampel rendang telur ayam ras dan 

bumbunya ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer 150 ml yang 

mengandung 50 ml alkohol, lalu diaduk hingga homogen dan dilanjutkan dengan 

pemanasan dalam waterbath pada suhu 60-65
o
C hingga mulai mendidih. Setelah 

didinginkan tambahkan indikator pp 2 ml kemudian dititrasi dengan NaOH 0.1 N 

hingga warna merah muda mulai nampak. Catat volume NaOH yang digunakan 

hingga berbentuk warna merah muda samar. Selanjutnya bilangan asam dan asam 

lemak bebas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Bilangan asam (mg NaOH/g rendang telur) = (V x N x 40) 

 W 

Kadar asam lemak bebas (%) = (V x N x M) 

 10 W 

Keterangan : V : Volume NaOH 

 N : Normalitas NaOH hasil standarisasi 

 M: Berat molekul sampel, asam palmitat 256,42 Dalton 

 W: Berat sampel 

 

 

3. Analisis bilangan Asam Tio Barbutirat (TBA) (Tarladgis et al, 1960). 

Berdasar reaksi TBA (1-thio-barbituric-acid) dengan malonaldehyde yang 

dipakai sebagai penunjuk tingkat ketengikan. Timbang bahan (sebaiknya 

diketahui kadar airnya) sebanyak ±3 g dengan teliti, masukkan kedalam waring 

blender, tambahkan 50 ml aquades dan hancurkan selama 2 menit. Pindahkan 

secara kuantitatif ke dalam labu destilasi 1000 ml sambil dicuci dengan 48.5 ml 
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aquades. Tambahkan 1.5 ml 4 N HCl (1 bagian HCl pekat dalam 2 bagian air) 

sampai pH menjadi 1.5. Tambahkan batu didih dan bahan pemecah buih 

(antifoam) sedikit dan pasanglah labu distilasi pada alat distilasi. Distilasi 

dijalankan dengan pemanasan setinggi mungkin sehingga diperoleh distilat 

sebanyak 50 ml selama pemanasan 10 menit. Aduklah distilat yang diperoleh, 

saring dan pindahkan 5 ml kedalam erlenmeyer 50 ml yang bertutup dan 

tambahkan 5 ml reagen TBA. Reagen TBA : larutan 0.02 m thiobarbituric-acid 

dalam 90% asam asetat glasial. Pelarutan dipercepat dengan pemanasan diatas 

penagas air. Campurlah larutan dan masukan erlenmeyer tertutup dalam air 

mendidih selama 35 menit. Buatlah larutan blanko (prosedur sama tanpa bahan). 

Setelah didinginkan dengan air pendingin, bacalah Optical Density dengan 

spektropotometer pada panjang gelombang 528 nm dengan larutan blangko 

sebagai titik nol. Optical Density (A= Absorbancy) dipakai sebagai skala 

pembanding tingkat ketengikan. Bilangan TBA yang terbentuk dinyatakan dengan 

konsentrasi molanaldehid yang terukur dan dapat dihitung dengan rumus berikut: 

C = 0,355 x (As – Ab) / W 

Dimana :  

 C = konsentrasi malonaldehid (µ mol/g) 

As = absorbansi sampel 

Ab = absorbansi blanko 

W = berat sampel (g) 

4. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, warna, tekstur, dan aroma 

terhadap produk yang dihasilkan. Panelis yang digunakan adalah panelis terlatih 

yang berjumlah 12 orang. Metode yang digunakan adalah uji rating dengan 
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menggunakan skala 1-5. Skala 1 menunjukkan sifat yang paling rendah dan skala 

nomor 5 menunjukkan sifat yang paling tinggi. 

4.1. Seleksi Panelis Terlatih. 

4.1.1.  Perekrutan  

Perekrutan panelis dilakukan terhadap mahasiswa UIN Suska Riau 

Fakultas Pertanian dan Peternakan, diperoleh 75 orang mahasiswa yang bersedia 

menjadi panelis. Panelis yang bersedia terdiri dari 30 perempuan dan 45 laki-laki. 

Kisaran usianya adalah 19-23 tahun. 

4.1.2. Uji Seleksi Sensori 

a. Uji Ambang Mutlak 

Sampel yang digunakan adalah 4 rasa dasar (manis, asam, asin dan gurih) 

dengan konsentrasi dari setiap rasa tersebut berbeda. Sampel rasa manis 

menggunakan larutan sukrosa dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15, dan 20 g/100 ml 

air. Sampel rasa asam menggunakan larutan cuka dengan konsentrasi 0, 1, 4, 7, 

dan 10 g/100 ml air. Sampel rasa asin menggunakan larutan NaCL dengan 

konsentrasi 0, 2.5, 7.5, 12.5, dan 15 g/100 ml air. Sampel rasa gurih menggunakan 

larutan MSG dengan konsentrasi 0, 1, 3, 5, dan 7 g/100 ml air. Pembanding yang 

digunakan adalah air mineral. Setelah panelis mencicipi satu sampel konsentrasi 

rasa kemudian untuk menetralisir rasa harus meminum air minum. Pengujian 

dilakukan dengan cara penelis diminta mencicipi sampel rasa yang sudah diacak. 

Setelah itu panelis diminta untuk mengurutkan rasa tersebut dari konsentrasi 

rendah sampai kosentrasi tinggi. Hanya 20 panelis yang berhasil dan benar semua 



22 

 

mengurutkan konsentrasi rasa yang diberikan dan masuk ketahap selanjutnya. 55 

panelis yang lainnya mengalami diskualifikasi. 

b. Uji Segitiga (Triangle) 

 Dalam pengujian ini kepada masing-masing panelis disajikan secara acak 

tiga contoh berkode. Dua dari tiga contoh itu merupakan contoh yang sama, dan 

yang ketiga berlainan. Panelis diminta untuk memilih dua contoh yang sama dari 

ketiga contoh yang berbeda.  

3.7. Analisis Data 

Data penelitian yang dihasilkan diolah secara statistik dengan 

menggunakan analisis ragam menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) seperti 

pada Tabel 3.2. Model matematis rancangan menurut Steel and Torrie (1991) 

adalah : 

Yij =  µ+ αi+ ij 

Dimana : 

Yij          = Nilai pengamatan dari hasil perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ          = Nilai tengah umum (population mean) 

αi            = Pengaruh perlakuan umur simpan rendang telur ke-i 

 ij            = Pengaruh galat dari perlakuan ke-i ulangan ke-j 

 

Tabel 3.2. Analisis sidik Ragam 

Sumber 

keragaman 
Db JK KT Fhitung 

Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat t-(r1) JKG KTG - - - 

Total rt-1 JKT - -  - 
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Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK)  =  (Y..)
2
 

 rt  

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =   (Yij)
2 

- FK 

   Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  (Yi)
2 __ 

FK 

       r 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)               = JKT-JKP 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) = JKP/dbP 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTG) = JKG/dbG 

F hitung = KTP/KTG 

 

Bila hasil analisis ragam menunjukan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut 

dengan Beda Nyata Terkecil. Steel and Torrie (1991). 

                                    BNTα = t(α, V) (db galat) √
       

 
 

            Keteranagan:   t(α, V)  = nilai pada tabel t-student 

 db galat  = derajat bebas galat 

 KTG  = kuadrat tengah galat 

 r = jumlah ulangan 

 


