
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Daging Ayam Broiler 

Broiler merupakan salah satu sumber penyumbang kebutuhan protein hewani bagi 

masyarakat. Keistimewaan  ayam  broiler adalah memiliki kemampuan menghasilkan daging 

dengan waktu pemeliharaan yang tidak begitu lama. Daging  ayam  broiler merupakan bahan 

makanan bergizi  tinggi, memiliki rasa dan aroma enak, tekstur lunak serta harga relatif murah,  

sehingga disukai oleh banyak orang (Jaelani, Dharmawati dan Wanda, 2014). Namun selain 

kelebihan, daging broiler mempunyai kelemahan. Kandungan gizi daging ayam broiler yang cukup 

tinggi menjadi tempat yang baik untuk perkembangan mikroorganisme pembusuk yang akan 

menurunkan kualitas daging sehingga berdampak daging mudah rusak ( Kasih, 2012). 

Daging ayam memiliki sifat yang mudah rusak sehingga perlu dilakukan 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. Nugget  adalah  suatu bentuk produk daging giling  yang 

dibumbui, kemudian diselimuti oleh perekat tepung, pelumuran tepung roti (breading), dan digoreng 

Setengah matang lalu dibekukan untuk  mempertahankan mutunya selama penyimpanan (Permadi 

dkk, 2012). 

 

2.2 Restructured Meat 

2.2.1 Nugget  

  Restructured meat adalah teknik pengolahan daging dengan memanfaatkan potongan 

daging yang relatif kecil dan tidak beraturan kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran yang 

lebih besar menjadi suatu produk olahan. Produk olahan restructured meat antara lain adalah sosis, 

bakso, corned beef, dan nugget (Suseno, Surjoseputro dan Fransisca, 2007). Purnomo (2012) 

menjelaskan bahwa nugget merupakan salah satu produk olahan daging yang menggunakan 

teknologi restructured meat, yaitu teknologi dengan memanfaatkan potongan daging yang relatif 



kecil dan tidak beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan nilai tambah daging tersebut. Peningkatan nilai tambah daging tersebut 

dengan cara memperbaiki karakteristik produknya seperti bentuk, tekstur, kekuatan ikatan dan 

kandungan lemak. Selain itu, juga dapat meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan konsumen.  

  Nugget merupakan salah satu produk pangan olahan dari daging saat ini dikenal baik oleh 

masyarakat. Nugget merupakan suatu bentuk hasil olahan melalui penggilingan daging serta 

pencampuran bumbu, bahan pengisi (filler), dan bahan pengikat (binder), setelah adonan selesai 

dibuat maka dilanjutkan ke tahap pengukusan dan setelah itu dilumuri dengan telur dan tepung panir 

atau tepung roti kemudian dimasukkan kedalam freezer untuk penyimpanan sebelum dikonsumsi. 

Nugget tidak hanya dibuat dari bahan utama daging ayam, tetapi bisa juga dengan bahan utama 

daging sapi, daging kambing, daging kelinci dan lain-lain (Evanuarini, 2010). 

 

1.3 Bahan-Bahan Pembuatan Nugget  

1.3.1 Tepung Tapioka  

Tapioka merupakan sumber karbohidrat dan energi yang sangat baik. Namun bila dikonsumsi 

secara berlebihan dapat menyebabkan anak menjadi kehilangan selera terhadap nafsu makanan lain 

yang lebih bergizi. Karena itu, makanan tapioka sebaiknya dikonsumsi dengan makanan lain yang 

kaya protein, vitamin, dan mineral. Pencampuran tapioka bersama telur dan susu (dalam pembuatan 

kue), atau tapioka dengan daging dan ikan (dalam pembuatan bakso), serta tapioka dengan irisan 36 

sayuran (dalam pembuatan kudapan), akan sangat bermanfaat dalam perbaikan komposisi gizi 

produk olahan tapioka (Astawan, 2009). 

Tepung tapioka biasa digunakan pada olahan makanan yang bertujuan sebagai perekat, 

pengental, dan pembuat tekstur. Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi yang sekaligus 

juga sebagai bahan pengikat Tepung tapioka adalah pati yang diperoleh dari hasil ekstraksi ubi kayu 

(Manihot utilisima), yang telah mengalami pencucian, pemarutan, pengendapan, dan pengeringan 

pati Tepung tapioka biasa digunakan pada olahan makanan (Zulkarnain, 2013). 

1.3.2 Bawang Putih  

Bawang putih merupakan bahan alami yang biasanya ditambahkan ke dalam bahan makanan 

atau produk sehingga diperoleh aroma yang khas guna meningkatkan selera makan. Bau khas pada 

bawang putih berasal dari minyak volatil yang mengandung komponen sulfur. Selain itu bawang 



putih mengandung protein, lemak, vitamin B dan vitamin C serta mineral (kalsium, fosfat, besi dan 

belerang), (Muchtadi,  2010) 

 

1.3.3 Putih Telur   

Telur dapat menambah warna, rasa dan juga dapat membuat produk lebih mengembang. Putih 

telur bersifat sebagai pengikat dan pengeras sedangkan kuning telur bersifat sebagai pengempuk 

(Farida, Pada, Yulastri, dan Yusuf, 2008). 

 

1.3.4 Merica   

Merica atau lada (Paperningrum) adalah bahan yang sering ditambahkan dalam bahan 

pangan. Tujuan penambahan merica adalah sebagai penyedap masakan dan memperpanjang daya 

awet makanan. Merica sangat digemari karena memiliki dua sifat penting yaitu rasa pedas dan aroma 

khas, rasa pedas merica disebabkan oleh adanya zat piperin dan piperanim yang merupakan 

persenyawaan dari piperin dengan alkaloida (Rismunandar dan Riski, 2003). 

 

1.3.5 Air Es  

Air es penting untuk adonan yang baik dan dapat mempertahankan temperatur selama 

pendinginan. Dan juga dapat untuk mempercepat melarutkan garam. Penggilingan daging 

sebaiknya diusahakan pada suhu di bawah 15 derajat celcius. Caranya dengan menambahkan es 

pada saat penggilingan daging. Pendinginan ini bertujuan untuk mencegah denaturasi protein 

aktomiosin panas. Pada proses penggilingan daging terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan 

panas (Dhevina, 2014). 

 Penambahan air es bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikan secara merata 

keseluruhan permukaan daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, membantu 

pembentukan emulsi ekstraksi serta mempertahankan mutu adonan karena pengaruh peningkatan 

suhu akibat proses pemasakan mekanik selama penghancuran dan pencampuran (Muchtadi, 2010). 

 

1.3.6 Garam  

Garam merupakan komponen bahan makanan yang ditambahkan dan digunakan  sebagai 

penegas cita rasa dan bahan pengawet. Penggunaan garam tidak boleh terlalu banyak karena akan 

menyebabkan terjadinya penggumpalan (salting out) dan rasa produk menjadi asin. Penambahan 

garam pada nugget dapat ditujukan sebagai bahan pengawet dan memberi rasa pada nugget. 



Pemberian garam pada nugget ayam sebaiknya tidak lebih dari 4% dari total berat adonan atau 

keseluruhan bahan. Pemberian garam lebih dari 4% dapat menyebabkan rasa asin yang terlalu 

berlebihan (Kismiyati, 2011). 

 

1.3.7 Tepung Roti (Panir ) 

Tepung roti atau tepung panir adalah sejenis tepung yang dibuat dari roti kering yang 

ditumbuk halus. Tepung ini gunannya untuk memberikan makanan memiliki lapisan luar yang 

renyah. Tepung roti biasa digunakan untuk membuat kroket, risoles, nugget ataupun lainnya. 

Tepung roti digunakan sebagai bahan pelapis untuk memperbaiki tekstur nugget. Pelapisan 

(coating) merupakan proses yang dilakukan sebelum proses penggorengan. Bahan yang digunakan 

untuk pelapisan adalah putih telur dan tepung roti yang berfungsi untuk memberikan tekstur yang 

agak kasar pada produk akhir (Utiarahman, Harmain dan Yusuf, 2013). 

 

2.4  Modified Cassava Flour 

Modified cassava flour merupakan produk tepung dari ubi kayu (Manihot esculenta crantz) 

yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Mocaf 

merupakan tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik 

fermentasi menggunakan mikroba. Mocaf  memiliki karakteristik yang cukup baik untuk 

mensubstitusi atau menggantikan 100% penggunaan tepung terigu, dibandingkan dengan tepung 

singkong tanpa fermentasi atau tepung gaplek, warna kurang putih (coklat kehitaman) dan bau 

apek sangat kuat sehingga ketika diaplikasikan ke produk menyebabkan performance kurang 

menarik dan masih ada aroma khas singkong. Mocaf adalah tepung ubi kayu yang dimodifikasi 

melalui proses fermentasi, pengeringan, penghancuran dan penapisan, sehingga aroma dan rasa 

ubi kayu yang hilang. Karakteristik mocaf lebih putih dan aroma singkong telah hilang, sehingga 

jika mensubstitusi terigu tidak menurunkan kualitas produk jika proposi penggunannya disesuai 

dengan jenis produknya (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).  

 

2.5 Kadar Air  

Uji kadar air merupakan kemampuan daging untuk mengikat air yang ditambahkan selama 

ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemanasan daging. (Laksono, Bintoro dan Mulyani, 

2012). Menurut Winarno (2008) menyatakan bahwa kadar air dalam bahan makanan ikut 

menentukan kesegaran dan daya awet makanan tersebut. Menurut SNI 01-6683-2002 tentang  

chicken nugget, kadar air maksimal adalah 60 %. Kadar air dalam produk dapat mempengaruhi 

kekerasan produk, semakin banyak air yang terkandung dalam produk maka kekerasannya 

menurun. Menurut Yuan (2006) menyatakan bahwa penambahan air dalam emulsi daging akan 

meningkatkan kekerasan dan juiciness. Pengurangan lemak dan penambahan air pada jumlah yang 

sama akan menyebabkan produk lebih kompak. Menurut Leo dan Nollet (2007) menyatakan 

bahwa kadar air menentukan daya tahan pangan. Bahan pangan yang tinggi kandungan airnya akan 

cepat busuk daripada bahan pangan yang kadar airnya rendah. 

Purnomo (2000) menjelaskan bahwa air dalam pembuatan nugget berperan sebagai bahan 

pelarut dari beberapa komponen sebagai bahan pereaksi. Menurut Jamaludin, Rahardjo, dan 

Rahmadi (2008) menyatakan bahwa selama proses penggorengan terjadi secara silmutan 

perpindahan panas dan masa. Perpindahan panas terjadi dari minyak panas kepermukaan bahan 

dan merambat kedalam sehingga kandungan air bahan keluar dari bentuk uap air kepermukaan, 

kemudian bahan menyerap minyak. Kondisi ini menyebabkan banyak perubahan dalam bahan, 

baik secara fisik maupun kimia pada bahan yang digoreng.  

 

2.6 Tekstur Cutting Stress  

Evanuarini (2010) menyatakan baha cutting stress merupakan daya putus nugget. 

Penambahan putih  telur  semakin  tinggi  akan dihasilkan nilai  hardness,  cutting  stress  dan 

elastisitas  yang  lebih  tinggi  pula.  Hal  ini disebabkan  semakin  banyak  ikatan matrik antara  

protein  daging  (aktin,  miosin  dan aktomiosin) dengan protein putih telur dan pati  yang  terbentuk  



sehingga  dihasilkan tekstur  nugget  yang  kompak,  lekat  dan kuat,  sehingga  berakibat  pada  

gaya  (N) yang  diperlukan  untuk memotong  nugget menjadi lebih besar. 

Menurut Masita dan Sukesi (2015) kekerasan suatu produk dipengaruhi oleh daya 

mengikat air. Jika suatu produk memiliki daya mengikat air lebih besar maka terdapat sedikit air 

yang hilang  selama proses pemasakan, sehingga kekerasan suatu produk akan menurun. 

Penambahan rumput laut pada nugget ikan sebanyak 20% tersebut menambah jumlah kadar air 

produk, sehingga tingkat kekerasannya menurun, penurunan nilai tekstur pada penambahan 25% 

rumput laut disebabkan oleh penambahan rumput yang semakin banyak sehingga nugget pada 

penambahan 25% rumput laut tersebut memiliki kekerasan yang lebih tinggi. 

Daya putus nugget adalah pengujian yang dilakukann untuk mengetahui tingkat kealotan 

dari nugget. Menurut Irfan (2017) penambahan pasta tomat akan menghasilkan hasil yang berbeda 

nyata terhadap nilai daya putus nugget ayam. Nilai rata-rata daya putus nugget tertinggi 

berdasarkan level penambahan pasta tomat yang diperoleh dari penambahan sebanyak 5% dan 

10% diikuti 15%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi level penambahan 

pasta tomat maka dapat mengurangi nilai daya putus nugget sehingga dalam hal kualitas nugget 

menjadi lebih empuk. 

 

2.7 Mutu Organoleptik  

Organoleptik merupakan suatu metode untuk mengevaluasi kualitas makanan melalui 

panca indra manusia metode ini digunakan untuk menilai kualitas makanan yang diuji 

menggunakan salah satu organ panca indra. Uji ini dapat dilakukan untuk menggetahui penerimaan 

panelis terhadap suatu produk yang dihasilkan (Soekarto dan Hubeis, 2000).  

Penentuan bahan makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor 

diantaranya yaitu cita rasa, warna, tekstur dan nilai gizinya. Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak 

dan teksturnya sangat baik tentu tidak akan dimakan apabila mempunyai warana yang sangat 

menarik untuk dilihat. Penerimaan warna suatu bahan berbeda-beda tergantung dari faktor alam, 

geografis dan aspek sosial masyarakat penerimaan (Winarno, 2002).  

Warna adalah refleksi cahaya pada permukaan bahan yang ditangkap oleh indera 

penglihatan dan ditransmisi oleh sistem syaraf. Perubahan warna dapat ditentukan oleh 

penambahan bahan kimia dan perombakan enzim menjadi pigmen. Warna mempengaruhi 

penerimaan suatu bahan pangan, karena umumnya penerimaan bahan yang pertama kali dilihat 



adalah warna. Warna yang menarik akan meningkatkan penerimaan produk. Warna dapat 

mengalami perubahan saat pemasakan. Hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen 

akibat pelepasan cairan sel pada saat pemasakan atau pengolahan, intensitas warna semakin 

menurun. Aroma adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan dengan  

menggunakan indera pembau manusia. Uji aroma digunakan dengan  tujuan untuk mengetahui 

kualitas dari masing-masing sampel produk  nugget  daging itik dengan  perlakuan penambahan 

tepung labu kuning eksperimen terhadap aroma dengan menggunakan 5  klasifikasi dan diberi skor  

(Kusnandar, 2010) 

Rasa merupakan parameter yang penting dalam menentukan tingkat penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk makanan. Rasa yang enak dapat menunjang produk sehingga diterima oleh 

konsumen (Erawati, 2001). Peningkatan penambahan putih telur dapat menaikkan kadar protein 

pada nugget sehingga menyebabkan nugget memiliki rasa gurih. Rasa gurih ditentukan dengan 

adannya asam amino glutamat dalam protein yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

cita rasa (Evanuarini, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


