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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kandungan Lemak 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa lama 

penyimpanan pada rendang telur memperlihatkan tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan lemak. Nilai rataan kandungan lemak rendang telur 

dengan lama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rataan Kandungan Lemak Kasar Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan umur simpan    Kandungan Lemak (%) 

P1 (0 bulan) 41,53±3,71 

P2 (1 bulan) 43,20±3,99 

P3 (2 bulan) 45,17±6,69 

P4 (3 bulan) 45,90±0,29 
Keterangan : Data menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05), data disajikan dalam nilai rataan ± 

standard deviasi. 

Kadar lemak rendang telur cendrung tetap selama penyimpanan 3 bulan. 

Kandungan lemak pada rendang telur hasil penelitian ini lebih rendah 

dibandingkan dengan rendang telur hasil penelitian Sandra et el., (2010) yang 

meneliti tentang pengaruh penambahan katekin gambir sebagai antoksidan 

terhadap kualitas dan nilai Organoleptik Rendang Telur yang memiliki kadar 

lemak 57,40%. Kadar lemak keripik rendang telur yang tinggi berasal dari hasil 

ikutan dari minyak goreng pada saat penggorengan. 

 Faktor yang mempengaruhi kadar lemak pada rendang telur adalah 

formulasi bahan yang digunakan, waktu kontak dengan minyak goreng dan 

campuran bumbu-bumbu yang ada pada rendang telur tersebut serta jumlah 

minyak yang ditahan oleh kerupuk sebagai akibat proses penggorengan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Septiva (2013) pada proses penggorengan, akan terjadi 
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penyerapan minyak pada kerupuk, sehingga proses penggorengan juga 

mempengaruhi kadar lemak. 

4.2. Bilangan Asam dan Asam Lemak Bebas /Free Fatty Acid (FFA) 

Asam lemak bebas atau ALB menunjukkan sejumlah asam lemak bebas 

yang dikandung oleh minyak yang rusak, terutama karena peristiwa oksidasi dan 

hidrolisis (Gunawan et al., 2003). Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 2) 

menunjukkan bahwa  lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

meningkatkan bilangan asam dan asam lemak bebas. Nilai rataan kandungan 

bilangan asam lemak dan  asam bebas rendang telur dengan lama penyimpanan 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Kadar Bilangan Asam dan Asam Lemak Bebas Rendang Telur dari 

Umur Simpan yang Berbeda. 

Perlakuan                                 

Umur Simpan   

Bilangan asam 

(mg) 

Asam lemak 

bebas (%) 

P1 (0 bulan) 1,19 ± 0,20
 a
 0,76 ± 0,13

 a
 

P2 (1 bulan) 2,15 ± 0,20
 b
 1,38 ± 0,13

 b
 

P3 (2 bulan) 3,06 ± 0,40
 c
 1,96 ± 0,25

 c
 

P4 (3 bulan) 3,99 ± 0,35
 d
 2,56 ± 0,22

 d
 

   Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0,01), data disajikan dalam nilai rataan ± standard deviasi. 

 Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa kadar bilangan asam dan 

asam lemak bebas pada penelitian ini berkisar antara 1,19mg - 3,99mg dan 0,76% 

- 2,56%. Dapat diketahui bahwa nilai bilangan asam dan asam lemak bebas pada 

penelitian ini cukup tinggi yaitu 3,99mg dan 2,56%, sudah melebihi batas 

maksimal yang ditetapkan SNI-1996 asam lemak bebas 0,5% (Anonimous 1996). 

Nilai bilangan asam dan asam lemak bebas rendang telur yang cukup 

tinggi disebabkan karena sudah terjadi kerusakan lemak pada saat proses 

pemasakan dan mengalami peningkatan selama penyimpanan.  Semakin lama 
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penyimpanan maka kadar bilangan asam dan asam lemak bebas rendang telur 

semakin meningkat. Nilai asam lemak bebas yang tinggi disebabkan karena 

penggunaan minyak yang berulang dalam mengoreng kerupuk.  

Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, kandungan 

asam lemak bebas pada makanan yang bermutu baik adalah yang terdapat sedikit 

sekali jumlah asam lemak bebasnya. Apabila bilangan asam dan asam lemak 

bebas pada suatu produk makanan itu tinggi, maka telah menunjukan bahwa awal 

terjadinya kerusakan pada lemak, dan merupakan tanda dari adanya proses 

ketengikan dalam bahan pangan (Rahmadana, 2013).  

Bilangan asam dan asam lemak bebas memiliki korelasi yang positif, 

apabila nilai bilangan asam tinggi maka nilai asam lemak bebas juga tinggi. Hasil 

hidrolisis lemak dalam bahan pangan tidak hanya mengakibatkan bau yang tidak 

enak, tetapi juga dapat menurunkan nilai gizi, karena kerusakan vitamin dan asam 

lemak esensial dalam lemak (Ketaren, 1989). Semakin tingginya kadar asam 

lemak bebas pada setiap penyimpanan menandakan bahwa rendang telah 

mengalami tanda-tanda kerusakan lemak (Rahmadana, 2013). Persen asam lemak 

bebas ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hasil penelitian yang 

dilaporkan Rahmadana (2013) analisis masa simpan rendang ikan tuna dalam 

kemasan vakum selama penyimpanan pada suhu ruang dan dingin sebesar 1,13% - 

3,93%. 

4.3. Bilangan TBA (Thiobarbituric Acid) 

Pengukuran hasil dari proses oksidasi lemak berupa senyawa malonaldehid 

dapat dilakukan dengan menentukan bilangan TBA. Thiobarbituric acid (TBA) 

akan bereaksi dengan malonaldehid menghasilkan warna merah, intensitas warna 
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merah yang terbentuk dapat diukur dengan spektofotometer dengan panjang 

gelombang 528 nm. Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

lama penyimpanan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) meningkatkan bilangan 

TBA. Perbedaan ini diakibatkan adanya peningkatan kadar malonaldehid pada 

kerupuk rendang telur dengan bertambahnya lama penyimpanan. Nilai rataan 

kandungan bilangan TBA rendang telur dengan lama penyimpanan dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rataan Kandungan bilangan TBA Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan umur simpan Rataan nilai Bilangan TBA (mg MA) 

P1 (0 bulan) 0,08±0,00
 a
 

P2 (1 bulan) 0.12±0,00
 b
 

P3 (2 bulan) 0.16±0,00
 c
 

P4 (3 bulan) 0.30±0,03
 d
 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0,01), data disajikan dalam nilai rataan ± standard deviasi. 

 Nilai rataan bilangan TBA rendang telur pada penyimpanan 3 bulan 

memiliki nilai tertinggi yaitu sekitar 0,30 malonaldehid. Nilai TBA yang 

dihasilkan dalam penelitian ini masih memenuhi standar. Ketengikan yang didapat 

masih memenuhi batas maksimal yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional 

(1991) yaitu 3 mg malonaldehid/Kg. Berdasarkan nilai tersebut maka rendang 

telur yang disimpan selama 3 bulan masih layak dikonsumsi.  

Menurut Apriliani (2010) dalam Rizki et al., (2009), batas tertinggi nilai 

TBA untuk produk yang masih dikonsumsi oleh manusia sebaiknya kurang dari 3 

mg malonaldehid/kg. Perubahan nilai tersebut menunjukkan adanya proses 

oksidasi yang terjadi terhadap asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam 

rendang telur. Reaksi tersebut akan menurunkan mutu dari minyak atau lemak 

bahan pangan. Kerusakan yang ditimbulkan berupa terbentuknya bau tengik pada 
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produk. Reaksi ketengikan terjadi karena adanya reaksi autooksidasi dari radikal 

asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak (Ketaren 1986).  

4.4.      Penilaian Organoleptik 

 Penilaian organoleptik uji mutu dilakukan oleh panelis terlatih yang sudah 

diseleksi melalui tahapan-tahapan yang diberikan untuk melatih panelis. Tahapan 

untuk mendapatkan panelis terlatih meliputi: perekrutan dan uji seleksi panelis 

(uji ambang mutlak dan uji segitiga). Penilaian mutu organoleptik dilakukan oleh 

12 orang panelis terlatih terhadap warna, rasa, aroma dan tekstur pada rendang 

telur. Studi penerimaan konsumen yang dilakukan melalui pengujian mutu 

organoleptik merupakan kegiatan penilaian dengan menggunakan alat indra yaitu 

indra pencicipan, penglihatan, penciuman dan perabaan. Hasil penilaian sangat 

menentukan apakah produk rendang telur tersebut diterima atau tidak.  

 Pada penampilan suatu produk, sifat pertama kali yang menentukan di 

terima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen adalah sifat inderawi yang 

dimiliki, maka dengan uji organoleptik akan dapat diketahui daya penerimaan 

konsumen terhadap suatu bahan makanan meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur 

(Kartika et al., 1998). 

4.5.      Skor Warna Rendang Telur 

Warna merupakan faktor utama bahan pangan yang berhubungan dengan 

penampakan produk. Faktor pertama bahan pangan yang dipilih konsumen adalah 

melihat kriteria warna. Hasil analisis sidik ragam yang telah dianalisis (Lampiran 

5) menunjukakan bahwa lama penyimpanan pada rendang telur menunjukkan 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap mutu warna rendang telur. Nilai rataan 
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skor mutu warna rendang telur dengan lama penyimpanan berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rataan Mutu Organoleptik Warna Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan Umur 

Simpan 
Rataan warna Kriteria 

P1 (0 bulan) 4,33±0,89 Kuning kecoklatan, agak merata, warna 

bumbu serupa dengan warna kerupuk telur 

P2 (1 bulan) 3,83±0,72 Kuning kecoklatan, tidak merata, warna 

bumbu lebih gelap dari warna kerupuk telur 

P3 (2 bulan) 3,67±0,49 Kuning kecoklatan, tidak merata, warna 

bumbu lebih gelap dari warna kerupuk telur 

P4 (3 bulan) 4,00±0,85 Kuning kecoklatan, agak merata, warna 

bumbu serupa dengan warna kerupuk telur 
Keterangan : Data menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05), data disajikan dalam nilai rataan ± 

standard deviasi. 

Berdasarkan Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa nilai rataan mutu warna 

rendang telur dengan perlakuan lama penyimpanan berbeda berkisar antara 4,33-

3,67 (Kuning kecoklatan, agak merata, warna bumbu serupa dengan warna 

kerupuk telur – Kuning kecoklatan, tidak merata, warna bumbu lebih gelap dari 

warna kerupuk telur). Tabel diatas menunjukkan bahwa rendang telur yang 

disimpan sampai 3 bulan memiliki rata-rata warna yang cenderung sama. 

Warna merupakan atribut sensori pertama yang dapat langsung diamati 

oleh panelis, oleh karena itu warna merupakan faktor sensori yang memegang 

peran penting  dan mempengaruhi sifat sensori yang lain (Sufianti, 2002). Warna 

merupakan hasil dari indra mata yang bisa menjadi pertimbangan dalam penilaian 

suatu produk, secara visual warna tampil terlebih dahulu dan sangat menentukan 

cita rasa pada kerupuk sebelum faktor-faktor lain (rasa, aroma, penampakan dan 

tekstur) (Winarno, 2008). Menurut Muchtadi (2008), ada lima penyebab suatu 

bahan pangan menjadi berwarna yaitu pigmen karetenoid pada bahan pangan, 
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reaksi kimia seperti reaksi browning (pencoklatan), dan oksidasi serta zat pewarna 

alami atau buatan. 

4.6. Skor Rasa Rendang Telur 

Rasa merupakan faktor penentu daya terima konsumen terhadap produk 

pangan. Evaluasi bau dan rasa sangat tergantung pada kemampuan panelis 

mengindera suatu produk (Lawrie, 2003). Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 6) 

menunjukaan bahwa lama penyimpanan pada rendang telur menunjukkan 

berpengaruh nyata (P<0,05) menurunkan skor mutu rasa rendang telur. Nilai 

rataan skor mutu rasa rendang telur dengan lama penyimpanan dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Rataan Mutu Organoleptik Rasa Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan Umur 

Simpan 
Rataan rasa Kriteria 

P1 (0 bulan) 4,67
 
±0,49

b
 Rasa khas rendang telur gurih, rasa bumbu agak 

kuat 

P2 (1 bulan) 4,50
 
±0,52

b
 Rasa khas rendang telur gurih, rasa bumbu agak 

kuat 

P3 (2 bulan) 4,25±0,97
ab

 Rasa khas rendang telur gurih, rasa bumbu agak 

kuat 

P4 (3 bulan) 3,83±0,72
 a
 Rasa khas rendang telur agak gurih, rasa bumbu 

agak lemah 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata 

(P<0,05), data disajikan dalam nilai rataan ± standard deviasi. 

Berdasarkan Tabel 4.6. terlihat bahwa nilai rata-rata mutu organoleptik 

rasa rendang telur mengalami penurunan. Tabel 4.6. memperlihatkan bahwa nilai 

rataan rasa rendang telur dengan perlakuan lama penyimpanan berbeda berkisar 

antara 4,67-3,83 (Rasa khas rendang telur agak gurih, rasa bumbu agak kuat – rasa 

khas rendang telur gurih, rasa bumbu agak lemah). Berdasarkan hasil penelitian 

nilai rasa dari rendang telur mengalami penurunan selama penyimpanan. Dimana 
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nilai tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (4,67) dan terendah pada perlakuan P4 

(3,83). Penurunan mutu rasa pada rendang telur diduga disebabkan oleh 

terbentuknya asam lemak dan peroksida yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan penyimpanan. Adanya penurunan tingkat mutu rasa kerupuk diduga 

disebabkan karena rendang telur memiliki rasa yang mulai tengik.  

Penyimpanan pada kondisi tertentu akan menyebabkan perubahan pada 

bahan pangan yang disimpan (Fiardy, 2013). Rasa tengik ini timbul dari proses 

autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak yang dimulai dengan 

pembentukan radikal-radikal bebas yang dapat disebabkan karena adanya panas 

dan cahaya (Winarno 1997). 

Susanto dan Saneto (1999) menyatakan, bahwa rasa produk lebih 

dipengaruhi oleh bumbu-bumbu yang ditambahkan, selain itu juga produk rasa 

produk dapat ditingkatkan dengan penambahan bumbu-bumbu yang sesuai 

dengan kehendak konsumen, peranan bumbu yang ditambahkan sangat menonjol 

dalam menentukan palatabilitas seseorang. Menurut Fellow (2000), menyata kan 

sifat rasa terdiri rasa asin, manis, pahit, dan asam. Sifat-sifat ini umumnya 

ditentukan oleh formulasi bahan yang digunakan dan kebanyakkan tidak 

dipengaruhi oleh pengolahan. 

4.7.     Skor Aroma Rendang Telur 

 Aroma merupakan salah satu ukuran dalam menentukan rasa enak dari 

suatu produk makanan dengan menggunakan indera penciuman (Winarno, 2002). 

Hasil analisis sidik ragam yang telah dianalisis (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

lama penyimpanan pada rendang telur menunjukkan tidak berpengaruh nyata 
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(P>0,05) terhadap mutu aroma rendang telur. Nilai rataan skor mutu aroma 

rendang telur dengan lama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Rataan Mutu Organoleptik Aroma Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan 

Umur Simpan 
Rataan aroma Kriteria 

P1 (0 bulan) 4,08±0,29 Aroma telur agak lemah, harum khas bumbu 

rendang 

P2 (1 bulan) 4,17±0,58 Aroma telur agak lemah, harum khas bumbu 

rendang 

P3 (2 bulan) 4,50±0,52 Aroma telur agak lemah, harum khas bumbu 

rendang 

P4 (3 bulan) 3,92±0,79 Aroma telur lemah, aroma bumbu rendang tidak 

kuat 
   Keterangan : Data menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05), data disajikan dalam nilai rataan ± 

standard deviasi. 

Berdasarkan Tabel 4.4. memperlihatkan bahwa nilai rataan mutu aroma 

rendang telur dengan perlakuan lama penyimpanan berbeda berkisar antara 4,50-

3,92. Tabel 4.4. menunjukkan bahwa rendang telur yang disimpan sampai 3 bulan 

memiliki rata-rata aroma yang cenderung sama, memiliki aroma yang tidak 

berbeda dengan 0 bulan. 

Aroma merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menilai suatu 

produk. Karena aroma akan menjadi daya tarik tersendiri dalam menentukan rasa 

enak dari suatu produk makanan. Kelezatan suatu makanan sangat ditentukan oleh 

faktor aroma. Aroma yang dihasilkan dari bahan makanan banyak menentukan 

kelezatan makanan tersebut (Soekarto, 1985). Aroma makanan berhubungan 

dengan indra penciuman. Senyawa beraroma sampai ke jaringan pembau dalam 

lubang hidung, bersama - sama dengan udara. Pada umumnya bau yang diterima 

oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan berbagai ramuan atau campuran 

empat bau utama yaitu harum, asam, tengik dan hangus (Winarno dalam Yusuf, 

2011). 
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4.8. Skor Tekstur Rendang Telur 

Tekstur merupakan segi penting dari mutu makanan, kadang-kadang lebih 

penting dari pada aroma, rasa dan warna dimana keadaan tekstur sangat 

mempengaruhi citra makanan. Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 8) 

menunjukaan bahwa lama penyimpanan pada rendang telur menunjukkan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) menurunkan skor tekstur rendang telur. Nilai 

rataan skor mutu tekstur rendang telur dengan lama penyimpanan dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Rataan Mutu Organoleptik Tekstur Rendang Telur dari Umur Simpan 

yang Berbeda. 

Perlakuan 

Umur Simpan 
Rataan Tekstur Kriteria 

P1 (0 bulan) 4,50
 
±0,67

 b
 Renyah, ketebalan sama 

P2 (1 bulan) 3,83
 
±0,58

 a
 Agak renyah, ketebalan tidak sama 

P3 (2 bulan) 3,42±0,67
 a
 Agak renyah, ketebalan tidak sama 

P4 (3 bulan) 3,33
 
±0,49

 a
 Agak renyah, ketebalan tidak sama 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0,01), data disajikan dalam nilai rataan ± standard deviasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.7. memperlihatkan skor mutu 

tekstur rendang telur dengan umur simpan yang berbeda berkisar antara 

4,50±0,67-3,33±0,49 (Renyah, ketebalan sama - Agak renyah, ketebalan tidak 

sama). Dapat diketahui bahwa skor organoleptik tekstur rendang telur pada umur 

simpan 0 bulan menpunyai skor tertinggi yaitu 4,50, sedangkan rendang telur 

pada umur simpan 3 bulan mempunyai skor terendah yaitu 3,33. Semakin lama 

waktu penyimpanan menghasilkan nilai mutu organoleptik tekstur yang semakin 

menurun. Penurunan nilai organoleptik tekstur diduga karena semakin 

meningkatnya kadar air pada kerupuk rendang telur dan menyebabkan 

berkurangnya tingkat kerenyahan pada kerupuk sehingga tekstur kerupuk menjadi 

menurun, serta menurunkan tingkat penerimaan konsumen, hal ini sesuai dengan 
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penelitian Istanti (2005) yang menyatakan bahwa selama penyimpanan akan 

terjadi penurunan nilai kerenyahan dan kesukaan konsumen terhadap tektur 

kerupuk yang disimpan. Berkurangnya tingkat kerenyahan merupakan tanda 

bahwa produk kerupuk tersebut telah mengalami kerusakan (Muchtadi 1989).  

 


