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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Laboratorium di Gedung 4 Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, pembuatan nugget dilakukan pada 

ruangan pengolahan daging Bagian Teknologi Hasil Ternak, sedangkan pengujian 

sifat kimia dilakukan pada Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil 

Ternak, Laboratorium Analisa Bahan Pakan Ternak Bagian Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Univesitas Brawijaya Malang serta Laboratorium 

Biokimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Pengujian Organoleptik 

dilakukan pada Laboratorium organoleptik Universitas Brawijaya. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 27 Mei – 21 Juni 2014 

 
3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Nugget Ayam 

Nugget adalah suatu bentuk olahan dari daging yang menggunakan 

teknologi restructured meat, dalam proses ini dilakukan penggilingan serta 

pencampuran bumbu, bahan pengisi, dan bahan pengikat, setelah adonan selesai 

dibuat maka dilanjutkan ke tahap pengukusan, setalah melalui proses pengukusan 

maka kukusan dilumuri dengan telur dan tepung roti (Afrisanti. 2010). Nugget 

ayam dalam penelitian ini diberi perlakuan yaitu nugget ayam tanpa penambahan 

tepung porang dan nugget ayam diberi dengan beberapa level (5%, 10%, 15%, 

20%) penambahan tepung porang pada tepung tapioka. 

 

3.2.2 Tepung Porang 

Tepung porang merupakan olahan dari umbi porang (Amorphophallus 

oncophyllus) yang dibuat chips terlebih dahulu dan dikering terlebih dahulu. 

Porang chips yang sudah kering kemudian ditepung, setelah ditepung dilakukan 

pemurnian glukomanan dengan cara mencuci tepung porang dengan etanol. 

Etanol yang digunakan 40%, 60% dan 80%. Tepung porang yang sudah dicuci 

dengan etanol dikeringkan kembali dengan oven. 
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3.2.3 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang diperlukan antara lain oven 105 oC, cawan alumunium, 

labu kjeldahl, alat ektraksi Soxhlet, kapas wool tanpa lemak, kertas saring, 

timbangan stopwatch, desikator, pisau, loyang, plastik, kompor, food prosecor, 

dan alat memasak yang lainnya. Bahan yang diperlukan antara petrolium ether, 

larutan asam (asam sulfat pekat), tabel destruksi dan NaOH 10%.  

 

3.3  Metode Penelitian  

Pengujian sifat kimia dilakukan di dalam laboratorium dengan 

menggunakan alat ekstraksi lemak dan protein, selain itu juga menggunakan oven 

untuk pengujian kadar air. 

Penilaian organoleptik pada nugget ayam dalam penelitian ini 

menggunakan 5 orang panelis. Panelis yang digunakan adalah panelis yang sudah 

terlatih yang terdiri dari 4 dosen dan 1 tenaga ahli.  

 

3.3.1  Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah 

P0  =  nugget ayam tanpa perlakuan tepung porang pada tepung tapioka 

P1  = nugget ayam dengan perlakuan tepung porang 5% pada tepung 

tapioka 

P2  = nugget ayam dengan perlakuan tepung porang 10% pada tepung 

tapioka 

P3  = nugget ayam dengan perlakuan tepung porang 15% pada tepung 

tapioka 

P4  = nugget ayam dengan perlakuan tepung porang 20% pada tepung 

tapioka 
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3.3.2  Cara Pembuatan Nugget 

Pembuatan nugget menurut Nurzainah (2006) yang kemudian 

dimodifikasi. Diagram alir pembuatan Nugget  disajikan pada Gambar 2 berikut 

ini: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Diagram alir pembuatan nugget ayam 
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3.3.3  Formulasi Pembuatan Nugget 

Pembuatan nugget ayam terdiri dari komposisi bahan yaitu daging ayam, 

tepung porang (0 % dan 5 - 20 % dari tepung tapioka), garam 2 %, merica 0,6 %, 

air 14%, tepung tapioka 20 % dari adonan. Formulasi adonan dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Formulasi adonan  
Bahan-Bahan  P0 (g) P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) 
Daging Ayam  
Tepung Porang 
Garam   
Merica 
Es Batu 
Bawang Putih 
Tepung Tapioka 

63 
0 
2 

0,4 
14 
0,6 
20 

63 
1 
2 

0,4 
14 
0,6 
19 

63 
2 
2 

0,4 
14 
0,6 
18 

63 
3 
2 

0,4 
14 
0,6 
17 

63 
4 
2 

0,4 
14 
0,6 
16 

Jumlah  100 100 100 100 100 
 
3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi uji sifat kadar air, 

kadar protein, kadar lemak, uji rasa dan uji tekstur. 

 
3.4.1  Uji Kadar Air 

Kadar air dianalisis menggunakan metode gravimetri menurut 

Association of Official Analytical Chemist/AOAC (2002). Cawan aluminium 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 15 menit, kemudian 

didinginkan lalu ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak 5 g (B), setelah itu 

cawan berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 6 jam 

kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga diperoleh bobot 

tetap. 

 

Kadar Air (%) = 
[B - (C – A)] X 100% 

(C – A) 
 

3.4.2 Uji Protein 

Kadar protein dianalisis menggunakan metode Lowry modifikasi dari 

sumber Arthur (2005). Sampel dihitung sebanyak 0,5 sampai 3,0 g lalu 

dimasukkan ke dalam labu destruksi dan didestruksi dengan menggunakan 20 ml 

asam sulfat pekat dengan pemanasan sampai terjadi larutan berwarna jernih. 
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Larutan hasil destruksi diencerkan dan didestilasi dengan penambahan 1000 ml 

NaOH 10%. Destilat ditampung dalam 25 ml lalu dibaca panjang gelombang 

dengan menggunakan spektrofotometri. Hasil pembacaan gelombang dari 

Spektrofotometri ini total nitrogen dapat diketahui. Kadar protein sampel dihitung 

dengan mengalikan total nitrogen dan faktor koreksi. Cara penghitungan kadar 

nitrogen dari gelombang. 

Total Nitrogen (%) = 
Absorsi X Faktor Pengencer X presentase : Slop  

Bobot Sampel X 105 
Kadar Protein (%)   = Total Nitrogen x 6,25  

 
3.4.3 Uji Lemak 

Kadar lemak dianalisis menggunakan metode Soxhlet dari sumber AOAC 

(2002). Labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ektraksi Soxhlet 

dikeringkan dalam oven, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

hingga bobot tetap. Sebanyak lima gram sampel dibungkus dengan kertas saring, 

kemudian ditutup dengan kapas wool yang bebas lemak. Kertas saring yang berisi 

sampel tersebut dimasukkan dalam alat ektraksi soxhlet, kemudian dipasang alat 

kondensor ditasnya dan labu lemak di bawahnya. Pelarut lemak (Petrolium ether) 

dituangkan ke dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran yang 

digunakan. Selanjutnya dilakukan minimum 5-6 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut yang ada di dalam labu lemak 

didestilasi dan ditampung. Kemudian labu lemak yang berisi hasil ekstraksi 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105 °C, selanjutnya didinginkan dalam 

desikator dan dilakukan penimbangan hingga diperoleh bobot tetap. 

 

Kadar Lemak (%) =
Berat lemak (g) X 100 
Berat sampel (g) 

 
 

3.4.4  Uji Rasa 

Uji rasa adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan 

dengan menggunakan indera manusia termasuk perasa (Kusnandar, 2010.). Uji 

rasa digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas masing-masing sampel 
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nugget daging ayam penambahan tepung porang eksperimen terhadap rasa dengan 

menggunakan empat klasifikasi dan diberi skor. 

 
3.4.5 Uji Tekstur 

Uji organoleptik merupakan pengujian yang panelisnya cenderung 

melakukan penilaian berdasarkan kesukaan (Hedonict test) (Kusnandar. 2010.). 

Dalam pengujian ini panelis menggunakan respon yang berupa suka atau tidak 

sukanya terhadap sifat produk hasil eksperimen yang diuji yaitu nugget daging 

ayam dengan penambahan tepung porang. 

 
3.5  Analisis Data 

Nilai dari masing-masing variabel (Kadar air, kadar lemak, kadar protein, 

rasa dan tekstur) akan dianalisa menggunakan analisa ragam untuk mengetahui 

hasil perlakukan memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel. 

3.6 Batasan Istilah 

Nugget ayam  : Nugget adalah suatu bentuk olahan dari daging  ayam yang 

menggunakan teknologi restructured meat, dalam proses ini 

dilakukan penggilingan serta pencampuran bumbu, bahan 

pengisi, dan bahan pengikat 

Tepung Porang  : Tepung yang berasal dari umbi porang yang dikeringkan 

kemudian dihaluskan. 

Organoleptik  : Suatu uji di dalam dalam bahan pangan dengan menggunakan 

kemampuan indra perasa, peraba, pembau, penglihatan dan 

pengecap  

Sifat Kimia  : Suatu uji di dalam bahan pangan yang menitik beratkan pada 

uji kandungan nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan 

tersebut (protein, kadar air dan lemak) 

 

 

 


