
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam mudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan pengawetan dan 

pengolahan untuk mempertahankan nilai gizi. Usaha yang perlu dilakukan untuk mempertahankan 

mutu atau nila gizinya adalah pengolahan dan menciptakan variasi produknya produk baru. Salah 

satunya produk olahan dari daging adalah nugget, metode yang digunakan adalah metode 

restructured meat. Nugget merupakan produk olahan daging yang digolongkan dalam daging 

restrukturisasi (restructured meat). Restructured meat merupakan teknik pengolahan daging dengan 

memanfaatkan daging kualitas rendah atau memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil dan 

tidak beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi lebih besar. Nugget merupakan produk 

makanan beku siap saji yang telah mengalami pematangan sampai setengah matang kemudian 

dibekukan. Umumnya jenis nugget yang dikenal sebagai besar di masyarakat hanyalah nugget ayam 

atau di sebut juga chicken nugget.  

 Bahan binder dalam pembuatan nugget menggunakan tepung tapioka. Tepung tapioka 

adalah pati yang dihasilkan dari ubi kayu merupakan bahan pangan sumber karbohidrat. Tepung 

tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengolahan pangan karena memiliki 

kemampuan menyerap air dan dalam suhu panas akan membentuk gel, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan. Penggunaan tepung tapioka 

dalam pembuatan nugget mempunyai faktor pembatas dengan adanya kandungan zat gluten dalam 

tepung tapioka. Penggunaan tepung tapioka tidak dapat ditolerir oleh penderita diabetes dan autis. 

Karena kandungan karbohidrat yang sangat tinggi pada tepung tapioka dan miskinnya kandungan 

zat gizi lain pada penderita diabetes harus membatasi konsumsi tepung ini. Bagi penderita autis 

gluten dianggap sebagai racun karena tubuh pengidap autis tidak menghasilkan enzim untuk 

mencerna gluten. Akibatnya protein yang tidak tercerna ini akan diubah menjadi komponen kimia 

yang disebut opioied. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kualitas nugget yang diharapkan 

dapat dilakukan dengan substitusi tepung tapioka menggunakan mocaf. 



Mocaf (Modified cassava flour) adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Mikroba yang tumbuh 

menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, 

kemampuan gelasi yaitu kemampuan yang memerangkap air ataupun molekul berbobot molekul 

rendah , daya rehidrasi, dan kemudahan melarut yaitu suatu zat kimia tertentu. Secara umum proses 

pembuatan mocaf meliputi tahap-tahap penimbangan, pengupasan, pemotongan, perendaman 

(Fermentasi), dan pengeringan.  Karakteristik mocaf diduga dipengaruhi oleh jenis kultur yang 

ditambahkan saat fermentasi, penambahan kultur juga berpengaruh terhadap lama waktu fermentasi 

ubi kayu (Febri, 2014). Mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung tapioka. 

Perbedaan kandungan nutrisi yang mendasar adalah tepung mocaf tidak mengandung zat gluten, 

yaitu zat yang hanya terdapat pada tapioka. Tepung mocaf berwarna putih, lembut, dan tidak berbau 

singkong. Mocaf melalui proses modifikasi sebab pada pembuatan mocaf dilakukan proses khusus 

yang disebut dengan fermentasi atau pemeraman yang melibatkan mikrobia atau enzim tertentu, 

sehingga selama proses fermentasi berlangsung terjadi perubahan dari aspek perubahan fisik, 

kimiawi dan mikrobiologis.  Kandungan protein pada mocaf berkisar 1,2% (Ratnasari, 2014). 

Penggunaan mocaf (modified cassava flour) dalam pembuatan nugget daging ayam diharapkan bisa 

meningkatkan karakteristik organoleptik dan kualitas dari nugget daging ayam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat  dirumuskan berapa 

persentase substitusi modified cassava flour yang tepat pada tepung tapioka terhadap kadar air, 

tekstur cutting stress dan mutu organoleptik nugget ayam. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persentase substitusi modified 

cassava flour pada tepung tapioka terhadap kadar air, tekstur cutting stress dan mutu organoleptik 

nugget ayam. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 



1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian tentang penggunaan mocaf pada pembuatan 

nugget ayam. 

2. Sebagai bahan informasi bagi kalangan praktisi, peneliti, masyarakat, industri pangan atau 

instansi terkait. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging merupakan hasil ternak yang memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh 

manusia seperti protein, lemak, karbohidat, dan vitamin. Daging dapat diolah menjadi bebagai 

bentuk olahan makanan, salah satu produk yang dihasilkan dari olahan daging yaitu nugget. Nugget 

merupakan produk hasil ternak yang dalam pembuatannya menggunakan teknologi restrukturisasi 

(restructured meat). Restructured meat merupakan pembentukan kembali daging utuh dari 

potongan daging kecil yang tak beraturan atau daging berkualitas rendah dengan penambahan bahan 

pengisi dan bahan pengikat hingga menjadi suatu produk olahan. Nugget pada umumnya berasal 

dari daging ayam. Penggunaan tepung tapioka pada pembuatan nugget sebagai binding agent dapat 

digantikan oleh mocaf agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak dapat mengkonsumsi zat 

gluten. 

Mocaf merupakan produk tepung dari ubi kayu (Manihot esculenta crantz) yang diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Keunggulan pada mocaf yaitu: 

kandungan serat terlarut (soluble fiber) lebih tinggi dari pada tepung gaplek, kandungan mineral 

(kalsium) lebih tinggi 58%, dibanding padi 6% dan gandum 16%, oligasakarida penyebab flatulensi 

sudah terhidrolis, mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II ( kadar protein 

menengah) dan daya cerna lebih tinggi dibandingkan tepung gaplek (Subagio dkk, 2009).  

Modified cassava flour memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung terigu. 

Perbedaan kandungan nutrisi yang mendasar bahwa tepung mocaf tidak mengandung zat gluten 

(zat yang hanya ada pada terigu yang menentukan kekenyalan makanan). Kandungan  mocaf 

dengan pengeringan yang optimal kadar air mencapai 6.9%, kandungan protein 1.2%, kandungan 

abu (ash content) 0,4%, kadar serat berkisar 2%-2.5%, kadar lemak berkisar 1.5%-2%. Mocaf juga 

mempunyai karakteristik yang menguntungkan dibanding tepung atau bahan lain seperti beraroma 

dan bercitarasa khas, warna mocaf lebih putih dibanding tepung gaplek, kandungan serat terlarut 

pada mocaf lebih tinggi dibanding gandum dan padi. Karakteristik tersebut membawa dampak 



yang sangat baik bagi pemanfaatan mocaf, karena mocaf mempunyai daya kembang yang setara 

dengan tepung terigu protein sedang (Subagio dkk, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema kerangka pikir disajikan pada Gambar 1.   

 

 

 

 

 

 

 

Daging ayam  

Diversifikasi menjadi 

produk restructured meat 

yaitu nugget 

Keunggulan Mocaf  

 Memiliki kandungan serat terlarut (soluble 

fiber) 

 Memiliki daya cerna yang jauh lebih baik  

 Memiliki kandungan kalsium (Subagio, 

2009). 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

Gambar 1. kerangka pikir  

 

 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah substitusi mocaf yang diduga berpengaruh terhadap 

kadar air, tekstur cutting stress  dan mutu organoleptik (warna, aroma, rasa) nugget ayam. 

 

 

 

Nugget ayam dengan substitusi mocaf (modified 

cassava flour)  

Analisis :  

1. Kadar Air  

2. Tekstur cutting stress  

3. Uji organoleptik 


