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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging Ayam merupakan salah satu bahan makanan pokok berserat yang dikonsumsi 

hampir seluruh masyarakat. Ayam dikenal sebagai unggas yang daging maupun telurnya 

digemari oleh masyarakat. Selain harganya relatif murah dibanding jenis daging lainnya dan 

sesuai dengan selera masyarakat serta daging ayam merupakan sumber protein yang baik, 

karena mengandung asam amino essensial yang lengkap dan dalam perbandingan jumlah 

yang baik. Daging Ayam dapat dijadikan produk antara lain sosis, burger, pizza, hotdog, 

corned dan nugget. 

Nugget merupakan salah satu produk yang berasal dari olahan daging giling yang 

digemari banyak orang. Nugget 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.  

Mocaf (modified cassava flour) adalah tepung yang dibuat dari ubi kayu (Singkong) 

yang difermentasi menggunakan mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL). 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.   

Mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung tapioka. Perbedaan 

kandungan nutrisi yang mendasar adalah 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 tapioka berkisar 0,13%.  

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui presentase kadar protein, 

kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar abu. Nugget daging ayam dengan menggunakan 

mocaf (modified cassava flour), dengan tujuan diberi perlakuan yaitu membedakan 

perbedaan presentase pemberian mocaf pada nugget ayam sehingga akan memenuhi 

prasyarat pembuatan nugget dari SNI.01-6683-2002 (BSN, 2002). Selain itu diharapkan 
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penggunaan daging ayam dan penambahan mocaf (modified cassava flour) ini dapat 

meningkatkan nilai gizi pada produk nugget. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berapa persentase terbaik substitusi mocaf 

(Modified cassava flour) yang tepat untuk pembuatan nugget ayam yang ditinjau dari kadar 

protein, kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar abu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase terbaik substitusi mocaf 

(Modified cassava flour) yang tepat pada nugget ayam yang ditinjau dari kadar protein, 

kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar abu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga mahasiswa 

mengetahui pengaruh penggunaan daging ayam dan mocaf (Modified cassava flour) 

pada produk olahan nugget ayam, yang dapat dijadikan produk olahan yang baik 

dan bisa diterima oleh konsumen. 

2. Sebagai bahan informasi bagi kalangan praktisi, peneliti, mahasiswa, industri 

pangan dan pengolahan pangan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging Ayam merupakan salah satu bahan makanan pokok berserat yang dikonsumsi 

hampir seluruh masyarakat. Ayam dikenal sebagai unggas yang daging maupun telurnya 

digemari oleh masyarakat. Selain harganya relatif murah dibanding jenis daging lainnya dan 

sesuai dengan selera masyarakat serta daging ayam merupakan sumber protein yang baik, 

karena mengandung asam amino essensial yang lengkap dan dalam perbandingan jumlah 

yang baik. Daging ayam merupakan salah satu jenis pangan sumber protein yang biasa 

digunakan dalam pembuatan nugget, semakin segar daging semakin bagus mutu nugget 

yang dihasilkan. Daging ayam 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).  



3 

 

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 ( Kasih, 2012) 

Nugget merupakan salah satu produk pangan olahan dari daging saat ini dikenal baik 

oleh masyarakat. Nugget 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. 

Mocaf merupakan produk tepung yang dibuat dari ubi kayu (Singkong) yang difermentasi 

menggunakan mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL). Keunggulan pada mocaf (modified 

cassava flour) yaitu kandungan serat terlarut (soluble fiber) lebih tinggi dari pada tepung 

gaplek, kandungan mineral (kalsium) lebih tinggi 58%, dibanding padi 6% dan gandum 16%, 

oligasakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolis, mempunyai daya kembang setara 

dengan gandum tipe II (kadar protein menengah), daya cerna lebih tinggi dibandingan 

tepung gaplek. 

 Mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung tapioka. Selain itu, 

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 mocaf berkisar 

1,2% dan kandungan protein pada tepung tapioka berkisar 0,13%. (Ratnasari, 2014). 

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, Windrati, Witono, dan Fahmi, 

2008).  

 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. Persyaratan tepung tapioka yang bermutu baik yaitu 
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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. Adapun diagram alur proses pembuatan nugget substitusi 

mocaf (modified cassava flour) dapat dilihat secara terperinci pada Gambar. 1  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Mocaf (Modified cassava flour) 

Keunggulan pada mocaf yaitu 

kandungan serat terlarut (soluble fiber) 

lebih tinggi dari pada tepung gaplek, 

kandungan mineral (kalsium) lebih 

tinggi 58%, dibanding padi 6% dan 

gandum 16%, mempunyai daya 

kembang setara dengan gandum tipe II 

(kadar protein menengah), daya cerna 

lebih tinggi dibandingan tepung gaplek. 

 

komposisi gizi pada mocaf 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% (Subagio dkk, 2008) 

Dapat menjadi bahan 

Pengganti dalam pembuatan nugget 

Nugget ayam dengan subtitusi mocaf 

(modified cassava flour) 

Analisis : 

Kadar Lemak, Protein, Karbohidrat dan Abu 

NUGGET AYAM 

Tepung Tapioka 

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. 

 

 

Proses pembuatan pati 

tapioka pencucian, 

pengupasan, pemarutan, 

ekstraksi,penyaringan  

halus, separasi, pembasuhan  

dan pengeringan. 

proses pembuatan mocaf meliputi 

tahap-tahap penimbangan, pengupasan, 

pemotongan, perendaman (Fermentasi), 

dan pengeringan 

Daging Ayam 

Memiliki sumber protein yang 

baik, mengandung Asam amino 

essensial yang lengkap dan 

dalam perbandingan jumlah 

yang baik. (Laksono, 2012). 

 

Dagingnya lebih tebal serta 

memiliki tekstur yang lebih 

lembut dibandingkan 

dengan ayam kampung 

 

Filler Binder 

Diversifikasi menjadi 

produk yang disukai 

masyarakat.  
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1.6 Hipotesis  

 Subtitusi mocaf (Modified cassava flour) terhadap tepung tapioka diduga berpengaruh 

terhadap kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar abu nugget ayam. 
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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 500-600
0
 (Fauzi, 2006) 
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    BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai September 2017. Untuk 

preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. Pengujian kadar protein, lemak, abu dan karbohidrat 

dilakukan di Laboratorium Analisa Teknologi Pangan di Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2 Materi Penelitian 

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

ayam fillet, yang sudah dipisahkan dari tulangnya sehingga hanya tersisa bagian empuk 

daging, yang diperoleh dari pasar Blimbing, Malang. Daging yang digunakan harus daging 

ayam yang segar. Mocaf (Modified Cassava Flour) adalah produk tepung yang dibuat dari 

ubi kayu yang diproses secara fermentasi merupakan bahan penunjang dari pembuatan 

nugget ayam diperoleh dari Desa Jetis Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemesanan 

mocaf dilakukan 2 minggu sebelum penelitian dilaksanakan. 

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

lada atau merica, air es, telur dan tepung roti dan diperoleh dari pasar Blimbing Malang. 

Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan nugget ayam antara lain yaitu sendok, 

blender, wajan, panci (alat pengukus), kompor, penggiling daging, baskom, pisau, kertas 

label, timbangan digital, dan alat memasak lainnya.  

Alat yang digunakan untuk analisa uji protein yaitu labu Kjedahl, uji lemak 

menggunakan ekstraksi Soxhlet, uji karbohidrat (by difference) dan uji Abu menggunakan 

oven/tanur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 3 ulangan, 

perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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PO =  Tepung tapioka 100%  +  Mocaf 0% 

P1  =  Tepung tapioka 75%   +  Mocaf 25% 

P2  =  Tepung tapioka 50%   +  Mocaf 50% 

P3  =  Tepung tapioka 25%   +  Mocaf 75% 

P4  =  Tepung tapioka 0%    +  Mocaf 100% 

Data tabulasi perlakukan dan ulangan yang dicobakan disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data tabulasi perlakuan dan ulangan 

Perlakuan U1 U2 U3 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

P0U1 

P1U1 

P2U1 

P3U1 

P4U1 

P0U2 

P1U2 

P2U2 

P3U2 

P4U2 

P0U3 

P1U3 

P2U3 

P3U3 

P4U3 

 

3.3.2 Formulasi Pembuatan Nugget 

Pembuatan nugget ayam terdiri dari komposisi bahan yaitu daging ayam, mocaf 

(Modified Cassava Flour) (0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% sebagai substitusi terhadap 

tepung tapioka), dan beberapa bahan lainnya dari adonan. Formulasi adonan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Formulasi Pembuatan Nugget Ayam dalam 100% 

Bahan 
Perlakuan (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging ayam 

Tepung Tapioka 

Tepung Mocaf 

Bawang Putih 

Merica/Lada 

Garam 

Air es 

66,67 

16,67 

0 

1,6 

0,53 

1,33 

13,2 

66,67 

12,5 

4,17 

1,6 

0,53 

1,33 

13,2 

66,67 

8,34 

8,34 

1,6 

0,53 

1,33 

13,2 

66,67 

4,17 

12,5 

1,6 

0,53 

1,33 

13,2 

66,67 

0 

16,67 

1,6 

0,53 

1,33 

13,2 

Jumlah 100 100 100 100 100 
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3.3.3 Prosedur Pembuatan Nugget 

Diagram alir pembuatan nugget ayam dapat dilihat pada Gambar. 2 prosedur 

pembuatan nugget daging ayam yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut :  

1. Daging ayam dipisahkan dari tulang dan kulit, kemudian dibersihkan dan 

dipotong kecil-kecil, 

2. Daging digiling menggunakan blender dengan ditambahkan es batu atau air es 

3. Ditambahkan bahan pengisi yaitu mocaf (Modified Cassava Flour) dengan 

konsentrasi 0% (P0), 25% (P1), 50% (P2), 75% (P3), 100% (P4), tepung tapioka, 

garam, bawang putih, dan merica. 

4. Adonan diletakkan diatas loyang yang telah dilapisi dengan aluminium foil,  

5. Dikukus pada suhu 70
0
C selama 50 menit, 

6. Didinginkan pada suhu ruang + 27
0
C, 

7. Dipotong kemudian dilakukan pelapisan dengan menggunakan telur dan dilumuri 

tepung roti 

8. Digoreng pada suhu 170
0
C selama 2 menit, 

9. Nugget daging ayam goreng. 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan nugget daging ayam dengan substitusi mocaf  

  (modified cassava flour) menurut (Evanuarini, 2010) yang telah dimodifikasi. 

 

 

 

Daging ayam giling  

Nugget ayam goreng  

Penggorengan (suhu 170
0
C, 

selama 2 menit ) 

1. Uji Kadar Protein 

2. Uji Kadar Lemak  

3. Uji Kadar Karbohidrat  

4. Uji Kadar Abu  

 

Pelapisan menggunakan 

putih telur dan tepung roti  

Ditambahkan bawang putih 

0,6%, merica 0,4%, garam 1%, 

tepung tapioka 5% dari berat total 

adonan serta ditambahkan tepung 

mocaf sesuai perlakuan (0%, 

25%, 50%, 75%, dan 100%) dari 

berat daging ayam. 

Pendinginan pada 

ruangan+27
0
C 

pengirisan 

Penggilingan daging  

Nugget ayam kukus 

Pengukusan (suhu 70
0
C, 

selama 50 menit ) 

Pencetakan adonan  

Daging ayam 

Pemotongan kecil-kecil  
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas kimia nugget ayam dengan 

penambahan tepung mocaf (modified cassava flour) yang meliputi: 

a. Prosedur Uji Kadar Protein menggunakan metode Kjedahl sumber (SNI 

01-2973-1992), dapat dilihat pada Lampiran 1.  

b. Prosedur Uji Kadar Lemak menggunakan metode Soxhlet dari sumber AOAC 

(2002), dapat dilihat pada Lampiran 2. 

c. Prosedur Uji Kadar Karbohidrat menggunakan (by difference) sumber Winarno, 

(1986), dapat dilihat pada Lampiran 3.  

d. Prosedur Uji Kadar Abu menggunakan metode oven/tanur (SNI 01-2973-1992) 

sumber (Christiana dkk., 2000), dapat dilihat pada Lampiran 4.  

 

3.5 Analisi Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila terdapat 

perbedaan untuk mengetahui adanya pengaruh nyata atau tidak terhadap perlakuan. Apabila 

ada pengaruh nyata, maka untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).  
 

3.6 Batasan Istilah 

Nugget                       : Salah satu produk pangan cepat saji yang saat ini 

dikenal baik oleh masyarakat. Seperti sosis, burger, 

pizza, hotdog dan corned, nugget telah menjadi salah 

satu pilihan masyarakat sebagai produk pangan yang 

praktis.   

Restructured meat              : Teknik pengolahan daging yang memanfaatkan 

potongan daging yang relatifkecil dan tidak beraturan, 

kemudian direkatkan kembali menjadi suatu produk 

olahan. 

Mocaf (Modified Cassafa Flour) : Tepung yang dibuat dari ubi kayu (Singkong) yang 

difermentasi menggunakan mikroba Bakteri Asam 

Laktat (BAL). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian adalah daging ayam dan Mocaf (Modified 

cassava flour). Hasil pengujian subtitusi mocaf pada nugget ayam terhadap Kadar Protein, 

Kadar Lemak, Kadar Abu, dan Kadar Karbohidrat di Laboratorium Analisa Teknologi 

Pangan di FakultasTeknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.   

 

4.2 Pengaruh Substitusi Tepung Mocaf Terhadap Kadar Protein Nugget Ayam 

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung Mocaf (Modifiad Cassava 

Flour) dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar 

protein nugget ayam (Lampiran 5). Nilai rataan kadar protein dengan substitusi mocaf 

disajikan pada Tabel. 4  

 

Tabel 4. Nilai rataan kadar protein nugget ayam dengan substitusi Mocaf 

Perlakuan   Kadar Protein (%) 

P0 10,60±1,58 

P1 10,55±0,45 

P2 10,99±1,32 

P3 10,57±0,60 

P4 10,88±0,71 

Keterangan : Hasil analisis ragam pengujian dengan perlakuan subtitusi tepung tapioka  

dengan mocaf tidak berpengaruh nyata P > 0,05  

 

 Nilai rataan kadar protein berkisar antara 10,55% sampai 10,99%. Nilai rataan kadar 

protein tertinggi cenderung diperoleh dari perlakuan nugget ayam dengan substitusi mocaf 

50% (P2) dan nilai terendah diperoleh dari perlakuan dengan subtitusi mocaf 25% (P1). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi mocaf tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap kadar protein nugget ayam dimana dengan penambahan mocaf lebih cenderung 

naik karena semakin banyak mocaf yang disubstitusikan terhadap tepung tapioka. Tepung 

tapioka memiliki kandungan terbesar dalam tapioka adalah pati (Rachmawati dkk, 2016), 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan bahan yang berkadar protein dapat 

meningkatkan kadar protein bahan pangan. Menurut (Buckle, et al. 2009), kadar protein 

dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak, dimana terdapat hubungan terbaik antara 

protein dan kadar air. Semakin tinggi kadar protein maka semakin rendah kadar airnya. 

Selain itu kadar protein yang semakin tinggi akan meningkatkan daya ikat air nugget 

semakin kuat, hal ini menunjukkan bahwa denaturasi protein yang terjadi didalam nugget 

semakin rendah pula. Daya ikat air juga berkaitan dengan kadar lemak nugget hal ini 
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disebabkan karena proses interaksi antara protein dengan molekul air akan melemah adanya 

kompetisi ikatan dengan lemak. Miwada, Lindawati, Hartawan, Sutami, Wijana dan Arina 

(2010). (Normasari, 2010) menyatakan kandungan protein bersifat hidrofilik, yaitu 

mempunyai daya serap air yang tinggi, sehingga jika kadar protein semakin tinggi maka 

memungkinkan kadar air juga tinggi. (Hanifa, Hintono, dan Y. Pramono, 2013) hasil 

perhitungan kadar protein nugget ayam yang diberiakn menunjukkan perbedaan yang 

signifikan untuk berbagai variasi tepung dengan konsentrasi yang berbeda.  

 

4.3 Pengaruh Substitusi Mocaf Terhadap Kadar Lemak Nugget Ayam 

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung Mocaf (Modifiad Cassava 

Flour) dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar 

lemak nugget ayam (Lampiran 6). Nilai rataan kadar protein dengan substitusi mocaf 

disajikan pada Tabel. 5 

 

Tabel 5. Nilai rataan kadar lemak nugget ayam dengan substitusi Mocaf 

Perlakuan Kadar Lemak (%) 

P0 11,88±1,84 

P1 11,69±1,94 

P2 10,40±0,62 

P3 10,94±0,59 

P4 11,06±1,30 

Keterangan : Hasil analisis ragam pengujian dengan perlakuan subtitusi tepung tapioka 

dengan mocaf menyatakan tidak berpengaruh nyata P >0,05  

 

 Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar lemak yang diperoleh berkisar antara 

10,40% sampai 11,88%. Kadar lemak tertinggi cenderung diperoleh dari perlakuan nugget 

ayam tanpa substitusi mocaf (P0), sedangkan kadar lemak terendah diperoleh dari perlakuan 

nugget ayam dengan subtitusi mocaf 50% (P2).   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi mocaf tidak berpengaruh nyata terhadap 

kadar lemak nugget ayam karena semakin rendah presentase substitusi tepung mocaf 

dibandingkan dengan tepung tapioka. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mocaf 

sebagai substitusi tepung tapioka sebagai filler dalam pembuatan nugget ayam. Lemak 

dalam suatu makanan berperan dalam pembentuk cita rasa karena lemak menghasilkan rasa 

gurih Suryaningrum et al. (2010) menambahkan bahwa cita rasa makanan dipengaruhi oleh 

komponen-komponen yang terdapat di dalam makanan seperti protein, lemak, dan 

karbohidrat yang menyusunnya. Proses fermentasi yang dilakukan pada mocaf, bakteri asam 

laktat tidak dapat mendagradasi lemak. Kusumanto (2009) menyatakan bahwa, mikroba 

yang tumbuh selama fermentasi adalah bakteri asam laktat yang menghasilkan enzim 

pektinolitik dan selulolitik yang menghancurkan dinding sel ubi kayu sehingga terjadi 
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liberasi granula pati. Enzim-enzim yang dihasilkan juga memecah pati menjadi gula 

sederhana dan asam laktat. Bakteri yang tumbuh selama fermentasi tidak menghasilkan 

enzim-enzim pemecah lemak sehingga adanya proses fermentasi tidak berpengaruh terhadap 

pengurangan kadar lemak dari ubi kayu.  

 Proses pengoalahan sebelum menjadi nugget dilakukan pengukusan terlebih dahulu 

setelah itu dilakukan penggorengan dengan minyak. Selama proses penggorengan 

berlangsung sebagian minyak masuk ke bagian luar dan bagian tengah nugget dan mengisi 

ruan kosong yang awalnya diisi oleh air. Semakin tebal lapisan tengah maka semakin 

banyak minyak yang diserap (Ishak, Saleh, Rachman, 2014) menambahkan bahwa selama 

proses penggorengan berlangsung sebagian minyak masuk ke bagian luar dan bagian tengah 

nugget dan mengisi ruang kosong yang awalnya diisi oleh air (Nurmalia, 2011) menyatakan 

bahwa ketika menggoreng kadar air yang terdapat dalam nugget akan menguap oleh titk 

didih minyak lebih tinggi dari pada air sehingga nugget menjadi kering. Kadar lemak 

memiliki peranan penting dalam sifat organoleptik yaitu pada aroma nugget ayam karena 

dapat memperbaiki cita rasa, hal ini sesuai dengan pendapat (Winarno, 2004) yang 

menyatakan bahwa lemak sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan 

karbohidrat dan protein, menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa.  

 

4.4 Pengaruh Substitusi Mocaf Terhadap Kadar Abu Nugget Ayam 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung Mocaf (Modifiad Cassava 

Flour) dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar 

abu nugget ayam (Lampiran 7). Nilai rataan kadar abu dengan substitusi mocaf disajikan 

pada Tabel. 6 

 

Tabel 6. Nilai rataan kadar abu nugget ayam dengan substitusi Mocaf 

Perlakuan Kadar Abu (%) 

P0 1,71±0,94 

P1 1,77±0,87 

P2 2,00±0,98 

P3 1,82±0,91 

P4 1,79±0,95 

Keterangan: Hasil analisis ragam pengujian dengan perlakuan substitusi tepung tapioka 

dengan mocaf menyatakan tidak berpengaruh nyata P >0,05  

 

Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar karbohidrat yang diperoleh berkisar 

antara 1,71% sampai 2,00%. Kadar abu tertinggi diperoleh dari perlakuan nugget ayam 

dengan subtitusi mocaf 50% (P2), sedangkan kadar abu terendah diperoleh dari perlakuan 

nugget ayam tanpa subtitusi mocaf (P0). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi 

mocaf tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu nugget ayam dimana semakin tinggi 
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presentase penambahan tepung mocaf cenderung naik dibandingkan tepung tapioka. Hal ini  

menunjukkan bahwa penggunaan mocaf sebagai substitusi tepung tapioka sebagai filler 

dalam pembuatan nugget ayam. 

Abu merupakan zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Pengabuan 

merupakan suatu proes pemanasan bahan dengan suhu sangat tinggi selama beberapa waktu 

sehingga bahan akan habis terbakar dan hanya tersisa zat anorganik bewarna putih 

keabu-abuan yang disebut abu. Penentuan abu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan serta 

dijadikan parameter nilai gizi makanan (Montolalu, Loontaan, Sakul dan Mirah, 2013). 

Krisno (2001) menambahkan bahwa 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, pada subtitusi mocaf yang ditambahkan 

pada nugget ayam, pada penelitian ini kadar abu dari mocaf dan tepung tapioka yang 

memiliki kesamaan bahan baku yaitu dari singkong. Wahjuningsih (1990) menyatakan 

bahwa ubi kayu mengandung mineral yang berupa kalsium 84 mg, fosfor 125 mg, dan zat 

besi 1 mg. Penambahan bahan-bahan lain dalam proses pembuatan mocaf juga berpengaruh 

terhadap kadar abu. Penambahan bahan lain dapat memperbanyak abu yang nantinya akan 

memberikan pengaruh terhadap hasil akhir bahan.  

 

4.5 Pengaruh Substitusi Mocaf Terhadap Kadar Karbohidrat Nugget Ayam 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung Mocaf (Modifiad Cassava 

Flour) dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar 

abu nugget ayam (Lampiran 8). Nilai rataan kadar abu dengan substitusi mocaf disajikan 

pada Tabel. 7 

 

Tabel 7. Nilai rataan kadar karbohidrat nugget ayam dengan substitusi Mocaf 

Perlakuan Kadar Karbohidrat (%) 

P0 25,20±1,02 

P1 26,21±1,29 

P2 25,16±1,13 

P3 26,49±2,70 

P4 24,94±1,05 

Keterangan : Hasil analisis ragam pengujian dengan perlakuan substitusi tepung tapioka 

dengan mocaf menyatakan tidak berpengaruh nyata P >0,05  

 

Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar karbohidrat yang diperoleh berkisar 

antara 24,94% samapai 26,49%. Kadar karbohidrat tertinggi cenderung diperoleh dari 

perlakuan nugget ayam dengan subtitusi mocaf 75% (P3), sedangkan kadar karbohidrat 

terendah diperoleh dari perlakuan nugget ayam subtitusi mocaf 100% (P4). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa substitusi mocaf tidak berpengaruh nyata terhadap kadar karbohidrat 

nugget ayam dimana penambahan tepung mocaf kadar karbohidrat cenderung semakin turun 

dibandingkan dengan tepung tapioka. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mocaf 

sebagai substitusi tepung tapioka sebagai filler dalam pembuatan nugget ayam. 

Kadar karbohidrat pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode 

carbohydrate by difference pada metode ini kadar karbohidrat diketahui bukan melalui 

analisa tetapi melalui perhitungan. Hasil perhitungan dipengaruhi oleh besarnya nilai 

komponen gizi yang lain. Sugito dan Hayati (2006) menyatakan bahwa kadar karbohidrat 

dipengaruhi komponen gizi lain, semakin tinggi kadar komponen gizi lain maka kadar 

karbohidrat akan semakin rendah, sebaliknya semakin rendah kadar komponen gizi lain 

maka kadar karbohidrat akan semakin tinggi.  

Kandungan karbohidrat pada tepung berupa fraksi amilosa yang memberikan sifat keras, 

sedangkan amilopektin memberikan sifat lengket. Sifat amilosa dan amilopektin bila 

dimasukkan dalam air, granula patinya akan menyerap dan membengkak (Herawati, 2010) 

menyatakan bahwa selain itu amilosa juga memiliki efek baik bagi saluran pencernaan dan 

metabolisme tubuh yaitu sebagai bahan fortifikasi serat, penurunan kalori dan oksidasi 

lemak (Purnomo, 2012) menambahkan serat tercena disamping bermanfaat dalam 

penurunan kolesterol dalam tubuh bila ditambahkan kedalam daging olahan dapat merubah 

tekstur serta flavor yang netral oleh peningkatan kemampuan mengikat air. Anonimous 

(2005) menjelaskan bahwa total serat pangan terdiri dari serat pangan fungsional dan serta 

pangan. Serat pangan fungsional adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan 

mempunyai efek manfaat fisiologis bagi manusia. Serat pangan adalah karbohidrat yang 

tidak dapat dicerna dan lignin yang terdapat dalam tanaman. Serat pangan merupakan 

komponen polisakarida yang bukan starch, pembentuk struktur tanaman seperti selulosa, 

hemiselulosa, pektin, gum, lignin dan lain-lain. Karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon 

(C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada 

umumnya dalah 2:1 seperti halnya air, oleh karena itu diberi nama karbohidrat (Almatsier, 

2002).  

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

Kualitas pangan terbaik dilihat dari kandungan proteinnya berdasarkan (SNI, 2002) 

bahwa kandungan protein nugget minimal 12%, sedangkan nugget yang dilakukan dalam 

penelitian ini berkisar antara 10,55-10,99%, jadi perlakuan terbaik dalam penelitian ini 

adalah nugget yang kandungan proteinnya paling besar yaitu pada perlakuan P2 dengan 

dibuat dari tepung mocaf dan tepung tapioka 1:1. Komposisi kandungan kimia nugget 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel. 8 
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Tabel 8. Nilai rata-rata kandungan kimia nugget ayam dengan perlakuan terbaik tepung  

mocaf dengan tepung tapioka 1:1  

  

Variabel Rata-rata (%) SNI nugget (%) 

Kadar protein 10,99 Minimal 12 

Kadar lemak 10,40 Maksimal 20 

Kadar abu 2,00 - 

Kadar karbohidrat 25,16 Maksimal 25 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa nugget 

ayam presentase terbaik dengan substitusi mocaf (Modified cassava flour) yaitu sebesar 50% 

(P2) yang menghasilkan nilai kadar protein 10,99%, kadar lemak 10,40%, kadar abu 2,00%,  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan substitusi tepung tapioka dengan mocaf (Modified 

Cassava Flour) dengan rata-rata yang didapat masih kurang dengan (SNI, 2002), untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan SNI dapat ditambahkan dengan bahan lainnya yaitu 

putih telur.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur pengujian Kadar Protein berdasarkan prosedur dengan  

Kjedahl, (SNI 01-2973-1992).   

 

1. Timbang 0,51 g cuplikan, masukkan ke dalam labu kjeldhal 100 ml.  

2. Tambahkan 2 g campuran selen dan 25 ml H2SO4 pekat.  

3. Panaskan diatas pemanas listrik sampai mendidih dan larutan menjadi jernih 

kehijau-hijauan (sekitar 2 jam pada suhu 420ºC).  

4. Biarkan dingin, kemudian encerkan dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

tepatkan sampai tanda garis.  

5. Pipet 5 ml larutan dan masukkan ke dalam alat penyuling tambahkan 5 ml NaOH 

30% dan beberapa tetes indikator PP.  

6. Sulingkan selama 10 menit, sebagai penampung gunakan 10 ml larutan asam borat 

2% yang telah dicampur indikator.  

7. Bilasi ujung pendingin dengan air suling, lalu titrasi dengan Hcl 0,01 N. 

8. Dihitung % kadar protein dengan menggunakan rumus:  

 

 (V1-V2) x N x 0,014 x f.k x f.p 

% Protein = 

W 

 

Keterangan : 

W  = bobot cuplikan 

V1 = volume Hcl 0,01 N, diperguna-kan penitiran contoh/sampel 

V2 = volume Hcl, penitiran blanko 

N  = Normalitas Hcl 

f.k  = protein dari makanan secara umum 6,25 

f.p  = faktor pengenceran 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian Kadar Lemak menggunakan metode Soxhlet 

(AOAC, 2002) 

 

1. Labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ektraksi Soxhlet dikeringkan dalam 

oven 

2. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga bobot tetap.  

3. Sebanyak lima gram sampel dibungkus dengan kertas.  

4. Kondensor ditasnya dan labu lemak di bawahnya.  

5. Pelarut lemak (Petrolium ether) dituangkan ke dalam labu lemak secukupnya sesuai 

dengan ukuran yang digunakan.  

6. Selanjutnya dilakukan minimum 5-6 jam.  

7. Pelarut yang ada di dalam labu lemak didestilasi dan ditampung.  

8. Kemudian labu lemak yang berisi hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada 

suhu105°C 

9. Selanjutnya didinginkan dalam desikator dan dilakukan penimbangan hingga 

diperoleh bobot tetap. 

10. Dihitung % kadar lemak dengan menggunakan rumus:  

 

  Berat lemak (g) 

Kadar Lemak (%) =       X 100 

  Berat sampel (g) 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar Karbohidrat menggunakan (by difference)  

    sumber (Winarno, 1986) 

 

1. Kadar karbohidrat ditentukan dengan metode by difference yaitu dengan 

perhitungan melibatkan kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak.  

2. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar karbohidrat 

dengan metode by difference. 

 

Kadar karbohidrat (%) = 100% – (% kadar air + % kadar abu + % kadar protein  

+ % kadar lemak) 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian Kadar Abu menggunakan metode oven/tanur  

    (SNI 01-2973-1992) (Christiana dkk., 2000). 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 3g dimasukan kedalam cawan porselin.  

2. kemudian arangkan diatas nyala pembakar.  

3. Masukkan kedalam tanur pada suhu makimum 550
 o

C selama 5 jam sampai 

diperoleh abu bewarna keputih-putihan. 

4. Matikan listrik pada tanur. 

5. Masukkan porselin kedalam eksikator untuk didinginkan lalu timbang sampai bobot 

tetap.  

6. Untuk mengetahui % dari kadar abu dapat menggunakan rumus: 

 

 

Kadar Abu (g) 

Kadar Abu  (%) =    x 100% 

 Berat bahan awal (g) 
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Lampiran 5. Data dan Analsisis Statistik Kadar Protein Nugget Ayam Substitusi  

   Tepung Mocaf 

 

Analisis Ragam  

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

U1 U2 U3 Perlakuan Rataan SD 

P0 11,96 10,97 8,86 31,79 10,60 1,58 

P1 10,38 10,20 11,06 31,64 10,55 0,45 

P2 12,35 10,92 9,71 32,98 10,99 1,32 

P3 11,08 9,91 10,71 31,70 10,57 0,60 

P4 11,09 11,46 10,09 32,65 10,88 0,71 

Total 

Ulangan 
56,86 53,46 50,43 160,75 10,72   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK     =  

= 10,72² / 15  

= 1722,704 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

  =  - FK 

  = (11,96² + 10,97² + 8,86² + ... + 10,09²) – 1722,704 

  = 11,15 

   =  – FK    

 

= 0,507067 

   =  -  

= 11,15 – 0,507067 

= 10,64 
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KTP   =  =  

= 0,126767 

KTG    =  =  = 1,063827 

F Hitung   =  =  = 0,119161 

 

Tabel Analisis Ragam 

SumberRagam dB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 4 0,507067 0,126767 0,119161 3,47805 5,994339 

Galat 10 10,63827 1,063827       

Total 14 11,14533         

Kesimpulan = F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan bahwa penambahan tepung mocaf  

menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar protein pada nugget 

ayam. 
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Lampiran 6. Data dan Analsisis Statistik Kadar Lemak Nugget Ayam Substitusi  

   Tepung Mocaf 

 

Analisis Ragam 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

U1 U2 U3 Perlakuan Rataan SD 

P0 9,85 12,35 13,44 35,64 11,88 1,84 

P1 12,68 12,94 9,45 35,07 11,69 1,94 

P2 11,11 10,15 9,95 31,21 10,40 0,62 

P3 10,69 11,61 10,51 32,81 10,94 0,59 

P4 10,46 12,55 10,16 33,17 11,06 1,30 

Total 

Ulangan 
54,79 59,60 53,51 167,90 11,19   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   =  

  = 11,19² / 15 

= 1879,361 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

  =  - FK 

  = (9.85² + 12.35² + 13.44² + ... + 10.16²) – 1879,361 

  = 23,47 

   =  – FK    

    

= 4,280533 

   =  -  

= 23,47 - 4,28 

= 19,19 
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KTP    =  =  

= 1,070133 

KTG   =  =  = 1,9191 

F Hitung   =  =  = 0,557622 

 

Tabel Analisis Ragam 

SumberRagam dB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 4 4,280533 1,070133 0,557622 3.47805 5.994339 

Galat 10 19,191 1,9191       

Total 14 23,47153         

Kesimpulan = F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan bahwa penambahan tepung mocaf  

menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar lemak pada nugget 

ayam.  
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Lampiran 7. Data dan Analsisis Statistik Kadar Abu Nugget Ayam Substitusi  

   Tepung Mocaf 

 

Analisis Ragam 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

U1 U2 U3 Perlakuan Rataan SD 

P0 2,72 0,87 1,55 5,14 1,71 0,94 

P1 2,64 0,91 1,76 5,31 1,77 0,87 

P2 2,73 0,88 2,38 5,99 2,00 0,98 

P3 2,69 0,87 1,89 5,45 1,82 0,91 

P4 2,79 0,90 1,67 5,36 1,79 0,90 

Total 

Ulangan 
13,57 4,43 9,25 27,25 1,82   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   =  

  = 1,82² / 15  

= 49,50417 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

  =  - FK 

  = (2,72² + 0,87² + 1,55² + ... + 1,67²) – 49,50417 

  = 8,79 

   =  – FK    

    

= 0,138467 

  =  -  

= 8,79 - 0,138467 

= 8,65 
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KTP   = =  

= 0,034617 

KTG   = =  = 0,865027 

F Hitung   =  =  = 0,040018 

 

Tabel AnalisisRagam 

SumberRagam dB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 4 0,138467 0,034617 0,040018 3,47805 5,994339 

Galat 10 8,650267 0,865027       

Total 14 8,788733         

Kesimpulan = F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan bahwa penambahan tepung mocaf  

menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar Abu pada nugget ayam  
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Lampiran 8. Data dan Analsisis Statistik Kadar Karbohidrat Nugget Ayam Substitusi  

   Tepung Mocaf 

 

Analisis Ragam  

Perlakuan 
Ulangan Total 

U1 U2 U3 Perlakuan Rataan SD 

P0 26,14 25,35 24,12 75,61 25,20 1,02 

P1 27,15 26,75 24,74 78.68 26,21 1,29 

P2 24,53 26,47 24,48 75,48 25,16 1,13 

P3 24,69 29,09 23,70 79,48 26,49 2,70 

P4 25,78 25,28 23,77 74,83 24,94 1,05 

Total 

Ulangan 
130,29 132,94 120,81 384,08 25,60   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    =  

= 25,60² / 15  

= 9832,448 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

   =  - FK 

  =  (26,14² + 25,35² + 24,12² + ... + 2377²) – 9832,448 

    = 30,63 

    =  – FK    

=  

= 5,869027 

   =  -  

= 30,63 – 5,869027 

= 24,75807 
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KTP           =  =  

 

= 1,467257 

KTG          =  =  = 2,475807 

F Hitung       =  =  = 0,592638 

 

Tabel Analisis Ragam 

 

SumberRagam dB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 4 5,869027 1,467257 0,592638 3,47805 5,994330 

Galat 10 24,75807 2,47807       

Total 14 30,62709         

Kesimpulan = F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan bahwa penambahan tepung mocaf  

menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar karbohidrat pada 

nugget ayam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


