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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu jenis daging yang dapat diolah menjadi bakso, 

nugget, sosis, abon, dendeng maupun daging panggang. Tujuan pengolahan bahan pangan 

disamping meningkatkan nilai tambah juga dapat memperpanjang masa simpan. Proses 

pengolahan selain dapat meningkatkan daya cerna protein. Peningkatan daya cerna protein 

pada proses pemasakan dapat terjadi akibat terdenaturasinya protein dan terhentinya aktivitas 

senyawa-senyawa anti nutrisi (Riyanto, 2006). 

Nugget merupakan produk olahan daging yang terbuat dari daging ayam yang digiling, 

dicetak dalam bentuk potongan yang sesuai dengan selera, dan ditambahkan bahan pengisi. 

Nugget dapat digolongkan restructured meat yang ditambahkan dengan bahan pengisi (filler) 

dalam fungsinya sebagai bahan pengikat (binder) yang dapat menentukan kualitas nugget 

ayam. Fungsi bahan pengisi secara umum adalah meningkatkan daya ikat, meningkatkan 

flavor, mengurangi pengerutan selama pemasakan, meningkatkan karakteristik fisik dan 

kimiawi serta sensori produk dan mengurangi biaya formulasi (Adelita, 2010). 

Tepung tapioka merupakan jenis tepung yang bisa digunakan dalam pembuatan 

nugget ayam. Penggunaan tepung tapioka yang ditambahkan idealnya sebanyak 10 % dari 

berat daging. Tepung tapioka mengandung karbohidrat sebesar 86,9 %, protein 0,5 %, lemak 

0,3 % dan air 11,54 % (Gumilar,2011). Tapioka dalam pembuatan makanan berfungsi sebagai 

bahan pengental (penstabil) dan pembentuk tekstur. Selain tepung tapioka, dan pati biji durian 

digunakan sebagai filler untuk meningkatkan nilai nutrisi pada nugget (Adelita, 2010). 
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Penambahan pati biji durian yang digunakan dalam proses pembuatan nugget 

diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pengisi maupun pengikat yang mempunyai nilai 

gizi tinggi serta sifat kimia yang baik sehingga, akan mempengaruhi kualitas fisik, oleh 

karena itu perlu diketahui konsentrasi penambahan pati biji durian ini yang tepat agar didapat 

kualitas yang terbaik dalam pembuatan nugget daging ayam. Menurut Sitomurang (2009) biji 

durian kaya akan karbohidrat terutama patinya yang cukup tinggi sekitar 42,1 % dibanding 

dengan ubi jalar 27,9 % atau singkong 34,7 %. Di Indonesia biji durian memang belum 

memasyarakat untuk digunakan sebagai bahan makanan. Kandungan pati yang cukup tinggi 

pada biji durian berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan. Biji durian apabila 

dipotong atau dikupas kulitnya biasanya mengeluarkan lendir, lendirnya tidak berbau dan 

berasa serta larut dalam air dingin ataupun panas. Lendirnya dapat membentuk suatu larutan 

kental yang disebut gum. Pemanfaatan biji durian sebagai tepung dapat menambah informasi 

tentang penganekaragaman atau diversifikasi pangan pada masyarakat. Berdasarkan 

pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan pati 

biji durian terhadap kualitas fisik (pH, WHC, Keempukan dan Mikrostruktur) sebagai salah 

satu bahan penunjang dalam pembuatan nugget daging ayam. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas fisik nugget ayam 

ditinjau dari kualitas fisik, yaitu pH, WHC, keempukan dan mikrostruktur. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik yang terdapat pada nugget  

daging ayam setelah penambahan tepung tapioka 5 % dengan pati biji durian, dengan meliputi 

pH, WHC, keempukan dan mikrostruktur. 

 

. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

• Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga mahasiswa 

mengetahui pengaruh penambahan pati biji durian pada nugget daging ayam, yang 

dapat dijadikan produk olahan yang baik dan bisa diterima oleh konsumen. 

• Sebagai bahan informasi bagi kalangan praktisi, peneliti, kalangan mahasiswa, industri 

pangan dan pengolahan pangan. 

1.5. Kerangka Pikir 

Biji durian dapat diperoleh pada beberapa daerah yang mempunyai potensi akan 

adanya buah durian salah satunya wilayah Pulau Jawa, yang mana biji durian tersebut menjadi 

salah satu limbah yang tidak dimanfaatkan.  Biji durian sebenarnya banyak mengandung nilai 

tambah dan dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi bahan setengah jadi untuk 

dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, perlu diproses lebih lanjut menjadi beberapa 

hasil yang bervariasi. Produk pengolahan biji durian yang paling sering kita dengar adalah 

sebagai tepung yang dapat dijadikan berbagai makanan kue namun dengan warna kecoklatan. 

Biji durian apabila dibuat menjadi tepung biji durian akan menghasilkan tepung yang 

berwarna coklat, yang mana dari tepung biji durian mempunyai kandungan amilopektin. 

Hampir sama dengan tepung beras ketan, dapat kita ketahui dengan pemberian sedikit air 

teksturnya akan lengket pada pengolahan biji durian dapat pula dijadikan sebagai pati yang 

mana kandungan patinya cukup tinggi dan pati biji durian ini memiliki warna putih sehingga 

dapat lebih bermanfaat dalam variasi berbagai makanan olahan terutama pada pembuatan 

nugget (Jufri, 2007). 
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Nugget dibuat dengan menambahkan bahan pengisi dan pengikat yang terdapat dalam 

tepung berfungsi mengikat atau mengembalikan tekstur daging setelah mengalami 

pencacahan atau penggilingan. Tepung tapioka merupakan salah satu tepung yang 

mengandung pati yang digunakan sebagai bahan pengikat, selain tepung tapioka perlu adanya 

modifikasi penambahan bahan pangan lain namun harus diperhatikan bahan tambahan 

tersebut, diusahakan agar bahan tambahan tersebut mempunyai nilai gizi yang tinggi dan 

berguna bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Tepung pati biji durian adalah salah satu 

alternatif bahan yang bisa digunakan pada proses pembuatan nugget. 

Kualitas pati yang digunakan sebagai bahan makanan sangat berpengaruh terhadap 

makanan yang dihasilkan. Tepung pati yang baik kualitasnya dapat dilihat berdasarkan   ciri-

cirinya yaitu berwarna putih, tidak berbau apek dan teksturnya halus. Agar nuggetnya lezat, 

teksturnya bagus dan bermutu tinggi, jumlah tepung yang digunakan sebaiknya tidak lebih 

dari 50% dari berat daging (Tri, 2012). 

Penambahan pati biji durian yang digunakan dalam proses pembuatan nugget 

diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pengisi maupun pengikat yang mempunyai nilai 

gizi tinggi serta sifat kimia yang baik sehingga, akan mempengaruhi kualitas fisik, oleh 

karena itu perlu diketahui konsentrasi penambahan pati biji durian ini yang tepat agar didapat 

kualitas yang terbaik dalam pembuatan nugget daging ayam. 

 

1.6. Hipotesis 

Penambahan pati biji durian dapat meningkatkan kualitas fisik pada nugget ayam yaitu 

tekstur pada nugget menjadi padat, tidak mudah rapuh dan tidak berbau menyengat.  

 

 

 

 

 



   

5 
 

BAB II 

           TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Durian (Durio zibethinus murr) adalah termasuk dalam family Bombacaceae yang 

hanya terdapat pada daerah tropis. Di Indonesia durian merupakan buah yang amat populer, 

bahkan di luar negeri terkenal dengan sebutan “The King of Fruits” atau “Raja Buah” 

(Rukmana,1996). 

Berat buah durian rata-rata 2 sampai 3 kg yang terdiri dari 20% sampai 30% daging 

buahnya, sedangkan bijinya 5% sampai 15%, sisanya bobot kulit yang mencapai 60% sampai 

75% dari bobot keseluruhan buah. Daging buah matang (arilus) merupakan bagian yang dapat 

dikonsumsi dalam keadaan segar, daging dan bijinya sangat bergizi karena kaya akan 

karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup 

tinggi sehingga berpotensi  sebagai alternatif pengganti bahan makanan atau bahan baku 

pengisi. Biji durian  sebagai bahan makanan memang belum memasyarakat di Indonesia. Di 

Thailand,  biji durian sudah cukup memasyarakat untuk dibuat bubur dengan cara diberi  

campuran daging buahnya. 

Biji durian apabila dipotong atau dikupas kulitnya biasanya mengeluarkan lendir, 

lendirnya tidak berbau dan berasa serta larut dalam air dingin ataupun panas. Lendirnya dapat 

membentuk suatu larutan kental yang disebut gum. Pengubahan bentuk biji durian menjadi 

tepung akan mempermudah pemanfaatan biji durian menjadi bahan setengah jadi yang 

fleksibel, karena selain tahan lama daya simpannya juga dapat dipakai sebagai 

penganeragaman pengolahan bahan makanan (Setiyawati, 2011). 
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2.2. Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu bahan baku nugget yang dapat diperoleh dari 

berbagai tipe daging, jenis ternak, umur ternak atau pun jumlah jaringan penghubung yang 

menentukan kualitas daging (Astawan, 2004). Produk nugget ayam dibuat dengan 

menggunakan daging ayam tanpa tulang yang diolah terlebih dulu sebelum dibentuk menjadi 

suatu produk tertentu atau daging ayam tanpa tulang yang dipotong-potong kemudian 

dibentuk kembali untuk produk yang dikehendaki (Farahiya, 2002). Komposisi daging ayam 

broiler dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Ayam broiler per 100g 

Komposisi (Bagian Edible) % 
Air 74.8 

Protein 43.1 

Lemak 2.5 

Abu 1.1 

Bagian yang tak terpakai 41.6 

Sumber: Astawan, 2004 

 

2.3. Nugget Ayam 

Nugget dapat digolongkan dalam daging terstrukturisasi (Restructured meat). 

Restructured meat merupakan teknik pengolahan daging dengan memanfaatkan daging yang 

tidak utuh atau memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil dan tidak beraturan, 

kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar menjadi sebuah produk 

olahan. Bahan pengisi (filler) adalah bahan yang ditambahkan dalam proses pembuatan 

produk olahan daging yang harus mempunyai kemampuan untuk mengikat air. Bahan pengisi 

yang sekaligus berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan nugget salah satunya 

adalah tepung tapioka. Tapioka merupakan granula pati yang berasal dari ketela pohon, selain 

pati juga mengandung sedikit protein dan lemak. Widyastuti (1998) menyatakan bahwa 
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tapioka dalam pembuatan makanan berfungsi sebagai bahan pengental (penstabil) dan 

pembentuk tekstur. 

Nugget ayam dibuat dari daging ayam dengan penambahan pati dan bumbu-bumbu 

yaitu 1 % garam; 0,6 % bawang putih; 0,4 % merica dan 14 % air. Akibat  proses pengolahan 

dan komponen bumbu yang digunakan, produk olahan memiliki nilai gizi lebih baik 

dibandingkan dengan daging segarnya. Produk olahan daging dapat juga digunakan sebagai 

alternatif sumber protein hewani (Adelita, 2010).  

2.4. Bahan Nugget Ayam 

2.4.1. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan pati yang dihasilkan oleh singkong (ketela pohon), sebagai 

bahan pangan sumber karbohidrat. Tepung tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi 

(filler) dalam pengolahan pangan, karena tapioka mempunyai kemampuan menyerap air, 

dalam suhu tertentu akan membentuk gel sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

tekstur produk olahan pangan (Sudarwati, 2007).   

Tapioka sering digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat 

dalam industri makanan. Tapioka mengandung karbohidrat 86,55 %; air 13,12 %; protein 0,13 

%; lemak 0,04 % dan abu 0,16 %. Kandungan pati yang tinggi pada tepung membuat bahan 

pengisi mampu mengikat air tetapi tidak dapat mengemulsi lemak (Suprapti,2003). 

Kandungan gizi tepung tapioka lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:  
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Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram 

Komposisi Jumlah 
Energi (kkal) 342,00 

Protein (g) 1,50 

Thiamin (g) 0,04 

Kalsium (mg) 55,00 

Air (g) 12,00 

Riboflavin (mg) 0,04 

Besi (mg) 2,00 

Karbohidrat (g) 84,00 

Niasin (mg) 0,80 

Sumber : Farahiya, 2002 

2.4.2. Garam 

Garam merupakan hasil olahan dari air laut. Garam mempunyai peranan penting dalam 

proses memasak baik untuk penyedap maupun untuk mengawetkan makanan. Garam bersifat 

higroskopis dan dapat mematikan kuman. Pada kosentrasi yang timggi garam berfungsi 

sebagai: (1) pengawet atau penghambat pertumbuhan mikroba. (2) penambah aroma dan cita 

rasa (flavour). Garam akan meningkatkan tekanan osmotik medium atau bahan pangan yang 

juga direfleksikan dengan rendahnya aktifitas air (Suprapti, 2003). Keterangan penunjuk tabel 

3. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Garam per 100  gram 

Kandungan Unsur Jumlah 
NaCl 95 g 

NaCl2 0,9 g 

MgSO4 0,5 g 

MgCl2 0,5 g 

Bahan tak terlarut Sangat sedikit 

Air 3,1 g 

  Sumber: Farahiya, 2002 
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2.4.3. Bawang Putih 

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

berfungsi memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan serta memberikan pengaruh 

preservative terhadap bahan pangan karena mengandung lemak (minyak esensial substansi 

yang bersifat bakteriostatis). Komposisi umbi bawang putih terdiri dari zat organik yaitu 

protein, lemak, hidrat arang disamping mengandung zat-zat hara seperti kalsium, fosfor, besi, 

dan vitamin (Adelita, 2010). Keterangan penunjuk Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi kimia bawang putih 

Komposisi Jumlah 
Protein (g) 5,5 

Lemak (g) 0,2 

Hidrat arang (g) 32,1 

Kalsium (mg) 42,0 

Fosfor (mg) 134,00 

Zat besi (mg) 1,00 

Vitamin B1 (mg) 0,22 

Vitamin C (mg) 15,00 

Air (g) 71,00 

Kalori (kal) 95,00 

Sumber : Farahiya, 2002 

2.4.4. Lada atau Merica 

Lada sebagai bumbu masakan bisa memberi bau sedap, harum dan menambah 

kelezatan rasa makanan, karena di dalam lada terdapat tiga zat khas yaitu alkaloid (piperine), 

minyak atheris dan resine. Piperine adalah zat-zat dari kelompok yang sama seperti nicotine, 

grecoline dan conicine. Lada dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor pada pengolahan 

daging sehingga perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan menghasilkan produk 

daging dengan flavor yang berbeda pula (Suprapti, 2003). 
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2.4.5. Air 

Penambahan air dalam bentuk es bertujuan untuk melarutkan garam dan 

mendistribusikannya secara merata ke seluruh permukaan masa daging, memudahkan 

ekstraksi protein serabut otot, membantu pembentukan emulsi serta mempertahankan mutu 

adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat pemasakan mekanik yang dihasilkan selama 

penghancuran dan pencampuran Muhtadi (2010). Selanjutnya Tri (2012) menambahkan 

bahwa dengan adanya es, suhu dapat dipertahankan tetap rendah sehingga protein daging 

tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin penggiling. Penggunaan es juga berfungsi untuk 

menambahkan air ke adonan sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan 

maupun selama perebusan. Penambahan es juga dapat meningkatkan rendemennya, untuk itu 

dapat digunakan es sebanyak 10-15% dari berat daging atau bahkan 30% dari berat daging. 

2.5. Pati Biji Durian   

Durian (Durio zibethinus murr) adalah termasuk dalam family Bombacaceae yang 

hanya terdapat pada daerah tropis. Di Indonesia durian merupakan buah yang amat populer, 

bahkan di luar negeri terkenal dengan sebutan “The King of Fruits” atau “Raja Buah” (Jufri, 

2006). 

Menurut Soebagio (2010) biji durian kaya akan karbohidrat terutama patinya yang 

cukup tinggi sekitar 42,1 % dibanding dengan ubi jalar 27,9 % atau singkong 34,7 %. Biji 

durian apabila dipotong atau dikupas kulitnya biasanya mengeluarkan lendir, lendirnya tidak 

berbau dan berasa serta larut dalam air dingin ataupun panas. Lendirnya dapat membentuk 

suatu larutan kental yang disebut gum. Pengubahan bentuk biji durian menjadi tepung akan 

mempermudah pemanfaatan biji durian menjadi bahan setengah jadi yang fleksibel, karena 

selain tahan lama daya simpannya juga dapat dipakai sebagai penganeragaman pengolahan 

bahan makanan.  
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Penambahan pati biji durian yang digunakan dalam proses pembuatan nugget 

diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pengisi maupun pengikat yang mempunyai nilai 

gizi tinggi serta sifat fisik yang baik sehingga, akan mempengaruhi kualitas fisik dan mutu 

organoleptik, oleh karena itu perlu diketahui penambahan pati biji durian ini yang tepat agar 

didapat kualitas yang terbaik dalam pembuatam nugget daging ayam (Setyawati, 2012) 

Kandungan gizi pati biji durian lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini: 

Tabel 5. Kandungan gizi pati biji durian per 100 gram 

Komposisi Jumlah 
Karbohidrat 86,47 % 

Serat pangan 3,8 % 

Lemak 0,14 % 

Protein 0,52 % 

Air 12,75 % 

Vitamin C 10,7 mg 33 % 

Kalium 436 mg 9 % 

Sumber: Sitomurang, 2009 

2.6. Kualitas Nugget Ayam 

2.6.1. Uji pH 

Firdevs (2004) mengatakan bahwa pH ialah ukuran keasaman atau alkalinitas suatu 

larutan. Istilah lain yang diturunkan dari kosentrasi ion hidrogen suatu larutan. Nilai pH 

adonan dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunya, terutama pH daging yang digunakan 

untuk nugget. Nilai pH dari adonan suatu produk berkaitan dengan protein daging yang 

terlarut serta ikut mempengaruhi daya ikat air suatu produk tersebut (Walter, 1997). Nilai pH 

yang tinggi (diatas pH isoelektrik) diperlukan pada adonan nugget untuk mengikat air. Pada 

nilai pH yang lebih tinggi daripada titik isoelektrik, sejumlah muatan positif dibebaskan dan 

terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan miofilamen saling bertolakan dan 

memberikan lebih banyak ruang untuk air (Antonio, 2006). 
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pH daging dapat mempengaruhi WHC, keempukan, sehingga pH dapat 

mempengaruhi kualitas daging, jika pH daging turun dengan cepat, maka protein otot pada 

daging mengalami denaturasi seiring dengan hilangnya WHC. Akibatnya warna daging akan 

gelap dan permukaan daging menjadi kering, karena air terikat kuat pada protein daging jika 

pH tetap tinggi.  

2.6.2. Uji Water Holding Capacity (WHC) 

Purnomo (2012) menyatakan bahwa Water Holding Capacity (WHC) adalah 

kemampuan daging untuk mengikat airnya sendiri atau air yang ditambahkan selama 

mengalami perlakuan di luar seperti pemotongan daging, pemanasan, pendinginan dan 

tekanan. WHC mempengaruhi sebagian sifat fisik daging seperti warna, tekstur, kesegaran, 

juiceness dan keempukan. Kemampuan daging untuk mengikat air tergantung jumlah gugus 

reaktif protein daging.  

Walter, 1997 mengatakan bahwa kemampuan menahan air jumlah gugus reaktif 

protein daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pH, jumlah ATP, pengaruh rigormotis 

dan perubahan-perubahan struktur sel yang dikaitkan dengan enzim proteolitik. Nilai WHC 

dipengaruhi oleh perbandingan kadar air dan protein juga tipe dari protein miosin dan pH. 

Farahiya (2002) menambahkan bahwa WHC dipengaruhi oleh semua susunan jarak dari 

protein miofibril terutama miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). Kekuatan tarik-

menarik antara molekul yang berdekatan bisa menurun, disebabkan kenaikan muatan negatif 

diantara muatan protein atau melemahnya ikatan hidrogen, maka jaringan protein akan 

membesar. Pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga 

akan terjadi peningkatan nilai WHC. 
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2.6.3. Keempukan 

Keempukan dan tekstur daging kemungkinan besar merupakan penentuan yang 

paling penting pada kualitas daging. Keempukan pada dasarnya dipengaruhi oleh jaringan ikat 

dalam daging, ukuran serabut otot, dan letak otot. Keempukan daging banyak ditentukan 

setidak-tidaknya oleh tiga komponen daging, yaitu struktur miofibrilar dan status 

kontraksinya. Pada prinsipnya keempukan secara keseluruhan daging dapat ditentukan secara 

subyektifdan obyektif (Gumilar, 2011). 

Keempukan merupakan faktor penting pada produk daging olahan khususnya nugget 

yang berhubungan langsung dengan pemilihan flavor dan warna (kriteria mutu yang 

melibatkan mekanisme degradasi protein daging). Keempukan lebih didasarkan pada 

solubilitas kolagen dalam daging yang cenderung semakin meningkat seiring dengan semakin 

meningkatnya temperatur pemasakan, sedangkan susut masak berkaitan erat dengan 

keempukan (Didah, 2005). 

2.6.4. Mikrostruktur 

Mikrostruktur merupakan penampakan tiga dimensi dari tekstur produk pangan. 

Produk pangan mempunyai struktur fisik dan kimia yang rumit dimana terdapat hubungan 

yang erat antara susunan kimia makanan. Penelaahan struktur fisik yang dilakukan dengan 

mikroskopi, baik mikroskop cahaya maupun elektron diperlakukan untuk memahami sifat 

tekstur. Pemeriksaan dengan Scanning Electro Microscope (SEM) untuk melihat permukaan 

luar dari suatu benda dalam ruangan hampa udara (Martos,Viuda 2011). 
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Matrik protein merupakan matrik tiga dimensi yang dapat diamati dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Gel protein (protein daging) yang 

dipanaskan pada suhu 90 ̊C. Selain itu masih menjadi adonan, granula pati belum berkaitan 

dengan protein daging. Adonan yang belum mengalami pemanasan granula pati terlihat bulat 

dan oval. Pembentukan gel protein bersama pati akan berbentuk rongga-rongga akibat proses 

gelatinasi dari pada pati. Penambahan pati akan membuat tekstur lebih kompak, karena ikatan 

yang terbentuk lebih kuat yang ditunjukkan oleh gambar mikrostruktur yang lebih padat lagi 

(Amertaningtyas, 2000).   
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai bulan September 2012 sampai dengan  Oktober 

2012. Dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Program Studi 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk pembuatan nugget, 

Laboratorium Fisiko Kimia Teknologi Hasil Ternak (pH dan WHC) dan untuk keempukan di 

Laboratorium Dasar Bersama Farmasi di Fakultas Farmasi dan Mikrosturktur di Fakultas 

Kedokteran UNAIR Surabaya. 

3.2. Materi Penelitian 

       Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nugget yang dibuat dari daging 

ayam pedaging komersial dari pasar Dinoyo dan pati biji durian yang diperoleh dari limbah 

pedagang es durian di kota Malang dan durian yang digunakan merupakan durian lokal. 

Bahan lain yang digunakan terdiri dari tepung tapioka, garam dapur, bawang putih, lada, air, 

tepung roti dan tepung terigu.       

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan nugget ayam adalah meat grinder, 

sendok makan, kompor, dandang, baskom, cetakan, pisau, telenan dan termometer. Alat-alat 

yang digunakan untuk analisa adalah botol timbang, timbangan analitik, oven, mortar, timer, 

dan plastik. 

Alat-alat yang digunakan meat grinder, sendok makan, kompor, panci, mangkok, 

baskom, telenan, cawan porselen, botol timbang, gelas ukur, eksikator, stopwatch, pisau, 

beban 35 kg, kaca, kertas Whatman no.42, kertas label, kertas grafik, plastik, termometer, dan 

timbangan analitik. 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

      Metode penelitian ini dilakukan secara eksperimen, yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 

ulangan. Pengelompokan didasarkan pada kualitas daging yang kemungkinan bervariasi 

karena waktu pengambilan sampel yang tidak bersamaan diduga sebagai sumber keragaman. 

Faktor yang diteliti adalah perbedaan konsentrasi penambahan pati biji durian pada nugget 

ayam. Desain perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok yang digunakan pada penelitian 

Pati Biji 

Durian  

(%) 

Kelompok 

K1 K2 K3 K4 K5 

P0 P0K1 P0K2 P0K3 P0K4 P0K5 

P1 P1K1 P1K2 P1K3 P1K4 P1K5 

P2 P2K1 P2K2 P2K3 P2K4 P2K5 

P3 P3K1 P3K2 P3K3 P3K4 P3K5 

 Keterangan: 

 P0 : Tanpa penambahan pati biji durian 

 P1 : Penambahan pati biji durian 5 % dari bobot daging 

 P2 : Penambahan pati biji durian 10 % dari bobot daging 

 P3 : Penambahan pati biji durian 15 % dari bobot daging 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas kimia dari nugget ayam 

dengan penambahan pati biji durian yang meliputi: 

1. Pengujian pH, mengikuti prosedur Hamm (1986) seperti Lampiran 3 

2. Pengujian WHC, mengikuti prosedur Hamm (1986) seperti Lampiran 4. 

3. Pengujian keempukan, mengikuti prosedur Syamsir (2007) seperti Lampiran 

5. 

4. Pengujian mikrostruktur, mengikuti prosedur Priyatni  (2011) seperti 

Lampiran 6. 
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3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, dan untuk perbandingan 

yang mungkin dapat dipergunakan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.6. Batasan Istilah 

Penelitian ini digunakan istilah – istilah dengan pengertian sebagai berikut: 

1. Pati biji durian : suspensi atau filtrat yang kemudian diendapkan selama 24 

jam hingga pati mengendap sempurna dan cairan dibuang, endapan 

dikeringkan dan diayak sehingga dihasilkan pati biji durian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap pH Nugget Ayam 

Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang nyata (P>0,05) 

nugget ayam dengan perlakuan penambahan pati biji durian. Rata- rata pH nugget ayam pada 

masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 7. Di atas dan perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

Tabel 7. Rata-rata nilai pH, WHC, dan keempukan nugget ayam 
Perlakuan Rata-rata pH (%) Rata-rata WHC (%) Rata-rata Keempukan 

(%) 
P0 6,058± 0,08   63,46±  7,47 8,96± 8,20 
P1 6,032± 0,11  63,39±  8,50 8,51± 0,95 
P2 6,028± 0,07         63,36±  3,71 8,54± 4,45 
P3 5,986± 0,15  61,35± 0,41 9,33± 0,76 
 

Berdasarkan hasil pengujian, kualitas fisik nugget ayam dengan menggunakan pati biji 

durian dapat dilihat pada tabel 7. pH, WHC, dan keempukan pada nugget ayam dengan 

penggunaan pati biji durian 15 %  tidak berbeda nyata (P > 0,05), dikarenakan kandungan 

karbohidrat yang dimiliki tepung tapioka dan pati biji durian tidak berbeda jauh 84,00 % dan 

86,47 %. Tinggi rendahnya pH dan WHC, dapat mempengaruhi peningkatan pada 

keempukan. Pemanasan juga mempengaruhi WHC dan keempukan sebab adanya pemanasan 

maka akan terjadi denaturasi sehingga terjadi perubahan struktur daging dan terjadi 

penguapan air. Nilai pH bahan dasar yang digunakan yaitu nilai pH daging ayam dan nilai 

pati biji durian masing – masing (5,8 – 6) dan 5,2 untuk pati biji durian. 

Nilai pH bahan dasar ini mengakibatkan perubahan nilai pH pada nugget sebagai 

berpengaruh dari nilai pH bahan dasar yang digunakan, keseimbangan hidrogen akan berubah 

pada nugget ayam (Gumilar, 2011). Tri (2012) menambahakan semakin banyak tepung yang 

ditambahkan ke dalam adonan maka proteinnya semakin sedikit sehingga nilai pH dan WHC 

menurun akan tetapi nilai keempukan semakin meningkat.  
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 Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH dari hasil penelitian berkisar antara 

6,058 % sampai dengan 5,986 %. pH terendah diperoleh dari perlakuan nugget dengan 

penambahan pati biji durian 15 % (P3), sedangkan pH tertinggi diperoleh dari perlakuan 

nugget tanpa penambahan pati biji durian (P0). Diketahui bahwa perlakuan P3 memiliki 

penurunan pada pH nugget ayam dengan penambahan pati biji durian. 

Menurut Firdevs (2004), secara garis besar penurunan pH dipengaruhi oleh jumlah 

protein nugget. Semakin sedikit jumlah protein nugget semakin turun pH nya. Protein nugget 

mempengaruhi pengikatan ion H+, sehingga semakin sedikit protein nugget semakin rendah 

kemampuan untuk mengikat ion H+. Penurunan pH disebabkan lebih tertutupnya filamen- 

filamen miofibril, sehingga menyebabkan lebih sedikit air yang masuk (Tri, 2012). 

Perlakuan yang memakai tepung tapioka dan pati biji durian mengakibatkan tepung 

tersebut hanya sedikit mengikat air pada bahan.Hal ini mengakibatkan banyaknya air lepas 

dipermukaan nugget dan menimbulkan keasaman yang tinggi sehingga pH menjadi menurun. 

Disamping itu juga dapat mengurangi terjadinya penyusutan selama pemasakan, pengaruh 

penyusutan pemasakan berpengaruh terhadap penurunan pH (Ayudya, 2011). 

Martos (2010) menyatakan bahwa pada saat pemasakan molekul pati akan saling 

berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen. Oleh karena melemahnya ikatan hidrogen 

ini maka molekul air dapat menyusup diantara molekul protein dan pati, sehingga pada saat di 

dinginkan terjadi lagi penguatan ikatan hitrogen antara molekul pati hidrogen yang 

melibatkan molekul air terikat kuat sulit dibebaskan dengan cara penguapan atau pengeringan. 

air bebas dapat dengan mudah hilang bila terjadi penguapan, sedangkan air terikat sulit 

dibebaskan dengan cara tersebut. Hal ini memberikan pengaruh terhadap penyusutan 

pemasakan dan terjadinya penurunan pada pH. 
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4.2. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap WHC Nugget Ayam 
 

Hasil analisa statistik menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang nyata (P>0,05) 

WHC nugget ayam dengan perlakuan penambahan pati biji durian pada Tabel 7. 

Peningkatan penggunaan pati biji durian menyebabkan penurunan WHC nugget ayam 

yang dihasilkan.Dalam komposisi pembuatan nugget pada penelitian ini semakin tinggi 

konsetrasi pati biji durian yang ditambahkan, maka semakin berkurang jumlah daging yang 

digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi nilai WHC nugget daging ayam. Sementara pati biji 

durian yang ditambahkan memiliki WHC yang sangat rendah. 

WHC nugget ayam tertinggi terdapat pada perlakuan 0 % sebesar (63,46 %) dan WHC 

terendah terdapat pada perlakuan 15 % pada pati biji durian (61,35 %). Nilai WHC terbesar 

ditunjukkan oleh perlakuan yang tanpa pati biji durian sebesar (63,46 %). Hal ini disebabkan 

oleh sifat tepung tapioka yang memiliki kemampuan menyerap air, bersama dengan protein 

daging di dalam nugget saling berkaitan satu sama lainnya. Kondisi ini menyebabkan air 

dalam produk saling berinteraksi dengan protein daging secara kuat sehingga saat dilakukan 

proses pengepresan, air yang terbebas keluar dari serabut otot lebih sedikit (Gumilar, 2011). 

Dalam daging ayam yang berikatan dengan protein daging, saat dilakukan 

pengepresan, air yang terbebas keluar pun menjadi lebih banyak sehingga kemampuan produk 

untuk menahan air rendah (Tri, 2012). Banyaknya air bebas yang terjerat dalam daging 

dipengaruhi oleh suhu. Pemasakan atau pemanasan, menurut Tiven, Suryanto dan Rusmana 

(2007) menyebabkan perubahan daya ikat air (DIA/WHC). Penggunaan pati biji durian 

sebagai bahan pengisi yang berlebihan waktu pemasakan akan lebih lama dan suhu 

pemasakan akan lebih tinggi yang menyebabkan denaturasi protein, sehingga daya ikat air 

menurun dan banyak kehilangan air daging akibatnya serat daging menjadi pendek dan 

menghasilkan emulsi terlalu kasar (Purnomo, 2012).  
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Penurunan daya ikat air dipengaruhi juga oleh nilai pH. Semakin turun nilai pH maka 

daya ikat air menurun. Syamsir (2007) menyatakan bahwa penurunan pH menyebabkan 

pengerutan sarkomer dan denaturasi protein. Pada kondisi ini, protein miofbril berkontraksi 

membentuk aktomiosin, jumlah molekul bermuatan menurun, jarak antar sarkomer 

memendek sehingga air cenderung akan di dorong keluar dari sarkomer, hal inilah yang dapat 

menyebabkan daya ikat air menurun.  

4.3. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Keempukan Nugget Ayam 
 

Keempukan pada nugget ayam dengan penggunaan pati biji durian 0 %, 5 %, 10 %, 

dan 15 % tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan penggunaan pati biji durian pada Tabel 10. 

Hal tersebut dikarenakan kandungan amilosa dan amilopektin pada pati biji durian tidak 

berbeda jauh dengan tepung tapioka.  

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata keempukandari hasil penelitian berkisar 

antara 8,96 % sampai dengan 9,33 %. Keempukan terendah diperoleh dari perlakuan nugget 

dengan penambahan pati biji durian 10 % (P1), sedangkan keempukan tertinggi diperoleh dari 

perlakuan nugget penambahan pati biji durian (P3). 

 Peningkatan penggunaan pati biji durian menyebabkan nugget ayam yang dihasilkan, 

karena pati biji durian merupakan karbohidrat.Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tiven, 

(2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan tepung maka protein semakin 

kecil. Dalam komposisi pembuatan nugget pada penelitian ini semakin tinggi konsetrasi pati 

biji durian yang ditambahkan, maka semakin berkurang jumlah daging yang digunakan. Hal 

ini dapat mempengaruhi nilai keempukan dalam nugget ayam, karena dalam nugget tersebut 

bahan yang merupakan sumber protein adalah daging ayam. Sementara pati biji durian yang 

ditambahkan memiliki keempukan yang sangat rendah. Riwati (2002) menyatakan bahwa 

penggunaan bahan yang keempukannya tinggi dapat mempertinggi kualitas tekstur pada 

bahan pangan.  
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Kandungan di dalam pati juga terdapat amilopektin dan amilosa yang dapat 

mempengaruhi proses gelatinasi yang akhirnya akan mempengaruhi keempukan, tidak 

berbeda jauhnya kandungan amilosa dan amilopektin pada pati menyebabkan proses 

gelatinasi dalam meningkatkan keempukan juga sama. Gelatinasi adalah peristiwa hilangnya 

sifat granula pati akibat penambahan air. Secara berlebihan dan pemanasan pada waktu dan 

suhu tertentu sehingga granula membengkak dan tidak dapat kembali ke kondisi 

semulaakibatnya akan terjadi tidak kerasnya atau tidak alot pada daging nugget ayam 

(Gumilar, 2011). Kandungan protein dalam adonan berpengaruh terhadap kemampuan 

menyerap air sehingga nugget yang dihasilkan tidak keras. Hal ini sesuai dengan Nur (2005),  

semakin banyak pati yang ditambahkan ke dalam adonan maka proporsi protein akan semakin 

sedikit sehingga keempukan akan meningkat dan tekstur akan terlihat sangat padat. 

Meningkatnya keempukan disebabkan penambahan serat pangan pada nugget yang 

biasanya meningkatkan kekerasan daging dikarenakan oleh penambahan tersebut melibatkan 

penggabungan partikel dalam matrik protein yang memperkuat ikatan yang membentuk 

selama pemasakan, dengan pH di atas titik isoelektrik ini dapat meningkatkan keempukan dan 

tekstur menjadi empuk. Perbedaan keempukan nugget ayam disebabkan karena tingkat 

penggunaan pati biji durian. Pati biji durian dapat meningkatkan absorpsi air, sehingga 

kandungan air produk meningkat dan mempengaruhi tekstur produk (Riyanto, 2006). 

4.4. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Mikrostruktur Nugget Ayam 

Mikrostruktur yang dianalisa adalah nugget ayam kukus tanpa penambahan pati biji 

durian dengan nugget ayam penambahan pati biji durian 0 %, 5 %, 10 %, dan 15 %. Sampel 

yang diamati akan dapat terlihat adanya perubahan matrik protein yang disebabkan oleh 

interaksi antar bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget ayam yaitu tepung 

tapioka, pati biji durian, telur, dan air. 
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Gambar 3 yang terlihat bahwa daging ayam memiliki struktur umunya padat dan 

menggumpal, karena pada daging tersebut tidak adanya penambahan pati apapun. Jadi serat 

yang terlihat seperti daging utuh dan penampangnya seperti tekstur yang kompak. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Gambar 3. Mikrostruktur Daging Ayam dengan pembesaran 600X 
                              (A= serat). 

Pada nugget kontrol (P0), teksturnya terlihat kompak dan sedikit berrongga. Itu 

adanya sistem emulsi pada nugget dan protein sebagai agensia emulsi. Fellow (2000) 

menyatakan bahwa stabilitas emulsi sangat mempengaruhi kekompakan tekstur nugget, 

sehingga mempengaruhi tekstur nugget menjadi lembek. Partikel serat yang terlihat 

menempati rongga tersebut. Hal ini yang memungkinkan terjadinya faktor perubahan sifat 

fisik tekstur yang menjadi lembek, karena tidak adanya penambahan pati biji durian. Seperti 

halnya rendahnya kekuatan gel dan distribusi pada pati akan mengurangi kekompakan dari 

struktur gel. Firdevs (2004) menyatakan bahwa partikel serat pangan lebih besar dari pada sel 

jaringan, sehingga menyebabkan matriks protein menjadi kurang homogen dan rongga yang 

dihasilkan terlihat semakin jelas. 

 
                     Gambar 4. Mikrostruktur nugget ayam kontrol (P0) dengan pembesaran 600X 
                                       (A= matrik gel ; B= rongga). 
 

A

B
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Pati tapioka dimasukkan ke dalam air dingin, granula patinya akan menyerap air dan 

membengkak. Namun demikian jumlah air yang terserap dan pembekakannya terbatas. 

Pembengkakan yang sesungguhnya terjadi pada suhu 55-56 0C. Sitomurang (2009). Ayudya 

(2011) menambahkansifat granula pati adalah sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi 

sehingga dibawah mikroskop terlihat hitam putih. Pada waktu granula mulai pecah sifat pati 

itu sendiri ini akan hilang, yang menyebabkan hilang yang komponen pati terjadi 

membengkak sedemikian rupa sehingga tidak kembali ke bentuk normalnya. Secara 

makroskopik bahwa granula pati dibentuk oleh molekul-molekul yang membentuk lapisan 

tipis yang tersusun dan terpusat. Bentuk granula pati bervariasi dalam bentuk dan ukuran, ada 

yang berbentuk bulat, oval bahkan tidak beraturan.  

Hasil SEM pada nugget ayam dengan penambahan 5 % pati biji durian memiliki 

struktur hampir sama dengan penambahan pati 10%. Menurut Fellow (2000), perbedaan itu 

terlihat dari protein daging dan kandungan pati yang membentuk matrik gel yang lebih tipis 

daripada perlakuan P0 yang terlihat banyak rongga kecil daging. Semua itu terjadi karena 

kemampuan mengikat dan menyerap air sehingga mempengaruhi rongga pada nugget daging 

ayam. 

 
                   Gambar 5. Mikrostruktur nugget penambahan 5 % (P1) dengan pembesaran  
                                     600 %. (A= Maktrik gel ; B= Rongga). 
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Mikrostruktur nugget ayam dengan penambahan pati biji durian P1 (5 %) dan P2 (10 

%), pati memiliki banyak rongga kecil dibandingkan nugget ayam tanpa perlakuan. Menurut 

Walter (2000), hal ini disebabkan oleh adanya interaksi protein daging dan kandungan pati 

biji durian, sehingga terbentuk matrik yang lebih komplek, serta adanya perbedaan tekstur. 

Pembentukan matriks antara protein daging dengan kandungan pati biji durian dapat 

menyebabkan tekstur kenyal dan tipis. Pembentukan matrik diawali oleh terjadinya gelatinasi 

protein. Tiap-tiap bahan pangan sumber protein mempunyai suhu gelatinasi protein yang 

berbeda, akibatnya rongga kecil terlihat pada perlakuan nugget ayam P1 dan P2. 

Pada gelatinasi dan ikatan antara pati dan daging dapat dilihat gambar 3 dan 4. Pada 

saat ini adonan mengalami pemanasan yang mengakibatkan terjadinya proses denaturasi 

protein. Antonio (2006) menyatakan bahwa pada proses denaturasi, protein globular akan 

membuka tanpa memecahkan ikatan kovalen. Protein yang terdenaturasi akan membentuk 

berbagai bentuk acak dikarenakan membukannya rantai polipeptida. Pada gambar 4 

mengalami gelatinisasi mempunyai ukuran granula pati yang besar daripada granula gambar 3 

karena pati banyak menyerap lebih banyak air, menurut Walter (2000) bahwa pada suhu 80-

95 oC granula pati mencapai pengembangan yang optimal. Pati yang telah mengalami 

gelatinisasi tersebut akan mendesak matrik protein. 

 
                  Gambar 6. Mikrostruktur nugget penambahan 10 % (P2) dengan pembesaran  
                                   600 % (A= matrik gel ; B= rongga) 
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Pada hasil SEM 15 % pati memiliki struktur yang sangat berbeda dengan pembesaran 

600X. Struktur interaksi antara protein dengan pati sangat kompak sehingga tidak terlihat 

rongga- rongga. Interaksi matrik gel didominasi banyaknya pati biji durian yang diberikan 

pada nugget daging ayam. 

Menurut Barbut (2005) menyatakan bahwa pemanasan dapat menyebabakan protein 

daging mengkerut akibatnya hubungan aktin-miosin menjadi aktimiosin. Bila pati 

ditambahkan, maka protein pati mengisi rongga diantara benang- benang protein daging. 

Kemudian mengalami gelatinasi, molekul amilopektin kemudian terjadi penggabungan butir- 

butir pati yang membengkak menjadi semacam jaring- jaring mikrokristal yang mengendap. 

Hal ini menyebabkan terbentuknya ikatan molekul pati dan molekul protein daging untuk 

membentuk matrik sehingga membentuk tekstur yang kokoh dantidak terlihat rongga pada 

nugget ayam P3 (15 %). 

Ikatan molekul pati dan molekul protein daging tersebut akibatpemanasan yang 

panjang akan merusak kekuatan gel. Protein membentuk jaringan struktur gel dan mengalami 

tranmisi dari denaturasi menjadi gelatinasi. Pada saat molekul  protein terdenaturasi dengan 

panas yang sangat tinggi, maka molekul-molekul protein tersebut akan berbentuk panjang dan 

bergelang-gelang sehingga protein tidak dapat membentuk matriks gel (Martos,Viuda 2011). 

 
                 Gambar 7. Mikrostruktur nugget penambahan 15 % (P3) dengan pembesaran  
                                  600 % (A=globula minyak; B=matrik protein yang rusak ; C= 
                                  Rongga) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Penambahan konsentrasi pati biji durian yang semakin tinggi (15 %) dapat 

meningkatkan nilai tekstur pada nugget ayam. Menjadikan semakin padat dan tidak 

mudah rapuh, serta menambah nilai ekonomis pada nugget ayam. 

2. Penambahan konsentrasi pati biji durian yang semakin tinggi pada nugget ayam dapat 

menurunkan nilai pH dan WHC. Namun dapat meningkatkan nilai keempukan dan 

mikrostruktur. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan dalam pembuatan nugget ayam 

menggunakan penambahan pati biji durian sebesar 15 % dari berat daging ayam yang 

digunakan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan substitusi pati biji 

durian dengan tepung tapioka. 

 . 
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Lampiran 1. Proses pembuatan Nugget ayam menurut Sudarwati (2007) 

1. Daging ayam dibersihkan dan dipotong kecil-kecil dengan ukuran 2x2  

cm. 

2. Dilakukan  penggilingan dengan meat grinder. 

3. Dicampurkan pati biji durian (0 %, 5 %, 10 %, dan 15 %), tepung tapioka (5 %), 

air es (14 %), garam (1 %), bawang putih (0,6), dan lada (0,4 %), ditambahkan 

sambil dilumatkan, sehingga diperoleh adonan yang homogen. 

4. Adonan dicetak dalam cetakan  

5. Pengukusan adonan selama 30 menit pada suhu 100 ºC 

6. Adonan didinginkan pada suhu 25 sampai 27 ºC (suhu ruang) 

7. Pengirisan nugget dengan 2x2x2 cm 

8. Nugget dilumuri putih telur dan limuri tepung panir. 
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Lampiran 2. Pengukuran pH dengan menggunakan pH Meter (Hamm, 1986) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak  10 g, kemudian dihaluskan dengan mortar porselen. 

2. Sampel halus dilarutkan dalam 20 ml aquades dan dicampur hingga merata. 

3. Elektroda pH meter dimasukkan ke dalam larutan buffer pH 4 hingga konstan, 

kemudian dibilas dengan aquades dengan dikeringkan dengan menggunakan tisu. 

4. Elektroda pH meter dimasukkan kedalam buffer pH 7, hingga konstan, kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. 

5.  Elektroda pH meter dimasukkan ke dalam larutan sampel, kemudian pH diukur 

sampai konstan.  
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Lampiran 3. Pengukuran WHC (water holding capacity) (Hamm, 1972) 

1. Sampel ditimbang seberat 0,3 g dan diletakkan diatas bagian tengah plat kaca. 

2. Kertas saring diletakkan diatas sampel kemudian ditutupi dengan plat kaca. 

3. Beban seberat 35 kg diletakkan diatas plat kaca selama 5 menit. 

4. Beban seberat diambil secara perlahan agar tidak mengubah letak sampel dan 

kertas saring. 

5. Area basah pada kertas saring dengan segera digambarkan dengan alat tulis 

kemudian dipindahkan pada kertas grafik (milimeter) dengan menggunakan alat 

bantu kertas karbon. 

6. Luas area basah pada kertas grafik diukur dalam satuan cm2 

7. WHC Diukur dengan rumus. 

Mg H2O =  Area Basah (cm2)      - 8,0 = X 
                          0,0948 
 

WHC dapat dihitung dengan cara : 

%  kadar air area basah = X / berat sampel x 100 % 

% WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah 
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Lampiran 4. Pengukuran Keempukan dengan Alat Universal Testing Instrument 

                    (Instron) Model Lloyd Syamsir (2007) 

1. Persiapan menghidupkan alat minimal 30 menit sebelum dipakai. 

2. Menghidupkan program Lloyd, memilih untuk pengukuran tekstur dengan satu 

kali penekanan. 

3. Sampel dipotong-potong berbentuk kudus dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm2. 

4. Sampel diletakkan dibawah alat penekanan kemudian alat dijalankan. 

5. Besarnya ukuran tekstur dapat dilihat dilayar dengan satuan Newton. 
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Lampiran 5. Pengukuran Mikrostruktur Priyatni (2011) 

1. Sampel yang akan diamati mikrostrukturnya dihilangkan kadar air nya dengan 

menggunakan sistem pengeringan freeze drying ± 72 jam. 

2. Preparat sampel diiris tipis dan halus, kemudian diletakkan pada alat penyangga 

(holder) yang terbuat dari logam kuningan. 

3. Preparat sampel yang sudah melekat pada alat penyangga dilapisi emas dengan 

ketebalan ± 25 mm dengan menggunakan alat sputter fine coatingjenis JFC – 11 

selama 90 menit. 

4. Preparat sampel di awati dengan mikroskop elektron jenis TSM –T20 Scanning 

mikroskop JOEL. 

5. Siap diamati dan dipotret pada Scanning Electron Microscope (SEM). 
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Lampiran 6. Hasil Pengukuran pH Nugget Ayam 

Perlakuan Kelompok   
1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

Po 6,08 6,05 6,14 5,98 5,94 30,19 6,038
P1 6,14 6,02 6,12 5,98 6,00 30,26 6,052
P2 6,10 6,12 6,06 5,92 5,94 30,14 6,028
P3 6,04 6,04 5,97 5,96 5,92 29,93 5,986
Total 24,36 24,23 24,29 23,84 23, 80 120,52  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anova 

SK DB JK KT F
F tabel 
(5%) F tabel (1%)

Perlakuan 3 0,01212 0,00404 2,180837 3,490295 5,952545
Kelompok 4 0,06953 0,017382 9,383266** 3,259167 5,411951
Galat 12 0,02223 0,001852       
Total 19 0,10388 0,005467       
Ket : ** = sangat nyata 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap pH 

JNT 1%     =  JND 1%   x  
r

KTG   

                  =  JND 1%   x   0,042 
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Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
  
Selingan 2 3 4 
JND 1% 3,081 3,225 3,312 
JNT 1% 0,059 0,062 0,063 
 
Untuk P = 2 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.081 x 

5
001852.0

= 0,059304 

Untuk P = 3 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.225 x 

5
001852.0

= 0,062076 

Untuk P = 4 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.312 x 

5
001852.0

= 0,063751 

Analog Dari Perhitungan Diatas: 

Perlakuan Rata-rata 
p1 6,052 
p0 6,038 
p2 6,028 
p3 5,986 
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran WHC (Water Holding Water) Nugget Ayam 

Perlakuan Kelompok   
1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

Po 58,19 58,71 72,08 66,17 62,17 317,32 63,464
P1 52,97 50,14 68,23 61,94 64,21 297,49 63,498
P2 60,91 58,64 67,19 65,45 64,62 316,81 63,362
P3 57,62 59,55 64,07 64,16 61,35 306,75 61,350
Total 229,69 227,04 271,57 257,72 252,35 1238,37  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anova 

SK DB JK KT F 
F tabel 
(5%) 

F tabel (1%) 

Perlakuan 3 53,27137 17,75712 2,398157 3,490295
         5,952545 

Kelompok 4 360,748 90,18701 12,18005** 3,259167
5,411951

Galat 12 88,85385 7,404487      
Total 19 502,8733 26,46701      
Ket : ** = sangat nyata 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap WHC 

JNT 1%     =  JND 1%   x  
r

KTG   

                  =  JND 1%   x   1,570 
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Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  
 
Selingan 2 3 4 
JND 1% 3,081 3,225 3,312 
JNT 1% 3,749 3,924 4,030 
 
Untuk P = 2 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.081 x 

5
4044.7

= 3,749 

Untuk P = 3 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.225 x 

5
4044.7

= 3,924 

Untuk P = 4 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.312 x 

5
4044.7

= 4,030 

Analog Dari Perhitungan Diatas 

Perlakuan Rata‐rata Perlakuan 
p1  59,498 
p3  61,350 
p2  63,362 
p0  63,464 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran Keempukan (dalam satuan Newton) Nugget Ayam 

Perlakuan Kelompok   
1 2 3 4 5 Total Rata-rata 

Po 7,00 10,06 7,30 6,78 13,68 44,82 8,964
P1 7,36 6,11 9,26 7,57 12,28 42,58 8,516
P2 7,47 6,49 9,05 6,75 12,96 42,72 8,544
P3 8,91 8,48 8,52 9,27 11,39 46,57 9,314
Total 30,74 31,14 34,13 30,37 50,31 176,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Anova 

SK DB JK KT F 
F tabel 
(5%) 

F tabel 
(1%) 

Perlakuan 3 2,162615 0,720872 0,444488 3,490295 5,952545
Kelompok 4 72,26647 18,06662 11,13985** 3,259167 5,411951
Galat 12 19,46161 1,621801       
Total 19 93,8907 4,941616       
Ket : ** = sangat nyata 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap Keempukan 

JNT 1%     =  JND 1%   x  
r

KTG   

                  =  JND 1%   x   0,735 
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Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  
 
Selingan 2 3 4 
JND 1% 3,081 3,225 3,312 
JNT 1% 1,754 1,836 1,886 
 

Untuk P = 2 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.081 x 

5
621.1

= 1.754 

Untuk P = 3 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.225 x 

5
621.1

= 1.836 

Untuk P = 4 

n
KTGxdD vp,,= α  = 3.312 x 

5
621.1

= 1,886 

Analog Dari Perhitungan Diatas 

Perlakuan  Rata‐rata Perlakuan 
p1  8,516 
p2  8,544 
p0  8,964 
p3  9,314 
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