
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Substitusi Tepung Tapioka Dengan Modified Cassava Flour terhadap Kadar Air Nugget 

Ayam. 

Hasil analisis uji kadar air menunjukkan bahwa chicken nugget yang menggunakan substitusi 

tepung tapioka dengan mocaf  pada P0, P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan tidak berpengaruh nyata. 

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata  kadar air pada nugget substitusi tepung tapioka dengan mocaf 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 75,91 ± 1,36 

P1                     77,89 ± 2,23 

P2 76,29 ± 2,29 

P3 75,62 ± 2,41 

P4 74,33 ± 3,05 

 

Kadar air chicken nugget  berkisar antara 74,33% - 77,89%. Nilai kadar air ini melebihi 

standar kadar air yang telah ditetapkan oleh SNI No. 01-6683-2002, yaitu kadar air maksimum 

pada chicken nugget 60%. Kadar air yang tidak terlalu tinggi dapat meminimalkan perubahan 

produk chicken nugget. Kadar air yang tinggi akan mengakibatkan mikroba untuk tumbuh. 

Menurut Kusumaningrum, Kusrahayu dan Mulyani (2013) bahwa kadar air sangat penting dalam 

menentukan daya awet bahan pangan karena mempengaruhi sifat-sifat fisik, perubahan kimia, 

enzimatis dan mikrobiologis bahan pangan. 

Kadar air tepung yang berasal dari umbi-umbian hampir sama dengan kadar air pada 

tepung terigu. Kadar air chicken nugget dipengaruhi oleh daya ikat air dan penambahan air. 

Kemampuan mengikat air dipengaruhi oleh kandungan dari masing-masing tepung, yang berasal 

dari umbi-umbian mengandung karbohidrat berupa amilosa dan amilopektin. Amilosa dan 

amilopektin bila dimasukkan kedalam air, granula patinya akan menyerap dan membengkak. Oleh 

karena itu, penambahan subtitusi antara tepung tapioka dengan mocaf tidak berbeda nyata (Ishak, 

Saleh dan Rachman, 2014). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh substitusi tepung tapioka dengan mocaf dengan 

berbagai perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air. Hanifa, Hintono  



dan Pramono (2013) menyatakan bahwa hal ini menunjukkan mocaf dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu bahan baku pembuatan nugget ayam. Mocaf juga dapat mendorong perkembangan 

pangan dalam negeri karena iklim di Indonesia sesuai untuk pertumbuhan singkong sebagai bahan 

baku pembuatan mocaf.  

 

4.2 Substitusi Tepung Tapioka Dengan Modified Cassava Flour terhadap Tekstur Cutting 

Stress Nugget Ayam 

Hasil analisis uji tekstur cutting stress menunjukkan bahwa chicken nugget yang 

menggunakan substitusi tepung tapioka dengan mocaf  pada P0, P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan 

tidak berpengaruh nyata. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata tekstur cutting stress pada nugget substitusi tepung tapioka dengan mocaf 

Perlakuan Rata-rata (N) 

P0 8,97 ± 1,18 

P1 14,77 ± 3,71 

P2 15,90 ± 4,81 

P3 16,27 ± 7,29 

P4 16,50 ± 1,92 

 

Hasil penelitian mengenai pengaruh substitusi tepung tapioka dengan mocaf  berbagai 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tekstur cutting stress. Substitusi mocaf 

sebanyak 25% (P1) mendapatkan rataan terendah karena pada perlakuan ini tekstur cutting stress 

lebih empuk jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

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

ikat air. Jika suatu produk memiliki daya ikat 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% akan menambah jumlah kadar air produk, sehingga tingkat 

kekerasannya menurun. 

 Penurunan nilai tekstur pada nugget ayam disebabkan oleh penambahan 25% mocaf yang 

semakin banyak sehingga nugget tersebut memiliki kekerasan yang rendah. Evanuarini (2010) 

menyatakan 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. 

Tekstur cutting stress atau tekanan memotong dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa 

kuat contoh bila dilakukan proses pemotongan. Nilai cutting stress ditentukan gaya maksimum 

yang diperlukan untuk memotong contoh tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Irfan (2017) 

daya putus nugget adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kealotan dari 

nugget. 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. 

4.3 Mutu Organoleptik 

4.3.1 Warna 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata nilai organoleptik warna nugget ayam substitusi 

tepung tapioka dengan mocaf memberikan pengaruh yang sangat nyata. Hal ini dapat dilihat dari 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata skor mutu organoleptik warna pada nugget ayam subtitusi tepung tapioka  

dengan mocaf 

Perlakuan Rata-rata 

P0 2,53a ± 0,52 

P1 4,27d ± 0,88 

P2 3,47c ± 0,52 

P3 3,33bc ± 0,62 

P4 2,80ab ± 0,41 

 Keterangan : a,b,c,d Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

1 =  kuning pucat, 2 = kuning keputihan, 3 = kuning, 4 = kuning kecoklatan, 5 = 

kuning keemasan 

 

Tabel 6 menunjukkan adanya penurunan nilai rata-rata warna pada semua produk dengan 

semakin banyak konsentrasi mocaf yang diberikan. Rata-rata skor kesukaan panelis yang 

disubstitusi mocaf berkisar antara 2,53 – 4,27 yaitu kuning – kuning kecoklatan.  



Perlakuan substitusi mocaf sebesar 25% (P1) mendapatkan skor warna tertinggi 

berdasarkan penilaian mutu organoleptik dari panelis yaitu sebesar 4,27 sedangkan perlakuan 

kontrol (P0) mendapatkan penilaian mutu organoleptik paling rendah yaitu sebesar 2,53. Warna 

putih tulang yang dimiliki mocaf membuat nugget daging ayam substitusi mocaf sebesar 25% (P1) 

memiliki warna kuning kecoklatan dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya.  

Uji organoleptik warna sangat penting untuk dilakukan karena warna merupakan unsur 

pertama kali yang dilihat oleh indera manusia sebelum unsur lain seperti rasa dan aroma. Warna 

merupakan objek yang dapat menarik perhatian konsumen serta dapat meningkatkan cita rasa 

konsumen. Warna yang dihasilkan oleh nugget daging ayam dengan substitusi mocaf dapat 

disebabkan oleh adanya substitusi mocaf serta adanya proses pemanasan saat nugget dikukus atau 

pada saat penggorengan. Produk pangan memiliki warna yang menarik akan berpeluang besar 

dibeli konsumen. Menurut Bakar, Suryati dan Aziz (2011) menyatakan bahwa  pengaruh warna 

terhadap penerimaan konsumen merupakan salah satu pelengkap kualitas yang penting sehingga 

dapat mengisyaratkan produk berkualitas. Menurut Kusumaningrum (2013) menyatakan bahwa 

secara fisik faktor warna merupakan hal yang sangat penting menentukan mutu suatu bahan 

pangan. Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan 

apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau menyimpang dari warna yang 

seharusnya. 

Nilai rata-rata kesukaan warna nugget daging ayam dengan substitusi mocaf sesuai 

perlakuan cenderung semakin menurun dengan meningkatnya persentase mocaf, hal tersebut 

disebabkan dari warna mocaf dan disebabkan oleh proses penggorengan yang terlalu lama. 

Permadi dkk. (2012) menyatakan bahwa warna nugget yang telah disubstitusi dengan jamur tiram 

bewarna agak kecoklatan sampai tidak coklat hal ini banyak dipengaruhi oleh warna dari daging 

ayam dan jamur tiram itu sendiri. 

 

4.3.2 Rasa  

 Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa uji organoleptik rasa pada nugget 

ayam dengan substitusi tepung tapioka dengan mocaf menunjukkan hasil yang berbeda sangat 

nyata. Dapat dilihat dari Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata skor mutu organoleptik rasa pada nugget ayam substitusi tepung tapioka  dengan 

mocaf  



Perlakuan Rata-rata 

P0 2,27a ± 0,46 

P1 4,13d ± 0,74 

P2 3,47c ± 0,52 

P3 3,07bc ± 0,46 

P4 2,67ab ± 0,49 

Keterangan: a,b,c,d Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01).  

1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 =  agak suka, 4 = suka, 5 = sangat suka 

 

 Hasil uji menunjukkan  bahwa nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa dari perlakuan 

nugget daging ayam yang disubstitusi mocaf berkisar antara 2,27 - 4,13 yaitu tidak suka - suka. 

Perlakuan dengan substitusi mocaf sebesar 25% (P1) mendapatkan skor paling besar yaitu 4,13 

(suka). Sedangkan skor terendah diperoleh pada nugget daging ayam tanpa substitusi mocaf (P0) 

yaitu sebesar  2,27 (tidak suka) 

 Substitusi mocaf sebanyak 25% (P1) mendapatkan skor tertinggi dari panelis, karena pada 

perlakuan ini rasa nugget lebih gurih jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Komposisi 

bahan pengikat dan bumbu yang digunakan seperti garam juga dapat menyebabkan rasa nugget 

menjadi gurih. Rasa nugget daging ayam pada P0, P1, P2, P3 dan P4 masih didominasi oleh daging 

ayam, sedangkan daging ayam sendiri memiliki rasa yang sedikit hambar sehingga panelis kurang 

menyukai.  

 Evanuarini (2010) menyatakan bahwa peningkatan penambahan putih telur dapat 

menaikkan penambahan kadar protein pada nugget sehingga menyebabkan nugget memiliki rasa 

gurih. Rasa gurih ditentukan adanya asam amino glutamat dam protein yang mempunyai 

kemampuan untuk meningkatkan cita rasa. Erawati (2001) menambahkan bahwa waktu 

penggorengan juga mempengaruhi rasa dari nugget, karena terjadi perubahan komposisi kimia 

selama proses penggorengan.  

 Rasa suatu produk olahan sangat diperhatikan oleh para konsumen, karena rasa merupakan 

unsur yang diperhatikan setelah warna. Komposisi sangat diperhatikan dalam pembuatan suatu 

produk olahan, hal ini ditunjukan untuk menciptakan rasa yang enak sehingga disukai orang selain 

itu aroma juga memiliki pengaruh pada rasa nugget. Erawati (2001) menambahkan bahwa rasa 

merupakan parameter yang sangat penting dalam menentukan tingkat penerimaan konsumen 

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

diterima oleh konsumen. 



 

4.3.3 Aroma 

Berdasarkan uji organoleptik terhadap aroma nugget memberikan hasil yang tidak 

berpengaruh nyata. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 7. 

 

 

 

 

Tabel 7. Rata-rata skor mutu organoleptik aroma pada nugget substitusi tepung tapioka  dengan 

mocaf. 

Perlakuan Rata-rata 

P0 2,80 ± 0,41 

P1 3,07 ± 0,46 

P2 3,00 ± 0,38 

P3 3,00 ± 0,38 

P4 2,87 ± 0,35 

Keterangan: 1 = sangat tidak suka , 2 = tidak suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5 = sangat suka  

Hasil uji menunjukkan  bahwa nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma dari 

kombinasi perlakuan antara nugget daging ayam yang disubstitusi mocaf berkisar antara 2,80 – 

3,07 yaitu agak suka. Perlakuan dengan substitusi mocaf sebesar 25% (P1) mendapatkan nilai 

paling besar yaitu 3,07 (agak suka) . Sedangkan nilai terendah diperoleh pada nugget daging ayam 

tanpa substitusi mocaf (P0) yaitu sebesar 2,80 (agak suka). Substitusi mocaf sebanyak 25% (P1) 

mendapatkan skor tertinggi dari panelis, karena pada perlakuan ini aroma nugget agak disukai jika 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Aroma dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan nugget ayam yaitu tepung tapioka, mocaf, telur bawang putih, merica dan 

minyak goreng yang masing-masing mempunyai aroma yang khas.  

Dalam penelitian ini kesukaan terhadap aroma dinilai dengan menggunakan uji mutu 

hedonik oleh 5 orang panelis terlatih (semi-trained panel) dengan menggunakan indera pembau. 

Menurut Surawan (2007) menyatakan bahwa aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat diamati dengan indera pembau. Dalam industri pangan pengujian terhadap aroma dianggap 

sangat penting karena dengan cepat dapat menghasilkan penilaian terhadap produk tentang 

diterima atau ditolaknya produk tersebut. 



Organoleptik aroma pada nugget ayam yang diberi substitusi tepung tapioka dengan mocaf  

tidak didapatkan adanya perbedaan yang nyata pada nugget ayam yang disubstitusi dengan mocaf 

terhadap aroma nugget. Menurut Sulistiawati (2014) menyatakan aroma adalah kumpulan 

senyawa–senyawa yang menimbulkan efek senergisme atau antagonisme karena senyawa tersebut 

dapat berubah sifatnya apabila bereaksi dengan senyawa lain.  

Aroma yang berbeda pada daging ayam dikarenakan adanya protein dan lemak akan 

menghasilkan komponen volatil pada saat dipanaskan dan akan keluar bersama uap. Hal ini sesuai 

dengan pendapat jaelani, Dhermawati dan Wanda (2014) bahwa bau dan rasa daging banyak 

ditentukan oleh precursor yang larut dalam lemak, dan pembebasan substansi atsiri (volatile) yang 

terdapat dalam daging. Secara organoleptik kerusakan daging ayam ditandai dengan adanya bau 

yang menyimpang yang diikuti oleh terbentuknya lendir yang lengket pada permukaan daging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


