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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).  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


