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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of marination time on the quality of 
traditional rarit beef. The design used in this study was Completely Randomized Design (RAL) with a 
single factor of marination time consisted of six treatments (0, 30, 60, 90, 120, 150 minutes) and 
three replications. The parameters observed were chemical quality (water content and pH), 
organoleptic quality (color, aroma, taste, and texture) and microbiological quality (total microbe, 
coliform and mold). The observed data were analyzed by diversity analysis using Co-stat software, 
and the different treatment was tested further by using a Honestly Significance Different (BNJ) with 
5% level. The results showed that the effect of marination time had no significant effect on water 
content, pH value, organoleptic quality (color, aroma and texture) but had a significantly different 
effect on taste of traditional rarit beef. The products had not met the quality of total microbe 
requirements of beef jerky according to SNI 2908:2013. However, total coliform and total molds 
showed a low yield of <1.0 x 101 CFU/g and <1.0 x 102 CFU/g. Marination time for 30 minutes is 
recommended to produce traditional rarit beef with the quality of organoleptic which is preferred, 
tasty and slightly seasoning tasted. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama marinasi terhadap beberapa 

komponen mutu rarit daging sapi tradisional. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu lama marinasi dengan 6 perlakuan (0, 

30, 60, 90, 120 150 menit) dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Parameter yang 

diamati berupa mutu kimia (kadar air dan pH), mutu organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur) 
dan mutu mikrobiologi (total mikroba, total koliform dan total kapang). Data hasil pengamatan 

dianalisis keragaman menggunakan software Co-Stat dan perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut 
dengan menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh lama marinasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap kadar air, 

nilai pH, mutu organoleptik dengan parameter warna, aroma dan tekstur, namun memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap rasa dari rarit daging sapi tradisional. Perlakuan lama 

marinasi pada rarit daging sapi tradisional belum memenuhi syarat mutu dendeng sapi menurut SNI 
2908:2013. Sedangkan, total koliform dan total kapang pada semua perlakuan menunjukkan hasil 

yang rendah yaitu <1,0 x 101 CFU/g dan <1,0 x 102 CFU/g. Lama marinasi selama 30 menit 
direkomendasikan untuk menghasilkan rarit daging sapi tradisional dengan mutu organoleptik rasa 

yang disukai, enak dan sedikit berasa bumbu. 

 

Kata Kunci:Lama marinasi, Mutu, Rarit daging sapi. 
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PENDAHULUAN 

Rarit merupakan makanan tradisional 

khas Lombok berupa irisan daging sapi yang 
diberi bumbu berupa asam jawa, garam dan 

gula kemudian dikeringkan. Rarit hampir 
sama dengan dendeng yang merupakan salah 

satu produk daging olahan yang diproduksi di 

Indonesia. Menurut Evanuarini dan Huda 
(2011), dendeng adalah lembaran daging 

yang dikeringkan dengan menambahkan 
campuran garam, gula serta bumbu-bumbu 

lain. Legowo, dkk (2002) mengatakan bahwa 
dendeng tergolong bahan makanan semi 

basah (intermediate moisture food), yaitu 

bahan pangan yang mempunyai kadar air 
tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu 

rendah, yaitu antara 15-50%. Lorenzo, dkk 
(2011) juga menyebutkan bahwa istilah 

dendeng sering digunakan pada “dry cured 
meat” yang mempunyai ciri bahan pangan 
dengan kelembaban rendah dan kadar protein 

tinggi. 
Proses pembuatan rarit di wilayah 

Lombok biasanya dilakukan secara tradisional 
karena memiliki beberapa keuntungan yaitu 

lebih mudah, murah serta proses 

pengeringannya memanfaatkan sinar 
matahari. Namun, proses pengolahan daging 

menjadi rarit tidak sepenuhnya tahan 
terhadap kerusakan dan mampu menekan 

pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu 

cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 
dengan pengolahan daging menggunakan 

metode marinasi yang merupakan proses 
perendaman daging di dalam bahan marinasi 

sebelum diolah lebih lanjut. Menurut 

Purnamasari, dkk (2013), pengolahan dengan 
cara marinasi merupakan salah satu 

penanganan daging yang menggunakan 
kombinasi bahan tambahan makanan. Balai 

Besar Litbang Pascapanen Pertanian (2010) 
menyebutkan bahwa bahan-bahan marinasi 

yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

citarasa dan keempukan daging adalah bahan 
perasa, seperti gula, garam dapur (NaCl), 

kecap (saus kedelai), asam-asam organik 
(asam asetat atau lemon), enzim (papain, 

bromilin, fisin) dan jahe. 

Pengolahan daging dengan metode 
marinasi pada awalnya berfungsi sebagai 

bumbu yang bermanfaat untuk memperbaiki 
cita rasa dan keempukan daging setelah 

pengolahan. Namun perkembangan lebih 
lanjut, ternyata marinasi pada daging juga 

berfungsi untuk menurunkan jumlah 

mikroorganisme dan memperpanjang masa 
simpan daging. Bjorkroth (2005) mengatakan 

bahwa melakukan marinasi pada daging 
dapat meningkatkan keamanan pangan dan 

memperpanjang masa simpan produk. Hal ini 

didukung oleh Wongwiwat, Yankpakdee dan 
Wattanachant (2007) yang melaporkan bahwa 

marinasi daging ayam dengan campuran 
beberapa bumbu dapat menurunkan jumlah 

bakteri dan memperpanjang masa simpan 

dari 10 hari menjadi 12 hari pada 
penyimpanan suhu 4˚C. Birk, dkk (2010) juga 

mengatakan bahwa marinasi daging dengan 
menggunakan asam organik dapat 

menurunkan pH daging, sehingga dapat 
menurunkan pertumbuhan bakteri 

Campylobacter jejuni selama penyimpanan 

daging 25 hari pada suhu 4˚C. Hal ini 
disebabkan karena bahan-bahan marinasi 

umumnya bersifat antimikroba, sehingga 
diharapkan dapat memenuhi persyaratan 

sesuai SNI terutama dilihat dari sisi 

mikrobiologis.   
Penerapan lama marinasi dalam 

pengolahan daging perlu diperhatikan agar 
penetrasi bahan marinasi ke dalam daging 

sempurna. Waktu marinasi pada daging 
sangat bervariasi, dari beberapa menit sampai 

dengan beberapa jam. Esarianto (2015) 

mengatakan bahwa waktu marinasi singkat 
dapat berlangsung sekitar 15 menit sampai 2 

jam. Proses marinasi yang berlebihan dapat 
menyebabkan daging menjadi lembek dan 

hancur. Salah satu industri pengolahan rarit 

daging sapi di Pagutan-Mataram (UD. Melati 
Catering) menerapkan lama marinasi daging 

dalam garam, asam jawa dan gula pada 
pembuatan rarit selama 30 menit. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa semakin lama 

marinasi atau perendaman daging dalam 
bumbu, semakin tinggi daya terima konsumen 

dan semakin meningkat penilaian sensori 
produk yang dihasilkan, serta mampu 

menekan pertumbuhan mikroorganisme dan 
memperpanjang masa simpan produk. Carrol, 

dkk (2007) menyampaikan bahwa perlakukan 

marinasi daging kalkun dengan pH asam 
sekitar (5,84-6,01) selama 3 jam pada suhu 

4˚C dapat menghambat laju pertumbuhan 
Listeria monocytogenes sampai penyimpanan 

hari ke-14. Penelitian Handayani dkk (2015) 

juga menghasilkan dendeng sapi tradisional 
siap saji dengan mutu terbaik yang diperoleh 

dengan waktu perendaman selama 3 jam 
dengan kadar air (11,77%), kadar abu 

(4,66%), kadar protein (48,54%) dan pH 
(5,5) serta kandungan total mikroba, total 

kapang dan koliform pada level aman untuk 

dikonsumsi.  
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Berdasarkan uraian diatas, 
perendaman rarit daging sapi umumnya 

dilakukan pada suhu kamar selama proses 

perendamannya. Suhu kamar merupakan 
suhu ideal untuk pertumbuhan mikroba 

mesofilik terutama mikroba patogen pangan. 
Perendaman rarit daging sapi dalam bumbu 

diharapkan dapat meningkatkan mutu, 

menurunkan jumlah mikroba dan 
memperpanjang masa simpan rarit daging 

sapi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh lama marinasi terhadap 

beberapa komponen mutu rarit daging sapi 
tradisional. 

 

BAHAN DAN METODE 
 

BAHAN 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian antara lain, daging sapi segar 

bagian lulur luar yang diperoleh dari pasar 
Kebon Roek Ampenan, garam, gula pasir 

merk Gulaku, asam jawa (Tamarindus indica 
L) yang diperoleh dari pasar Kebon Roek 

Ampenan, minyak goreng merk Bimoli, 
medium Plate Count Agar (merk Oxoid 

CM0325), medium Violet Red Bile Agar (merk 

Oxoid), medium Potato Dextrose Agar (merk 
Oxoid CM0139), larutan buffer phosphate, 

aquades, alkohol dan bahan penelitian 
lainnya. 

METODE  

Proses Pengolahan Rarit Daging Sapi 
Tradisional 

Pembuatan rarit daging sapi dilakukan 
dengan memodifikasi proses pembuatan rarit 

daging sapi tradisional menurut (UD. Melati 

Catering dan Handayani, 2012). Bahan baku 
yang digunakan adalah daging sapi segar 

bagian lulur luar yang diperoleh dari Pasar 
Kebon Roek Ampenan. Daging dibersihkan 

dari lemak yang melekat lalu diiris dengan 
panjang 10x5 cm dan tebal 1 cm. Kemudian 

dicuci dan dibersihkan dari darah dan kotoran 

sisa pengirisan, kemudian ditiriskan. Setelah 
itu, dilakukan penimbangan daging dengan 

masing-masing perlakuan dan ulangan 
sebanyak 400 gram dan dimasukkan kedalam 

plastik terpisah. Daging dibekukan di dalam 

freezer dengan suhu -20˚ sampai -30˚C 
dilanjutkan dengan proses thawing dengan air 

mengalir selama ±30 menit. Daging direndam 
dalam campuran bumbu yaitu garam, gula 

pasir, dan asam jawa. Untuk tiap perlakuan 
dan ulangan masing-masing 400 gram daging 

sapi ditambahkan bumbu sebanyak 12 gram 

(3%) garam, 8 gram (2%) gula pasir dan 
13,32 gram (3,33%) asam jawa. Setelah 

ditambahkan bumbu disimpan menggunakan 

wadah tertutup pada suhu ruang selama 0, 
30, 60, 90, 120 dan 150 menit. Setelah 

dijemur selama ±7 jam, dilakukan 
pemanggangan selama ±3 menit kemudian 

dipotong dengan ukuran 5x5 cm. Selanjutnya, 

ditumbuk kasar dan digoreng selama ±1 
menit. 

Rancangan percobaan 
Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan percobaan faktor tunggal yaitu 

lama marinasi (t) dengan 6 perlakuan masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali 
sehingga diperoleh 18 unit percobaan. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini 
yaitu mutu kimia yang terdiri dari kadar 

air(SNI 2908:2013 dan Sudarmadji dkk, 2007) 

dan pH (SNI 06-6989.11-2004 dan 
Sudarmadji dkk, 2007), mutu mikrobiologi 

yang terdiri dari total mikroba (SNI 2908:2013 
dan Fardiaz, 1992) total koliform (Fardiaz, 

1992)dan total kapang (SNI 2332.7:2015 dan 
Fardiaz, 1992), serta mutu organoleptik 

meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur (SNI 

01-2346-2006 dan Rahayu, 1998). Penilaian 
organoleptik meliputi warna, aroma, rasa dan 

tekstur dilakukan menggunakan skala hedonik 
dan skoring. Skala hedonik (1= Amat sangat 

tidak suka, 2= Sangat tidak suka, 3= Tidak 

suka, 4= Agak tidak suka, 5= Netral, 6= Agak 
suka, 7= Suka, 8= Sangat suka, 9= Amat 

sangat suka. Skala skoring warna (1= Hitam, 
3= Agak hitam, 5= Coklat, 6= Agak coklat 

kehitaman, 7= Coklat, 8= Merah kecoklatan, 

9= Merah), aroma (1= Sangat tidak beraroma 
bumbu, 3= Tidak beraroma bumbu, 5= Agak 

harum, kurang beraroma bumbu, 6= Agak 
harum, mendekati netral, 7= Harum, sedikit 

beraroma bumbu,8= Harum, beraroma 
bumbu, 9= Harum, sangat beraroma bumbu), 

rasa (1= Tidak enak, sangat hambar, 3= 

Tidak enak, hambar, 5= Kurang enak, agak 
hambar, 6= Agak enak, mendekati netral, 7= 

Enak, sedikit berasa bumbu, 8= Enak, berasa 
bumbu, 9= Enak, sangat berasa bumbu) dan 

tekstur (1= Sangat alot, 3= Alot, 5= Agak 

alot, 6= Agak empuk, 7= Empuk, 8= Sangat 
Empuk, 9= Amat sangat empuk). 

 
Analisa data 

Data hasil pengamatan kimia, 
organoleptik dan mikrobiologi dianalisis 

dengan analisis keragaman (Analysis of 
Variance) pada taraf signifikansi 5% 
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menggunakan software Co-stat. Apabila 
terdapat beda nyata, untuk parameter kimia, 

organoleptik dan mikrobiologis dilakukan uji 

lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% 
(Hanafiah, 2012). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Kimia 

1. Kadar Air 
Salah satu komponen mutu kimia 

yang mempengaruhi kualitas dan daya 
simpan rarit daging sapi tradisional adalah 

kadar air. Kadar air yang tinggi dapat 
mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, 

dan khamir untuk berkembang biak sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan 
pada bahan pangan. Grafik pengaruh lama 

marinasi terhadap kadar air rarit daging sapi 
tradisional dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap 

Kadar Air Rarit Daging Sapi Tradisional. 

 
Berdasarkan Gambar 1. hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 
marinasi tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap kadar air rarit daging 
sapi tradisional. Rata-rata kadar air yang 

diperoleh dari perlakuan lama marinasi 

selama 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 menit 
secara berturut-turut yaitu 38,31 %, 36,08%, 

35,95%, 34,61%, 32,00% dan 29,4%. Tidak 
berbeda nyata kadar air rarit daging sapi 

tradisional diduga disebabkan oleh waktu 

marinasi yang kurang lama sehingga kadar air 
rarit daging sapi hanya mengalami sedikit 

penurunan.  
Kadar air rarit daging sapi tradisional 

yang diperoleh dengan perlakuan lama 

marinasi selama 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 
belum memenuhi syarat mutu kadar air 

dendeng sapi mentah menurut SNI 2908:2013 
yaitu 12% b/b. Kadar air dendeng sapi 

menurut Handayani, dkk (2015) yaitu berkisar 
antara 11,66-14,94%, sedangkan kadar air 

rarit sapi menurut Sumiati (2016) yaitu 

berkisar antara 12,4-15,9%. Menurut 
Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI 

(1981) yaitu kadar air dendeng sapi sampai 
dengan 25% (Prabowo, 2010). Adapun 

Suharyanto (2009) menyebutkan bahwa 

kadar air dendeng sapi adalah antara 15 - 
50%.  Dapat dilihat bahwa kadar air rarit 

daging sapi tradisional yang dihasilkan 
mendekati kadar air dendeng berdasarkan 

Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI 

(1981) dan Suharyanto (2009).  
Dendeng sapi berdasarkan SNI adalah 

produk yang sangat kering serta memiliki 
ketebalan yang kurang dari 0,5 cm. Berbeda 

dengan rarit daging sapi tradisional, ketebalan 
daging yaitu 1-2 cm, selain itu, proses 

pengeringan yang dilakukan tidak sampai 

produk benar-benar kering. Menurut 
Hardianto dan Yunianta (2015), tingginya 

kadar air disebabkan oleh lama waktu 
perendaman yang relatif pendek dan 

konsentrasi bahan marinasi yang kurang 

beragam menyebabkan proses penguapan air 
saat pengeringan menjadi tidak stabil dan 

menyebabkan kadar air masih tinggi. 
Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa 

daging sapi yang direndam dalam pH asam 
dibawah 5,0 lebih menyerap air, susut masak 

yang sedikit dan sedikit lebih empuk 

dibandingkan dengan kontrol (Offer dan 
Knight, 1988; Burke dan Monahan, 2003). 

Menurut Afgani (2015), kadar air yang 
cenderung menurun atau meningkat dapat 

disebabkan oleh struktur daging ikan atau 

berat sampel yang tidak seragam.  
 

2. pH 
Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa lama marinasi rarit daging sapi 

tradisional selama 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 
menit memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap nilai pH. Pengaruh 
perlakuan lama marinasi terhadap nilai pH 

rarit daging sapi tradisional dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap 

Nilai pH Rarit Daging Sapi Tradisional. 

Berdasarkan Gambar 2. hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa lama marinasi 
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tidak memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap nilai pH rarit daging sapi 

tradisional. Hal ini disebabkan karena waktu 

marinasi yang kurang lama sehingga terjadi 
sedikit penurunan pH. Berdasarkan data pada 

Tabel 6, rata-rata pengaruh perlakuan lama 
marinasi terhadap nilai pH rarit daging sapi 

tradisional yang diperoleh dari hasil penelitian 

berkisar antara 4,92 sampai dengan 5,15. 
Handayani, dkk (2015) mengatakan bahwa 

nilai pH dendeng dengan berbagai lama 
perendaman menunjukkan pola menurun 

dengan semakin lamanya perendaman. pH 
dendeng yang diperoleh yaitu berkisar antara 

5,42-5,69. Sedangkan, menurut Sumiati 

(2016) nilai pH rarit sapi berkisar antara 5,4-
5,88. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pH rarit 

daging sapi mendekati nilai pH dendeng 
menurut Handayani, dkk (2015) dan nilai pH 

rarit sapi menurut Sumiati (2016).  

Aria (2013) berpendapat bahwa 
penurunan pH menunjukkan bahwa asam 

jawa yang ditambahkan dapat menurunkan 
nilai pH produk. Asam jawa mengandung 

asam tartat, asam malat, asam suksinat, 
asam asetat dan asam sitrat sehingga 

menyebabkan pH menjadi rendah. Selain 

adanya penambahan asam jawa, terdapat 
penambahan gula dan garam pada proses 

marinasi. Garam dapat menahan aktifitas 
enzim glikolitik yang menghambat pemecahan 

glikogen dan pembentukan asam laktat 

penyebab turunnya pH. Karena adanya 
penambahan asam jawa yang disertai dengan 

penambahan garam dan gula sehingga 
menyebabkan perubahan pH yang tidak 

signifikan. Ke, dkk (2009) menyebutkan 

bahwa nilai pH daging sangat mempengaruhi 
kualitas sensori seperti warna, tekstur dan 

flavor produk olahannya.  
 

Mutu Organoleptik 

1. Warna 

Warna merupakan parameter pertama 

yang menentukan penerimaan panelis 
terhadap suatu produk. Apabila warna dari 

suatu produk tidak menarik, maka akan 
mempengaruhi penilaian panelis terhadap 

produk tersebut. Pengaruh perlakuan lama 

marinasi terhadap tingkat kesukaan panelis 
pada warna rarit daging sapi tradisional dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap 

Warna Rarit Daging Sapi Tradisional. 

Berdasarkan Gambar 3. hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 

marinasi memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap warna rarit daging 

sapi tradisional secara hedonik maupun 

skoring. Rata-rata tingkat kesukaan panelis 
terhadap rarit daging sapi tradisional pada 

seluruh perlakuan yang diperolah dengan 
kriteria agak suka hingga sangat suka, 

sedangkan untuk nilai skor dengan kriteria 

merah kecoklatan hingga agak coklat 
kehitaman. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Handayani, dkk (2015) yang mengatakan 
bahwa secara umum panelis memberikan 

penilaian suka karena warna dendeng yang 
merah kecoklatan. Panelis memberikan 

penilaian terhadap warna yang bervariasi 

diduga karena perbedaan kemampuan panelis 
untuk membedakan warna yang ada pada 

permukaan rarit daging sapi tradisional. Selain 
itu, warna dari rarit daging sapi tradisional 

pada seluruh perlakuan hampir sama 

sehingga tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata. Hal ini diduga karena adanya 

faktor-faktor yang menentukan warna pada 
daging, salah satunya adalah nilai pH daging 

yang menentukan karakteristik daging normal 
(Lawrie 2005).  

Tidak berpengaruhnya lama marinasi 

terhadap nilai pH, sehingga tidak berpengaruh 
juga terhadap warna rarit daging sapi. Hal ini 

juga didukung oleh Ke, dkk (2009) yang 
menyebutkan bahwa nilai pH daging sangat 

mempengaruhi kualitas sensori seperti warna, 

tekstur dan flavor produk olahannya. Tidak 
berpengaruhnya lama marinasi terhadap nilai 

pH, sehingga tidak berpengaruh juga 
terhadap warna rarit daging sapi. Hal ini juga 

didukung oleh Ke, dkk (2009) yang 

menyebutkan bahwa nilai pH daging sangat 
mempengaruhi kualitas sensori seperti warna, 

tekstur dan flavor produk olahannya. 
Perubahan warna pada rarit daging sapi 

dikarenakan pada saat penurunan pH, terjadi 
denaturasi protein dan perubahan muatan 

protein yang akan mengubah jarak antar 
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serat-serat daging sehingga mempengaruhi 
kemampuannya dalam menyerap dan 

memantukan cahaya yang akan 

mempengaruhi warna daging secara visual. 
Hal ini sejalan dengan Arizona, dkk (2011) 

yang menyatakan bahwa mioglobin (zat 
warna merah pada daging) dapat dioksidasi 

menjadi metmioglobin yang berwarna coklat. 

Selain itu, menurut Bailey (1998) dendeng 
memiliki warna coklat disebabkan oleh reaksi 

antara gula pereduksi dengan asam amino 
secara non enzimatis yang menyebabkan 

pigmen melanoidin. Melanoidin merupakan 
produk akhir dari reaksi Maillard yang dapat 

berfungsi sebagai antioksidan. 

2. Aroma 
 Aroma merupakan salah satu penentu 

diterima atau tidaknya suatu produk, dimana 
aroma dapat digunakan sebagai indikator 

adanya kerusakan pada produk apabila aroma 

yang dihasilkan produk sudah tidak normal. 
Pengaruh perlakuan lama marinasi terhadap 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma rarit 
daging sapi tradisional dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap  

Aroma Rarit Daging Sapi Tradisional. 
 

Berdasarkan Gambar 4. hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 
marinasi tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap aroma rarit daging 
sapi tradisional yang dihasilkan. Rata-rata 

tingkat kesukaan panelis terhadap rarit daging 

sapi tradisional pada seluruh perlakuan 
diperoleh dengan kriteria agak suka hingga 

sangat suka, sedangkan untuk nilai skor 
diperoleh dengan kriteria agak harum 

mendekati netral, hingga harum beraroma 
bumbu. Pengaruh yang tidak berbeda nyata 

pada aroma rarit daging sapi tradisional 

diduga karena aroma yang dihasilkan dari 
seluruh perlakuan masih dapat diterima oleh 

panelis sehingga tidak terdapat perbedaan 
antar perlakuan. Selain itu, konsentrasi 

bumbu yang ditambahkan dan lama marinasi 

belum mampu mempengaruhi aroma rarit 
daging sapi tradisional. Menurut Soeparno 

(2005), aroma pada dendeng dapat 
dipengaruhi oleh penambahan bumbu dan 

pemanasan. Proses pemanasan seperti 

pemanggangan dan penggorengan 
menyebabkan aroma dari bumbu yang 

ditambahkan menguap sehingga tidak 
memberikan pengaruh yang nyata.  

3. Rasa  

Rasa merupakan salah satu faktor 
penentu penerimaan panelis terhadap suatu 

produk pangan yang akan dikonsumsi. 
Pengaruh perlakuan lama marinasi terhadap 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa rarit 
daging sapi tradisional dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap  

Rasa Rarit Daging Sapi Tradisional. 
 

Berdasarkan Gambar 5. hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 
marinasi memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap parameter rasa rarit daging 
sapi tradisional secara hedonik (kesukaan) 

dan skoring. Nilai kesukaan panelis terhadap 

rasa rarit daging sapi tradisional yang paling 
tinggi yaitu pada perlakuan lama marinasi 30 

menit sebesar 6,85 dengan kriteria suka. 
Sedangkan, penilaian skoring tertinggi yaitu 

pada perlakuan lama marinasi 30 menit 
sebesar 6,90 dengan kriteria enak, sedikit 

berasa bumbu. Hal ini dikarenakan lama 

marinasi selama 30 menit menyebabkan 
bumbu yang ditambahkan lebih meresap ke 

dalam daging sehingga menghasilkan rasa 
yang diterima oleh panelis. Panelis 

memberikan penilaian terhadap rasa yang 

bervariasi diduga karena perbedaan selera 
serta kepekaan indra pengecap dari panelis 

terhadap rasa dari rarit daging sapi 
tradisional. Rasa yang dihasilkan oleh rarit 

daging sapi tradisional dikarenakan adanya 

penambahan asam jawa, garam dan 
gula.Penambahan asam jawa dapat 

memberikan rasa asam pada produk karena 
asam jawa mengandung asam tartat, asam 

malat, asam sitrat, asam suksinat dan asam 
asetat (Aria, 2013). Sedangkan, garam tidak 

hanya sebagai kontributor rasa namun juga 
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berfungsi sebagai penambah rasa untuk 
komponen flavor lainnya dalam makanan. 

Purnomo dan Adiono (1984) menyatakan 

bahwa adanya penambahan gula kelapa dan 
garam dapur dapat menurunkan aktivitas air 

pada dendeng dan kombinasi dengan bumbu 
akan membentuk cita rasa yang diinginkan. 

4. Tekstur 

Tekstur merupakan salah faktor 
penentu kualitas dalam suatu produk pangan 

yang sangat perlu diperhatikan. Pengaruh 
perlakuan lama marinasi terhadap tingkat 

kesukaan panelis pada tekstur rarit daging 
sapi tradisional dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap 

Tekstur Rarit Daging Sapi Tradisional. 
 

Berdasarkan Gambar 6. hasil analisis 

statistic menunjukkan bahwa perlakuan lama 
marinasi selama 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 

menit memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap tekstur rarit daging 

sapi tradisional. Rata-rata panelis memberikan 

penilaian hedonik dengan kriteria agak suka 
hingga sangat suka. Sedangkan, untuk nilai 

skoring panelis memberikan penilaian dengan 
kriteria agak empuk hingga empuk. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Handayani, dkk 
(2015) yang mengatakan bahwa perlakuan 

waktu perendaman tidak berpengaruh 

terhadap tekstur dendeng, semua panelis 
memberikan penilaian yang sama dengan 

kriteria agak suka karena dendeng yang 
dihasilkan memiliki tekstur agak empuk.  

Soeparno (2009) mengemukakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi 
keempukan antara lain fisiologi dan metode 

pengolahan, perbedaan tingkat keempukan 
dendeng sangat ditentukan kadar air yang 

terdapat dalam dendeng tersebut semakin 

tinggi kadar air semakin empuk. Soeparno 
(2009) juga mengatakan bahwa perbedaan 

daya ikat air sebagian juga disebabkan oleh 
laju dan besarnya penurunan pH. pH yang 

rendah menyebabkan daya ikat air berkurang 
sehingga akan mempengaruhi tekstur rarit 

daging sapi tradisional. Tidak berpengaruhnya 

lama marinasi terhadap kadar air dan nilai pH, 

sehingga tidak berpengaruh juga terhadap 
tekstur rarit daging sapi tradisional. Hal ini 

juga didukung oleh Ke, dkk (2009) yang 

menyebutkan bahwa nilai pH daging sangat 
mempengaruhi kualitas sensori seperti warna, 

tekstur dan flavor produk olahannya. 

Mutu Mikrobiologi 

1. Total Mikroba 

Salah satu indikator kerusakan produk 
pangan adalah apabila jumlah 

mikroorganisme yang tumbuh melebihi batas 
yang ditetapkan. Dalam batas tertentu, 

kandungan mikroba pada bahan pangan tidak 
banyak berpengaruh terhadap ketahanan 

pangan tersebut. Akan tetapi, apabila kondisi 

lingkungan memungkinkan mikroba untuk 
tumbuh dan berkembang lebih cepat, maka 

bahan pangan akan rusak karenanya 
(Dwidjoseputro, 2005). Pengaruh lama 

marinasi terhadap total mikroba rarit daging 

sapi tradisional dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengaruh Lama Marinasi Terhadap  
Total Mikroba Rarit Daging Sapi Tradisional. 

 

Berdasarkan  Gambar 7. hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa perlakuan lama 

marinasi tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap kandungan total 

mikroba pada rarit daging sapi tradisional 

yang dihasilkan. Hal ini diduga bahwa lama 
marinasi belum mampu untuk mempengaruhi 

total mikroba pada rarit daging sapi 
tradisional. Selain itu, bahan marinasi yang 

ditambahkan belum cukup untuk menurunkan 

total mikroba pada rarit daging sapi 
tradisional. Berdasarkan data pada Tabel 11,  

jumlah rata-rata total mikroba dari seluruh 
perlakuan lama marinasi berkisar antara 

1,2x107 sampai dengan 1,7x107 CFU/g. Rata-
rata total mikroba rarit daging sapi tradisional 

ini lebih tinggi dari total mikroba dendeng 

menurut Handayani, dkk (2015) yang 
menyebutkan bahwa total mikroba pada 

seluruh perlakuan perendaman berkisar 
<1,5x102 sampai dengan 6,4x102 CFU/g dan 

menurut Sumiati (2016) yang menyebutkan 

bahwa total mikroba rarit sapi dengan 
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penambahan asam jawa berkisar antara 
1,2x106 CFU/g sampai dengan 2,0x106 CFU/g.  

Total mikroba pada dendeng sapi siap 

makan secara keseluruhan belum memenuhi 
SNI syarat mutu dendeng sapi mentah 

menurut SNI 2908:2013 (BSN, 2013) tentang 
mutu dendeng sapi yang mensyaratkan batas 

maksimum jumlah mikroba berdasarkan 

angka lempeng total (ALT) sebesar 1,0x105 
CFU/g. Tingginya total mikroba pada produk 

menurut Fardiaz (1989) dapat terjadi karena 
adanya faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroba meliputi faktor intrinsik 
(pH, Aw, kandungan nutrien, bahan 

antimikroba dan struktur bahan makanan) 

dan faktor ekstrinsik (suhu penyimpanan, 
kelembaban, tekanan gas, cahaya, dan 

pengaruh sinar ultraviolet). Selain itu, 
tingginya total mikroba dikarenakan daging 

sapi sebagai bahan baku rarit daging sapi 

tradisional mengandung nutrisi yang tinggi 
sehingga berpeluang ditumbuhi oleh berbagai 

jenis mikroba. 84% daging yang dijual di 
pasaran terkontaminasi berbagai jenis bakteri 

dan 66% diantaranya dikategorikan sebagai 
patogen (Hassan dkk, 2010). Purwani, dkk 

(2008) berhasil mengisolasi beberapa bakteri 

yang terdapat pada daging segar, yaitu 
Acinetobacter calcoaciticus, Escherichia coli, 
Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 
alvei, Bacillus cereus, dan Staphylococcus sp. 

Tidak berpengaruhnya lama marinasi 

terhadap total mikroba juga disebabkan 
karena nilai pH pada rarit daging sapi 

tradisional masih dapat ditumbuhi oleh 
beberapa jenis mikroba. Menurut Susiwi 

(2009) bakteri paling baik tumbuh pada pH 

netral, beberapa suka suasana asam, sedikit 
asam atau basa, kapang tumbuh pada pH 2-

8,5, biasanya lebih suka pada suasana asam. 
Sedangkan khamir tumbuh pada pH 4-4,5 dan 

tidak tumbuh pada suasana basa. Jumlah 
total mikroba secara umum tidak terkait 

dengan bahaya keamanan pangan, namun 

dapat digunakan untuk menunjukkan kualitas, 
masa simpan, kontaminasi, dan status higienis 

proses produksi pada bahan pangan (BSN, 
2009). 

2. Total Koliform 

Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa pada rarit daging sapi tradisional yang 

dimarinasi selama 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 
menit tidak ditemukan adanya koliform. Total 

kolifom pada seluruh perlakuan yaitu 
<1,0x101CFU/g. Hal ini menunjukkan tingkat 

sanitasi yang baik dari sejak tahap persiapan 

maupun sanitasi proses yang dilakukan 

selama proses pembuatan rarit daging sapi 
tradisional. Total koliform digunakan sebagai 

indikator untuk menilai sanitasi air atau 

sebagai indikator umum untuk kondisi sanitasi 
lingkungan pengolahan dan fasilitas pangan. 

Bakteri ini tidak bersifat patogen, namun 
keberadaannya merupakan indikasi adanya 

bakteri patogen lain (BSN, 2009). Hal ini 

didukung oleh penelitian Handayani, dkk 
(2015) yang menyatakan bahwa secara 

umum perlakuan waktu perendaman dan 
perlakuan lanjutan menguntungkan dari 

pengurangan jumlah kandungan mikroba baik 
dari total bakteri, total kapang dan total 

koliform pada dendeng yang dihasilkan. 

3. Total Kapang 
Hasil pengamatan total kapang pada 

semua perlakuan lama marinasi 0, 30, 60, 
90,120 dan 150 menit sangat rendah yaitu 

<1,0x102 CFU/g. Hal ini disebabkan karena 

lama marinasi yang dilakukan mampu 
menekan pertumbuhan kapang pada rarit 

daging sapi tradisional. Handayani, dkk 
(2015) juga mengatakan bahwa perlakuan 

waktu perendaman tidak mempengaruhi 
pertumbuhan kapang pada dendeng sapi 

tradisional siap makan dimana jumlah kapang 

pada semua perlakuan kurang dari standar 
yaitu (<1,0x101 CFU/g) bahkan tidak 

ditemukan adanya koloni kapang sampai 
dengan pengenceran 10-2. Selain itu, 

penambahan asam jawa, agaram dan gula 

juga mempengaruhi total kapang, dimana 
ketiga bahan tersebut bertindak sebagai 

bahan pengawet. Ketiga bahan tersebut dapat 
menghambat pertumbuhan mikroba dengan 

cara menembus dinding sel mikroba yang 

menyebabkan terjadinya lisis sel yang 
selanjutnya dapat menyebabkan penurunan 

aktivitas air (Aw) sehingga kapang tidak dapat 
tumbuh. Menurut pendapat Supardi dan 

Soekamto (1999) bahwa terdapat beberapa 
faktor yang dapat menghambat pertumbuhan 

kapang yakni tersedianya nutrient, air, suhu, 

pH, oksigen, potensial oksidasi reduksi dan 
adanya zat penghambat. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan lama marinasi selama 0, 30, 60, 90, 
120 dan 150 menit memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap kadar air, 
nilai pH dan mutu organoleptik (warna, aroma 

dan tekstur), tetapi memberikan pengaruh 
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yang berbeda nyata terhadap mutu 
organoleptik rasa secara hedonik maupun 

skoring dari rarit daging sapi tradisional mutu 

organoleptik. Total mikroba pada seluruh 
perlakuan lama marinasi rarit daging sapi 

tradisional belum memenuhi syarat mutu 
dendeng sapi menurut SNI 2908:2013 

tentang mutu dendeng sapi yang 

mensyaratkan batas maksimum jumlah 
mikroba berdasarkan angka lempeng total 

(ALT) sebesar 1,0x105 CFU/g. Sedangkan, 
total koliform dan total kapang menunjukkan 

hasil yang rendah yaitu <1,0 x 101 CFU/g 
dan<1,0 x 102 CFU/g. Untuk menghasilkan 

mutu organoleptik rasa rarit daging sapi 

tradisional terbaik yang disukai panelis, 
direkomendasikan menggunakan perlakuan 

lama marinasi selama 30 menit. 
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