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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penambahan tepung porang terhadap nugget ayam ditinjau dari 

kadar air, kadar protein, kadar lemak, rasa dan tekstur dapat dilihat pada Tabel 5. 

Penambahan tepung porang dengan tingkat konsentrasi yang berbeda seperti 

formulasi nugget ayam yang ada pada Tabel 3 memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) pada uji kadar air, rasa dan tekstur, tetapi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) pada uji kadar protein dan kadar lemak. 

Perhitungan rancangan acak lengkap dan UJBD dapat dilihat pada Lampiran 1-5.  

Tabel 5. Rata-rata hasil uji kadar air, kadar protein, kadar lemak, rasa dan tekstur 

Perlakuan

Rata-rata 
Kadar Air 

(%) 
Kadar 
Protein  

(%) 

Kadar 
Lemak 

(%) 

Rasa  
 

Tekstur 
 

P0 16,26a±1,28 11,04±0,25 3,76±0,18 2,88a±0,43 3,16ab±0,47 
P1 15,02a±0,96 11,05±0,16 3,44±0,15 3,44ab±0,50 3,64d±0,63 
P2 9,65b±1,98 11,19±0,13 3,19±0,06 3,68bc±0,62 3,52cd±0,50 
P3 7,77c±0,64 11,31±0,37 3,31±0,08 3,2ab±0,40 3,28bc±0,45 
P4 7,24c±0,73 11,38±0,15 3,29±0,13 2,96ab±0,2 2,88a±0,43 

Keterangan :  *notasi berbeda pada kolom menunjukan perbedaan berpengaruh             
sangat nyata (P<0,01). 

 
4.1  Kadar Air 

Hasil penelitian mendapatkan hasil kadar air yang telah dilakukan uji 

rancangan acak lengkap pada Lampiran 1 memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air. Rata-rata hasil kadar air dapat dilihat pada hasil 

UJBD 1% nugget ayam yang ditambahkan tepung porang yang terlampir pada 

Lampiran 1. 

Tabel 5 terlihat hasil pengujian nugget ayam yang ditambahkan tepung 

porang dan tidak ditambahkan tepung porang. Nugget ayam yang tidak 

ditambahkan tepung porang mendapatkan hasil P0 16,26±1,28%; penurunan kadar 

air tidak terlalu banyak pada sampel P1 dengan penambahan tepung porang 5% 

mendapatkan hasil P1 16,26±1,28%. Penurunan kadar air mulai terlihat pada 

sampel P2-P4 yang ditambahkan tepung porang 10-20%. Penurunan kadar air 

pada sampel P2 9,65±1,98%; penurunan kadar air terus terjadi pada sampel P3 
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7,77±0,64%; dan mencapai maksimal penurunan kadar terjadi pada sampel P4 

7,24±0,73%. Perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terjadi pada sampel yang diuji 

dikarenakan sifat tepung porang yang memerlukan banyak air bila digunakan 

dalam pembuatan nugget ayam. 

 Pengujian kadar air dipengaruhi oleh beberapa faktor dari bahan yang 

ditambahkan atau komposisi utama didalam nugget ayam. Faktor utama yang 

mempengaruhi adalah sifat higroskopis, yang dimana tepung porang menyerap air 

yang berada disekitarnya. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk 

menyerap molekul air dari lingkungannya baik. Faktor mendukung adalah tepung 

porang memiliki kandungan serat pangan larut yang struktur dan fungsinya mirip 

dengan pektin yang disebut juga glukomanan. Kandungan glukomanan yang 

terdapat dalam umbi porang sangat besar yaitu sebanyak 67%. Glukomanan 

mempunyai kemampuan sebagai gelling agents yang mampu menggantikan 

fungsi STPP (Sodium Tri Poli Phospat). Pembentukan gel dari glukomanan harus 

diberikan air dengan perbandingan 1:8 (Anggraeni, 2014). 

Kadar air mulai menurun pada sampel P1-P4. Kadar air pada nugget 

ayam yang ditambahkan tepung sebesar 5-20% menurun dibandingkan dengan 

nugget ayam yang tidak diberi penambahan tepung porang (0%). Faktor yang 

mempengaruh kadar air didalam nugget ayam adalah faktor penambahan air pada 

nugget ayam yaitu penambahan air dingin/es batu pada nugget ayam yang 

ditambahkan tepung porang maupun yang tidak ditambah dengan tepung porang.  

Kadar air pada P0 masih tinggi hal ini disebabkan oleh tepung tapioka 

dapat mengikat air dengan sempurna dan tidak mudah terlepaskan sehingga kadar 

air pada P0 16,26±1,28%, sedang pada P1-P4 yang ditambahkan tepung porang 

memiliki sifat higroskopis tetapi pada penambahan tepung porang di sampel P2-

P4 (10-20%) mengikat air yang ditambahkan tetapi masih ada tepung porang yang 

tidak mengikat air sehingga kadar air pada sampel P2-P4 rendah. Sampel P2-P4 

sesuai dengan pernyataan Anggraeni (2014) menyatakan glukomanan dapat 

terbentuk dengan sempurna diberikan air perbandingan dengan tepung porang 

sebesar 1:8. Pengolahan bahan mentah pada sampel P2-P4 perbandingan air 

dengan tepung porang tidak sampai 1:8 yang dimana memiliki hasil P2 

9,65±1,98%; terjadi penurunan kadar air lagi pada sampel P3 7,77±0,64% dan 
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penurunan puncak pada sampel  P4 7,24±0,73%; sedangkan pada P1 

perbandingan air dan Tepung porang mencapai 1:8 yang dimana memiliki hasil 

P1 15,02±0,96%. Sampel P1 dengan penambahan tepung porang berbanding sama 

dengan pemberian air sehingga pada waktu proses pengolahan tepung porang 

yang memiliki sifat higroskopis dapat menyerap air dengan sempurna, sehingga 

hasil uji kadar air dari sampel P1 dan P0 tidak terpaut begitu jauh. Sampel P2-P4 

memiliki perbandingan tepung porang dengan air yang tidak sesuai dengan 

keperluan maka menghasilkan kadar air yang cukup rendah. 

 
4.2  Kadar Protein 

Dari hasil penelitian didapatkan kadar protein yang telah dilakukan uji 

rancangan acak lengkap pada Lampiran 2 memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P<0,05) terhadap kadar air didalam tepung porang. Rata-rata hasil kadar air dapat 

dilihat Lampiran 2 yang merupakan hasil perhitungan rata-rata nugget ayam yang 

ditambahkan tepung porang maupun yang tidak ditambahkan tepung porang. 

Uji kadar protein memberikan pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) 

setelah diuji dengan cara rancangan acak lengkap. Sampel P0 11,04±0,25%; lalu 

mengalami kenaikan protein pada sampel P1 11,05±0,16%; P2 11,19±0,13%; 

P311,31±0,37%; dan kenaikan protein tertinggi pada sampel P4 11,38±0,15%. 

Kenaikan protein memberikan pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) disebabkan 

oleh denaturasi protein yang terjadi didalam daging ayam dan protein yang berada 

didalam tepung porang terdenaturasi sedikit. Hasil uji kadar protein dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Kadar protein pada sampel P0 – P4 baik yang ditambahkan tepung 

porang maupun tidak, tidak terdapat perbedaan yang cukup nyata antara sampel 

satu dengan sampel yang lain. Suprayogi (2010) menyatakan bahwa tepung 

porang dihasil dari ubi basah sekitar 35%. Protein yang ada didalam tepung 

porang sebesar 2,13% dai bahan kering tepung porang. Tepung porang juga 

memiliki 2 macam protein yaitu protein sederhana dan protein gabungan. Protein 

sederhana adalah protein yang hanya terdiri atas molekul asam-asam amino, 

sedangkan protein gabungan adalah protein yang terdiri atas protein dan gugus 

bukan protein. Gugus ini disebut gugus prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid 

atau asam nukleat. Denaturasi akan merusak ikatan sekunder, ikatan tersier dan 
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ikatan kuarterner. Tepung porang pada proses pemanas terjadi denaturasi pada 

protein yang bersifat sederhana yang dimana terjadi kerusakan pada susunan 

molekul asam-asam amino (Permadi, 2010). Proses pengukusan protein dapat 

mengakibatkan denaturasi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sifat fisik 

dan fisiologik protein yang disebabkan karena proses pemanasan atau 

pengukusan. Proses denaturasi, protein mengalami perubahan yang disebabkan 

oleh pemanasan, penyinaran.  Protein pada daging umumnya adalah protein yang 

berbentuk globular, protein globular biasa berbentuk bola. Protein ini mudah 

sekali beubah. Perubahan itu dapat meliputi pengaruh suhu, apabila ditambahkan 

konsentrasi garam mudah mengalami denaturasi (Soeparno, 2005). 

Sampel P0 11,04±0,259%; P1 11,05±0,162%; P2 11,19±0,132%; P3 

11,31±0,374% dan P4 11,38±0,154% terjadi perbedaan yang tidak nyata, hal 

tersebut terlihat dari hasil yang diperoleh diatas. Faktor yang mempengaruhi hasil 

dari uji protein adalah kandungan protein tepung porang yang hanya 2,13 % dari 

berat total (Suprayogi, 2010). Penambahan yang dilakukan pada sampel P1-P4 

sebanyak 5-20% terbukti tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap 

kandungan protein pada nugget ayam sampel P1-P4 terhadap sampel P0.  

Proses pembuatan nugget sebelum dilakukan uji kadar protein terlebih 

dahulu melalui proses pengukusan. Pengukusan dilakukan dengan suhu yang 

tinggi dengan waktu kurang lebih 15 menit pada sampel P0-P4. Proses 

pengukusan ini pada sampel P0-P4 diperkirakan terjadi kerusakan pada protein. 

Protein tersendiri merupakan salah kandungan nutrisi dari bahan pangan yang 

sangat mudah rusak oleh panas (Permadi, 2010). Suprayogi (2010) menyatakan 

hal yang mendukung bahwa tepung porang juga memiliki 2 macam protein yaitu 

protein sederhana dan protein gabungan. Tepung porang pada proses pemanasan 

terjadi denaturasi pada protein yang bersifat sederhana yang mana terjadi 

kerusakan pada susun molekul asam-asam amino. Sampel P1-P4 sangat berbeda 

dengan P0, sampel P1-P4 seperti dengan pernyataan diatas karena sampel P1 

11,05±0,162%, P2 11,19±0,132%, P3 11,31±0,374%, dan P4 11,38±0,154% 

ditambahkan tepung porang sebesar 5-20% maka terjadi kerusakan pada protein 

tepung porang yang sedikit saat proses pengukusan dilakukan, sehingga tidak 

terjadi penambahan protein yang cukup signifikan. Sampel P0 tidak ditambahkan 



 
 

25 
 

tepung porang sehingga protein yang didapatkan hanya protein murni dari daging 

dada ayam dan sedikit dari tepung tapioka dan tepung terigu. Proses pengukusan 

yang hanya 15 menit sehingga protein dalam sampel P0-P4 masih terjaga.  

Tepung porang yang dicuci dengan etanol konsentrasi rendah 40% akan 

melarutkan senyawa polar yang terkandung dalam bahan seperti kalsium oksalat, 

protein, pati, dan abu. Pencucian pada etanol 60 % dan 80 % akan melarutkan 

lemak yang terkandung pada tepung. Tepung dikeringkan kembali di oven pada 

suhu 40ºC selama 40 menit dan kemudian dipisahkan antara glukomanan dan  

senyawa pengotor yang tidak diinginkan berdasarkan berat jenis sehingga 

dihasilkan tepung glukomanan murni (Widjanarko, 2011). Tepung porang yang 

digunakan dalam penelitian adalah tepung porang yang sudah dimurnikan. 

Tepung porang yang ditambakan pada sampel P1-P4 sebanyak 5-20%, kandungan 

protein dalam tepung porang sudah ada yang rusak dalam proses pencucian 

kalsium okslat, sehingga untuk pada uji protein pada penelitian kali pencucian 

memilik faktor penghambat untuk peningkatan kadar protein pada nugget ayam.  

 
4.3  Kadar Lemak 

Hasil penelitian mendapatkan hasil kadar lemak yang telah dilakukan uji 

rancangan acak lengkap pada Lampiran 3 memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P<0,05) terhadap kadar air didalam tepung porang. Rata-rata hasil kadar air dapat 

dilihat Lampiran 3 yang merupakan hasil perhitungan rata-rata nugget ayam yang 

ditambahkan tepung porang maupun yang tidak ditambahkan tepung porang. 

Kadar lemak dari hasil uji lemak pada nugget ayam yang ditambahkan 

tepung porang maupun tidak, tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hasil dari 

uji lemak dapat lihat P0 3,76±0,178%; P1 3,44±0,154%; P2 3,19±0,056%; P3 

3,31±0,085% dan P4 3,29±0,132%. Sampel P0-P2 terjadi penurunan tetapi pada 

P3-P4 mengalami peningkatan hanya sedikit. Kenaikan lemak pada sampel P3 

dan P4 terjadi karena ada pengikatan lemak oleh tepung porang pada saat proses 

pengolahan, karena tepung porang berguna juga sebagai pengemulsi. Hasil uji 

kadar lemak dapat dilihat pada Tabel 5  

Kadar lemak pada sampel yang diuji dengan uji lemak tidak mengalami 

perbedaan yang nyata. Faktor yang mempengaruhi dalam pengujian kadar adalah 

kandungan lemak dalam tepung porang hanya 0,17% dari total bahan kering 
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(Bayu, 2005). Tepung porang dapat juga digunakan sebagai pengemulsi dalam 

suatu pengolahan bahan pangan. Tepung porang dalam susunan kimia memiliki 

banyak rantai kimia yang kosong sehingga dapat mengikat air lebih banyak atau 

mengikat lemak lebih banyak dalam proses pengolahan. Tepung porang memiliki 

kandungan kalsium oksalat yang tinggi, kalsium oksalat selain mengikat air pada 

proses pengolahan juga dapat mengikat mengikat lemak, oleh karena itu tepung 

porang juga disebut STPP (Sodium tri poli phospat) alami (Ayustaning,  2010). 

Lemak dan Kalsium oksalat yang berada didalam tepung porang, bila bertemu 

pada susunan rantai kimia tepung akan membentuk reaksi saponifikasi. 

Saponifikasi melindungi lemak yang sudah terikat dengan kalsium oksalat saat 

proses pengujian kadar, sehingga kadar lemak tersebut tidak terlarut dalam bahan 

pelarut lemak seperti etanol, petrolium eter dan alkohol. Penyebab dari tidak 

terlarutnya lemak yang bertemu dengan kalsium oksalat tepung porang adalah 

berubah bentuk lemak dan kalsium oksalat menjadi sabun (Rizki, 2011). 

Sampel P1 3,44±0,154%; P2 3,19±0,056%; P3 3,31±0,085%; dan P4 

3,29±0,132% terpengaruhi oleh kandungan Lemak yang berada didalam tepung 

porang yang hanya 0,17% yang dinyatakan Bayu (2005), oleh sebab itu 

kandungan yang terdapat pada sampel P1-P4 sangat sedikit tidak berbeda jauh 

dengan sampel P0 3,76±0,178%. Sampel P1-P2 terjadi perbedaan dengan sampel 

P3-P4 didalam kandungan lemaknya, hal disebabkan oleh adanya penambahan 

tepung porang dalam nugget ayam yang ditujukkan sebagai pengemulsi. Tujuan 

utama dari pengemulsi adalah menyatukan air dan lemak, sehingga menjadi dalam 

sautu kesatuan seperti yang dipaparkan oleh  Ayustaning  (2010). Lemak pada 

sampel nugget ayam pada saat di uji kadar lemak tidak semua lemak terlarut pada 

saat proses pelarutan lemak, lemak yang terikat oleh rantai kosong pada susunan 

kimia tepung porang tidak mudah untuk dilarutkan, sehingga kejadian naik dan 

turunan kadar lemak terkait erat dengan tepung porang yang dapat dikatakan 

sebagai pengemulsi alami. Lemak yang sudah terikat erat dalam emulsi tidak 

dapat terlarut dalam proses pengujian, hal tersebut didukung oleh pendapat Rizki 

(2011) yang menyatakan bahwa lemak dan kalsium oksalat yang berada didalam 

tepung porang, bila bertemu pada susunan rantai kimia tepung akan membentuk 

reaksi saponifikasi. Saponifikasi melindungi lemak yang sudah terikat dengan 
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kalsium oksalat saat proses pengujian kadar, sehingga kadar lemak tersebut tidak 

terlarut dalam bahan pelarut lemak seperti etanol, petrolium eter dan alkohol. 

 

4.4  Organoleptik 

4.4.1 Rasa 

Hasil uji Organoleptik (rasa) memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01), hasil tersebut dilakukan dengan cara perhitungan rancangan acak 

lengkap bila terjadi P<0,01 maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan 

(UJBD) pada Lampiran 4. 

Sampel P0 dan P1-P4 memiliki perlakuan yang berbeda-beda, pada 

sampel P0 tidak diberikan penambahan dengan tepung porang sedangkan sampel 

yang berikan penambahan tepung porang P1 (5%), P2 (10%), P3 (15%), dan P4 

(20%). Hasil uji organoleptik (rasa) P0 2,88±0,439 meningkat pada sampel P1 

3,44±0,506 dan meningkat lagi pada sampel P2 3,68±0,627 untuk yang menyukai 

rasa dari sampel nugget ayam yang dibuat. Penurunan terjadi kembali pada 

sampel P3 3,2±0,408 dan terus menurun pada sampel P4 2,96±0,2. Sampel yang 

memperoleh hasil maksimal adalah sampel P2 3,68±0,627. Hasil pengujian 

organoleptik (rasa) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tepung Porang merupakan salah satu umbi-umbian yang saat sedang 

dikembangkan. Anggraeni (2014) menyatakan bahwa tepung porang memiliki 

glukomanan yang lebih daripada tepung yang berasal dari umbi-umbian lainnya. 

Tepung porang juga memiliki kadar pati yang lumayan tinggi yaitu 22,4% dari 

bahan kering.  

Tepung porang mengandung kalsium oksalat yang cukup tinggi, apabila 

di konsumsi melebihi ambang batas normal maka dapat mengakibatkan gatal – 

gatal pada lidah, kulit manusia dan batu ginjal sehingga tepung porang harus 

dimurnikan terlebih dahulu sebelum dipisahkan glukomanannya. Pemurnian 

tepung porang dari kalsium oksalat dapat dilakukan dengan maserasi bertahap 

menggunakan etanol. Tepung porang yang dicuci dengan etanol konsentrasi 

rendah 40% akan melarutkan senyawa polar yang terkandung dalam bahan seperti 

kalsium oksalat, protein, pati, dan abu. Kemudian tepung dikeringkan kembali di 

oven pada suhu 40ºC selama 40 menit dan kemudian dipisahkan antara 



 
 

28 
 

glukomanan dan  senyawa pengotor yang tidak diinginkan berdasarkan berat jenis 

sehingga dihasilkan tepung glukomanan murni (Afrisanti, 2010). 

Sampel P0 2,88±0,439 terus mengalami peningkatan panelis yang suka 

pada nugget ayam sampai pada sampel P1 3,44±0,506 dan P2 3,68±0,627. 

Penurunan kesukaan panelis nugget ayam terjadi pada sampel P3 3,2±0,408 dan 

P4 2,96±0,2. Penurunan pada tingkat kesukaan oleh panelis terjadi karena tepung 

porang yang ditambahkan pada sampel P3 (15%) dan P4 (20%), didalam tepung 

porang memiliki kandungan pati yang tinggi yang dimana didukung oleh pendapat 

Anggraeni (2014) menyatakan bahwa pati didalam tepung sebanyak 22,4% dari 

bahan kering. Jumlah kandungan pati yang tinggi pada penambahan tepung 

porang dalam sampel P3-P4 menutupi cita rasa gurih yang ditumbulkan dari 

daging dada ayam, rasa yang dirasakan oleh panelis lebih cenderung kearah pati 

sehingga menurunkan kesukaan dari panelis tersebut. 

Panelis menyebut bahwa pada sampel P3 dan P4 terjadi rasa asam. Rasa 

asam yang timbul pada nugget ayam P3 dan P4 disebabkan oleh penambahan 

tepung porang yang melebihi batasan. Rasa asam pada sampel P3 dan P4 terjadi 

saat permunian tepung porang yang dimana lemak pada tepung porang terjadi 

kerusakan yang disebab oleh etanol sehingga membentuk senyawa asam asetat, 

asam asetat yang dicampurkan ke dalam bahan nugget dan kemudian dikukus 

akan terjadi kerusakan lemak pada bahan nugget yang disebabkan oleh asam 

asetat dan kerusakan lemak oleh panas (Allimentarius, 2007). Tolak ukur rasa 

asam pada negara indonesia saat ini belum dilakukan, rasa asam yang terdapat 

dalam suatu bentuk bahan pangan tergantung pada label yang tercantum 

dikemasan sehinga tolak ukur suka dan tidak suka tergantung pada konsumen. 

Keasaman dalam bahan pangan bukan rasa asam karena kadaluarsa, tetapi 

memang sengaja dibuat rasa asam, contoh asinan atau permen (SNI, 2002). 

Pemurnian tepung porang  dilakukan dengan mencucinya dengan menggunakan 

etanol sebanyak 3 kali. Pencucian dengan etanol sebanyak 3 kali didukung oleh 

pendapat Afrisanti (2010) yang menyatakan pemurnian glukomanan harus 

melewat pencucian etanol akan melarutkan lemak yang terkandung pada tepung, 

selain itu juga dapat merusak gugusan lemak di dalam tepung porang. Kerusakan 

lemak dapat menimbulkan ketengikan dan rasa asam pada suatu bahan pangan. 



 
 

29 
 

Rasa asam pada nugget yang disebutkan oleh panelis terjadi akibat pemurnian 

glukomanan yang menggunakan etanol dengan dapat menimbulkan ketengikan 

dan rasa asam pada bahan pangan yang ditambahkan tepung porang tersebut. 

 

4.4.2 Tekstur 

Hasil uji Organoleptik (tekstur) memberikan pengaruh berbeda yang 

sangat nyata (P>0,01), hasil tersebut dilakukan dengan cara perhitungan 

rancangan acak lengkap bila terjadi P>0,01 maka dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda duncan (UJBD) pada Lampiran 5. 

Sampel pada uji organoleptik mendapatkan hasil P0 3,16±0,472; P1 

3,64±0,637; P2 3,52±0,509; P3 3,28±0,458; dan P4 2,88±0,439. Hasil uji 

organoleptik (tekstur) sampel  P0 3,16±0,472 terus mengalami kesukaan pada 

sampel P1 3,64±0,637; tetapi pada sampel P2 3,52±0,509; P3 3,28±0,458 sampai 

mengalami penurunan yang cukup drastis pada sampel P4 2,88±0,439. Hasil 

pengujian organoleptik (rasa) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Uji organoleptik (tekstur) terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu  

kadar air, semakin tinggi kadar air yang terdapat ada dalam makanan maka dapat 

menyebabkan tekstur makanan menjadi lembek. Kelembekan dari tekstur suatu 

pangan dikarenakan air yang terikat didalam bahan pangan tersebut terlalu 

berlebihan sehingga bahan pengisi tidak dapat mengikat air yang berlebih tersebut 

(Suprayogi, 2010). Kadar air yang berada dalam nugget ayam mempengaruhi 

pembentukan kekenyalan dari nugget ayam tersebut. Penambahan air yang tepat 

pada nugget ayam yang ditambahkan tepung porang akan memiliki kekenyalan 

yang bagus dan tekstur yang bagus pula (Jamal, 2010). 

Pengujian organoleptik (tekstur) pada sampel P0 3,16±0,472 yang tidak 

ditambahkan tepung porang, sedang penambahan tepung porang pada sampel P1 

(3,64±0,637); P2 (3,52±0,509); P3 (3,28±0,458) dan P4 (2,88±0,439). Penurunan 

nilai kesukaan mulai sampel P1 dan terus menurun pada sampel P2-P4. Penurunan 

kesukaan dipengaruhi oleh faktor tekstur dari nugget ayam. Sampel P2-P4 tingkat 

keremahannya sangat tinggi sehingga menurunkan nilai kesukaan panelis. Faktor 

yang mempengaruhi kerahaman yaitu kadar air yang terkandung didalam nugget 

ayam. Tekstur memiliki peranan penting dalam pengolahan bahan pangan, tekstur 
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yang terbentuk dalam suatu bahan pangan berkaitan erat dengan kadar air dari 

bahan pangan tersebut. Semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam suatu 

bahan pangan maka teksturnya akan semakin lembek, begitu pula sebaliknya 

apabila kekurangan air yang terkandung dalam suatu bahan pangan teksturnya 

menjadi remah atau mudah terputus (Suprayogi, 2010). Pada penelitian ini tekstur 

yang disuka oleh panelis pada sampel P1 dan P2, hal tersebut berkaitan dengan 

kadar air yang terkandung dalam sampel P1 dan P2. Sampel P1 memiliki 

perbandingan air yang tepat dalam pengolahan sehingga teksturnya banyak 

disukai oleh panelis, sedangkan pada sampel P2 perbandingan air yang diberikan 

kurang tepat sehingga terjadi penurunan kesukaan panelis, hal tersebut terlihat 

dari hasil uji organoleptik yang mendapatkan hasil bahwa P2 3,52±0,50; lebih 

rendah dibandingkan dengan P1 3,64±0,63. Sampel P1-P4 mengalami penurunan 

kesukaan panelis, hal ini terjadi akibat perbandingan kekenyalan dan keremahan 

tidak sesuai lagi. Menurut penyataan Jamal (2010) kadar air yang ada didalam 

nugget ayam mempengaruhi pembentukan kekenyalan dari nugget ayam tersebut. 

Penambahan air yang tepat pada nugget ayam yang ditambahkan tepung porang 

maka akan menghasilkan kekenyalan yang bagus dan tekstur yang bagus pula. 

 

 


