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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Nugget 

Chicken nugget banyak diminati oleh masyarakat karena dinilai praktis dan 
mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Minat yang tinggi menyebabkan tingginya 
konsumsi chicken nugget. Konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku 
makan, dan keadaan ekonomi (Almatsier, 2001). Menurut SNI (2002) nugget merupakan 
salah satu produk olahan daging yang dicetak, dimasak dan dibekukan serta terbuat dari 
campuran daging giling yang diberi bahan pelapis atau tanpa penambahan bahan makanan 
lain dan bahan tambahan makanan yang telah diizinkan. 

Nugget adalah salah satu produk olahan daging yang menggunakan teknologi 
restructured meat, yaitu teknologi dengan memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil 
dan tidak beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar. 
Tujuannya adalah melekatkan kembali potongan daging yang relatif kecil dan tidak 
beraturan menjadi olahan daging berukuran lebih besar dan meningkatkan nilai tambah 
daging tersebut. Peningkatan nilai tambah daging tersebut dengan cara memperbaiki 
karakteristik produknya seperti bentuk, tekstur, kekuatan ikatan dan kandungan lemak. 
Selain itu, juga dapat meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan konsumen. (Purnomo, 
2012). 

Nugget merupakan salah satu produk pangan olahan dari daging saat ini dikenal baik 
oleh masyarakat. Nugget merupakan suatu bentuk hasil olahan dari daging yang 
menggunakan teknologi restructured meat, dalam proses ini dilakukan penggilingan serta 
pencampuran bumbu, bahan pengisi (filler), dan bahan pengikat (binder), setelah adonan 
selesai dibuat maka dilanjutkan ke tahap pengukusan dan setelah itu dilumuri dengan telur 
dan tepung panir atau tepung roti kemudian dimasukkan kedalam freezer untuk 
penyimpanan sebelum dikonsumsi. Nugget tidak hanya dibuat dari bahan utama daging 
ayam, tetapi bisa juga dengan bahan utama daging sapi, daging kambing, daging kelinci dan 
lain-lain (Amertaningtyas, Purnomo dan Siswanto,. 2001).  

Nugget sering kali hanya dianggap sebagai bentuk hasil pengolahan dari daging ayam 
saja, namun sebenarnya dalam pembuatan nugget ialah bertujuan untuk merubah daging 
yang hanya dikonsumsi masyarakat dengan hanya dimasak berupa daging utuh (Nurzainah, 
2006). Syarat mutu nugget dapat dilihat pada Tabel. 1 
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Tabel 1. Syarat mutu Nugget SNI 01-6683-2002 
Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan :   
a. Bau - Normal, seuai label 
b. Rasa - Normal, sesuai label 
c. Tekstur - Normal 
Benda asing - Tidak boleh ada 
Air %, b/b Maks 60,0 
Protein %, b/b Min 12,0 
Lemak %, b/b Maks 20,0 
Karbohidrat %, b/b Maks 25,0 
Kalsium (Ca) mg / 100 gr Maks 30.0 
Bahan tambahan makanan : 

Sesuai dengan  SNI 01-0222-1995 a. Pewarna 
b. Pengawet 
Cemaran logam :   
a. Timbal (Pb) mg/kg Maks 2,0 
b. Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20,0 
c. Seng  (Zn) mg/kg Maks 40,0 
d. Timah (Sn) mg/kg Maks 40,0 
e. Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 
Cemaran Arsen mg/kg Maks 0,1 
Cemaran mikroba  :   
a. Angka total lempeng Koloni / gr Maks 5x 104 
b. Bakteri bentuk koli APM/gr Maks 10 
c. Eccherichia coli c APM/gr <3 
d. Salmonella Koloni / 25 gr Negative 
e. Staphilococcus aureus Koloni / gr Maks 102 
Sumber: Departemen Perindustrian RI (2002) 
 

2.2 Mocaf (Modifiad Cassafa Flour) 

Mocaf (modified cassava flour) tepung yang dibuat dari ubi kayu (Singkong) yang 
difermentasi menggunakan mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL) (Hanifa, 2013). Mocaf 
tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi 
menggunakan mikroba. Mocaf memiliki karakteristik yang cukup baik untuk mensubstitusi 
atau menggantikan 100% penggunaan tepung terigu. Dibandingkan dengan tepung singkong 
tanpa fermentasi atau tepung gaplek, warna kurang putih (coklat kehitaman) dan bau apek 
sangat kuat sehingga ketika diaplikasikan ke produk menyebabkan performance kurang 
menarik dan masih ada aroma khas singkong. Mocaf adalah tepung ubi kayu yang 
dimodifikasi melalui proses fermentasi, pengeringan, penghancuran dan penapisan, sehingga 
aroma dan rasa ubi kayu hilang. Karakteristik tepung mocaf lebih putih dan aroma singkong 
telah hilang. 
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Mocaf (Modified cassava flour) adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses 
menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Mikroba yang tumbuh 
menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, 
kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Secara umum proses pembuatan 
mocaf meliputi tahap-tahap penimbangan, pengupasan, pemotongan, perendaman 
(Fermentasi), dan pengeringan. Karakteristik mocaf diduga dipengaruhi oleh jenis kultur 
yang ditambahkan saat fermentasi, penambahan kultur juga berpengaruh terhadap lama 
waktu fermentasi ubi kayu (Febri, 2014). 

Apabila singkong tersebut tidak terjual, kebanyakan para petani mengolah pangan hasil 
pertanian khususnya singkong menjadi tepung gaplek. Gaplek yang dikeringkan, digiling 
dan diayak tanpa adanya perlakuan fermentasi, tepung yang dihasilkan masih memiliki 
sifat-sifat yang ada pada singkong seperti bau dan cita rasa khas singkong masih kuat, warna 
tepung agak kusam, kurang lembut serta mudah apek. Mereka belum mengenal pengolahan 
tepung selain tepung gaplek sehingga penulis mengenalkan teknologi baru pengolahan 
singkong menjadi mocaf (Modified Cassava Flour). Tepung mocaf dalam bahasa Indonesia 
disebut tepung singkong dimodifikasi, dikatakan sebagai proses modifikasi sebab pada 
pembuatan mocaf dilakukan proses khusus yang disebut dengan fermentasi atau pemeraman 
yang melibatkankan jasa mikrobia atau enzim tertentu, sehingga selama proses fermentasi 
berlangsung terjadi perubahan yang luar biasa dalam masa ubi baik dari aspek perubahan 
fisik, kimiawi, dan mikrobiologis serta inderawi. Beberapa informasi mengatakan bahwa 
selama proses fermentasi berlangsung tumbuh berbagai spesies mikrobia antara lain 
Carinebacterium manihot, Geotrichum candidum, Aspergillus sp, Syncephalastrum sp, 
Leuconostop sp, Alcaligenus sp, Lactobacillus sp, Streptococcus, Aacinotobacter dan 
Bacillus sp. Semua mikrobia tersebut berperan dalam melakukan perubahan pada masa ubi 
dan medianya (air rendaman) (Kyimaro et al,. 2000) 

Tepung mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung terigu. 
Perbedaan kandungan nutrisi yang mendasar adalah tepung mocaf tidak mengandung zat 
gluten, yaitu zat yang hanya terdapat pada terigu. Selain itu, tepung mocaf berwarna putih, 
lembut, dan tidak berbau singkong. Tepung mocaf dikatakan sebagai proses modifikasi 
sebab pada pembuatan mocaf dilakukan proses khusus yang disebut dengan fermentasi atau 
pemeraman yang melibatkan jasa mikrobia atau enzim tertentu, sehingga selama proses 
fermentasi berlangsung terjadi perubahan yang luar biasa baik dari aspek perubahan fisik, 
kimiawi dan mikrobiologis. Kandungan protein pada tepung mocaf berkisar 1,2% dan 
kandungan protein pada tepung terigu  berkisar 8-13% (Ratnasari, 2014) 
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Komposisi gizi pada mocaf (modified cassava flour) adalah kadar Air 13%, kadar 
protein 1,0%, kadar abu 0,2%, kadar pati 85-87%, kadar serat 1,9-3,4%, kadar lemak 
0,4-0,8%. Keberadaan zat gizi pada tepung mocaf (modified cassava flour) berpeluang 
untuk dikembangkan menjadi produk lain sebagai bahan subtitusi tepung terigu, sehingga 
makanan yang berbahan baku tepung terigu dapat dikurangi atau diganti dengan 
meningkatkan pengolahan tepung mocaf (modified cassava flour), (Subagio dkk, 2008) 
 

2.3 Bahan-Bahan Nugget Ayam 

2.3.1 Daging Ayam 

Ayam merupakan ternak yang tujuan pemeliharaanya menghasilkan daging. Tipe ayam 
ini mempunyai ukuran badan yang besar dan kokoh. Timbangan badanya berat, banyak 
daging dan lemak, otot kaki sebelah belakang tebal dan produksi telur sedikit. Ayam 
pedaging merupakan salah satu jenis ayam yang sangat efektif untuk menghasilkan pedaging. 
Dalam pemeliharaan ayam pedaging, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka usaha 
tersebut harus mempunyai manajemen yang baik (Muharlein, Zakaria dan Rachmawati, 
2011). 

Saat ini masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal daging ayam broiler sebagai 
daging ayam potong biasa dikonsumsi karena kelebihan yang dimiliki seperti kandungan 
atau nilai gizi yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh, 
mudah di peroleh, dagingnya yang lebih tebal serta memiliki tekstur yang lebih lembut 
dibandingkan dengan ayam kampung dan mudah didapatkan di pasaran maupun 
supermarket dengan harga yang terjangkau. Namun selain kelebihan, daging broiler 
mempunyai kelemahan. Kandungan gizi daging ayam broiler yang cukup tinggi menjadi 
tempat yang baik untuk perkembangan mikroorganisme pembusuk yang akan menurunkan 
kualitas daging sehingga berdampak daging mudah rusak (Alwin, Wowor, Ransaleleh, 
Tamasoleng dan Komansilan, 2014) 

Daging merupakan salah satu komoditas peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani karena mengandung protein bermutu tinggi dan mampu 
memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Daging dapat diolah dalam berbagai jenis 
produk yang menarik dengan aneka bentuk dan rasa untuk tujuan memperpanjang masa 
simpan serta dapat meningkatkan nilai ekonomis tanpa mengurangi nilai gizi dari daging 
yang diolah. Salah satu hasil olahan daging adalah sosis, bakso dan nugget (Laksono, 2012).  

 

2.3.2 Tepung Tapioka 

Tapioka merupakan sumber karbohidrat dan energi yang sangat baik. Namun, bila 
dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan anak menjadi kehilangan selera terhadap 
nafsu makanan lain yang lebih bergizi. Karena itu, makanan tapioka sebaiknya dikonsumsi 
dengan makanan lain yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Pencampuran tapioka 
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bersama telur dan susu (dalam pembuatan kue), atau tapioka dengan daging dan ikan (dalam 
pembuatan bakso dan empek-empek), serta tapioka dengan irisan 36 sayuran (dalam 
pembuatan kudapan), akan sangat bermanfaat dalam perbaikan komposisi gizi produk 
olahan tapioka (Astawan, 2009). Persyaratan tepung tapioka yang bermutu baik yaitu warna 
tepungnya putih, bebas dari kotoran dan serpihan kayu, kandungan air rendah., tingkat 
kekentalan dan daya rekat tinggi (Murtiningsih dan Suyanti, 2011). 

Tepung tapioka biasa digunakan pada olahan makanan yang bertujuan sebagai  perekat, 
pengental, dan pembuat tekstur. Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi yang 
sekaligus juga sebagai bahan pengikat. Tepung tapioka adalah pati yang diperoleh dari hasil 
ekstraksi ubi kayu (Manihot utilissima), yang telah mengalami pencucian, pemarutan, 
pengendapan, dan pengeringan pati (BPPT, 2000) (Zulkarnain, 2013). (Saraswati, dkk., 2009)  
menyatakan tepung 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. 

 

2.3.3 Garam 

Garam dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu penguapan air laut dengan sinar 
matahari, penambangan batuan garam (rock salt) dan dari sumur garam (brine), garam hasil 
tambang berbeda-beda dalam komposisinya tergantung pada lokasi namun biasanya 
mengandung lebih dari 95% NaCl proses produksi garam di Indonesia pada umumnya 
dilakukan dengan metode penguapan air laut dengan bantuan sinar matahari.  

Garam dapur digunakan biasanya 2,5% dari berat daging sedangkan bumbu penyedap 
2% dari berat daging. Sebaiknya jangan menggunakan penyedap masakan monosodium 
glutamat atau yang dikenal vetsin. Sejauh ini penggunaan penyedap ini masih diperdebatkan 
dan dicurigai menjadi penyebab berbagai kelainan kesehatan, bahkan dicurigai sebagai 
timbulnya penyakit kanker (Wibowo, 2006) 

Penambahan garam pada  nugget  dapat ditujukan sebagai bahan pengawet dan 
pemberi rasa. Pemberian garam pada pembuatan  nugget  sebaiknya tidak lebih dari 4% 
dari total berat adonan atau keseluruhan bahan. Pemberian garam  lebih dari 4% dapat 
menyebabkan rasa asin yang terlalu berlebih (Kismiyati, 2011). 

 

2.3.4 Bawang Putih 

Bawang putih jenis tanaman berbentuk umbi yang bewarna putih atau kuning yang 
dikenal masyarakat sebagai bumbu dasar masakan, bawang putih memiliki kandungan 
kolesterol yang rendah dan kallium, vitamin C maupun B6, fosfor atau seng yang tinggi.  

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari jenis umbi. Bawang putih 
merupakan salah satu bahan penyedap yang dapat meningkatkan rasa, penambah aroma,  
serta sebagai bahan pengawet alami (Aryati, 2016). Bawang putih merupakan bahan alami 
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yang biasanya ditambahkan ke dalam bahan makanan atau produk sehingga diperoleh aroma 
yang khas guna meningkatkan selera makan. Bau khas pada bawang putih berasal dari 
minyak volatile yang mengandung komponen sulfur. Selain itu bawang putih mengandung 
protein, lemak, vitamin B dan vitamin C serta mineral (kalsium, fosfat, besi dan belerang), 
(Muchtadi, 2010).  

 

2.3.5 Merica atau Lada 

Merica atau lada (paper ningrum) adalah bahan yang sering ditambahkan dalam bahan 
pangan. Tujuan penambahan merica adalah sebagai penyedap masakan dan memperpanjang 
daya awet makanan. Merica sangat digemari karena memiliki dua sifat penting yaitu rasa 
pedas dan aroma khas, rasa pedas merica disebabkan oleh adanya zat piperin dan piperanim 
serta chavicia yang merupakan persenyawaan dari piperin dengan alkaloida (Rismunandar 
dan Riski, 2003) 

Rempah-rempah merupakan bumbu utama yang menyebabkan cita rasa masakan 
menjadi lezat dan nikmat. Tanpa adanya rempah-rempah maka masakan akan terasa hambar. 
Kemampuan seseorang untuk mengenali fungsi dan manfaat rempah-rempah akan memberi 
pengaruh terhadap pemberian takaran berbagai bumbu dan resep masakan yang diinginkan. 
Rempah-rempah dapur  masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda, baik  
dari segi aroma, rasa dan sebagainya (Kusnandar, 2010). 

 

2.3.6 Telur 

Telur dapat menambah warna, rasa dan juga dapat membuat produk lebih mengembang. 
Putih telur bersifat sebagai pengikat dan pengeras sedangkan kuning telur bersifat sebagai 
pengempuk (Farida, Pada, Yulastri, dan Yusuf, 2008) 
 Putih telur adalah cairan putih (albumin atau glair/glaire) yang terkandung di dalam 
sebuah telur. Putih telur terdiri 10% protein terlarut di air. Putih telur memiliki kemampuan 
untuk mengikat secara kuat dan mengurangi kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri (Anonymous, 2011). 
  

2.3.7 Tepung Roti (Panir) 

Tepung roti atau tepung panir adalah sejenis tepung yang dibuat dari roti kering yang 
ditumbuk halus. Tepung ini gunannya untuk memberikan makanan memiliki lapisan luar 
yang renyah. Tepung roti biasa digunakan untuk membuat kroket, risoles, nugget ataupun 
lainnya. Tepung roti digunakan sebagai bahan pelapis untuk memperbaiki tekstur nugget. 
Pelapisan (coating) merupakan proses yang dilakukan sebelum proses penggorengan. Bahan 
yang digunakan untuk pelapisan adalah putih telur dan tepung roti yang berfungsi untuk 
memberikan tekstur yang agak kasar pada produk akhir (Utiarahman, Harmain dan Yusuf, 
2013). 
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2.3.8 Air Es 
Air es penting untuk adonan yang baik dan dapat mempertahankan temperatur selama 

proses pendinginan, dan juga dapat untuk mempercepat melarutkan garam. Penggilingan 
daging sebaiknya diusahakan pada suhu di bawah 15 derajat celcius. Caranya dengan 
menambahkan es pada saat penggilingan daging. Pendinginan ini bertujuan untuk mencegah 
denaturasi protein aktomiosin karena panas. Pada proses penggilingan daging terjadi 
gesekan-gesekan yang menimbulakn panas (Dhevina, 2014).  

Penambahan air es bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikan secara 
merata keseluruhan permukaan daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, 
membantu pembentukan emulsi ekstraksi serta mempertahankan mutu adonan karena 
pengaruh peningkatan suhu akibat proses pemasakan mekanik selama penghancuran dan 
pencampuran (Muchtadi, 2010). 
 

2.3 Bahan Pengikat 

Bahan pengikat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan dapat 
meningkatkan emulsifikasi lemak dibandingkan dengan bahan pengisi. Bahan pengikat 
dalam adonan emulsi dapat berfungsi sebagai bahan pengemulsi. Bahan pengikat juga 
berfungsi mengurangi penyusutan pada waktu pengolahan dan meningkatkan daya ikat air. 

Bahan pengikat adalah suatu bahan yang dapat membuat struktur baru atau 
memperbaiki struktur dari proses pengolahan bahan pangan menjadi dalam bentuk suatu 
olahan pangan. Bahan pengikat memiliki kegunaan dalam pembuatan nugget yang bertujuan 
untuk meningkatkan daya ikat air terhadap produk olahan daging yang diberikan air saat 
pengolahan maupun air daging yang keluar, bahkan dengan penambahan pengikat dapat 
mengurangi pengerutan selama pemasakan terutama panas yang tinggi dan meningkatkan 
stabilitas emulsi. Bahan pengikat juga dapat meningkatkan flavor dan meningkatkan 
karakteristik dari produk, selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi dengan 
penambahan bahan pengikat dan mengurangi bahan utama (Suprayogi, 2010) 

 

2.4 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi merupakan sumber pati, bahan pengisi ditambahkan dalam produk 
restrukturisasi untuk menambah bobot produk dengan mensubstitusikan sebagian daging 
sehingga biaya dapat ditekan. Fungsi lain dari bahan pengisi untuk membantu meningkatkan 
volume produk. Bahan pengisi adalah material bukan daging yang ditambahkan kepada 
produk olahan daging seperti nugget, kegunaannya adalah meningkatkan daya ikat air 
produk daging, mengurangi pengerutan selama pemasakan, meningkatkan flavor, 
meningkatkan karakteristik irisan produk, mengurangi biaya formulasi. 

Bahan pengisi antara lain adalah bermacam tepung yang umumnya mempunyai lemak 
dalam jumlah relatif tinggi dan protein dalam jumlah relatif rendah. Tepung tersebut antara 
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lain tepung jagung atau maizena, tepung beras, tepung terigu dan tepung sagu, (Nurzainah 
dan Namida, 2005). Pati yang ditambahkan dalam pembuatan nugget bertujuan agar nugget 
memiliki sifat fisik dan kimia yang lebih daripada bermaksud agar dapat menekan biaya 
produksi dan meningkatkan kualitas dari produk olahan daging (Gumelar, 2011). Bahan 
pengisi yang berfungsi sebagai penstabil emulsi, meningkatkan daya ikat air, memperkecil 
penyusutan, menambahkan berat produk dan menekan biaya (Meitta, Rosyidi dan 
Widyastuti, 2000). 
 

2.5 Pengukusan 

Pengukusan adalah proses pemanasan yang sering diterapkan pada sistem jaringan 
sebelum pembekuan, pengeringan ataupun pengalengan. Pengukusan berfungsi untuk 
menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan perubahan warna, cita rasa atau nilai gizi 
yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Tujuan utama pengukusan adalah mengurangi 
kadar air dalam bahan baku sehingga tekstur menjadi kompak, dalam pembuatan nugget 
ayam dilakukan pemanasan melalui pengukusan yang dapat menginduksi protein sehingga 
mengalami denaturasi yang menyebabkan strukturnya membuka dan mengembalikan 
sebagian lipatannya membentuk jaringan yang berbeda dengan struktur protein semula, yaitu 
jaringan tiga dimensi (Meitta. dkk, 2000). 

Pengukusan dapat menyebabkan terjadinya pengembangan granula-granula pati yang 
biasa disebut dengan gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan peristiwa pengembangan granula 
pati sehingga granula tersebut tidak dapat kembali seperti keadaan semula. Mekanisasi 
gelatinisasi diawali oleh granula pati yang akan menyerap air dan akan memecah kristal 
amilosa serta akan memutuskan ikatan-ikatan struktur heliks dari molekul tersebut. 
Penambahan air dan pemanasan akan menyebabkan amilosa berdifusi keluar granula, 
sehingga granula tersebut hanya mengandung sebagian amilopektin dan akan pecah 
membentuk suatu matriks dengan amilosa yang disebut dengan gel (Permadi, Mulyani dan 
Hintono, 2012). 

Apabila dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia untuk makanan yang diolah, 
kadar protein nugget ayam pada penelitian ini masih memenuhi syarat mutu karena 
semuanya memiliki nilai kadar protein diatas 12,00%. Persyaratan mutu nugget ayam 
menurut SNI 01-6683-2002 yaitu memiliki kadar protein minimal 12,0%. (Badan 
Standarisasi Nasional, 2002). 
 

2.6 Kualitas Kimia Nugget 

2.6.1 Kadar Protein 

Protein secara kimiawi adalah molekul yang kompleks terdiri dari rantai asam-asam 
amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Protein mudah sekali 
mengalami perubahan saat terjadi proses pemanasan. Protein pada daging umumnya adalah 
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protein yang berbentuk globular, protein ini mudah rusak karena pengaruh suhu, apabila 
ditambahkan garam mudah mengalami denaturasi (Soeparno, 2005). Protein larut dalam 
larutan garam dan larutan asam encer serta mudah terdenaturasi oleh pengaruh suhu, 
konsentrasi garam, pelarut asam dan basa (Winarno, 2004). 
 

2.6.2 Kadar Lemak 

Lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan lipida, jenis lemak 
dalam bahan pangan terdiri dari lemak jenuh yang banyak mengandung asam lemak tanpa 
ikatan rangkap dan lemak tidak jenuh yang banyak mengandung asam lemak berikatan 
rangkap. Kedua jenis lemak ini keberadaannya hampir selalu diikuti dengan senyawa sterol 
yang disebut kolesterol (Legowo dan Nurwantoro, 2004). Komposisi daging dengan olahan 
pengerigan, pemanasan dan pemasakan akan tetap berada dalam kondisi yang proposional, 
dimana kandungan lemak yang lebih tinggi akan direfleksikan dengan kandungan protein 
yang lebih rendah.  

Kandungan lemak yang rendah akan direfleksikan dengan kandungan protein yang 
lebih tinggi. Kadar lemak dalam bahan pangan perlu diperhatikan karena kadar lemak yang 
berlebih dapat berakibat buruk dalam kesehatan (Soeparno, 2011). Bahwa kadar lemak 
nugget berbeda nyata disebabkan oleh minyak terserap selama proses penggorengan dan 
kandungan lemak yang terkandung dalam tepung tempe yang ditambahkan dalam nugget. 
Kadar lemak yang dihasilkan pada nugget kelinci dengan penambahan tepung tempe yaitu 
13,42% sampai 16,25% (Alfisanti, 2010) 

 

2.6.3 Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan 
makanan, seperti rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk 
mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan 
berguna untuk  membantu metabolisme lemak dan protein (Winarno, 2004) 

Kandungan karbohidrat (pati) berfungsi untuk mengikat air dan tidak mengemulsikan 
lemak. Pati terdiri atas dua fraksi yaitu fraksi terlarut (amilosa) dan fraksi tidak terlarut 
(amilopektin). Proporsi dan kandungan amilosa dan amilopektin dalam pati berperan dalam 
membentuk produk olahan (Usmiati dan Komariyah, 2007). Sugiato dan Ari (2006) 
menyatakan bahwa kadar karbohidrat tercena dipengaruhi komponen gizi lain, semakin 
tinggi kadar komponen gizi lain maka kadar karbohidrat tercena akan semakin rendah. 
 

2.6.4 Kadar Abu 

Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Pengabuan 
suatu proses pemanasan bahan dengan suhu sangat tinggi selama beberapa waktu sehingga 
bahan akan habis terbakar dan hanya tersisa zat anorganik berwarna putih keabu-abuan yang 
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disebut abu. Kandungan abu dan komposisinya bergantung pada macam bahan dan cara 
pengabuan yang digunakan. Kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral 
dalam bahan tersebut. Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang 
terkandung dalam bahan. Penentuan kadar mineral bahan secara asli sangatlah sulit sehingga 
perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran atas garam mineral bahan 
tersebut. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya 
suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta dijadikan parameter 
nilai gizi bahan makanan (Krisno dkk, 2001).   

Pengabuan ini menggunakan panas. Biasanya digunakan dalam analisis kadar abu . 
Metode pengabuan cara kering banyak dilakuakan untuk analisis kadar abu. Caranya adalah 
dengan mendestruksi komponen organik contoh dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur 
(furnace) pengabuan, tanpa terjadi nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan 
dan berat tetap (konstan) tercapai. Oksigen yang terdapat di dalam udara bertindak sebagai 
oksidator. Oksidasi komponen organik dilakukan pada suhu tinggi 500-6000 (Fauzi, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


