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ABSTRACT  
 

THE EFFECTS OF NATRIUM BICARBONATE (NAHCO3) AND TAPIOCA 
LEVEL AMOUNT OF INCREMENT TOWARDS THE PHYSICAL, 

CHEMICAL, AND ORGANOLEPTICAL QUALITY OF RABBIT NUGGET 
 
 

This research conducted on February until Mei 2007 and took places at the 
laboratory of Husbandry Products Technology, Husbandry Faculty of Brawijaya 
University Malang and Central Food and Nutrition Laboratory of Gajah Mada 
University Yogyakarta. 

The objective of this research are to find the best percentage of natrium 
bikarbonat (NaHCO3) and tapioca adding in the making of rabbit nugget from the 
level of water point of view, protein level, fat level, and also the quality of the 
organoleptic. 

The materials of the research consist of nugget made of rabbit meat which 
was added by tapioca and natrium bicarbonate (NaHCO3), salt, garlic, pepper, and 
water. Meanwhile, this research used experimental method with random grouping 
design (RAK). In this case, there are 2 factors, such as: the percentage of tapioca 
increment and the percentage of Natrium Bicarbonate (NaHCO3) increment. The 
variables which are measured including texture, water level, protein level, fat 
level, and the quality of the organoleptic.  

The research result shown that the increment of tapioca effected 
significantly (P≤  0.01) towards the texture, protein level, fat level, and 
significantly effected (P<0.05) towards the water level of the nugget. The 
increment of Natrium Bicarbonate (NaHCO3) significantly effected (P≤  0.01) 
towards the texture, protein level, and fat level. Yet, it effected insignificantly 
(P<0.05) towards the water level of the nugget. The combination of tapioca and 
Natrium Bicarbonate (NaHCO3) increment effected significantly (P≤  0.01) 
towards the quality of the organoleptic, significantly effected (P<0.05) towards 
the texture and insignificantly (P>0.05) towards the water level, protein level dan 
fat level. 

 
Keyword: Rabbits nugget, tapioca, natrium bicarbonate.  
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RINGKASAN 

 
PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN 

TAPIOKA DAN NATRIUM BIKARBONAT (NaHCO3) 
TERHADAP KUALITAS FISIK, KIMIA DAN MUTU 

ORGANOLEPTIK NUGGET DAGING KELINCI 
 

 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2007 
di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya dan Laboratorium Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Unversitas 
Gadjah Mada Yogyakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosentase terbaik penambahan  
tapioka dan natrium bikarbonat (NaHCO3) dalam pembuatan nugget daging 
kelinci ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak dan mutu 
organoleptik. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nugget yang dibuat dari 
daging kelinci dengan penambahan tapioka dan natrium bikarbonat (NaHCO3), 
garam, bawang putih, merica dan air. Metode yang digunakan adalah percobaan 
dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 
faktor, yaitu faktor pertama prosentase penambahan tapioka dan faktor kedua 
prosentase penambahan natrium bikarbonat (NaHCO3). Variabel yang diukur pada 
penelitian ini adalah tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak dan mutu 
organoleptik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tapioka berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur, kadar protein dan  kadar lemak serta 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar air nugget daging kelinci. 
Penambahan natrium bikarbonat (NaHCO3) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap tekstur, kadar protein dan kadar lemak serta berpengaruh tidak nyata 
(P>0,05) terhadap kadar air nugget daging kelinci. Kombinasi penambahan 
tapioka dan natrium bikarbonat (NaHCO3) berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap mutu organoleptik, berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap tekstur dan 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar protein, dan kadar 
lemak nugget daging kelinci. 

 Disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi penambahan tapioka 
dan natrium bikarbonat (NaHCO3) pada produk nugget daging kelinci 
memberikan pengaruh terhadap tekstur dan sifat organoleptik, dimana semakin 
tinggi tapioka yang ditambahkan akan menurunkan kualitas nugget yang 
dihasilkan. Disarankan untuk memproduksi nugget daging kelinci dengan 
kombinasi penambahan  tapioka 10% dan penambahan natrium bikarbonat 0% 
agar dihasilkan nugget yang berkualitas baik dan dapat disukai konsumen serta 
perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bahan penggunaan bahan pengisi yang 
lain agar mendapatkan tekstur nugget yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia karena mempunyai nilai manfaat yang tinggi 

sebagai salah satu sumber protein hewani, energi, air, mineral dan vitamin, 

disamping itu daging memiliki rasa dan aroma yang enak sehingga disukai oleh 

hampir semua orang. Daging dapat berasal dari ternak besar, ternak kecil, ternak 

unggas, aneka ternak, dan ikan. Daging dapat diolah dengan cara dimasak, 

digoreng, dipanggang, disate, diasap atau diolah menjadi produk lain yang 

menarik, antara lain daging korned, sosis, dendeng, dan nugget.  

Daging kelinci mempunyai kadar protein yang cukup tinggi  dan asam 

lemak jenuh yang rendah dibandingkan daging sapi, ayam, itik dan babi. Daging 

kelinci berwarna putih kekuningan seperti daging ayam, seratnya halus dan 

dagingnya empuk tidak berbeda dengan daging ayam. Setiap 100 gr daging 

kelinci mengandung kadar air 67,9 gram, protein 20,8 gram, lemak 10,2 gram. 

Rendahnya kandungan asam lemak jenuh membuat daging kelinci  sangat 

dianjurkan sebagai makanan untuk pasien penyakit jantung, usia lanjut dan 

mereka yang bermasalah dengan kelebihan berat badan (Sarwoto, 2006). 

Beternak kelinci mempunyai arti ekonomis yang cukup penting karena 

biaya pemeliharaannya cukup murah, produktif, dan banyak manfaatnya. Kelinci 

dapat diambil kulitnya sebagai bahan industri kulit dan dagingnya sebagai bahan 

makanan. Banyak faedah yang dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi lemah 
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seperti sebagai sumber komoditi protein hewani yang cukup berpotensial, dimana 

tanpa menyita banyak biaya dan waktu pemeliharaan. 

Kelinci sebagai ternak yang dapat dikonsumsi dagingnya memang kurang 

populer di masyarakat, hal ini disebabkan karena kelinci dianggap sebagai hewan 

peliharaan yang lucu, sampai saat ini variasi makanan daging kelinci masih sangat 

terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan usaha diversifikasi pengolahannya untuk 

meningkatkan selera konsumen daging kelinci. Salah satu bentuk olahan 

diversifikasi tersebut adalah membuat nugget daging kelinci. 

Nugget dapat digolongkan dalam daging terestrukturisasi (Restructured 

meat). Restructured meat merupakan teknik pengolahan daging dengan 

memanfaatkan daging kualitas rendah atau memanfaatkan potongan daging yang 

relatif kecil dan tidak beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran 

yang lebih besar (Raharjo, 1996). Bahan pengisi yang biasanya ditambahkan pada 

nugget adalah tapioka karena tapioka murah dan mudah didapat. Tapioka 

merupakan granula pati yang berasal dari ketela pohon, selain pati juga 

mengandung sedikit protein dan lemak. Widyastuti (1998), menyatakan bahwa 

tapioka dalam pembuatan makanan berfungsi sebagai bahan pengental (penstabil) 

dan pembentuk tekstur.  

Guna memperbaiki nugget yang bertekstur agak keras, digunakan Natrium 

bikarbonat (NaHCO3). Natrium bikarbonat merupakan serbuk kristal berwarna 

putih yang memiliki rasa asin. Natrium bikarbonat dapat melepaskan CO2 dalam 

adonan jika dipanaskan sehingga nugget yang dihasilkan akan mengembang. 

Penggunaan natrium bikarbonat adalah untuk meningkatkan daya kembang 
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terhadap nugget yang dihasilkan dan membuat tekstur lebih empuk. Tapioka 

mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan pengisi sedangkan Natrium 

bikarbonat sebagai bahan tambahan pada pembuatan nugget daging kelinci dan 

fungsinya sebagai pembentuk tekstur. 

Pengolahan daging kelinci menjadi nugget dengan memanfaatkan tapioka 

dan natrium bikarbonat (NaHCO3) dapat menjadi alternatif teknologi diversifikasi 

daging kelinci sehingga dapat diterima dalam pola konsumsi masyarakat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa prosentase penambahan tapioka dan natrium bikarbonat (NaHCO3) 

dalam pembuatan nugget daging kelinci sehingga dihasilkan nugget yang 

berkualitas baik ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan 

mutu organoleptik. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosentase 

terbaik penambahan tapioka dan natrium bikarbonat (NaHCO3) dalam pembuatan 

nugget daging kelinci ditinjau dari parameter yang diamati serta respon 

penerimaan konsumen terhadap nugget daging kelinci. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat 

dan industri pangan yang terkait dalam pengolahan daging serta dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam penggunaan tapioka dan natrium bikarbonat sehingga 

dapat dihasilkan nugget daging kelinci yang baik dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 



 4 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging  kelinci mempunyai gizi dan rasa yang lebih unggul dibandingkan 

daging yang berasal dari ternak lainnya, namun pada kenyataannya daging kelinci 

belum memasyarakat disebabkan adanya hambatan psikologis (Anonim, 2006). 

Daging kelinci mempunyai kandungan protein tinggi, rendah lemak, dan rendah 

kolesterol, sehingga dapat disebut sebagai “daging sehat”. Namun faktor psikis 

terhadap konsumsi daging kelinci merupakan kendala dalam pengembangannya. 

Salah satu upaya adalah dengan melakukan “alih bentuk” menjadi produk-produk 

olahan bernilai tinggi dan lebih dapat diterima konsumen, salah satunya adalah 

nugget. 

Nugget adalah salah satu produk olahan daging dengan menggunakan 

teknologi restrukturisasi yang memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil 

dan tidak berukuran dengan melekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar 

serta dibantu oleh bahan pengikat (Raharjo, 1995). Menurut Prinyawiwatkul et al 

(1997), nugget merupakan salah satu produk olahan “Fried Chicken” yang disukai 

dan dikenal konsumen Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Produk olahan seperti 

nugget biasanya terdiri dari 20% atau lebih lemak dan dalam pengolahannya 

digunakan metode “Deep Fat Frying”(penggorengan terendam). Kualitas nugget 

ditentukan oleh kemampuan saling mengikat antara partikel daging dengan bahan 

lain yang ditambahkan serta pembentukan gel selama proses gelatinisasi, oleh 

karena itu dibutuhkan pati sebagai bahan pengisi. 

Tapioka dan tapioka modifikasi telah digunakan pada nugget ayam 

(Amertanengtyas dkk., 2001), tapioka memberikan tekstur nugget yang baik 

namun kurang disukai rasanya. Jenis dan konsentrasi tapioka serta proses 
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pembuatannya merupakan faktor yang menentukan kualitas nugget. Penelitian 

tentang Chicken nugget oleh Amartanengtyas dkk., (2001) menyebutkan bahwa 

penggunaan tapioka 30% dan lama pemanasan 50 menit memberikan hasil yang 

terbaik. 

Natrium bikarbonat bisa melepaskan CO2 dalam adonan jika dipanaskan 

sehingga nugget yang dihasilkan akan mengembang. Hasil penelitian Puspita 

(2002) menyebutkan bahwa penggunaan natrium bikarbonat 0,5 % ; perbandingan 

tapioka dan tepung terigu 9:1, putih telur 40% dari berat kedua macam tepung 

menghasilkan kerupuk telur dengan daya kembang yang optimal. Hasil penelitian 

Faulia (2005) menyebutkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan 

penambahan kuning telur 50% dan konsentrasi Natrium bikarbonat 1% pada 

biskuit. 

1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh penambahan tapioka dan Natrium 

bikarbonat (NaHCO3) terhadap tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 

mutu organoleptik nugget kelinci. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daging Kelinci dan Komposisi Kimianya 

 Kelinci merupakan hewan pengerat yang tergolong ke dalam famili 

Leporidae dan Bekatonidae. Pemeliharaannya cukup mudah dan murah. 

Makanannya mudah didapat yakni berupa hijauan yang umumnya merupakan 

hasil limbah pertanian dan rumput. Daging kelinci mirip dengan daging ayam 

yakni berserat halus, lunak, dan berwarna putih. Kandungan proteinnya relatif 

sama dengan hewan lainnya. Kelebihan daging kelinci adalah memiliki 

kandungan lemak yang tidak begitu tinggi dan tulangnya relatif sedikit. 

Rendemen (berat bersih dibandingkan dengan berat kotor) daging kelinci lebih 

besar daripada daging ayam, yakni sekitar 75,5% karena tulang kelinci 

mempunyai struktur yang sangat tipis dan ringan (Fachruddin, 1997). Kadar gizi 

daging kelinci dan ternak lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar gizi daging kelinci dan ternak lainnya. 

Jenis Daging Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Kadar Air 

(%) 

Kadar Kalori 

(%) 

1. Kelinci 20,8 10,2 67,9 7,3 

2. Ayam 20,0 11,0 67,6 7,5 

3. Anak sapi (Veal) 18,8 14,0 66,0 8,4 

4. Kalkun 20,1 22,0 58,3 10,9 

5. Sapi 16,3 28,0 55,0 13,3 

6. Domba 15,7 27,7 55,8 13,1 

7. Babi 11,9 40,0 42,0 18,9 

Sumber : Sarwono (2006). 
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 Daging kelinci mengandung asam lemak tak jenuh dan kadar proteinnya 

tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Tingginya kandungan protein dan 

asam lemak yang bersifat tidak jenuh di dalamnya membuat daging kelinci baik 

sekali untuk menjaga ketahanan jaringan tubuh, membentuk sel-sel, dan 

meningkatkan kecerdasan otak. Daging kelinci sangat baik dikonsumsi anak-anak 

yang berada pada fase pertumbuhan, khususnya balita (Sarwono, 2006). Kadar 

asam lemak daging kelinci dan ternak lainnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kadar asam lemak daging kelinci dan ternak lainnya. 

Asam lemak Jenis daging 

Jenuh (%) Tak jenuh (%) 

Kelinci 

Sapi 

Domba 

Kambing 

 

39 

50 

59 

61 

 

61 

50 

41 

39 

Sumber : Sarwono (2006). 

 Data dalam Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kadar asam lemak jenuh 

pada kelinci lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan lain, hal ini 

membuktikan bahwa daging kelinci lebih sehat untuk dikonsumsi. Kandungan 

asam lemak tak jenuh yang yang cukup tinggi dalam daging kelinci 

menjadikannya baik untuk dikonsumsi penderita penyakit jantung (Rismunandar, 

1990). Anonim (2003) menyatakan bahwa rendahnya kandungan kolesterol 

membuat daging kelinci sangat dianjurkan sebagai makanan untuk pasien 

penyakit jantung, dan mereka yang bermasalah dengan kelebihan berat badan. 

2.2 Nugget 

 Nugget adalah salah satu produk olahan daging dengan menggunakan 

teknologi restrukturisasi yang memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil 



 8 

 

 

dan tidak berukuran dengan melekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar 

serta dibantu oleh bahan pengikat (Raharjo, 1995). Pada dasarnya nugget  

merupakan suatu produk olahan daging berbentuk emulsi yaitu emulsi minyak di 

dalam air seperti halnya produk sosis dan bakso. Nugget dibuat dari daging yang 

diberi bumbu, dicampur bahan pengikat kemudian dicetak, dikukus, dipotong, dan 

dilapisi perekat tepung dan dilumuri tepung roti, selanjutnya digoreng setengah 

matang dan dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan 

(Anonim, 2006
a
). 

 Prinyawiwatkul et al., (1997) menyatakan bahwa nugget terbuat dari 

potongan-potongan kecil daging ayam yang dilekatkan kembali menggunakan 

teknik pengolahan tertentu dengan menambahkan tapioka dan bumbu-bumbu 

seperti NaCl 1%, Bawang putih 0,6%, merica 0,4% dan air 14%. Sedangkan 

Mastuti (2001) mendefinisikan restructured meat adalah salah satu bentuk 

diversifikasi produk daging, terdiri dari campuran potongan-potongan daging 

yang saling berikatan disebabkan oleh protein yang larut dalam garam (karena 

adanya penambahan garam), bahan pengikat atau jenis-jenis protein lainnya, 

dengan teknologi tersebut sangat memungkinkan untuk memberikan nilai tambah 

bagi produk olahan daging kualitas rendah. 

2.3 Tapioka 

 Bahan pengisi yang sekaligus berfungsi sebagai bahan pengikat adalah 

tapioka, tepung gandum, tepung aren atau campuran dari ketiganya (Winarno dan 

Rahayu, 1994). Bahan pengisi merupakan bahan yang mampu mengikat sejumlah 

air, tetapi mempunyai pengaruh kecil terhadap emulsifikasi (Soeparno, 1994). 

Tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi sehingga mempunyai sifat 



 9 

 

 

tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat tinggi, tidak mudah pecah atau 

rusak, dan suhu gelatinisasinya relatif rendah serta memiliki flavor yang tidak 

bagus (Tjokroadikoesoemo, 1993). 

 Widyastuti dkk., (2000) menyatakan bahwa tapioka adalah pati yang 

dihasilkan dari ubi kayu merupakan bahan pangan sumber karbohidrat. Tapioka 

banyak digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengolahan pangan karena 

mempunyai kemampuan menyerap air dan dalam suhu panas akan membentuk gel 

sehingga dapat dimanfaaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan. 

Komposisi kimia tapioka dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Jenis tapioka dan suhu pemasakan akan menentukan kualitas nugget. Suhu 

pemasakan menentukan pembentukan matriks antara tapioka dan protein dalam 

suatu adonan, sedangkan jenis pati akan berpengaruh pada proses gelatinisasi 

(Amertanengtyas dkk., 2001). Kualitas nugget ditentukan oleh kemampuan saling 

mengikat antara partikel daging dan bahan lain yang ditambahkan serta 

pembentukan gel selama gelatinisasi (Raharjo, 1996). 

Tabel 3. Komposisi Tapioka dalam 100 gr Bahan. 

Komposisi Jumlah 

Kalori (Kal) 

Protein (gr) 

Lemak (gr) 

Karbohidrat (gr) 

Air (gr) 

362 

0,5 

0,3 

86,9 

12 

Sumber: Anonymous (2002) 

 Menurut Naruki dan Kanoni (1992), tapioka ditambahkan pada sosis 

bertujuan sebagai bahan pengisi karena sifatnya yang membentuk gel saat 

dipanaskan, protein daging mengalami pengkerutan dan molekul pati mengalami 
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gelatinisasi dan bila didinginkan maka molekul amilosa berikatan satu sama lain 

dan berikatan dengan cabang amilopektin membentuk mikrokristal mengendap. 

Terbentuknya ikatan antar molekul pati dan protein memperkokoh tekstur sosis 

yang dihasilkan.   

 

2.4 Natrium bikarbonat (NaHCO3) 

 Natrium bikarbonat (NaHCO3) sama dengan sodium bikarbonat dan 

biasanya disebut soda kue merupakan serbuk kristal berwarna putih yang 

memiliki rasa asin dan mampu menghasilkan CO2 (Martindale, 1989). Natrium 

bikarbonat larut dengan mudah dalam fase encer dari adonan. Sue’s (1998) 

menambahkan bahwa natrium bikarbonat adalah alkali dan digunakan sebagai 

penetral asam yang tepat dan berfungsi juga sebagai pengembang, sehingga 

membuat tekstur lebih empuk. Keuntungan menggunakan natrium bikarbonat 

adalah relatif tidak mempengaruhi rasa, harga lebih murah, dan tingkat 

kemurniannya tinggi, sedangkan kelemahan pemakaian natrium bikarbonat adalah 

bila digunakan dalam jumlah yang banyak produk menjadi terasa agak pahit, hal 

ini disebabkan oleh amoniak yang tertinggal sebagai akibat terbebasnya 

karbondioksida yang terikat dalam produk (Utami, 1992). Syarat mutu Natrium 

bikarbonat terdapat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Syarat mutu Natrium bikarbonat (NaHCO3) 

No Kriteria Uji Ketentuan 

1. Keadaan: 

- Warna 

- Bentuk 

- Bau/rasa 

 

Putih 

Serbuk halus 

Normal 

2. Kadar 

- NaHCO3 

- Karbonat 

 

Min 99% 

Maks 1% 

3. Logam berbahaya (Pb, Cu, Hg) dan As Tidak nyata 

4. Kelarutan dalam air (1:2) Jernih 

5. Cara pengemasan Dikemas dalam wadah yang 

tidak mempengaruhi isinya dan 

ditutup rapat. 

Sumber: Anonim (1986). 

 Natrium bikarbonat  bila dipanaskan akan melepaskan karbondioksida atau 

peragi (Anonymous, 1981). Winarno (1997) menyatakan bahwa bahan 

pengembang adonan yang sering dipakai selalu menggunakan bahan kimia yang 

dapat menghasilkan CO2. Gas ini diperoleh dari garam karbonat dan bikarbonat. 

Selama proses pembakaran, volume gas bersama dengan udara dan uap air yang 

ikut terperangkap dalam adonan akan mengembang.  

2.5 Kualitas Nugget 

2.5.1 Tekstur 

 Tekstur merupakan segi penting dari mutu makanan, terkadang lebih 

penting daripada aroma, rasa, dan warna karena tekstur dipengaruhi oleh juiceness 

dan WHC dari produk daging olahan (Lan et al., 1995). Faktor penting dalam 

pembuatan produk olahan daging adalah pada kemampuan saling mengikat antara 

partikel daging dengan bahan lain yang ditambahkan dan tekstur yang terbentuk 

(Purnomo, 1998). 
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Tekstur daging olahan ditentukan oleh kandungan protein miofibril 

berkaitan dengan pH dan WHC, bahan-bahan pembantu seperti tapioka (bahan 

pengisi), poliphospat (bahan pengikat) dan garam (Babji and Kee, 1994). Tapioka 

banyak digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengolahan pangan karena 

mempunyai kemampuan menyerap air dan dalam suhu panas akan membentuk gel 

sehingga dapat dimanfaaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan 

(Widyastuti dkk., 2000). Winarno (1997) menjelaskan gelatinisasi dimulai dengan 

masuknya air ke dalam granula pati. Jumlah gugus hidroksil di dalam molekul 

tapioka mampu menyerap air mengakibatkan meningkatnya viskositas yang 

disebabkan air yang tadinya berada di luar granula akan bebas bergerak dan 

kemudian bila dipanaskan, air yang berada dalam butir-butir tapioka tidak dapat 

bergerak lagi, selanjutnya terbentuk gel. Menurut de Mann (1997), tekstur dari 

bahan pangan dapat dievaluasi dengan uji mekanik (metode instrumen) atau 

dengan analisis secara penginderaan. 

2.5.2 Kadar air 

 Air dalam bahan pangan berperan sebagai bahan pelarut dari beberapa 

komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, sedang bentuk air dapat 

ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang 

bila terjadi penguapan sedangkan air terikat sulit dibebaskan dengan cara tersebut. 

Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan 

lingkungannya, dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan 

pangan tersebut, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pengolahan dan 

pengelolaan pasca panen bahan tersebut (Purnomo, 1995). 



 13 

 

 

 Kadar air adalah air yang terkandung di dalam bahan pangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan dapat mempengaruhi 

tekstur, cita rasa, dan daya tahan bahan makanan tersebut (Winarno, 1993). 

Kumalasari (2002) menyatakan bahwa kandungan tapioka suatu produk dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan air didalam bahan suatu bahan, 

semakin tinggi kandungan tapioka suatu bahan maka akan cenderung 

menyebabkan penurunan kadar air. 

2.5.3 Kadar Protein 

 Kadar protein bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu cara 

untuk mengukur mutu bahan pangan karena protein adalah suatu zat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Fungsi utama protein adalah untuk memelihara 

jaringan yang telah ada, pembangunan jaringan atau sel baru, pengatur dan 

penghasil energi (Winarno, 1997).  

 Kadar protein ditentukan oleh komposisi asam-asam amino, sehingga 

protein mempunyai kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai seberapa 

jauh protein dapat menyediakan asam-asam amino essensial dalam jumlah 

memadai (Buckle et al., 1987). Protein yang mampu menyediakan asam amino  

essensial dalam perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai 

mutu yang tinggi dan sebaliknya protein yang kekurangan satu atau lebih asam 

amino essensial mempunyai mutu yang rendah (Winarno, 1997). 

2.5.4 Kadar lemak 

 Lemak banyak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan 

kandungan yang berbeda-beda. Penambahan lemak dalam pengolahan bahan 
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pangan berfungsi untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa 

bahan pangan (Winarno, 1997). 

 Berdasarkan lokasi secara anatomis, terdapat empat kategori lemak pada 

daging yaitu lemak internal, lemak sub cutan, lemak inter muskular, dan lemak 

intra muskular, yang bervariasi untuk masing-masing jenis ternak. 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 oleh senyawa sterol yang disebut kolesterol (Legowo, 2004). 

2.5.5 Uji Organoleptik 

 Penilaian hasil pengolahan bahan pangan dapat menggunakan indera 

manusia baik indera penglihat, peraba, pembau, dan pengecap. Sifat-sifat bahan 

yang dinilai meliputi tekstur, warna, bau dan rasa (Kartika dkk., 1988). 

 Pengujian terhadap suatu produk dibedakan menjadi dua yaitu, pengujian 

yang berorientasi pada produk dan pengujian yang berorientasi pada konsumen. 

Pengujian yang berorientasi pada konsumen memakai panelis yang tidak terlatih 

dimana penilaian tersebut merupakan faktor penting diterima tidaknya suatu 

bahan pangan oleh konsumen (Larmond, 1994). 

 Menurut Soeparno (1994), tekstur secara organoleptik dipengaruhi tiga 

faktor yaitu : (1) kemudahan awal penetrasi gigi ke dalam daging, (2) mudahnya 

daging dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, dan (3) jumlah 

residu yang tertinggal setelah pengunyahan. 
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 Pengujian  sensori suatu  bahan pangan untuk mengetahui mutunya dapat 

dilakukan dengan menggunakan indera pengecap, pembau dan peraba pada waktu 

bahan pangan dimakan. Pengujian organoleptik antara lain uji rasa, warna, bau, 

dan tekstur. Winarno (1997) menyatakan bahwa nilai organoleptik atau nilai 

kesukaan terhadap suatu produk merupakan pertimbangan utama sebelum melihat 

nilai gizi supaya produk tersebut dapat diterima oleh konsumen.  

 Rasa suatu bahan pangan berasal dari bahan pangan itu sendiri, jika setelah 

mendapat perlakuan atau pengolahan maka rasa akan dipengaruhi oleh bahan-

bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan (Kumalaningsih, 1986). 

Winarno (1997) menyatakan bahwa faktor yang dapat dipengaruhi rasa antara lain 

adalah senyawa kimia seperti gula, garam, cuka, dan interaksi dengan komponen 

rasa yang lain. Menurut Belitz dan Grosch (1986), rasa pada produk olahan 

daging dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi selama pengolahan 

pangan misalkan reaksi pencoklatan.  

 Kesukaan konsumen dapat dipengaruhi oleh warna produk bahan pangan 

yang ditawarkan. Warna merupakan indikasi perubahan kimia bahan pangan 

karena proses pemanasan, pencoklatan dan karamelisasi (de Man, 1997). Warna 

sangat mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen walaupun kurang 

berhubungan dengan nilai gizi, bau maupun nilai fungsional lainnya (Wibowo, 

2000). 

 Tekstur makanan dapat memberikan pengaruh yang penting bagi 

konsumsi. Tekstur digunakan konsumen bukan untuk mengindikasikan keamanan 

pangan tetapi untuk mengidentifikasi kualitas pangan. Pada beberapa makanan, 
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penilaian dengan menggunakan panca indera merupakan faktor penting bagi 

produk tersebut (Lawless dan Heyman, 1998).   
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2007 sampai dengan Mei 

2007 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Laboratorium Pusat Antar Unversitas Pangan dan Gizi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah nugget yang terbuat dari 

daging kelinci jenis lokal dengan jenis kelamin betina dimana daging kelinci 

dibeli dari UD. Amanah Jaya yang berada di Jl. TVRI Kota Batu. Bahan lain yang 

digunakan adalah tapioka, natrium bikarbonat, garam, bawang putih, merica 

bubuk, air dan minyak goreng. 

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan nugget daging kelinci adalah 

Meat grinder (National), kompor, panci, sendok, cetakan aluminium, pisau, 

timbangan analitik (Mettler AJ 150), dan Aluminium foil. Peralatan yang 

digunakan dalam pengujian adalah Instron Universal Testing Machine model 

1122, seperangkat alat analisis kadar protein metode Kjedahl, seperangkat alat 

analisis kadar  lemak metode Soxhlet dan seperangkat alat analisis kadar air. 
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3.3 Metode Penelitian 

Rancangan Percobaan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode percobaan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah prosentase tapioka (T) dengan tiga level 

yaitu 10%, 20%, dan 30% dari berat daging yang digunakan, sedangkan faktor II 

adalah prosentase Natrium bikarbonat (N) dengan empat level yaitu 0%, 0,5%, 

1,0%, dan 1,5% dari berat daging yang digunakan. Pengelompokan tersebut 

berdasarkan pada hari pembuatan nugget yang kemungkinan bervariasi 

dikarenakan pengambilan sampel yang tidak bersamaan. Perlakuan penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Perlakuan penelitian. 

 

% Tapioka % Natrium 

bikarbonat T1 (10%) T2 (20%) T3 (30%) 

N0 (0%) T1N0 T2N0 T3N0 

N1 (0,5%) T1N1 T2N1 T3N1 

N2 (1,0%) T1N2 T2N2 T3N2 

N3 (1,5%) T1N3 T2N3 T3N3 

 

Prosedur Pembuatan Nugget Daging Kelinci 

 Prosedur pembuatan nugget daging kelinci dengan penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat menggunakan metode Amertanengtyas dkk., (2001) yang 

telah dimodifikasi meliputi :  

1. Daging kelinci dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. 

2. Daging digiling dengan meat grinder. 

3. Tapioka ditambah bumbu dan air serta natrium bikarbonat kemudian 

diaduk. 
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4. Daging giling dicampurkan pada tapioka, air dan bumbu tersebut diatas, 

selanjutnya diaduk. 

5. Adonan dicetak dalam cetakan, kemudian ditutupi dengan Aluminium foil. 

6. Adonan dikukus selama 50 menit. 

7. Pendinginan adonan. 

8. Pengirisan dengan menggunakan pisau dengan ukuran 2x2x1 cm. 

9. Irisan nugget mentah dilumuri putih telur dan digulirkan pada tepung 

panir. 

10. Penggorengan. 

Komposisi adonan nugget daging kelinci dalam penelitian terdapat pada Tabel 

6 dan diagram alir pembuatan nugget dapat dilihat pada Gambar 1. 

Tabel 6. Komposisi adonan nugget daging kelinci 

Bahan T1N0 T1N1 T1N2 T1N3 T2N0 T2N1 T2N2 T2N3 T3N0 T3N1 T3N2 T3N3 

Daging 

(g) 

74 73,5 73 72,5 64 63,5 63 62,5 54 53,5 53 52,5 

Tapioka 

(g) 

10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 

NaHCO

3 (g) 

0 0,5 1,0 1,5 0 0,5 1,0 1,5 0 0,5 1,0 1,5 

Garam 

(g) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

B. putih 

(g) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Merica 

(g) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Air (ml) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Disesuaikan dengan komposisi Chicken nugget menurut Prinyawiwatkul et al., 

(1997). 
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3.4 Variabel Pengamatan 

 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel tidak bebas. Variabel bebas terdiri dari tapioka dan Natrium bikarbonat 

(NaHCO3), sedangkan variabel tidak bebas terdiri dari tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 

 Pengujian nugget daging kelinci adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian tekstur (Galves and Resureccion, 1992), seperti pada Lampiran 1. 

2. Pengujian kadar air (AOAC, 1984), seperti pada Lampiran 2. 

3. Pengujian kadar protein dengan metode Kjedahl (Stoots,1987), seperti  pada 

Lampiran 3. 

4. Pengujian kadar lemak dengan metode Soxhlet (Sudarmadji dkk., 1999), 

seperti pada Lampiran 4. 

5. Prosedur pengujian organoleptik meliputi kesukaan terhadap rasa, aroma, 

warna dan tekstur menggunakan metode Hedonic Scale Scoring (Sukarto dan 

Suwarno, 1985), contoh pengujian organoleptik terdapat pada Lampiran 5. 

 

3.5 Analisis Data 

  Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan apabila 

menunjukkan adanya pengaruh perbedaan yang nyata antar perlakuan maka diuji 

lebih lanjut dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) bertujuan untuk menentukan perlakuan-perlakuan mana yang 

berbeda dengan yang lain (Yitnosumarto, 1991). Penentuan perlakuan terbaik 

melalui penghitungan Indeks Efektifitas menurut Idris (2003). 
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3.5 Batasan Istilah 

 Nugget kelinci : produk olahan daging restrukturisasi yang dibuat dari   

daging     kelinci segar, dicampur dengan bumbu-bumbu, 

air, tapioka dan natrium bikarbonat kemudian dikukus, 

didinginkan, diiris, dilumuri putih telur dan tepung roti 

serta digoreng. 

Daging kelinci : daging kelinci lokal yang dipotong dimana daging  yang 

digunakan diambil dari seluruh bagian karkas dan 

dipisahkan dari tulang dan lemak. 

Tapioka : pati dari singkong atau ubi kayu yang diperoleh dari  

proses pengendapan. 

Natrium bikarbonat : soda kue (NaHCO3), dapat menghasilkan CO2 yang 

dapat mengembangkan adonan. 

Kualitas nugget : nilai nugget berdasarkan tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak dan mutu organoleptik.  
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan nugget (Amartanengtyas dkk, 2001) yang 

telah dimodifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kadar Air Nugget Daging Kelinci 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tapioka 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05), penambahan natrium bikarbonat tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) dan kombinasi keduanya juga tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air nugget daging 

kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar air nugget daging 

kelinci dapat dilihat pada Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar air nugget daging 

kelinci (%) dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7 dan grafik 

yang menunjukkan pengaruh kedua perlakuan terhadap kadar air nugget daging 

kelinci dapat dilihat pada Gambar 2. 

Tabel 7. Rata-rata Kadar Air Nugget Daging Kelinci (%) 

 

Keterangan: Notasi (a, b) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) antar perlakuan.  

 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kadar air yang diperoleh 

dari hasil penelitian berkisar antara 52,33% sampai dengan 71,62%. Kadar air 

terendah diperoleh dari perlakuan T3N3 yaitu pada nugget dengan penambahan 

tapioka 30% dan natrium bikarbonat 1,5%, sedangkan kadar air tertinggi 

diperoleh dari perlakuan T1N0 yaitu pada nugget dengan penambahan tapioka 
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10% dan natrium bikarbonat 0%. Ada kecenderungan bahwa penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat dapat meningkatkan jumlah bahan kering yang ada di 

dalam nugget sehingga kadar air di dalam nugget menurun. 

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa penambahan tapioka 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air nugget daging kelinci 

dimana semakin banyak penambahan tapioka mengakibatkan kadar air nugget 

menurun. Penurunan kadar air pada nugget daging kelinci disebabkan oleh 

sedikitnya kadar air yang terkandung di dalam tapioka yaitu sekitar 9%. 

Direktorat Gizi Depkes (1985) menyatakan bahwa tapioka mengandung 12 gram 

air dalam setiap 100 gram tapioka. 
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Gambar 2. Perubahan  kadar air nugget daging kelinci akibat penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat (NaHCO3). 

 

 Gambar 2 menunjukkan perubahan kadar air nugget daging kelinci akibat 

penambahan  tapioka dan natrium bikarbonat, dimana kadar air nugget berkorelasi 

negatif dengan prosentase tapioka yang ditambahkan. Artinya kenaikan 

penambahan tapioka pada pembuatan nugget daging kelinci akan menurunkan 

prosentase kadar air. Diduga tapioka dapat meningkatkan jumlah bahan kering 
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yang ada di dalam nugget daging kelinci sehingga jumlah air yang terkandung di 

dalamnya semakin sedikit. Kumalasari (2002) menyatakan bahwa kandungan pati 

suatu produk dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan air di dalam 

bahan suatu bahan, semakin tinggi kandungan pati suatu bahan maka akan 

cenderung menyebabkan penurunan kadar air. 

 Gambar 2 juga menunjukkan bahwa peningkatan prosentase natrium 

bikarbonat yang ditambahkan juga berkorelasi negatif dengan kadar air nugget 

daging kelinci. Artinya semakin banyak natrium bikarbonat yang ditambahkan 

dalam pembuatan nugget daging kelinci akan cenderung menurunkan prosentase 

kadar air yang dihasilkan. Natrium bikarbonat pada dasarnya dapat bereaksi 

menghasilkan uap air apabila memperoleh panas, tetapi karena konsentrasi 

penambahan natrium bikarbonat yang relatif rendah, maka uap air yang dihasilkan 

juga rendah. Selama pemanasan, natrium bikarbonat menghasilkan gas CO2 dan 

uap air dengan reaksi 2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O (Bennion, 1980). 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Tekstur Nugget Daging kelinci 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tekstur nugget daging kelinci, sedangkan kombinasi keduanya 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap tekstur nugget daging 

kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap tekstur nugget daging 

kelinci dapat dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata nugget daging kelinci dari 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8 dan grafik yang 

menunjukkan pengaruh kedua perlakuan terhadap tekstur nugget daging kelinci 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Tabel 8. Rata-rata Tekstur Nugget daging Kelinci (N)  

 

Keterangan: Notasi  (a,b,c,d,e,f) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 Notasi (x,y,z) pada kolom yang sama dan (p,q) pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tekstur yang diperoleh dari 

hasil penelitian berkisar antara 3,86 N sampai dengan 10,13 N. Tekstur terendah 

diperoleh pada perlakuan T1N0 yaitu pada penambahan  tapioka 10% dan natrium 

bikarbonat 0%, sedangkan tekstur tertinggi diperoleh pada perlakuan T3N3 yaitu 

pada penambahan tapioka 30% dan natrium bikarbonat 1,5%. Ada kecenderungan 

peningkatan penambahan tapioka dan natrium bikarbonat dapat menyebabkan 

struktur  matrik nugget kelinci menjadi lebih kompak, hal ini ditandai dengan 

adanya nugget yang alot dan tidak mudah dikunyah.  

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa kombinasi penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang nyata, hal ini dapat dilihat 

dengan adanya notasi yang berbeda. Tekstur terendah sebesar 3,86 N dan tekstur 

tertinggi sebesar 10,13 N, dimana semakin tinggi nilai  tekstur yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa nugget daging kelinci yang dihasilkan semakin alot. 

Perbedaan tekstur ini disebabkan oleh konsentrasi penambahan tapioka dan 

natrium bikarbonat yang berbeda pada nugget daging kelinci sehingga hasil 

gelatinisasi yang dihasilkan juga berbeda. Tapioka yang ditambahkan pada nugget 

daging kelinci dapat meningkatkan kepadatan struktur nugget dengan cara 
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mengisi rongga diantara matrik tiga dimensi protein, dan natrium bikarbonat yang 

dapat menghasilkan uap air  membantu dalam proses gelatinisasi. 
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Gambar 3. Perubahan tekstur nugget daging kelinci akibat penambahan  tapioka 

dan natrium bikarbonat. 

 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan  tapioka yang ditambahkan 

berkorelasi positif dengan tekstur nugget daging kelinci dimana semakin banyak 

tapioka yang ditambahkan mengakibatkan peningkatan nilai tekstur nugget daging 

kelinci. Meningkatnya tekstur nugget daging kelinci diduga ada hubungannya 

dengan proses gelatinisasi dan adanya interaksi antara molekul pati dengan 

protein miofibril. Bila tapioka ditambahkan maka tapioka akan mengisi rongga-

rongga di antara benang-benang protein daging. Jika dilakukan pemanasan maka 

tapioka akan mengalami gelatinisasi di mana molekul amilosa akan berikatan satu 

dengan yang lain dengan ikatan cabang amilopektin kemudian terjadi 

penggabungan butir-butir pati yang membengkak menjadi semacam jaring-jaring 

mikrokristal mengendap. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya ikatan antar 

molekul pati dengan molekul protein daging untuk membentuk matriks sehingga 
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diperoleh tekstur yang kokoh dan kuat. Winarno (1997) menjelaskan gelatinisasi 

dimulai dengan masuknya air ke dalam granula pati. Jumlah gugus hidroksil di 

dalam molekul pati mampu menyerap air mengakibatkan meningkatnya viskositas 

yang disebabkan air yang tadinya berada di luar granula akan bebas bergerak dan 

kemudian bila dipanaskan, air yang berada dalam butir-butir pati tidak dapat 

bergerak lagi, selanjutnya terbentuk gel. 

 Gambar 3 di atas juga menunjukkan bahwa peningkatan prosentase 

natrium bikarbonat yang ditambahkan juga berkorelasi positif dengan tekstur 

nugget daging kelinci, artinya dengan meningkatnya jumlah natrium bikarbonat 

yang ditambahkan maka akan meningkatkan nilai tekstur nugget kelinci, hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya natrium bikarbonat dapat bereaksi melepaskan 

CO2 dan uap air apabila memperoleh panas sehingga nugget yang dihasilkan akan 

mengembang. Uap air yang dihasilkan oleh natrium bikarbonat membantu proses 

gelatinisasi yang terjadi. Gelatinisasi adalah proses terbentuknya gel yang diawali 

dengan pengembangan granula pati. Pengembangan itu terjadi karena kemampuan 

granula dalam menyerap air (Meyer, 1973). 

  

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Protein Nugget daging Kelinci 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan  tapioka 

dan penambahan natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar protein nugget daging kelinci, sedangkan kombinasi 

keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar protein 

nugget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar 

protein nugget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 9. Rata-rata nilai kadar 

protein nugget daging kelinci (%) dari masing-masing perlakuan dapat dilihat 
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pada Tabel 9 dan grafik yang menunjukkan pengaruh kedua pelakuan terhadap 

kadar protein nugget daging kelinci dapat dilihat pada Gambar 4. 

Tabel 9. Rata-rata Kadar Protein Nugget daging Kelinci (%)  

 

Keterangan: Notasi (x,y,z) pada kolom yang sama dan (p,q,r) pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Nilai rata-rata kadar protein yang diperoleh hasil penelitian berkisar antara 

11,74% sampai dengan 17,89%. Kadar protein terendah diperoleh pada perlakuan 

T3N3 yaitu pada penambahan tapioka 30% dan natrium bikarbonat 1,5%, 

sedangkan kadar tertinggi diperoleh pada perlakuan T1N0 yaitu pada penambahan  

tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%.  

Tabel 9 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tapioka  memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar protein nugget daging kelinci, hal ini 

di tunjukkan dengan adanya notasi yang berbeda pada tiap perlakuan, yang artinya 

setiap perlakuan penambahan tapioka memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kadar protein nugget daging kelinci. Hal ini kemungkinan diakibatkan 

oleh jauhnya selisih konsentrasi penambahan tapioka, dimana semakin tinggi 

konsentrasi penambahan tapioka akan menyebabkan kadar protein menurun. 

Perlakuan penambahan natrium bikarbonat juga memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap kadar protein nugget daging kelinci. Setiap perlakuan 

penambahan natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

kadar protein nugget daging kelinci. Penambahan natrium bikarbonat 0% 
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memberikan hasil tertinggi meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan natrium bikarbonat sebanyak 0,5%.  
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Gambar 4. Perubahan kadar protein nugget daging kelinci akibat penambahan 

tapioka dan natrium bikarbonat. 

 

 Gambar 4 diatas menunjukkan bahwa kenaikan prosentase tapioka yang 

ditambahkan berkorelasi negatif dengan kadar protein nugget daging kelinci, 

dimana semakin banyak tapioka yang ditambahkan pada pembuatan nugget 

kelinci maka akan semakin menurunkan kadar protein nugget daging kelinci. 

Meningkatnya konsentrasi tapioka yang ditambahkan menyebabkan turunnya 

kadar protein nugget daging kelinci disebabkan karena peningkatan tapioka dalam 

suatu adonan akan menurunkan jumlah daging kelinci sehingga protein daging 

kelinci cenderung turun, diduga akibat dari semakin banyak tapioka yang 

ditambahkan akan mengurangi proporsi daging yang ditambahkan. Menurut 

Sarwono (2006), kadar protein daging kelinci 20,8%, sedangkan menurut 

Direktorat Gizi Depkes RI (1985) bahwa protein tapioka sebesar 0,5%, berarti 

semakin tinggi konsentrasi tapioka akan mengurangi nilai kadar protein daging 

kelinci. 
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Naruki dan Kanoni (1992) menyatakan bahwa pada saat pemanasan, 

protein daging mengalami pengkerutan dan molekul-molekul pati mengisi ronga-

rongga diantara benang-benang protein. Pemanasan menyebabkan penetrasi air ke 

dalam adonan semakin kuat, sehingga semakin lama perebusan maka makin 

banyak pati yang terjebak dalam benang-benang protein dan semakin banyak 

protein yang keluar, dengan demikian mengakibatkan penurunan kadar protein 

dalam nugget daging kelinci. 

Peningkatan prosentase natrium bikarbonat yang ditambahkan juga 

berkorelasi negatif dengan kadar protein nugget daging kelinci, artinya dengan 

meningkatnya jumlah natrium bikarbonat yang ditambahkan maka akan 

menurunkan nilai kadar protein nugget daging kelinci, hal ini disebabkan karena 

dengan bertambahnya prosentase natrium bikarbonat yang ditambahkan pada 

nugget daging kelinci maka akan mengurangi proporsi daging kelinci yang 

ditambahkan pada nugget daging kelinci sehingga akan mengurangi nilai kadar 

protein nugget daging kelinci. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Lemak Nugget Daging Kelinci 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tapioka 

dan penambahan natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar lemak nugget daging kelinci, sedangkan kombinasi 

keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak 

nugget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar 

lemak nugget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 10.  Rata-rata nilai kadar 

lemak nugget kelinci (%) dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 
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10 dan grafik yang menunjukkan pengaruh kedua perlakuan terhadap kadar lemak 

nugget daging kelinci dapat dilihat pada Gambar 5. 

Tabel 10. Rata-rata Kadar lemak Nugget Daging Kelinci (%)  

 

Keterangan: Notasi (x,y,z) pada kolom yang sama dan (p,q,r) pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Nilai rata-rata kadar lemak yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar 

antara 3,04% sampai dengan 5,09%. Kadar lemak terendah diperoleh pada 

perlakuan T3N3 yaitu pada penambahan tapioka 30% dan natrium bikarbonat 

1,5%, sedangkan kadar lemak tertinggi diperoleh pada perlakuan T1N0 yaitu pada 

penambahan tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%.  
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Gambar 5. Perubahan kadar lemak nugget daging kelinci akibat penambahan 

tapioka dan natrium bikarbonat. 
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Pada Gambar 5 ditunjukkan bahwa kenaikan prosentase tapioka yang 

ditambahkan berkorelasi negatif dengan kadar lemak nugget daging kelinci, 

dimana semakin banyak tapioka yang ditambahkan pada pembuatan nugget 

kelinci akan semakin menurunkan kadar lemak nugget daging kelinci, hal ini 

diduga akibat dari semakin tinggi konsentrasi bahan pengisi yang ditambahkan 

akan mengurangi proporsi daging yang ditambahkan. Menurut Direktorat Gizi 

Depkes RI (1985), tapioka mengandung lemak sebanyak 0,5%, sedangkan 

menurut Sarwono (2006) kadar lemak daging kelinci 10,2% berarti semakin tinggi 

konsentrasi tapioka maka akan mengurangi nilai kadar lemak nugget daging 

kelinci. Hasil dari penelitian Cahyaningrum (2001) pada nugget tahu, menyatakan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan tapioka akan menyebabkan kadar 

lemak menurun.  

 Perubahan kadar lemak nugget daging kelinci kemungkinan juga 

dipengaruhi oleh proses pencampuran bahan yang dapat mempengaruhi kualitas 

kimia nugget daging kelinci. Menurut Asyhari (1993), disamping protein 

beberapa komponen yang lainnya seperti lemak, mineral dan vitamin akan juga 

larut serta mengalami kerusakan selama pemasakan, demikian juga dengan 

komponen nitrogen bukan protein dan senyawa-senyawa volatil aromatik.   

Peningkatan prosentase natrium bikarbonat yang ditambahkan juga 

berkorelasi negatif dengan kadar lemak nugget daging kelinci, artinya dengan 

meningkatnya jumlah natrium bikarbonat yang ditambahkan maka akan 

menurunkan nilai kadar lemak nugget daging kelinci, hal ini disebabkan karena 

dengan bertambahnya prosentase natrium bikarbonat yang ditambahkan pada 

nugget daging kelinci maka akan mengurangi proporsi daging kelinci yang                                                                                               
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ditambahkan pada nugget daging kelinci sehingga akan mengurangi nilai kadar 

lemak nugget daging kelinci. 

4.5 Pengujian Organoleptik   

 

4.5.1 Rasa 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka dan 

natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai skor kesukaan panelis pada rasa nugget yang dihasilkan. Rata-rata skor 

organoleptik panelis terhadap rasa nugget daging kelinci pada masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11.   

Tabel 11. Rata-rata Skor Organoleptik Rasa  Nugget daging Kelinci  

 

 

Keterangan: Notasi (a,b,c,d,e,f) pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 Nilai rata-rata skor organoleptik terhadap rasa nugget daging kelinci yang 

diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 2,89 sampai dengan 5,86, hal ini 

berarti bahwa kesukaan panelis terhadap rasa nugget daging kelinci diantara  tidak 

menyukai sampai dengan agak menyukai. Skor organoleptik rasa terendah 

diperoleh pada perlakuan T3N3 yaitu pada penambahan tapioka 30% dan natrium 

bikarbonat 1,5%, sedangkan skor organoleptik rasa tertinggi diperoleh pada 

perlakuan T1N0 yaitu pada penambahan tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%.  
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Data dan hasil analisis ragam skor organoleptik rasa nugget daging kelinci dapat 

dilihat pada Lampiran 11. 

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai rasa cenderung menurun dengan 

semakin banyaknya tapioka yang ditambahkan, hal ini dikarenakan semakin 

banyak tapioka yang ditambahkan maka akan mengurangi rasa dari daging 

kelinci. Susanto (1999) menyatakan bahwa rasa produk lebih dipengaruhi oleh 

bumbu-bumbu yang ditambahkan, selain itu juga rasa produk dapat dapat 

ditingkatkan dengan penambahan bumbu-bumbu yang sesuai dengan kehendak 

konsumen. Artinya peranan bumbu yang ditambahkan sangat menonjol di dalam 

menentukan kesukaan seseorang.  

 Nilai kesukaan panelis terhadap rasa nugget daging kelinci juga semakin 

menurun seiring dengan bertambahnya prosentase panambahan natrium 

bikarbonat, hal ini diduga karena penambahan natrium bikarbonat  yang terlalu 

banyak akan menyebabkan rasa nugget daging kelinci menjadi agak pahit. 

Menurut Utami (1992), kelemahan pemakaian natrium bikarbonat yaitu produk 

menjadi pahit, hal ini disebabkan oleh amoniak yang tertinggal sebagai akibat 

terbebasnya karbondioksida yang terikat air dalam produk. Kumalaningsih (1996) 

menyatakan bahwa rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu 

sendiri dan apabila telah mendapat perlakuan atau pengolahan maka rasanya dapat 

dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan. 

 

4.5.2 Aroma 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tapioka dan 

natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai skor kesukaan panelis terhadap aroma nugget daging kelinci yang dihasilkan. 
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Rata-rata skor organoleptik panelis terhadap aroma nugget daging kelinci pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rata-rata Skor Organoleptik Aroma  Nugget Daging Kelinci   

 

Keterangan: Notasi (a,b,c,d) pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Nilai rata-rata skor organoleptik aroma yang diperoleh dari hasil penelitian 

berkisar antara 3,59 sampai dengan 5,23, hal ini berarti bahwa kesukaan panelis 

terhadap aroma nugget daging kelinci diantara agak tidak menyukai sampai 

dengan agak menyukai. Skor kesukaan terendah terhadap aroma nugget  daging 

kelinci diperoleh pada perlakuan T3N3 yaitu pada penambahan tapioka 30% dan 

natrium bikarbonat 1,5%, sedangkan skor kesukaan tertinggi terhadap aroma 

nugget kelinci diperoleh padaperlakuan T1N0 yaitu pada penambahan tapioka 10% 

dan natrium bikarbonat 0%. Data dan hasil analisis ragam skor organoleptik 

aroma nugget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 Pada Tabel 12 ditunjukkan bahwa semakin tinggi prosentase tapioka yang 

ditambahkan pada nugget daging kelinci akan menurunkan nilai  kesukaan panelis 

terhadap aroma, sama halnya dengan penambahan natrium bukarbonat dimana 

semakin tinggi prosentase natrium bikarbonat yang ditambahkan akan 

menurunkan nilai kesukaan panelis terhadap aroma. Aroma nugget daging kelinci 

selain dipengaruhi oleh aroma khas daging yang digunakan juga dipengaruhi oleh 

bumbu-bumbu dan bahan lainnya yang ditambahkan, selain itu aroma nugget 
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daging kelinci juga dipengaruhi oleh proses penggorengan. Diduga panelis kurang 

biasa menilai aroma nugget daging kelinci dikarenakan umumnya baru pertama 

kali mengkonsumsi nugget daging kelinci. 

 Aroma nugget juga dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunnya seperti 

bumbu-bumbu yang digunakan yaitu bawang putih dan lada. Bawang putih yang 

digunakan sebanyak 1% dalam bentuk segar. Menurut Shaath and Flores (1995), 

aroma bawang putih berasal dari allicin yang pecah dan menimbulkan komponen 

aroma yang kuat, sedangkan aroma lada menurut Rismunandar (1987) berasal dari 

minyak atsiri yang terdiri dari beberapa jenis minyak terpene. 

 

4.5.3 Warna 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tapioka dan 

natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai skor kesukaan panelis terhadap warna nugget daging kelinci yang dihasilkan. 

Rata-rata skor organoleptik panelis terhadap warna nugget daging kelinci pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rata-rata Skor Organoleptik Warna  Nugget Daging Kelinci   

  

 

Keterangan: Keterangan: Notasi (a,b,c,d,e,f,g) pada kolom dan baris yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 Nilai rata-rata skor kesukaan panelis terhadap warna nugget daging kelinci 

yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 3,39 sampai dengan 5,14, hal 

ini berarti bahwa kesukaan panelis terhadap warna nugget daging kelinci diantara 

Penambahan Natrium Bikarbonat (%)  Penambahan Tapioka 

(%) 0 0,5 1,0 1,5  

10 

20 

30 

 

5,14 
g 

4,70 
f 

4,76 
f 

 

4,39 
de 

4,80 
f 

4,24 
cd 

 

4,64 
ef 

4,00 
bc 

3,87 
b 

 

4,32 
d 

4,22 
cd 

3,39 
a 

 

 



 38 

 

 

agak tidak menyukai sampai dengan agak menyukai. Skor kesukaan terendah 

terhadap warna nugget daging kelinci diperoleh pada perlakuan T3N3 yaitu pada 

penambahan tapioka 30% dan natrium bikarbonat 1,5%, sedangkan skor kesukaan 

tertinggi terhadap warna nugget daging kelinci diperoleh pada perlakuan T1N0 

yaitu pada penambahan tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%. Data dan hasil 

analisis ragam skor organoleptik aroma nugget daging kelinci dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

Nilai kesukaan panelis  terhadap warna nugget daging kelinci cenderung 

semakin turun dengan meningkatnya prosentase penambahan tapioka dan 

prosentase penambahan  natrium bikarbonat, hal ini dikarenakan pada saat 

dipanaskan, nugget daging kelinci akan berwarna kecoklatan. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Utami (1992) bahwa natrium bikarbonat apabila dipanaskan akan 

menghasilkan warna yang agak kecoklatan pada bahan pangan, akibatnya panelis 

tidak menyukai warna yang gelap. Selain itu rasa yang dihasilkan terasa pahit. 

Bikarbonat dalam bentuk larutannya kurang alkalis dibandingkan karbonat, 

sehingga terbentuk daerah yang alkalinitasnya tinggi. Alkalinitas tinggi yang 

setempat ini terlihat sebagai noda warna dan flavor yang kurang disukai. 

 Selain itu, proses penggorengan juga menentukan warna nugget kelinci. 

Prinyawiwatkul (1997) menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi 

selama penggorengan yaitu terjadinya penguapan air, kenaikan suhu produk yang 

menyebabkan terjadinya reaksi browning, produk menjadi renyah, perubahan 

bentuk produk yang digoreng, keluarnya air dari bahan yang digantikan dengan 

masuknya minyak goreng ke dalam produk. 
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 Faktor penentu warna produk juga dipengaruhi oleh sumber cahaya. 

Sumber cahaya matahari merupakan sumber cahaya yang paling cocok untuk 

menetukan warna, sedangkan sumber cahaya lampu akan memberikan efek warna 

yang berbeda-beda tergantung pada jenis lampunya (Yuwono, 2001). 

 

4.5.4 Tekstur 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tapioka dan 

natrium bikarbonat memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai skor kesukaan panelis terhadap tekstur nugget daging kelinci yang 

dihasilkan. Rata-rata skor organoleptik panelis terhadap tekstur nugget daging 

kelinci pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata Skor Organoleptik Tekstur  Nugget Daging Kelinci   

 

 

Keterangan: Keterangan: Notasi (a,b,c,d,e) pada kolom dan baris yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Nilai rata-rata skor kesukaan panelis terhadap tekstur dari nugget daging 

kelinci yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 3,42 sampai dengan 

5,17, hal ini berarti bahwa kesukaan panelis terhadap nugget daging kelinci 

diantara agak tidak menyukai sampai dengan agak menyukai. Skor kesukaan 

terendah terhadap tekstur nugget daging kelinci diperoleh pada perlakuan T3N3 

yaitu pada penambahan tapioka 30% dan natrium bikarbonat 1,5%, sedangkan 

skor kesukaan tertinggi terhadap tekstur nugget daging kelinci diperoleh pada 

perlakuan T1N0 yaitu pada penambahan tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%. 
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Data dan hasil analisis ragam skor organoleptik tekstur nugget kelinci 

dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 Data dalam Tabel 14 menunjukkan respon panelis yang lebih menyukai 

tekstur nugget yang banyak mengandung daging kelinci daripada nugget dengan 

penambahan tepung tapioka dan natrium bikarbonat, hal ini terlihat dari tingginya 

respon panelis pada perlakuan T1N0 (penambahan tapioka 10% dan natrium 

bikarbonat 0%). Penambahan bahan padatan menyebabkan fraksi non air 

meningkat dan jarak antar partikel menurun (semakin padat) sehingga 

menyebabkan produk menjadi lebih berisi dan nilai teksturnya menjadi semakin 

rendah (Sagianto, 2002).  

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa prosentase penambahan tapioka yang 

semakin meningkat menyebabkan daya terima konsumen menjadi semakin 

menurun. Pembentukan gel protein bersama tapioka akan terbentuk rongga-

rongga akibat proses gelatinisasi tapioka. Tapioka yang semakin meningkat 

mengakibatkan rongga-rongga yang terbentuk semakin berkurang dan 

menyebabkan tekstur menjadi padat dan kenyal (Widyastuti, 1999). 

 

4.6. Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan pada nugget daging kelinci dengan 

menggunakan Indeks Efektifitas (Susrini, 2003), adapun prosedur dan hasil 

perhitungan tercantum pada Lampiran 6 dan Lampiran 15. 

 Hasil perhitungan pemilihan perlakuan terbaik menunjukkan bahwa T1N0  

yaitu pada penambahan tapioka 10% dan penambahan natrium bikarbonat 0% 

merupakan perlakuan terbaik. Data dan penentuan perlakuan terbaik dapat dilihat 
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pada Lampiran 14. Rata-rata nilai parameter pada nugget daging kelinci perlakuan 

terbaik disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata nilai perlakuan terbaik T1N0 pada masing-masing parameter 

Parameter Rata-rata 

Kadar Air 

Tekstur  

Kadar Lemak 

Kadar Protein 

Organoleptik: 

• Rasa 

• Aroma 

• Warna 

• Kenampakan 

71,62 % 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Penambahan tapioka pada nugget daging kelinci berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur, kadar protein dan kadar lemak, dan berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap kadar air nugget daging kelinci, sedangkan 

penambahan natrium bikarbonat berpengaruh sangat nyata terhadap 

tekstur, kadar protein dan kadar lemak, dan berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap kadar air nugget daging kelinci. 

2. Kombinasi penambahan tapioka dan natrium bikarbonat berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap mutu organoleptik, berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap tekstur dan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar air, kadar protein dan kadar lemak nugget daging kelinci.  

3. Perlakuan terbaik pada  nugget daging kelinci dengan penambahan tapioka 

dan natrium bikarbonat diperoleh dari perlakuan T1N0 yaitu penambahan 

tapioka 10% dan natrium bikarbonat 0%.  

 

5.2  Saran 

Disarankan dalam pembuatan nugget daging kelinci sebaiknya 

menggunakan penambahan tapioka 10% dan penambahan natrium bikarbonat 0% 

agar dapat dihasilkan nugget yang berkualitas baik dan dapat disukai konsumen 

serta perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bahan penggunaan bahan pengisi 

yang lain agar mendapatkan tekstur nugget yang lebih baik. 
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