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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daging Kelinci dan Komposisi Gizinya 

Daging dikatakan sebagai bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi 

karena memiliki kandungan bahan kering yang paling banyak yaitu protein 

(Buckle, Edward, Fleet dan Wotton, 1987). Komposisi daging relatif mirip satu 

dengan yang lainnya, terutama kandungan proteinnya sebesar 15 - 20 %, 

dibandingkan dengan bahan pangan sumber protein nabati, kandungan asam 

amino dalam daging lebih tinggi dan bervariasi (Yayu, 2001). 

Daging kelinci merupakan salah satu komoditas aneka ternak yang telah 

lama dibudidayakan. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Malang produksi atas 

daging kelinci menunjukkan angka 12.142 ton di tahun 2003 dan jumlah ini 

meningkat menjadi 12.570 ton pada tahun 2004 (Anonim, 2004). Daging kelinci 

berbeda dengan daging ternak ruminansia karena daging kelinci memiliki ciri-ciri 

khusus antara lain berserat halus, mudah dicerna, tidak berlendir, tidak berbau, 

tidak alot atau empuk, dan warna sedikit pucat sehingga dapat dikelompokkan 

dalam golongan daging berwarna putih seperti daging ayam. Daging putih ini 

memiliki kadar lemak rendah dan glikogen tinggi. Rendahnya kandungan 

kolesterol dan natrium ini sangat dianjurkan sebagai makanan bagi para penderita 

penyakit jantung, usia lanjut dan penderita obesitas/kegemukan (Suradi, 2005).  

Menurut Sarwono (2005), kelebihan ternak kelinci dalam hal produksi 

daging terletak pada warna dan seratnya yang menyerupai daging ayam. 

Kandungan proteinnya cukup tinggi dibandingkan dengan hewan lainnya dan 
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mudah dicerna serta berkadar lemak rendah. Kelinci memiliki kemampuan yang 

cepat dalam berkembang biak serta mudah dalam pemeliharaan. Berat karkas 

kelinci sekitar 50 % sampai 60 % bobot hidup. 

Kelebihan daging kelinci adalah memiliki kandungan lemak yang tidak 

begitu tinggi dan tulangnya relatif sedikit. Rendemen (berat bersih dibandingkan 

dengan berat kotor) daging kelinci lebih besar daripada daging ayam, yakni 

sekitar 75,5 %  karena tulang kelinci mempunyai struktur yang sangat tipis dan 

ringan (Fachruddin, 1997).  

Daging kelinci mengandung asam lemak tak jenuh dan kadar proteinnya 

tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Tingginya kandungan protein dan 

asam lemak yang bersifat tidak jenuh di dalamnya membuat daging kelinci baik 

sekali untuk menjaga ketahanan jaringan tubuh, membentuk sel-sel, dan 

meningkatkan kecerdasan otak. Daging kelinci sangat baik dikonsumsi anak-anak 

yang berada pada fase pertumbuhan, khususnya balita (Sarwono, 2006). Kadar 

gizi daging kelinci dibandingkan dengan ternak lainnya dapat dilihat               pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar Gizi Daging Kelinci Dibanding Ternak Lain 

Jenis Daging 
Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Kadar Air 

 (%) 

Kadar Kalori 

(%) 

Kelinci 20,8 10,2 67,9 7,3 

Ayam 20,0 11,0 67,6 7,5 

Anak sapi (Veal) 18,8 14,0 66,0 8,4 

Kalkun 20,1 22,0 58,3 10,9 

Sapi 16,3 28,0 55,0 13,3 

Domba 15,7 27,7 55,8 13,1 

Babi 11,9 40,0 42,0 18,9 

Sumber : Sarwono (2006). 

Karkas kelinci adalah daging bersama tulang hasil pemotongan setelah 

dipisahkan kepala sampai pangkal leher, torsal ke bawah serta isi rongga perut dan 
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rongga dada dengan bobot rata-rata 65 % sampai 75 % dari bobot hidup. Bahan 

baku utama yang dibutuhkan dalam pembuatan nugget kelinci ialah daging 

kelinci, khususnya yang berasal dari bagian dada tanpa tulang dan kulit serta 

bagian paha tanpa tulang dan kulit (Anonim, 2005). 

Menurut Sarwono (2006), bahwa kadar asam lemak jenuh pada kelinci 

lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan lain, hal ini membuktikan bahwa 

daging kelinci lebih sehat untuk dikonsumsi. Rismunandar (1990) menambahkan, 

kandungan asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi dalam daging kelinci 

menjadikannya baik untuk dikonsumsi penderita penyakit jantung.  

Rendahnya kandungan kolesterol membuat daging kelinci sangat 

dianjurkan sebagai makanan untuk pasien penyakit jantung, asma dan mereka 

yang bermasalah dengan kelebihan berat badan. Adanya senyawa kitofetin serta 

zat seperti asam lemak omega 3 dan omega 9 yang bisa pada daging kelinci dapat 

menyembuhkan penyakit asma (Anonim, 2004). 

 

2.2 Nugget 

Nugget adalah salah satu produk olahan daging dengan menggunakan 

teknologi restrukturisasi yang memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil 

dan tidak berukuran dengan melekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar 

serta dibantu oleh bahan pengikat (Raharjo, 1996). Pada dasarnya nugget 

merupakan suatu produk olahan daging berbentuk emulsi yaitu emulsi minyak di 

dalam air seperti halnya produk sosis dan bakso. Nugget dibuat dari daging yang 

diberi bumbu dicampur bahan pengikat kemudian dicetak, dikukus, dipotong dan 

dilapisi perekat tepung dan dilumuri tepung roti, selanjutnya digoreng setengah 
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matang dan dibekukan untuk memertahankan mutunya selama penyimpanan 

(Anonim, 2006). 

Menurut Tati (1998), nugget adalah daging yang dicincang, kemudian 

diberi bumbu-bumbu (bawang putih, garam, bumbu penyedap dan merica), 

dicetak dalam suatu wadah dan dikukus. Selanjutnya adonan didinginkan dan 

dipotong-potong atau dicetak dalam bentuk yang lebih kecil, kemudian 

dicelupkan dalam putih telur dan digulingkan ke dalam tepung panir sebelum 

digoreng. Menurut Tanoto (1994), nugget adalah suatu bentuk produk daging 

giling yang dibumbui, kemudian diselimuti oleh perekat tepung (batter), 

pelumuran tepung roti (breading), dan digoreng setengah matang lalu dibekukan 

untuk memertahankan mutunya selama penyimpanan. Nugget termasuk ke dalam 

salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, suatu produk yang telah 

mengalami pemanasan sampai setengah matang kemudian dibekukan. Produk 

beku siap saji ini memerlukan waktu pemanasan akhir yang cukup singkat untuk 

siap disajikan karena produk tinggal dipanaskan hingga matang. Suharyono dan 

Susilawati (2006) menambahkan, nugget merupakan suatu produk olahan daging 

giling dan diberi bumbu-bumbu serta dicampur dengan bahan pengikat dan bahan 

pengisi kemudian dibekukan untuk memertahankan mutu selama penyimpanan 

dan pembentukan tekstur. 

Prinyawiwatkul et all., (1997) menyatakan bahwa nugget terbuat dari 

potongan-potongan kecil daging ayam yang dilekatkan kembali menggunakan 

teknik pengolahan tertentu dengan menambahkan tapioka dan bumbu-bumbu 

seperti NaCl 1 %, bawang putih 0,6 %, merica 0,4 % dan air 14 %. Mastuti (2001) 

mendefinisikan, restuctured meat adalah salah satu bentuk diversifikasi produk 



11 
 

daging, terdiri dari campuran potongan-potongan daging yang saling berikatan 

disebabkan oleh protein yang larut dalam garam (karena adanya penambahan 

garam), bahan pengikat atau jenis-jenis protein lainnya, dengan teknologi tersebut 

sangat memungkinkan untuk memberikan nilai tambah bagi produk olahan daging 

kualitas rendah. 

Nugget yang dipasarkan di Indonesia seharusnya memenuhi syarat kualitas 

Standart Nasional Indonesia (SNI), seperti yang terlihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Syarat Mutu Nugget Ayam Menurut SNI 01-6683-2002 

Kriteria uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

- Aroma 

- Rasa 

- Tekstur 

Benda asing 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium (Ca0 

Bahan tambahan makanan 

- Pengawet 

- Pewarna 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran mikroba 

- Angka Lempeng Total 

- Coliform 

- E. Coli 

- Salmonella 

- Staphylococcus aureus 

 

- 

- 

- 

- 

%b/b 

%b/b 

%b/b 

%b/b 

mg/100 g 

 

- 

- 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

koloni/g 

APM/g 

APM/g 

/25 g 

koloni/g 

Normal, sesuai label 

Normal, sesuai label 

Normal 

Tidak boleh ada 

Maksimal 60 

Minimal 12 

Maksimal 20 

Maksimal 25 

Maksimal 30 

 

Sesuai dengan SNI 01-

0222-1995 

 

Maksimal 2 

Maksimal 20 

Maksimal 40 

Maksimal 40 

Maksimal 0,03 

Maksimal 1 

 

Maksimal 5 x 10
4
 

Maksimal 10 

< 3 

Negatif 

Maksimal 1 x 10² 

Sumber : Anonimus (2002
b
). 
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2.3 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan produk yang dihasilkan dari proses 

penggilingan ketela pohon (Wade, 1995). Bahan pengisi yang sekaligus berfungsi 

sebagai bahan pengikat adalah tapioka, tepung gandum, tepung aren atau 

campuran dari ketiganya (Winarno dan Rahayu, 1994). Bahan pengisi merupakan 

bahan yang mampu mengikat sejumlah air, tetapi memiliki pengaruh kecil 

terhadap emulsifikasi (Soeparno, 1998). Tapioka memiliki kandungan 

amilopektin tinggi sehingga bersifat tidak mudah menggumpal, mempunyai daya 

lekat tinggi, tidak mudah pecah atau rusak dan suhu gelatinisasinya relatif rendah 

serta memiliki flavor yang tidak bagus (Tjokroadikoesomo, 1993). 

Widyastuti dkk., (2000) menyatakan bahwa tapioka adalah pati yang 

dihasilkan dari ubi kayu merupakan bahan pangan sumber karbohidrat. 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. 

Jenis tapioka dan suhu pemasakan akan menentukan kualitas nugget. Suhu 

pemasakan menentukan pembentukan matriks antara tapioka dan protein dalam 

suatu adonan, sedangkan jenis pati akan berpengaruh pada proses gelatinisasi 

(Amertaningtyas dkk., 2001). Kualitas nugget ditentukan oleh kemampuan saling 

mengikat antara partikel daging dan bahan lain yang ditambahkan serta 

pembentukan gel selama gelatinisasi (Raharjo, 1996).  

Naruki dan Kanoni (1997) menyatakan, tapioka ditambahkan pada produk 

olahan daging yaitu bertujuan sebagai bahan pengisi (filler) yang sifatnya  

membentuk gel saat dipanaskan, protein daging mengalami pengerutan dan 
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molekul pati mengalami gelatinisasi dan bila didinginkan maka molekul amilosa 

berikatan satu sama lain dan berikatan dengan cabang amilopektin membentuk 

mikrokristal mengendap. Terbentuknya ikatan antar molekul pati dan protein 

memperkokoh tekstur nugget yang dihasilkan. Komposisi tepung tapioka per 100 

gram terdapat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Komposisi Tepung Tapioka (dalam 100 gram) 

 Jumlah                         Komposisi 

                   Air (g)                            11,00  

          Kalori (kkal)                          362,00  

          Total lemak (g)                              1,40  

          Karbohidrat (g)                            87,00  

          Protein (g)                              0,60  

Sumber : Anonim (2002) 

 

2.4 Tepung Garut 

Tepung garut diperoleh dari penepungan umbi garut (Anonim, 1980). 

Umbi garut yang baik dipanen jika tanaman tua, yaitu 10 - 11 bulan. Tanaman 

garut sangat berpotensial sebab produktivitasnya cukup tinggi, yaitu sekitar     

12,5 - 31 ton/ha (Karjono,1998). Umbi garut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

kosmetika, lem, dan minuman yang mengandung alkohol, penawar racun, serta 

bahan makanan kecil (keripik) di perusahaan makanan.  

Menurut Susilo (2008), umbi garut merupakan hasil tanaman garut dengan 

nama latinnya Maranta arrundinaceae L. dan mempunyai beberapa nama lokal di 

Indonesia seperti : lerut, angkrik, patat, sagu, terigu, sagu belanda, pirut, kirut, 

mungkin masih ada nama lainnya. Umbi garut dapat membantu persediaan pangan 

yang sehat, karena tidak mengandung purin yang menyebabkan asam urat tinggi, 

kandungan serat tinggi, kandungan kolesterol sangat rendah, dan mengandung 

barium untuk mempercepat pencernaan, sedangkan dalam hal konsumsi umbi 
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garut dapat diolah menjadi makanan kecil/snack dan bahan makanan seperti 

emping, kripik, pati, tepung, dan lain-lain. Tepung garut memiliki kandungan 

serat dalam karbohidrat yang cukup tinggi. Tepung garut berwarna putih dan 

ketahanannya dapat mencapai 9 bulan dengan kadar air kurang dari 18,5 %. 

Contoh tepung garut (Maranta arrundinaceae) dan taksonominya dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tepung garut (Maranta arrundinaceae). 

Taksonomi tepung garut adalah sebagai berikut (Richana, 2012) : 

  Kingdom : Plantae 

  Division : Magnoliophyta 

  Class  : Magnoliopsida 

  Order  : Zingiberales 

  Family  : Marantaceae 

  Genus  : Maranta 

  Spesies : Maranta arrundinaceae 

Tepung garut telah digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

barbagai macam makanan tradisional seperti jenang, dodol, cendol, dan kue 

kering. Pada jumlah yang terbatas, 15 - 20 % dapat menjadi campuran terigu pada 

pembuatan mie, dan 10 - 20 % dalam pembuatan roti tawar (Karjono, 1998).             
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Menurut Suriani (2008), tepung garut berwarna putih dan teksturnya 

seperti tepung tapioka. Tepung garut bersifat lebih lengket karena mengandung 

amilopektin yang tinggi dan keras karena adanya kandungan amilosa. Sifat tepung 

garut yang lebih lembut dan halus sangat baik dan cocok untuk kesehatan organ 

pencernaan, terutama pada organ pencernaan bayi. Maulida (2011) menambahkan, 

bahwa tidak terdapat perbedaan warna antara tepung garut dengan tepung tapioka 

karena pati yang terkandung di dalam tepung merupakan butir granula yang 

berwarna putih, mengkilat, tidak berbau, dan tidak berasa sehingga meskipun 

menggunakan jenis tepung yang berbeda tidak akan memengaruhi pada warna 

yang ditampilkan oleh nugget. Komposisi zat gizi dalam tepung garut terdapat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Zat Gizi Tepung Garut 

Kandungan zat                                                  Jumlah (%) 

             Air 

             Abu 

             Protein 

             Lemak 

             Amilosa 

             Serat larut air 

             Serat tidak larut air 

                                        11,90 

                                          0,58 

                                          0,14 

                                          0,84 

                                        25,94 

                                          5,03 

                                          8,74 

Sumber : Marsono dkk (2005) 

 

 

Tabel 5. Komposisi Zat Gizi Tepung Garut dalam setiap 100 Gram Bahan 

Komposisi                                                         Jumlah 

              Energi (kal) 

              Air (g) 

              Pati (g) 

              Protein (g) 

              Lemak (g) 

              Serat (g) 

              Zat kapur (mg) 

              Fosfor (mg) 

              Zat besi (mg) 

              Thiamin (mg) 

                                           3,55 

                                         13,60 

                                         85,20 

                                           0,65 

                                           0,2 

                                           1,25 

                                           8,0 

                                         22,0 

                                           1,5 

                                           0,09 

Sumber : Anonim (1992) 
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            Umbi garut mempunyai keunggulan dalam hal nilai indeks glikemiknya, 

selain kandungan gizi yang telah dipaparkan dalam Tabel 4 tersebut. Menurut 

Marsono (2002), indeks glikemik umbi garut adalah 14 sedangkan glukosa adalah 

100, hal ini memberikan informasi bahwa umbi garut dapat digunakan sebagai 

sumber pangan yang memiliki nilai kecernaan rendah sehingga dapat digunakan 

sebagai diet rendah kalori, sedangkan komposisi gizi tepung garut dalam setiap 

100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Entjo (2011) menyatakan, tepung garut dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk pengganti atau substitusi tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan kue, 

mie, roti kering, bubur bayi, makanan diet pengganti nasi, selain digunakan di 

industri kimia, kosmetik, pupuk, gula cair, dan obat-obatan, tetapi pemanfaatan 

tepung garut masih menghadapi beberapa kendala, terutama pemasaran dan 

kontinuitas pasokan bahan baku. Beberapa solusi perlu dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut agar potensi tanaman garut bisa lebih berkembang, antara lain 

niat pemerintah untuk mengubah paradigma impor bahan pangan dan menjadikan 

petani sebagai penjual produk olahan serta bukan penjual bahan baku, hal ini 

dapat dijadikan dasar untuk mendiversifikasikan pangan selain terigu dan beras, 

sehingga akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas impor. 

Langkah yang harus diambil untuk mengubah sistem usaha tani yang selama ini 

dianut, yaitu petani menjual hasil olahan bukan hasil panen. Waktu yang 

dibutuhkan memang lama tetapi harus ada yang berusaha meyakinkan masyarakat 

(petani) bahwa masa depan pangan tergantung pada sumberdaya sendiri. 
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2.5. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari umbi. Bumbu ini 

memiliki peranan penting dalam pengolahan bahan pangan. Bumbu berfungsi 

untuk memberikan rasa dan bau yang sedap pada makanan serta memberikan 

pengaruh preservatif terhadap bahan pangan karena mengandung lemak (Sudjaja 

dan Tomosoa, 1991). Wibowo (1991) menyatakan, bawang putih sebagai bumbu 

dapur memiliki peranan penting dalam melezatkan dan menimbulkan aroma yang 

sedap pada makanan. Senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya 

mempunyai khasiat yang luar biasa bagi kesehatan, akan tetapi bukan itu yang 

diutamakan. 

  

2.6. Lada atau Merica  

Lada atau merica (Piper ningrum L.) termasuk divisi Spermathophyta 

yang sering ditambahkan dalam bahan pangan. Lada terdiri dari dua macam yaitu, 

lada putih dan lada hitam. Lada putih adalah lada hasil panenan yang dikeringkan 

tanpa kulitnya, sedangkan lada hitam adalah hasil panen lada yang dikeringkan 

bersama kulitnya (Anonim, 1989). 

Lada atau merica (Piper ningrum L.) mempunyai sifat-sifat khas yaitu 

aroma yang khas dan rasa pedas yang disebabkan oleh adanya zat piperanin, 

piperin, dan chavicin. Merica yang beraroma khas dan rasa yang pedas digunakan 

sebagai penyedap atau peningkat rasa makanan. Tujuan penambahan lada ini 

memang sangat banyak sekali, selain sebagai penyedap atau peningkat rasa 

makanan, lada juga dapat memperpanjang daya awet makanan. Lada sangat 

digemari karena memiliki dua sifat penting yaitu rasa pedas dan aroma khas. Rasa 

pedas merica disebabkan oleh adanya zat piperin dan piperanin, serta chavicia 
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yang merupakan persenyawaan dari piperin dengan alkaloida           

(Rismunandar, 1993). 

Soemartono (1985) menyatakan, ada beberapa kegunaan merica yaitu 

sebagai bumbu berbagai masakan, untuk pembuatan minyak peppermint, 

pembuatan jamu tradisional dan berguna dalam pembuatan pakaian serta 

pembuatan beberapa perhiasan dari kulit binatang. Soeparno (1998) 

menambahkan, merica yang ditambahkan pada pengolahan daging dapat 

meningkatkan dan memodifikasi flavor, sehingga perbedaan formulasi merica 

yang ditambahkan akan menghasilkan produk daging dengan flavor yang    

berbeda pula. 

 

2.7. Garam 

Garam merupakan hasil olahan dari laut yang memiliki peranan penting 

dalam proses memasak baik untuk menyedapkan maupun mengawetkan makanan. 

Garam bersifat higroskopis dan dapat mematikan kuman (Sudjaja dan Tomosoa, 

1991). Garam dapur merupakan komponen bahan makanan yang penting, karena 

konsumsi garam biasanya diatur lebih banyak oleh rasa, kebiasaan, dan tradisi 

daripada keperluan (Winarno, 1992). 

Garam mampu memperbaiki butiran dan susunan pati menjadi lebih kuat 

dan secara tidak langsung membantu pembentukan warna serta merupakan suatu 

bahan pemadat atau pengeras (Wheat, 1991). Konsentrasi garam relatif tinggi 

antara 2 - 3 % dalam pemasakan daging dapat melarutkan protein-protein 

miofibril sehingga tekstur dan water binding dari daging memiliki kualias yang 

baik. Garam juga bermanfaat untuk meningkatkan flavor (rasa) dari produk-
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produk daging dan menghambat pertumbuhan organisme perusak (Srinivasan and 

Xiong, 1996). 

Cheow dan Yu (1997) menyatakan, penambahan garam 2 % menunjukkan 

adonan yang baik pada pencampuran daging ikan dan pati. Garam memiliki 

pengaruh yang nyata pada penggembungan granula pati. Pengaruh paling umum 

dari penambahan garam adalah meningkatkan suhu gelatinisasi dibandingkan 

dengan gelatinisasi terhadap air murni. Menurut Wong (1989), produk olahan 

daging menggunakan garam, yaitu garam 2 % dan 0,3 % phospat. Pengaruh dari 

penambahan garam dalam daging antara lain meningkatkan nilai pH, 

meningkatkan kekuatan ion dan meningkatkan kemampuan mengikat air. 

 

2.8. Air 

Air yang berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan 

harus memenuhi standar mutu yang diperlukan untuk minum. Masing-masing 

bagian dari industri pengolahan pangan perlu untuk mengembangkan syarat-syarat 

mutu air khususnya untuk mencapai hasil olahan yang memuaskan              

(Buckle et all, 2007). 

Air yang berperan sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa 

metabolisme sebagai media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer 

dan sebagainya. Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai 

dengan lingkungannya dan hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet 

bahan pangan tersebut (Purnomo,1995). 

Tanoto (1994) menyatakan, bahwa penggilingan daging sebaiknya 

diusahakan pada suhu di bawah 15 °C. Caranya dengan menambahkan es pada 

saat penggilingan daging. Pendinginan ini bertujuan untuk mencegah denaturasi 
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protein aktomiosin oleh panas. Pada proses penggilingan daging terjadi gesekan-

gesekan yang dapat menimbulkan panas. Air yang ditambahkan ke dalam adonan 

nugget pada waktu penggilingan daging dalam bentuk serpihan es. Air penting 

untuk adonan yang baik dan untuk memertahankan temperatur selama 

pendinginan. Air selain berfungsi sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging, 

juga berfungsi untuk melarutkan protein sarkoplasma dan sebagai pelarut garam 

yang akan melarutkan protein miofibril. 

 

2.9. Telur 

Winarno (1993) menyatakan, telur berfungsi sebagai emulsifier baik dalam 

bentuk telur utuh maupun kuning telurnya saja. Sifat sebagai emulsifier dimiliki 

oleh telur untuk memertahankan lemak dan bahan lain dalam keadaan merata. 

Kandungan lecithin dalam kuning telur menyebabkan daya emulsifier sangat kuat. 

Buckle et all., (1987) menambahkan bahwa setelah lapisan putih telur terdapat 

kuning telur yang dilapisi oleh vitelin membran yang memberi bentuk pada 

kuning telur. 

Telur juga dapat berfungsi sebagai “leavening agent”, “binding”, “foaming 

agent”, “shortening” dan “richness”, dengan demikian pada produk nugget 

penambahan telur dapat berfungsi sebagai “binding” (pengikat) dan “shortening” 

(pelembut). Fungsi lain kuning telur yaitu memberikan rasa lezat dengan adanya 

penggorengan karena kuning telur mempunyai komposisi zat makanan penghasil 

rasa yang lebih lengkap dimana kandungan kuning telur lebih lezat dari lemak 

putih telur begitu juga dengan kandungan proteinnya lebih gurih (Akhmad, 1996). 
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2.10. Tepung Roti (“Panir”) 

 Fellow (2000) menyatakan, perekat tepung (batter) adalah campuran 

yang terdiri dari air, tepung pati, dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk 

mencelupkan produk sebelum dimasak. Pelumuran tepung roti (breading) 

merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembuatan produk pangan 

beku dan industri pangan yang lain. Coating adalah tepung yang digunakan untuk 

melapisi produk-produk makanan dan dapat digunakan untuk melindungi produk 

dari dehidrasi selama pemasakan dan penyimpanan. Breading dapat membentuk 

produk menjadi renyah, enak dan lezat. 

 Nugget termasuk salah satu produk yang pembuatannya menggunakan 

batter dan breaking. Batter yang digunakan dalam pembuatan nugget berupa 

tepung halus dan berwarna putih, bersih dan tidak mengandung benda-benda 

asing. Tepung roti yang segar, yaitu berbau khas roti, tidak berbau tengik atau 

asam, warnanya cemerlang, serpihan rata, tidak berjamur dan tidak mengandung 

benda-benda asing. Tepung roti yang digunakan terbuat dari roti yang dikeringkan 

dan dihaluskan sehingga terbentuk serpihan (Anonimus , 2002ª). 

 

2.11. pH 

pH adalah ukuran keasaman atau alkalinitas suatu larutan, istilah lain yang 

diturunkan dari konsentrasi ion hidrogen suatu larutan (Gamman and Sherrington, 

1992). Buckle, et all., (1987 disitasi oleh Purnomo, 1997) menjelaskan, bahwa pH 

makanan merupakan faktor yang penting dalam menentukan besarnya pengolahan 

dengan panas yang dibutuhkan untuk menjamin tercapainya sterilisasi komersial. 

Pemecahan ATP yang cepat akan meningkatkan aktomiosin dan 

menurunkan WHC. Daging dengan pH tinggi mempunyai tekstur yang lebih 
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lunak dibanding pH rendah. Peningkatan biasanya disebabkan lebih terbukanya 

struktur filamen-filamen miofibril, sehingga menyebabkan semakin banyak air 

yang masuk dan hal ini mendukung pula peningkatan WHC (Soeparno, 1998). 

 

2.12. Water Holding Capacity (WHC) 

WHC adalah kemampuan daging memertahankan kandungan air selama 

mengalami perlakuan dari luar seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, dan 

pengolahan. WHC merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan rasa 

(palatability) dan berat akhir dari produk yang dihasilkan pada industri 

pengolahan daging (Purnomo dan Padaga, 1989). Soeparno (1998) menambahkan, 

bahwa daya ikat air oleh protein atau WHC adalah kemampuan daging untuk 

mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari 

luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan. 

WHC dipengaruhi oleh pH, pelayuan, dan pemasakan atau pemanasan, 

juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan perbedaan daya ikat air 

diantaranya otot, misalnya spesies, umur, dan fungsi otot serta pakan, transportasi, 

temperatur, kelembaban, penyimpanan, jenis kelamin, kesehatan, perlakuan 

sebelum pemotongan, dan lemak intramuscular (Soeparno, 1998). 

 

2.13. Tekstur 

Tekstur merupakan parameter dari profil daging olahan yang menunjukkan 

keras lunaknya suatu produk (De Mann, 1997). Tekstur daging olahan yang 

berbeda dapat disebabkan oleh jenis bahan pengisi yang mempunyai sifat 

gelatinisasi yang berbeda antara jenis satu dengan yang lainnya. Kekerasan 

produk hasil gelatinisasi disebabkan oleh kuatnya gel yang terbentuk oleh kuatnya 
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interaksi antara amilopektin dengan air dalam produk serta kemampuan amilosa 

menyerap air sehingga terjadi ikatan yang kuat antara air dan amilopektin, hal ini 

dapat terlihat pada perlakuan dengan substitusi tepung tapioka (Winarno, 1993). 

Komponen yang berperan dalam menentukan tekstur daging antara lain ialah 

struktur miofibril dan status kontraksinya, kandungan jaringan ikat dan tingkat 

ikatan silangnya, daya ikat air oleh protein dan juiceness daging (Soeparno, 1998). 

 

2.14. Uji Organoleptik 

Uji sensori digunakan sebagai standar pengendalian mutu pada bahan 

baku, pada proses produksi (setiap tahapan dalam produksi) dan pada produk 

akhir sehingga diperoleh data yang akurat dalam rangka pengembangan produk 

yang disukai konsumen dan mampu bersaing di pasaran (Hubbard, 1990). Kartika 

(1988) menyatakan, hasil pengolahan bahan pangan dapat dinilai menggunakan 

kemampuan indera manusia baik indera penglihat, peraba, pembau, dan pengecap. 

Sifat-sifat bahan yang dinilai meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


