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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 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


