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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia, karena itu pemenuhan atas pangan menjadi hak 
asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber 
daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan 
pembangunan nasional. Salah satu sumber pangan adalah 
daging yang di dalamnya terdapat tidak hanya satu zat 
nutrisi yang penting bagi tubuh tetapi terdapat berbagai 
macam zat nutrisi yang saling memberikan manfaat di 
dalam proses metabolisme tubuh. Untuk dapat memenuhi 
penyediaan daging dan penganekaragaman komoditas hasil 
ternak, maka perlu dicari jenis ternak yang mempunyai 
potensi biologi tinggi dan ekonomis sebagai ternak 
penghasil daging, salah satunya ternak kelinci 
(Rismunandar, 1993).

Daging kelinci mempunyai kadar protein yang 
cukup tinggi dan asam lemak jenuh yang rendah 
dibandingkan daging sapi, ayam, itik dan babi. Dalam    
100 g daging kelinci mengandung kadar air 67,9 g; protein 
20,8 g dan lemak 10,2 g. Kandungan asam lemak jenuh
pada daging kelinci sebesar 38 % dibandingkan pada 
daging kambing yaitu 61 % dan pada daging sapi sebesar 
50 %. Daging kelinci mampu menurunkan resiko kolesterol 
dan penyakit jantung karena rendahnya kandungan 
kolesterol dan natrium (Rismunandar, 1993). Namun 
demikian, daging kelinci belum populer di masyarakat 
disebabkan faktor kebiasaan makan (food habit) dan efek 
psikologi yang menganggap bahwa kelinci sebagai hewan 
hias atau kesayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi 
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dagingnya. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk
mempopulerkan daging kelinci adalah mengolahnya 
menjadi makanan olahan yang menarik melalui teknologi 
pengolahan daging, yaitu naget kelinci. 

Naget 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 naget adalah tapioka karena 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.
Selain tepung tapioka, wheat bran dan pollard digunakan
sebagai filler untuk meningkatkan nilai nutrisi pada naget. 
Wheat bran dan pollard merupakan sumber serat pangan 
dan juga mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin
(Hubeis, Koswara dan Labib, 1997).

Bahan pengikat menjadi komponen penting dalam 
pembuatan naget selain bahan pengisi (filler), juga 
berfungsi meningkatkan daya ikat air, menurunkan 
penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, 
membentuk tekstur yang padat dan menghemat biaya 
produksi (Winarno dan Rahayu, 1994). Selain 
menggunakan bahan pengisi, naget juga menggunakan 
bahan pengikat (binder). Pada penelitian ini binder yang 
digunakan adalah rumput laut. Rumput laut mempunyai 
kandungan nutrisi cukup lengkap. Secara kimia rumput laut 
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terdiri atas air (27,8 %), protein (5,4 %), karbohidrat  
(33,3 %), lemak (8,6 %), serat kasar (3 %) dan abu     
(22,25 %). Selain karbohidrat, protein, lemak dan serat, 
rumput laut juga mengandung enzim, asam nukleat, asam 
amino, vitamin (A, B, C, D, E dan K), iodium (300-700 
ppm/100 g) dan makro mineral seperti nitrogen, oksigen, 
kalsium (54 mg/100 g) dan selenium (0,5-3 ppm/100 g)
serta mikro mineral seperti zat besi (1,86 mg/100 g), 
magnesium dan natrium (3,5 %). Kandungan asam amino, 
vitamin dan mineral rumput laut mencapai 10 -20 kali lipat 
dibandingkan dengan tanaman darat. Di samping sebagai 
bahan makanan bergizi, rumput laut telah banyak 
digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan dan 
suplemen makanan (Suptijah, 2002). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui sampai sejauh mana wheat bran dan pollard
serta rumput laut dapat mencapai kualitas kimia yang 
diinginkan yaitu kadar protein (min. 12 %), lemak (maks. 
20 %), air (maks. 60 %) dan abu pada naget kelinci.

1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penambahan filler komposit 

(wheat bran dan pollard) dan rumput laut dalam 
pembuatan naget kelinci agar dihasilkan naget kelinci yang 
berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein, lemak, air dan 
abu.

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut serta mengetahui kombinasi 
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perlakuan terbaik agar dihasilkan naget kelinci yang 
berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein, lemak, air dan 
abu naget kelinci.

1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

 Memanfaatkan wheat bran dan pollard sebagai filler 
komposit serta rumput laut sebagai binder dalam 
produk daging olahan naget kelinci.

 Memberikan bahan informasi dalam pembuatan naget
kelinci dengan filler komposit dari wheat bran dan 
pollard serta rumput laut dan memberi bahan 
informasi bagi masyarakat, praktisi dan industri 
pangan yang terkait dalam pengolahan pangan.

1.5. Kerangka Pikir
Naget kelinci adalah salah satu produk olahan 

daging terstrukturisasi (restructured meat) dan mempunyai 
kadar protein cukup tinggi dan asam lemak jenuh yang 
rendah. Produk olahan daging terstrukturisasi diharapkan 
dapat mencapai daya ikat yang diinginkan. Faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dan kualitas produk 
dipengaruhi oleh kemampuan mengikat antara partikel 
daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan serta 
pembentukan gel selama proses gelatinisasi (Raharjo, 
1996).

Bahan pengikat yang bisa ditambahkan dalam 
pembuatan naget adalah rumput laut. Rumput laut 
mengandung nutrisi cukup lengkap, terdiri atas air (27 %), 
protein (5,4 %), karbohidrat (33,3 %), lemak (8,6 %) serat 
kasar (3 %) dan abu (22,25 %). Karagenan dalam rumput 
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laut juga berperan sebagai stabilizer (penstabil), thickener
(bahan pengentalan), pembentuk gel dan pengemulsi
(Syamsuar, 2006). 

Komponen penting selain bahan pengikat dalam 
pembuatan naget adalah bahan pengisi. Tapioka dan 
tapioka modifikasi telah digunakan pada naget ayam 
sebagai bahan pengisi karena murah dan mudah didapat. 
Tapioka memberikan tekstur naget yang baik pada naget 
daging ayam broiler dan ayam petelur afkir namun kurang 
disukai rasanya dan mengandung sedikit protein dan lemak, 
berturut-turut adalah 1,1 % dan 0,5 % (Amertaningtyas,
Purnomo dan Siswanto, 2001). Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan nilai nutrisi naget ditambahkan wheat bran 
dan pollard sebagai bahan pengisi yang ditambahkan ke 
dalam pati tapioka.

Wheat bran dan pollard merupakan hasil samping 
penggilingan gandum yang mengandung nilai gizi cukup 
tinggi, mudah didapat dan harganya murah.  Wheat bran 
dan pollard merupakan sumber serat pangan dan juga 
mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin. 
Kandungan protein wheat bran dan pollard masing-masing 
14-16 % dan 12-17 % (Ranhotra, Gelroth, Glaser and 
Reddy, 1994). Sedangkan rumput laut merupakan bahan 
pengikat (binder) pada naget. Rumput laut mempunyai 
kandungan nutrisi cukup lengkap. Secara kimia rumput laut 
terdiri atas air (27,8 %), protein (5,4 %), karbohidrat    
(33,3 %), lemak (8,6 %), serat kasar (3 %) dan abu     
(22,25 %). Kandungan asam amino, vitamin dan mineral 
rumput laut mencapai 10-20 kali lipat dibandingkan dengan 
tanaman darat (Suptijah, 2002).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan 
menggunakan pati tapioka yang ditambahkan wheat bran 
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dan pollard sebagai bahan pengisi serta rumput laut sebagai 
bahan pengikat.

1.6. Hipotesis
Penambahan filler komposit (wheat bran dan 

pollard) dan rumput laut dapat menghasilkan naget kelinci 
yang berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein (min.    
12 %), lemak (maks. 20 %), air (maks. 60 %) dan abu.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Daging Kelinci
Daging kelinci dikonsumsi masyarakat karena 

daging ini dianggap mampu menggantikan peranan daging 
lain sebagai sumber alternatif protein hewani yang cukup 
tinggi. Kualitas karkas kelinci tergantung pada berat karkas 
yaitu berkisar antara 55 % hingga 60 % dari bobot hidup 
(Zotte, 2003). Dalam penelitian Kanoni (1987) 
menjelaskan bahwa daging kelinci lokal dengan berat hidup 
antara 2 – 2,5 kg menghasilkan rendemen daging tanpa 
tulang sebesar 35 % dan persentase karkas sebesar 55 %.

Daging kelinci mempunyai kandungan asam lemak 
jenuh sebesar 38 % dibandingkan pada daging kambing 
yaitu 61 % dan daging sapi yaitu 50 %, hal ini membuat 
daging kelinci sangat dianjurkan sebagai makanan untuk 
pasien penyakit jantung, usia lanjut, mereka yang 
bermasalah dengan kelebihan berat badan dan mampu 
menurunkan kolesterol karena rendahnya kandungan 
natrium dan kolesterolnya (Rismunandar, 1990). 
Komposisi kimia daging dapat bervariasi di antara spesies, 
bangsa atau individu ternak dan dipengaruhi oleh faktor 
genetika dan lingkungan serta kemungkinan asupan 
nutrisinya. Komposisi kimia daging dari berbagai spesies 
ternak dapat dilihat pada Tabel 1 (Soeparno,1998). 
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Tabel 1. Komposisi kimia daging dari berbagai spesies 
ternak berdasarkan nilai per 100 g

Jenis 
Daging

Energi 
(Kkal)

Air 
(g)

Lemak 
(g)

Protein 
(g)

Abu 
(g)

Rabbit 160 70 8 21 1
Beef
Lean meat 195 66,5 12 20 1
Fatty meat 380 49 49 15,5 0,7
Mutton
Lean meat 210 66 14,5 18 1,4
Fatty meat 345 53 31 15 1
Pork
Lean meat 260 61 21 17 0,8
Fatty meat 330 54,5 29,5 15 0,6
Chicken 200 67 12 19,5 1

Sumber : Soeparno (1998).

2.2. Naget
Naget merupakan produk olahan dari daging 

unggas yang paling sukses di Amerika Utara pada tahun 
1980 (Hui, 1991). Produk olahan daging seperti naget 
menggunakan teknologi restrukturisasi dengan 
memanfaatkan potongan-potongan daging yang relatif kecil 
dan tidak beraturan dengan melekatnya kembali menjadi 
ukuran yang lebih besar serta dibantu bahan pengikat 
(Raharjo, Dexter, Worfel, Sofos, Solomon, Shults and 
Schimdt, 1995).

Umumnya naget dibuat dari daging ayam dengan 
penambahan pati dan bumbu antara lain 1 % garam; 0,6 % 
bawang putih; 0,1 % merica/lada dan 14 % air 
(Prinyawiwatkul, Mcwatters, Benchat, and Philips, 1997). 
Pembuatan naget mencakup lima tahap, yaitu penggilingan 
yang disertai oleh pencampuran bumbu, es, bahan 
tambahan, pencetakan, pelapisan perekat tepung dan 
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pelumuran tepung roti, penggorengan awal (pre-frying) dan 
pembekuan (Aswar, 1995). Tabel 2 menunjukkan 
persyaratan naget ayam menurut SNI 01-6683-2002.

Tabel 2. Persyaratan naget ayam menurut SNI 01-6683-
2002

Jenis Uji Persyaratan Persyaratan (%)
Air 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 

Maksimum 60
Minimal 12
Maksimal 20
Maksimal 25

Sumber : Anonim (2002).

2.3. Wheat Bran
Wheat bran merupakan sumber serat pangan dan 

juga mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin 
(Hubeis dkk., 1997). Wheat bran merupakan pecahan 
lapisan akhir yang kasar dari penggilingan gandum 
terutama terdiri atas lapisan aleuron, lapisan biji dan 
lapisan pericarp. Wheat bran terdiri atas 6-7 % abu,        
14-16 % protein dan 45-50 % dietary fiber (Ranhotra et al., 
1994).

Wheat bran merupakan agen fecal terbesar yang 
efektif, dan mungkin dapat mengurangi resiko beberapa 
penyakit dari sistem gastrointestinal, termasuk kanker usus 
besar. Wheat bran juga digunakan dalam beberapa 
makanan, seperti produk-produk bakery. Penggunaan 
wheat bran dalam jumlah terbatas tidak merusak kualitas 
produk yang dihasilkan, terutama karena kadar seratnya 
yang tinggi (Ranhotra et al., 1994).

Whole wheat flour dan pecahan bran merupakan 
sumber serat yang bagus, terutama insoluble fiber. Soluble 
fiber (serat yang larut) dapat membantu menormalkan 
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kolesterol darah dan kadar gula yang tinggi, pecahan 
insoluble fiber dapat membantu mencegah dan 
memperbaiki cara kerja dari sistem intestinal yang rusak 
(Bushuk and Rasper, 1994). Total dietary fiber dan soluble 
fiber dalam pecahan-pecahan wheat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Total dietary fiber dan soluble fiber dalam 
pecahan-pecahan wheat

No. Jenis Total dietary fiber (%) Soluble fiber (%)
1. Straight flour 2,5 1,1
2. Patent flour 2,5 1,3
3. Whole wheat flour 10,2 1,3
4. Germ 9,3 1,1
5. Bran 44,0 2,1
Sumber: Bushuk and Rasper (1994).

2.4. Pollard
Pollard adalah hasil samping penggilingan gandum 

yang berupa campuran kulit, lembaga serta ikutan bagian 
endosperma yang dihasilkan dari rol penghalus (reduction 
roll). Lembaga merupakan sumber vitamin B (thiamin), 
vitamin E (tokoferol), lemak, gula terutama sukrosa dan 
rafinosa serta mineral khususnya fosfor. Di Indonesia, 
pollard biasa digunakan untuk makanan ternak. Nilai gizi 
pollard tinggi maka dapat juga digunakan sebagai 
campuran makanan manusia (Saxelby and Brown, 1980).

Pollard adalah kulit ari gandum yang halus 
(lapisan sebelum paling luar dan setelah endosperma) dan 
mempunyai kandungan serat dan protein yang tinggi. 
Komposisi gizi pollard per 100 g disajikan pada Tabel 4, 
sedangkan komposisi asam aminonya disajikan pada Tabel 
5.
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Tabel 4. Komposisi gizi pollard per 100 g
Komposisi Gizi Persentase (%)
Kelembaban Maksimum 14
Protein (N x 6,25) 12,95 – 17,15
Lemak 3,79 – 4,51
Abu 5,15 – 5,98
Serat Kasar 7,38 – 8,67
Pati Maksimum 7
Bahan Kering 88,18 – 88,32
Ca 0,12 – 0,26
P 0,73 – 1,34

Sumber: Sugijanto (2000).

Tabel 5. Komposisi asam amino pollard
Jenis 
Asam amino

Jumlah
(g/100g)

Jenis 
Asam amino

Jumlah
(g/100g)

Asam sisteat 3,23 Sistein 3,22
Asam aspartat 1,60 Isoleusin* 3,56
Asam glutamat 1,59 Leusin 5,68
Serin 2,44 Phenilalanin* 1,55
Glisin 5,60 Lisin* 8,00
Histidin* 6,82 Tyrosin 1,19
Arginin* 6,23 Valin* 2,48
Threonin* 7,83 Metionin* 7,46
Alanin 3,98 Prolin 5,22

Keterangan: *) Asam amino esensial
Sumber: Sugijanto (2000).

2.5. Rumput Laut
Rumput laut merupakan bagian terbesar dari 

tanaman laut yang memegang peran cukup penting dalam 
fungsinya sebagai bahan makanan dan obat-obatan. 
Rumput laut dibagi dalam empat kelas yaitu: 
Chlorophyceae (ganggang hijau), Rhodophyceae 
(ganggang merah), Cyanophyceae (ganggang biru), 
Phaeophyceae (ganggang coklat), dari keempat kelas 
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tersebut hanya dua kelas yang banyak digunakan sebagai 
bahan mentah industri, yaitu (Istini, 2003):
- Rhodophyceae (ganggang merah) yang antara lain terdiri 

dari: a.) Gracilaria, Gelidium sebagai penghasil agar-
agar, b) Chondrus, Eucheuma, Gigartina sebagai 
penghasil karagenan, c). Fulcellaria sebagai penghasil 
fulceran.

- Phaeophyceae (ganggang coklat) yang antara lain terdiri 
dari: Ascephyllum, Laminaria, Macrocystis sebagai 
penghasil alginat.

Jenis rumput laut yang banyak diperdagangkan di 
Indonesia adalah jenis Carrageenophytes, yaitu jenis 
rumput laut penghasil karagenan seperti Eucheuma cottonii 
dan Eucheuma spinosum serta Gracilaria sp. Karagenan 
merupakan senyawa hidrokoloid. Karagenan adalah suatu 
bentuk polisakarida linier dengan berat molekul di atas 100 
kDa (Winarno 1996 ; WHO 1999 dikutip oleh Syamsuar, 
2006). Hidrokoloid, umumnya disebutkan sebagai gums, 
yaitu substansi hidrofilik yang membentuk larutan kental 
atau dispersi ketika bercampur dengan air (Pearson and 
Dutson, 1987). Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, 
viskositas, pembentukan gel dan stabilitas pH (Syamsuar,
2006).

Rumput laut mempunyai kandungan nutrisi cukup 
lengkap. Secara kimia rumput laut terdiri dari air (27,8%), 
protein (5,4%), karbohidrat (33,3%), lemak (8,6%), serat 
kasar (3%) dan abu (22,25%). Selain karbohidrat, protein, 
lemak dan serat, rumput laut juga mengandung enzim, 
asam nukleat, asam amino, vitamin (A, B, C, D, E dan K) 
dan makro mineral seperti nitrogen, oksigen, kalsium dan 
selenium serta mikro mineral seperti zat besi, magnesium 
dan natrium. Kandungan asam amino, vitamin dan mineral 
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rumput laut mencapai 10 -20 kali lipat dibandingkan 
dengan tanaman darat (Sugiarto, 1980).

2.6. Tepung Tapioka
Tepung tapioka merupakan pati yang dihasilkan 

oleh singkong (ketela pohon), sebagai bahan pangan 
sumber karbohidrat. Tepung tapioka banyak digunakan 
sebagai bahan pengisi (filler) dalam pengolahan pangan, 
karena tapioka mempunyai kemampuan menyerap air, 
dalam suhu tertentu akan membentuk gel sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan 
pangan (Astawan, 2005).

Bahan pengisi yang sekaligus juga berfungsi 
sebagai bahan pengikat adalah tepung tapioka, tepung 
gandum atau tepung aren atau campuran ketiga jenis 
tepung tersebut (Winarno dan Rahayu, 1994). 
Tjokroadikoesoemo (1993) menyatakan bahwa tapioka 
mempunyai kandungan amilopektin tinggi sehingga 
mempunyai sifat tidak mudah menggumpal, mempunyai 
daya lekat yang tinggi, tidak mudah pecah atau rusak dan 
pada suhu tinggi gelatinasinya relatif rendah serta memiliki 
flavor tidak bagus. Komposisi tapioka disajikan pada  
Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi tapioka dalam 100 g bahan
Komposisi Jumlah

Kalori (kal)
Karbohidrat (%)
Protein (%)
Lemak (%)
Ca (mg)
Vitamin B (mg)
Air (%)

363,0
  88,2
    1,1
    0,5
  84,0

0,4
9,1

Sumber: Tjokroadikoesoemo (1993).
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Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa yang 
manis, tidak larut dalam air dingin tetapi di dalam air panas 
dapat digunakan untuk mengatur tekstur makanan dan sifat 
gelnya dapat diubah oleh gula atau asam. Pati di dalam 
tanaman dapat merupakan energi cadangan, di dalam biji-
bijian pati terdapat dalam bentuk granula. Penguaraian 
tidak sempurna dari pati dapat menghasilkan dekstrin yaitu 
sesuai bentuk oligosakarida (Winarno, Fardiaz dan Fardiaz, 
1980). Sifat fisikokimia pati tapioka dapat dilihat pada 
Tabel 7.

Tabel 7. Sifat fisikokimia pati tapioka
Sifat Fisikokimia Pati Tapioka

Kadar air (%)
Kadar pati (%)
Kadar amikosa (%)
Kadar amilopektin (%)
Bentuk granula
Ukuran granula (µm)
Suhu gelatinasi (oC)

11,54
51, 36
17, 41
82,13
Oval
5-35

52-64
Sumber: Haris (2001)

2.7. Kualitas Kimia Naget Kelinci
Kadar Protein

Protein merupakan sekelompok zat makanan yang 
sangat penting dalam bahan pangan, umumnya dipakai 
sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas bahan 
pangan (Winarno, 2004). Kualitas protein ditentukan oleh 
komposisi asam amino, sehingga protein memiliki kualitas 
yang beraneka ragam tergantung sampai seberapa jauh 
protein dapat menyediakan asam-asam amino esensial yang 
memadai (Buckle, Edward, Fleet and Wootton, 1987).
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Protein daging mempunyai peranan yang cukup 
besar dalam pengolahan daging karena memberikan efek 
pada penampilan akhir produk yaitu adanya interaksi antara 
protein-air, protein-protein dan protein-lemak. Fungsi 
interaksi tersebut sebagai pengikat air/WHC (Water 
Holding Capacity), kemampuan mengikat lemak (Fatty 
Holding Capacity) dan gelatinasi (Sofos, Perjda and 
Semidt, 1995). Riwati (2002) menambahkan bahwa 
penggunaan bahan protein tinggi dapat meningkatkan kadar 
protein bahan pangan. 

Komposisi daging relatif mirip satu sama lain, 
terutama kandungan proteinnya yang berkisar 15-20 % dari 
berat badan. Protein yang terkandung di dalam daging, 
seperti halnya susu dan telur, sangat tinggi mutunya. 
Protein daging lebih mudah dicerna dibandingkan dengan 
yang bersumber dari bahan pangan nabati. Nilai protein 
daging yang tinggi disebabkan oleh kandungan asam amino 
esensialnya yang lengkap dan seimbang (Astawan, 1989).
Selama proses pemanasan, daging akan mengalami 
pengerutan dan pengurangan berat, kehilangan air dan 
lemak diikuti dengan koagulasinya serabut-serabut protein 
daging serta tenunan pengikatnya. Sejumlah kecil protein 
hewani dapat meningkatkan mutu protein nabati dalam 
jumlah yang besar (Winarno, 2004).

Hasil penelitian Khasanah (2006) menunjukkan 
bahwa substitusi tepung terigu dengan pollard sebanyak 
10% pada pembuatan kue bangket dapat meningkatkan 
kandungan protein kue bangket tersebut. Hal ini juga 
didukung oleh penelitian Sari (2005) yang menyatakan 
bahwa penggunaan pollard dalam pembuatan roti manis 
juga dapat meningkatkan kandungan protein roti manis 
tersebut. Purnomo (1997) dalam penelitiannya menyatakan 
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bahwa substitusi tepung tapioka dengan tepung kedelai 
pada bakso dapat meningkatkan kadar proteinnya. Menurut 
Muaris (2008), naget ayam yang ditambahkan sayuran     
40 %, dari berat daging ayam yang digunakan dalam 
pengolahannya mempunyai kadar protein sebesar 8,4 %.

Kadar Lemak
Lemak merupakan ester dari gliserol dan asam 

lemak atau merupakan trigliserida yang terdiri dari molekul 
gliserol yang berikatan dengan tiga molekul asam lemak 
(Gamman and Sherrington, 1992). Kadar lemak daging 
bervariasi, tergantung pada jumlah lemak eksternal dan 
lemak intramuscular yang dikandungnya. Ditinjau dari segi 
nutrisi komponen lemak daging yaitu trigliserida, 
fosfolipida, kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak 
(Suardana dan Swacita, 2009). Kadar lemak daging 
berkisar antara 5-40 %, tergantung pada jenis dan spesies, 
makanan dan umur ternak.

Ada dua kelompok umum untuk mengekstraksi 
lemak yaitu metode ekstraksi kering dan metode ekstraksi 
basah. Metode kering pada ekstraksi lemak mempunyai 
prinsip bahwa mengeluarkan lemak dan zat yang terlarut 
dalam lemak tersebut dari sampel yang telah kering benar 
dengan menggunakan pelarut anhydrous. Keuntungan dari 
dari metode kering ini, praktikum menjadi amat sederhana, 
bersifat universal, dan mempunyai ketepatan yang baik. 
Kelemahannya metode ini membutuhkan waktu yang 
cukup lama, pelarut yang digunakan mudah terbakar dan 
adanya zat lain yang ikut terekstrak sebagai lemak.

Prinsip soxhlet ialah ekstraksi menggunakan 
pelarut yang selalu baru pada umumnya sehingga terjadi 
ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut konstan dengan 
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adanya pendingin balik. Metode soxhlet ini dipilih karena 
pelarut yang digunakan lebih sedikit (efisiensi bahan) dan 
larutan sari yang dialirkan melalui sifon tetap tinggal dalam 
labu, sehingga pelarut yang digunakan untuk mengekstrak 
sampel selalu baru dan meningkatkan laju ekstraksi. Waktu 
yang digunakan lebih cepat. Kerugian metode ini ialah 
pelarut yang digunakan harus mudah menguap dan hanya 
digunakan untuk ekstraksi senyawa yang tahan panas.

Hasil penelitian Siregar (2010) menunjukkan 
substitusi tepung kedelai yang semakin tinggi cenderung 
akan meningkatkan kadar lemak chicken nuggets. Kadar 
lemak yang semakin meningkat disebabkan oleh tepung 
kedelai memiliki kandungan lemak yang cukup besar yaitu 
18,1 %, sehingga semakin banyak tepung kedelai yang 
ditambahkan dapat meningkatkan kadar lemak. Menurut 
Muaris (2008), naget ayam yang ditambahkan sayuran     
40 % dari berat daging ayam yang digunakan dalam 
pengolahannya mempunyai kadar lemak sebesar 11,6 %.

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). Kadar air 
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dalam bahan dapat mempengaruhi tekstur, cita rasa, dan 
daya tahan bahan makanan tersebut (Winarno, 1993). 

Kadar air daging yang tinggi merupakan suatu 
faktor yang mendukung perkembangan jamur dan 
mikroorganisme (Ketaren, 1989). Daging akan mudah 
rusak bila kadar airnya tinggi, sehingga daging yang 
berkualitas tinggi kadar airnya harus dalam batas yang 
normal. 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.

Hasil penelitian Siregar (2010) menunjukkan 
bahwa pengaruh substitusi daging ayam dengan tepung 
kedelai terhadap kualitas kimia dan mikrostruktur chicken 
nuggets diperoleh kadar air antara 61,93 % sampai dengan 
69,12 %, kesimpulannya bahwa perlakuan K0 (tanpa 
substitusi tepung kedelai) memberikan skor yang terbaik. 
Menurut hasil penelitian Prastio (2010), bahwa pengaruh 
penambahan hidrolisat protein pollard terhadap kualitas 
kimia bakso diperoleh kadar air antara 72,262 % sampai 
dengan 73,672 %, kesimpulannya bahwa semakin tinggi 
tingkat penambahan hidrolisat protein pollard akan 
cenderung menurunkan kadar air bakso.

Kadar Abu
Abu adalah zat anorganik dari sisa hasil 

pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu ada 
hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang 
terdapat dalam bahan pangan terdiri dari 2 jenis garam, 
yaitu garam organik misalnya asetat, pektat, mallat dan 
garam anorganik, misalnya karbonat, fosfat, sulfat dan 
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nitrat. Proses untuk menentukan jumlah mineral sisa 
pembakaran disebut pengabuan. Kandungan dan komposisi 
abu atau mineral pada bahan tergantung dari jenis bahan 
dan cara pengabuannya.

Sebagian besar bahan makanan yaitu terdiri dari  
96 % bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-
unsur mineral. Unsur mineral juga sebagai zat anorganik 
atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan 
organik terbakar tetapi zat anorganik tidak, karena itulah 
disebut abu (Winarno, 2004).

Daging merupakan sumber yang baik akan mineral 
kecuali Ca, karena Ca umumnya hanya terdapat dalam 
jumlah yang rendah. Daging mengandung zat besi yang 
sangat baik untuk memelihara kesehatan, sintesis 
hemoglobin, mioglobin dan enzim tertentu. Selain itu 
daging mengandung mikroelemen seperti Al, Co, Cu, Mn 
dan Zn (Suardana dan Swacita, 2009). 

Hasil penelitian Prastio (2010) menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat penambahan hidrolisat 
protein pollard cenderung meningkatkan kadar abu dari 
bakso karena di dalam hidrolisat protein pollard masih 
terdapat kandungan abu walaupun dalam jumlah yang 
kecil. 
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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak, Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pelaksanaan penelitian mulai bulan September - Oktober 
2011.

3.2. Materi Penelitian
3.2.1. Bahan-bahan

Bahan utama yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah naget dari daging kelinci antara umur 6-8 bulan 
bagian kaki depan, kaki belakang dan loin dari kelinci 
berjenis New Zealand yang dibeli di peternakan kelinci 
desa Ngijo, kecamatan Karangploso Malang, wheat bran 
dan pollard yang diperoleh dari KUD Dau dan tepung 
tapioka serta rumput laut. Bahan pendukung yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah telur, air, tepung roti, 
minyak goreng, bumbu-bumbu meliputi garam, bawang 
putih dan merica. Bahan-bahan kimia yang digunakan 
untuk analisis proksimat antara lain larutan H2SO4 pekat 
(Merck), NaOH (teknis 40%), asam borat (Merck), tablet 
Kjeldahl (Merck), aquades dan indikator methyl orange dan 
indikator pp, untuk analisis lemak berupa petroleum eter.

3.2.2. Alat-alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: cetakan aluminium ukuran 8 x 8 x 3 cm, pisau, 
timbangan analitik (mettler toledo), aluminium foil, meat 
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grinder, timer, alat pengukus (dandang), kompor, alat 
penggoreng dan baskom plastik. Peralatan untuk analisis 
kimia terdiri atas oven (napco model. 410 dan venti cell), 
tanur (naber), desikator, labu Kjeldahl, Erlenmeyer 100 ml, 
gelas ukur 50 ml, alat ekstraksi Soxhlet, pipet volumetrik 
dan pipet tetes.

3.3. Metode Penelitian
3.3.1. Rancangan Percobaan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
percobaan dengan rancangan dasar Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 3. Faktor pertama 
adalah penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dengan proporsi yang sama yaitu 1:1 sebanyak         
4 tingkat yaitu: 0 % (F0), 10 % (F1), 20 % (F2) dan 30 % 
(F3. Faktor kedua adalah persentase penggunaan rumput 
laut sebanyak 3 taraf yaitu 0 % (T1), 20 % (T2) dan 40 % 
(T3). Pengelompokan didasarkan pada waktu pengambilan 
sampel yang berbeda. Setiap perlakuan dikelompokkan 
menjadi 3 kelompok. Desain perlakuan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. RAK pola faktorial yang digunakan pada 
penelitian

Faktor 1
(%) Wheat bran 

dan Pollard

Faktor 2
(%) Rumput 

Laut

Kelompok

1 2 3

F0
T1 F0T1 F0T1 F0T1

T2 F0T2 F0T2 F0T2

T3 F0T3 F0T3 F0T3

F1
T1 F1T1 F1T1 F1T1

T2 F1T2 F1T2 F1T2

T3 F1T3 F1T3 F1T3

F2
T1 F2T1 F2T1 F2T1

T2 F2T2 F2T2 F2T2

T3 F2T3 F2T3 F2T3

F3
T1 F3T1 F3T1 F3T1

T2 F3T2 F3T2 F3T2

T3 F3T3 F3T3 F3T3

Keterangan:
F0 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 0 %
F1 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 10 %
F2 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 20 %
F3 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 30 %
T1 : Penambahan Rumput laut 0 %
T2 : Penambahan Rumput laut 20 %
T3 : Penambahan Rumput laut 40 %

3.3.2. Komposisi Naget Kelinci
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

naget kelinci adalah daging kelinci, tapioka, filler komposit 
(campuran dari wheat bran dan pollard dengan 
perbandingan 1:1), rumput laut, garam, bawang putih, lada 
atau merica dan air. Adapun komposisi bahan-bahan 
tersebut yang diperlukan dalam pembuatan naget kelinci 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Komposisi Naget Kelinci
Bahan F0T1 F1T1 F2T1 F3T1

Daging kelinci (g) 64,8 64,8 64,8 64,8
Tepung:
- tapioka (g) 16,2 14,58 12,96 11,34
- komposit* (g) - 1,62 3,24 4,86
- rumput laut (g) - - - -
Bumbu dan air**(g) 19 19 19 19
Total 100 100 100 100
Bahan F0T2 F1T2 F2T2 F3T2

Daging kelinci (g) 64,8 64,8 64,8 64,8
Tepung:
- tapioka (g) 12,9 11,6 10,3 9
- komposit* (g) 0 1,29 2,59 3,88
- rumput laut (g) 3,24 3,24 3,24 3,24
Bumbu dan air** (g) 19 19 19 19
Total 100 100 100 100
Bahan F0T3 F1T3 F2T3 F3T3

Daging kelinci (g) 64,8 64,8 64,8 64,8
Tepung:
- tapioka (g) 9,72 8,74 7,77 6,8
- komposit* (g) 0 0.972 1.944 2.916
- rumput laut (g) 6,48 6,48 6,48 6,48
Bumbu dan air**(g) 19 19 19 19
Total 100 100 100 100

Keterangan: *) tepung komposit adalah campuran antara wheat 
bran dan pollard dengan perbandingan yang 
sama 1:1

      **) bumbu-bumbu adalah garam 1 g; bawang putih 
0,6 g; merica 0,4 g; telur 3 g dan air 14 ml.

Disesuaikan dengan komposisi naget menurut 
Prinyawiwatkul et al. (1997).

3.3.3. Prosedur pembuatan naget kelinci
Penelitian pengaruh penambahan filler komposit 

(wheat bran dan  pollard) dan rumput laut terhadap kadar 
protein, lemak, air dan abu naget kelinci dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut:



25

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Daging Kelinci
- Wheat bran dan pollard: (0%, 10%, 

20% dan 30%)
- Rumput laut (0%, 20% dan 40%)

Bumbu

Dihaluskan (1 g garam; 0,6 g 
bawang putih; 0,4 g merica)
dicampurkan dengan 3 g telur 
dan 14 ml air.

Diambil daging bagian kaki 
depan, kaki belakang dan loin

Digiling dalam meat grinder

Adonan naget kelinci

Dicetak dalam loyang aluminium ukuran 8 x 8 x 3 cm

Dikukus 30 menit (suhu pengukusan 100°C)

Diangin-anginkan pada suhu 25 sampai 27°C (suhu ruang)

Dipotong-potong ukuran (4x4x1 cm) 

Naget

Analisa
 Kadar Protein
 Kadar Lemak
 Kadar Air
 Kadar Abu

Analisa
 Kadar Protein
 Kadar Lemak
 Kadar Air
 Kadar Abu
(Lampiran 1)
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3.4. Variabel Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelititan adalah uji 

kadar protein, lemak, air dan abu. 
Pengujian sampel adalah sebagai berikut :

1. Penentuan kadar protein menurut Apriyantono dkk. 
(1989) (Lampiran 2)

2. Penentuan kadar lemak menurut Apriyantono dkk. 
(1989) (Lampiran 3)

3. Penentuan kadar air menurut SNI 01-2354.2-2006 
(Lampiran 4)

4. Penentuan kadar abu menurut Apriyantono dkk. 
(1989) (Lampiran 5)

5. Penentuan kombinasi perlakuan terbaik menurut de 
Garmo, Sullivan and Canada (1984) (Lampiran 6)

3.5. Analisis Data
Data yang diperoleh pada penelitian dianalisis 

dengan analisis ragam (ANOVA), jika terdapat perbedaan 
yang nyata atau sangat nyata di antara perlakuan, maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 
(Yitnosumarto, 1991).

3.6. Batasan Istilah
Naget kelinci :Produk olahan daging restrukturisasi yang 

dibuat dari   daging     kelinci segar, 
dicampur dengan bumbu-bumbu, air, 
tepung tapioka dan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) serta rumput laut 
kemudian dikukus.

Komposit :Kombinasi antara wheat bran dan pollard
dengan proporsi yang sama yaitu 1:1.
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Daging kelinci :Daging yang diperoleh dari ternak kelinci 
lokal yang telah dipotong yang diambil dari 
seluruh bagian karkas dan telah dipisahkan 
dari tulang dan lemak.

Tapioka :Pati dari singkong atau ubi kayu yang 
diperoleh dari proses pengendapan.

Wheat bran :Pecahan lapisan akhir yang kasar dari 
penggilingan gandum terutama terdiri atas 
lapisan aleuron, lapisan biji dan lapisan 
pericarp.

Pollard :Hasil samping penggilingan gandum yang 
berupa campuran kulit, lembaga dan ikutan 
bagian endosperma yang dihasilkan dari 
roll penghalus.

Kualitas naget :Nilai naget berdasarkan kadar protein, 
lemak, air dan abu.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat 
Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap 
Kadar Protein Naget Kelinci

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard), penambahan rumput laut dan interaksi keduanya 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
kadar protein naget daging kelinci. Data hasil pengujian 
dan analisis ragam terhadap kadar protein naget daging 
kelinci dapat dilihat pada Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar 
protein (%) naget daging kelinci dari masing-masing 
perlakuan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Rata-rata nilai kadar protein (%) naget daging 
kelinci

Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut 
(%)

Rata-rata 
(%) 

0 20 40
0 12,99 ± 2,99 12,36 ± 1,96 12,05 ± 2,73 12,46 ± 2,56
10 12,26 ± 2,95 12,78 ± 2,65 12,80 ± 2,25 12,61 ± 2,62
20 13,47 ± 3,10 12,99 ± 2,17 12,99 ± 2,87 13,15 ± 2,71
30 13,89 ± 3,54 13,00 ± 2,69 13,47 ± 3,23 13,45 ± 3,16
Rata-rata 12,85 ± 2,72 12,86 ± 2,69 12,97 ±2,82

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar 
protein yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 
12,05 % sampai dengan 13,89 %. Kadar protein terendah 
diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler
komposit (wheat bran dan pollard) 0 % dan rumput laut  
40 %, sedangkan kadar protein tertinggi diperoleh dari 
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perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 0 %. 

Penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut pada naget kelinci menunjukkan 
hasil peningkatan angka tidak signifikan atau tidak berbeda 
jauh dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan pada 
dasarnya naget sudah memiliki kandungan protein yang 
tinggi yaitu 12 % (Anonim, 2002). Diketahui bahwa wheat 
bran, pollard dan rumput laut masing-masing mempunyai 
kandungan protein sebesar 17,68 %, 15,56 % dan   5,4 %. 
Terlihat bahwa kandungan protein dalam wheat bran dan
pollard memang sudah tinggi, maka dari itu posisi protein 
dalam naget bisa digantikan oleh kandungan protein dalam 
wheat bran dan pollard yang telah ditambahkan sebagai 
bahan pengisi dalam naget. Jadi, naget kelinci dengan 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 
rumput maupun tanpa penambahan antara keduanya tidak 
memberikan pengaruh terhadap kandungan protein naget 
kelinci.

Menurut hasil penelitian Prastio (2010) 
penambahan hidrolisat protein pollard sebanyak 3 % dapat 
meningkatkan kadar protein bakso. Kandungan protein 
tinggi pada pollard dapat meningkatkan kadar protein pada 
bakso. Siregar (2010) menyatakan bahwa substitusi daging 
ayam dengan tepung kedelai pada chicken nuggets juga 
dapat meningkatkan kandungan proteinnya. Ditambahkan 
oleh Purnomo (1997) dalam penelitiannya bahwa substitusi 
tepung tapioka dengan tepung kedelai pada bakso dapat 
meningkatkan kadar proteinnya.

Penambahan rumput laut yang semakin tinggi 
tanpa penambahan wheat bran dan pollard akan 
menurunkan kadar protein naget, sedangkan interaksi 
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penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 
rumput laut dapat meningkatkan kadar protein naget kelinci 
walaupun nilai peningkatan tidak tinggi. Rumput laut 
mengandung kadar air yang tidak sedikit, yaitu 27,8 %. 
Tingginya kadar air dalam rumput laut tersebut diduga 
dapat menekan peningkatan kadar protein pada naget
kelinci tanpa perlakuan penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard), sedangkan dengan penambahan filler
komposit (wheat bran dan pollard) juga tidak diketahui 
adanya pengaruh yang nyata terhadap perubahan kadar 
protein dalam naget.

4.2. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat 
Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap 
Kadar Lemak Naget Kelinci

Lemak merupakan komponen bahan makanan yang 
penting dalam hubungan dengan sumber energi dan asam-
asam lemak disamping dapat menambahkan kalori dan 
memperbaiki tekstur dan citarasa bahan makanan 
(Winarno, 2004). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan penambahan rumput laut memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) dan interaksi keduanya 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
kadar lemak naget daging kelinci. Data hasil pengujian dan 
analisis ragam terhadap kadar lemak naget daging kelinci 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata nilai kadar lemak 
(%) naget daging kelinci dari masing-masing perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 11.
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Tabel 11. Rata-rata nilai kadar lemak (%) naget daging 
kelinci

Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut 
(%) 

Rata-rata 
(%)

0 20 40
0 6,50 ± 0,73 9,81 ± 4,98 10,54 ± 3,61 8,95 ±  3,11
10 7,28 ± 3,01 9,11 ± 5,19 14,22 ± 8,01 10,20 ±  5,40
20 9,58 ± 3,60 11,56 ± 7,02 14,17 ± 6,97 11,77 ±  5,86
30 9,03 ± 4,73 11,31 ± 6,13 13,83 ± 6,45 11,39 ±  5,77
Rata-rata 8,10 ±  4,78b 10,45 ±  5,32 ab 13,19 ±  5,47a

Keterangan:Notasi yang berbeda pada baris yang sama
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata
(P<0,01).

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar 
lemak yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 
6,50 % sampai dengan 14,22 %. Kadar lemak terendah 
diperoleh dari perlakuan naget tanpa penambahan filler
komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut, 
sedangkan kadar lemak tertinggi diperoleh dari perlakuan 
naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) 10 % dan rumput laut 40 %. 

Penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut pada penelitian ini dapat 
meningkatkan kadar lemak pada naget. Hal ini disebabkan 
oleh tingginya kadar lemak dalam rumput laut (8,6 %), 
wheat bran (9,66 %) dan pollard (11,65 %). Semakin 
banyak penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut terjadi akumulasi antara lemak 
dari bahan yang ditambahkan dengan lemak dalam daging 
kelinci itu sendiri. Nilai kadar lemak dalam penelitian ini 
masih di bawah standar SNI (Anonim, 2002),  yaitu 20 %. 
Perlakuan penambahan rumput laut menunjukkan 
peningkatan kadar lemak paling tinggi. Hal ini disebabkan 
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adanya ikatan lemak oleh air dalam rumput laut, karena 
menurut penelitian ini kandungan air dalam rumput laut 
sangat tinggi, yaitu 37,03 %. Menurut Sugiarto (1980), 
kandungan air dalam rumput laut sebesar 27,8 %. 
Perlakuan pengukusan akan menghambat larutnya lemak 
akibat pemanasan dengan bantuan gel dari rumput laut. Gel 
tersebut yang akan memerangkap lemak, sehingga 
kandungan lemak dalam bahan pangan tidak banyak 
berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2010) 
yang menunjukkan bahwa substitusi tepung kedelai yang 
semakin tinggi cenderung akan meningkatkan kadar lemak 
chicken nuggets. Kadar lemak yang semakin meningkat 
disebabkan oleh tepung kedelai memiliki kandungan lemak 
yang cukup besar yaitu 18,1 %, sehingga semakin banyak 
tepung kedelai yang ditambahkan dapat meningkatkan 
kadar lemak. Menurut Utama dan Wahid (2004), protein 
memiliki gugus polar di satu sisi dan memiliki gugus non 
polar di sisi lain. Oleh karena itu ujung polar akan 
berikatan dengan air dan non polarnya akan berikatan 
dengan lemak. Hal ini yang menyebabkan kadar lemak 
tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 10 % 
dan rumput laut 40 %. Karena kandungan protein dan 
lemak tinggi yang berasal dari filler komposit (wheat bran 
dan pollard) berikatan dengan kandungan air yang tinggi 
pada rumput laut.
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4.3. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat 
Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap 
Kadar Air Naget Kelinci

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) sedangkan perlakuan penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) dan interaksi 
keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05)
terhadap kadar air naget daging kelinci. Data hasil
pengujian dan analisis ragam terhadap kadar air naget 
daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 9. Rata-rata 
nilai kadar air (%) naget daging kelinci dari masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rata-rata nilai kadar air (%) naget daging kelinci
Wheat bran 
dan Pollard 

(%)

Rumput Laut 
(%)

Rata-rata 
(%)

0 20 40
0 67,64 ± 1,63 70,73 ± 1,24 75,45 ± 3,96 71,7 ± 2,28
10 66,54 ± 0,49 69,23 ± 0,40 72,74 ± 1,73 69,50 ± 0,88
20 68,44 ± 1,85 69,51 ± 1,50 72,4 ± 1,62 70,12 ± 1,66
30 66,73 ± 2,51 65,49 ± 9,00 72,06 ± 1,63 68,10 ± 4,38
Rata-rata 67,34 ± 1,70a 68,74 ± 2,43a 73,16 ± 2,47b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01).

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar 
air yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 
65,49 % sampai dengan 75,45 %. Kadar air terendah 
diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler
komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 
20 %, sedangkan kadar air tertinggi diperoleh dari 
perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat 
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bran dan pollard) 0 % dan rumput laut 40 %. Ada 
kecenderungan bahwa penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) dan rumput laut dapat meningkatkan 
jumlah bahan kering yang ada dalam naget daging kelinci 
sehingga kadar air di dalam naget meningkat. Ini 
bertentangan dengan hasil penelitian Setiyono (1992) 
bahwa kadar air bakso berpengaruh linier oleh bahan-bahan 
pembantu yang ditambahkan, semakin banyak bahan 
pembantu yang ditambahkan maka kadar air bakso semakin 
menurun. Ditambahkan oleh Prastio (2010), kandungan 
protein yang tinggi pada hidrolisat protein pollard yang 
ditambahkan pada bakso dapat menyebabkan menurunnya 
kadar air pada bakso. 

Kadar air naget berbanding lurus dengan 
persentase rumput laut yang ditambahkan. Artinya, 
kenaikan penambahan rumput laut pada pembuatan naget 
daging kelinci akan menaikkan persentase kadar air. 
Menurut hasil penelitian ini, rumput laut mengandung
kadar air tinggi yaitu 37,03 %, sehingga kadar air dalam 
naget kelinci semakin naik. Rumput laut juga mampu 
memerangkap molekul-molekul air dalam naget kelinci 
dalam bentuk gel, atau disebut hidrokoloid, umumnya 
disebut gums yaitu substansi hidrofilik yang membentuk 
larutan kental atau dispersi ketika bercampur dengan air 
(Pearson and Dutson, 1987). Jadi, semakin tinggi 
persentase rumput laut yang ditambahkan, maka semakin 
tinggi kadar air yang terkandung dalam naget kelinci.
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4.4. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat 
Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap 
Kadar Abu Naget Kelinci

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), 
penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05), dan interaksi keduanya tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar abu naget 
daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam 
terhadap kadar abu naget daging kelinci dapat dilihat pada 
Lampiran 10. Rata-rata nilai kadar abu (%) naget daging 
kelinci dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 13.

Tabel 13. Rata-rata nilai kadar abu  (%) naget daging 
kelinci

Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut 
(%) 

Rata-rata 
(%)

0 20 40
0 1,51 ± 0,20 1,52 ± 0,16 1,73 ± 0,27 1,59 ± 0,21a

10 1,56 ± 0,14 1,58 ± 0,58 1,78 ± 0,32 1,64 ± 0,34ab

20 1,68 ± 0,18 1,73 ± 0,21 1,79 ± 0,21 1,73 ± 0,20ab

30 1,80 ± 0,23 1,88 ± 0,33 1,91 ± 0,26 1,86 ± 0,27b

Rata-rata 1,64 ± 0,25a 1,68 ± 0,26ab 1,80 ± 0,27b

Keterangan: - Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).

- Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)

Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar 
abu yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara  
1,51 % sampai dengan 1,91 %. Kadar abu terendah 
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diperoleh dari perlakuan naget tanpa penambahan filler
komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut, 
sedangkan kadar abu tertinggi diperoleh dari perlakuan 
naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) 30 % dan rumput laut 40 %. 

Semakin tinggi tingkat penambahan filler komposit 
(wheat bran dan pollard) dan rumput laut maka akan 
cenderung meningkatkan kadar abu naget karena didalam 
bahan-bahan tersebut juga mengandung kadar abu, masing-
masing 6-7 %, 5-6 % dan 22,25 %. Kandungan asam amino 
di dalam pollard diduga juga dapat meningkatkan kadar 
abu naget, terutama asam-asam amino yang mengandung 
unsur mineral (Sugijanto dan Manulang, 2001).

Faktor yang mempengaruhi kadar abu naget kelinci 
selain dari kadar abu bahan pengisi (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut sendiri juga diduga adanya bahan-
bahan kering dan bahan-bahan anorganik seperti mineral-
mineral yang ada dalam setiap bumbu-bumbu yang 
ditambahkan. Semakin tinggi tingkat penambahan bahan 
anorganik pada naget kelinci akan meningkatkan kadar 
abu.

Data pada Tabel 13 sejalan dengan hasil penelitian 
Prastio (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
penambahan hidrolisat protein pollard cenderung 
meningkatkan kadar abu dari bakso karena di dalam 
hidrolisat protein pollard masih terdapat kandungan abu 
walaupun dalam jumlah yang kecil.

4.5. Kombinasi Perlakuan Terbaik
Penentuan perlakuan terbaik pada pengaruh 

penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 
rumput laut terhadap kadar protein, lemak, air dan abu 
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naget kelinci dilakukan menggunakan indeks efektifitas 
menurut De Garmo, et al (1984). Berdasarkan hasil 
perhitungan kombinasi perlakuan terbaik (Lampiran 6) 
didapatkan total nilai hasil (Nhl) pada perlakuan F3T1

(penambahan wheat bran dan pollard 30 % dan rumput laut 
0 %) merupakan komnbinasi perlakuan terbaik dalam 
mendapatkan kualitas kimia terbaik yaitu kadar protein 
tertinggi, kadar lemak terendah, kadar air terendah dan 
kadar abu terendah. Data nilai hasil perlakuan terbaik 
terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14. Data nilai hasil perlakuan terbaik
Nilai Terbaik Nilai Hasil (Nhl)

F3T1 0,79
F0T1 0,78
F2T1 0,68

Variabel penelitian yang diperhatikan oleh 
responden secara berurutan, yaitu kadar protein, kadar 
lemak, kadar air dan kadar abu. Rata-rata nilai perlakuan 
terbaik yaitu F3T1 (Perlakuan penambahan wheat bran dan 
pollard 30 % dan rumput laut 0 %) pada masing-masing 
variabel yang dibandingkan dengan SNI naget ayam dapat 
dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rata-rata nilai perlakuan terbaik (F3T1) pada 
masing-masing variable dibandingkan dengan 
SNI naget ayam

Variabel Rata-rata SNI Naget Ayam
Kadar Protein 13,89 Minimal 12 %
Kadar Lemak 9,03 Maksimal 20 %
Kadar Air 66,73 Maksimum 60 %
Kadar Abu 1,80
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Penambahan filler komposit (wheat bran dan 

pollard) dan rumput laut meningkatkan kadar air, kadar 
protein, kadar lemak dan kadar abu naget kelinci. 
Perlakuan F3T1 (penambahan filler komposit (wheat bran 
dan pollard) 30 % dan rumput laut 0 %) merupakan 
kombinasi perlakuan terbaik dan mempunyai kualitas kimia 
terbaik yaitu kadar protein tertinggi (min. 12 %), kadar 
lemak terendah (maks. 20 %), kadar air  terendah  (maks. 
60 %) dan kadar abu tertinggi.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa 

untuk mendapatkan hasil naget kelinci dengan kualitas 
kimia (kadar protein, lemak, air dan abu) yang baik yaitu 
dengan menggunakan konsentrasi  30 % untuk penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 0 % untuk 
penambahan rumput laut.
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BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu pemenuhan atas pangan menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu sumber pangan adalah daging yang di dalamnya terdapat tidak hanya satu zat nutrisi yang penting bagi tubuh tetapi terdapat berbagai macam zat nutrisi yang saling memberikan manfaat di dalam proses metabolisme tubuh. Untuk dapat memenuhi penyediaan daging dan penganekaragaman komoditas hasil ternak, maka perlu dicari jenis ternak yang mempunyai potensi biologi tinggi dan ekonomis sebagai ternak penghasil daging, salah satunya ternak kelinci (Rismunandar, 1993).

Daging kelinci mempunyai kadar protein yang cukup tinggi dan asam lemak jenuh yang rendah dibandingkan daging sapi, ayam, itik dan babi. Dalam    100 g daging kelinci mengandung kadar air 67,9 g; protein 20,8 g dan lemak 10,2 g. Kandungan asam lemak jenuh pada daging kelinci sebesar 38 % dibandingkan pada daging kambing yaitu 61 % dan pada daging sapi sebesar 50 %. Daging kelinci mampu menurunkan resiko kolesterol dan penyakit jantung karena rendahnya kandungan kolesterol dan natrium (Rismunandar, 1993). Namun demikian, daging kelinci belum populer di masyarakat disebabkan faktor kebiasaan makan (food habit) dan efek psikologi yang menganggap bahwa kelinci sebagai hewan hias atau kesayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi dagingnya. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mempopulerkan daging kelinci adalah mengolahnya menjadi makanan olahan yang menarik melalui teknologi pengolahan daging, yaitu naget kelinci. 

Naget 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 naget adalah tapioka karena 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. Selain tepung tapioka, wheat bran dan pollard digunakan sebagai filler untuk meningkatkan nilai nutrisi pada naget. Wheat bran dan pollard merupakan sumber serat pangan dan juga mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin (Hubeis, Koswara dan Labib, 1997).

Bahan pengikat menjadi komponen penting dalam pembuatan naget selain bahan pengisi (filler), juga berfungsi meningkatkan daya ikat air, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, membentuk tekstur yang padat dan menghemat biaya produksi (Winarno dan Rahayu, 1994). Selain menggunakan bahan pengisi, naget juga menggunakan bahan pengikat (binder). Pada penelitian ini binder yang digunakan adalah rumput laut. Rumput laut mempunyai kandungan nutrisi cukup lengkap. Secara kimia rumput laut terdiri atas air (27,8 %), protein (5,4 %), karbohidrat    (33,3 %), lemak (8,6 %), serat kasar (3 %) dan abu     (22,25 %). Selain karbohidrat, protein, lemak dan serat, rumput laut juga mengandung enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin (A, B, C, D, E dan K), iodium (300-700 ppm/100 g) dan makro mineral seperti nitrogen, oksigen, kalsium (54 mg/100 g) dan selenium (0,5-3 ppm/100 g) serta mikro mineral seperti zat besi (1,86 mg/100 g), magnesium dan natrium (3,5 %). Kandungan asam amino, vitamin dan mineral rumput laut mencapai 10 -20 kali lipat dibandingkan dengan tanaman darat. Di samping sebagai bahan makanan bergizi, rumput laut telah banyak digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan dan suplemen makanan (Suptijah, 2002). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana wheat bran dan pollard serta rumput laut dapat mencapai kualitas kimia yang diinginkan yaitu kadar protein (min. 12 %), lemak (maks. 20 %), air (maks. 60 %) dan abu pada naget kelinci.



1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut dalam pembuatan naget kelinci agar dihasilkan naget kelinci yang berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein, lemak, air dan abu. 



1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut serta mengetahui kombinasi perlakuan terbaik agar dihasilkan naget kelinci yang berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein, lemak, air dan abu naget kelinci.



1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

· Memanfaatkan wheat bran dan pollard sebagai filler komposit serta rumput laut sebagai binder dalam produk daging olahan naget kelinci.

· Memberikan bahan informasi dalam pembuatan naget kelinci dengan filler komposit dari wheat bran dan pollard serta rumput laut dan memberi bahan informasi bagi masyarakat, praktisi dan industri pangan yang terkait dalam pengolahan pangan.



1.5. Kerangka Pikir

Naget kelinci adalah salah satu produk olahan daging terstrukturisasi (restructured meat) dan mempunyai kadar protein cukup tinggi dan asam lemak jenuh yang rendah. Produk olahan daging terstrukturisasi diharapkan dapat mencapai daya ikat yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kualitas produk dipengaruhi oleh kemampuan mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan serta pembentukan gel selama proses gelatinisasi (Raharjo, 1996).

Bahan pengikat yang bisa ditambahkan dalam pembuatan naget adalah rumput laut. Rumput laut mengandung nutrisi cukup lengkap, terdiri atas air (27 %), protein (5,4 %), karbohidrat (33,3 %), lemak (8,6 %) serat kasar (3 %) dan abu (22,25 %). Karagenan dalam rumput laut juga berperan sebagai stabilizer (penstabil), thickener (bahan pengentalan), pembentuk gel dan pengemulsi (Syamsuar, 2006). 

Komponen penting selain bahan pengikat dalam pembuatan naget adalah bahan pengisi. Tapioka dan tapioka modifikasi telah digunakan pada naget ayam sebagai bahan pengisi karena murah dan mudah didapat. Tapioka memberikan tekstur naget yang baik pada naget daging ayam broiler dan ayam petelur afkir namun kurang disukai rasanya dan mengandung sedikit protein dan lemak, berturut-turut adalah 1,1 % dan 0,5 % (Amertaningtyas, Purnomo dan Siswanto, 2001). Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai nutrisi naget ditambahkan wheat bran dan pollard sebagai bahan pengisi yang ditambahkan ke dalam pati tapioka. 

Wheat bran dan pollard merupakan hasil samping penggilingan gandum yang mengandung nilai gizi cukup tinggi, mudah didapat dan harganya murah.  Wheat bran dan pollard merupakan sumber serat pangan dan juga mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin. Kandungan protein wheat bran dan pollard masing-masing 14-16 % dan 12-17 % (Ranhotra, Gelroth, Glaser and Reddy, 1994). Sedangkan rumput laut merupakan bahan pengikat (binder) pada naget. Rumput laut mempunyai kandungan nutrisi cukup lengkap. Secara kimia rumput laut terdiri atas air (27,8 %), protein (5,4 %), karbohidrat    (33,3 %), lemak (8,6 %), serat kasar (3 %) dan abu     (22,25 %). Kandungan asam amino, vitamin dan mineral rumput laut mencapai 10-20 kali lipat dibandingkan dengan tanaman darat (Suptijah, 2002).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pati tapioka yang ditambahkan wheat bran dan pollard sebagai bahan pengisi serta rumput laut sebagai bahan pengikat.



1.6. Hipotesis

Penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut dapat menghasilkan naget kelinci yang berkualitas tinggi ditinjau dari kadar protein (min.    12 %), lemak (maks. 20 %), air (maks. 60 %) dan abu.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1.  Daging Kelinci

Daging kelinci dikonsumsi masyarakat karena daging ini dianggap mampu menggantikan peranan daging lain sebagai sumber alternatif protein hewani yang cukup tinggi. Kualitas karkas kelinci tergantung pada berat karkas yaitu berkisar antara 55 % hingga 60 % dari bobot hidup (Zotte, 2003). Dalam penelitian Kanoni (1987) menjelaskan bahwa daging kelinci lokal dengan berat hidup antara 2 – 2,5 kg menghasilkan rendemen daging tanpa tulang sebesar 35 % dan persentase karkas sebesar 55 %.

Daging kelinci mempunyai kandungan asam lemak jenuh sebesar 38 % dibandingkan pada daging kambing yaitu 61 % dan daging sapi yaitu 50 %, hal ini membuat daging kelinci sangat dianjurkan sebagai makanan untuk pasien penyakit jantung, usia lanjut, mereka yang bermasalah dengan kelebihan berat badan dan mampu menurunkan kolesterol karena rendahnya kandungan natrium dan kolesterolnya (Rismunandar, 1990). Komposisi kimia daging dapat bervariasi di antara spesies, bangsa atau individu ternak dan dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan serta kemungkinan asupan nutrisinya. Komposisi kimia daging dari berbagai spesies ternak dapat dilihat pada Tabel 1 (Soeparno,1998). 













Tabel 1. Komposisi kimia daging dari berbagai spesies ternak berdasarkan nilai per 100 g



		 Jenis Daging

		Energi (Kkal)

		Air (g)

		Lemak (g)

		Protein (g)

		Abu (g)



		Rabbit

		160

		70

		8

		21

		1



		Beef

		

		

		

		

		



		Lean meat

		195

		66,5

		12

		20

		1



		Fatty meat

		380

		49

		49

		15,5

		0,7



		Mutton

		

		

		

		

		



		Lean meat

		210

		66

		14,5

		18

		1,4



		Fatty meat

		345

		53

		31

		15

		1



		Pork

		

		

		

		

		



		Lean meat

		260

		61

		21

		17

		0,8



		Fatty meat

		330

		54,5

		29,5

		15

		0,6



		Chicken

		200

		67

		12

		19,5

		1





Sumber : Soeparno (1998).



2.2. Naget

Naget merupakan produk olahan dari daging unggas yang paling sukses di Amerika Utara pada tahun 1980 (Hui, 1991). Produk olahan daging seperti naget menggunakan teknologi restrukturisasi dengan memanfaatkan potongan-potongan daging yang relatif kecil dan tidak beraturan dengan melekatnya kembali menjadi ukuran yang lebih besar serta dibantu bahan pengikat (Raharjo, Dexter, Worfel, Sofos, Solomon, Shults and Schimdt, 1995).

Umumnya naget dibuat dari daging ayam dengan penambahan pati dan bumbu antara lain 1 % garam; 0,6 % bawang putih; 0,1 % merica/lada dan 14 % air (Prinyawiwatkul, Mcwatters, Benchat, and Philips, 1997). Pembuatan naget mencakup lima tahap, yaitu penggilingan yang disertai oleh pencampuran bumbu, es, bahan tambahan, pencetakan, pelapisan perekat tepung dan pelumuran tepung roti, penggorengan awal (pre-frying) dan pembekuan (Aswar, 1995). Tabel 2 menunjukkan persyaratan naget ayam menurut SNI 01-6683-2002.





Tabel 2. Persyaratan naget ayam menurut SNI 01-6683-2002



		Jenis Uji Persyaratan

		Persyaratan (%)



		Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

		Maksimum 60

Minimal 12

Maksimal 20

Maksimal 25





Sumber : Anonim (2002).



2.3.  Wheat Bran

Wheat bran merupakan sumber serat pangan dan juga mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin (Hubeis dkk., 1997). Wheat bran merupakan pecahan lapisan akhir yang kasar dari penggilingan gandum terutama terdiri atas lapisan aleuron, lapisan biji dan lapisan pericarp. Wheat bran terdiri atas 6-7 % abu,        14-16 % protein dan 45-50 % dietary fiber (Ranhotra et al., 1994).

Wheat bran merupakan agen fecal terbesar yang efektif, dan mungkin dapat mengurangi resiko beberapa penyakit dari sistem gastrointestinal, termasuk kanker usus besar. Wheat bran juga digunakan dalam beberapa makanan, seperti produk-produk bakery. Penggunaan wheat bran dalam jumlah terbatas tidak merusak kualitas produk yang dihasilkan, terutama karena kadar seratnya yang tinggi (Ranhotra et al., 1994).

Whole wheat flour dan pecahan bran merupakan sumber serat yang bagus, terutama insoluble fiber. Soluble fiber (serat yang larut) dapat membantu menormalkan kolesterol darah dan kadar gula yang tinggi, pecahan insoluble fiber dapat membantu mencegah dan memperbaiki cara kerja dari sistem intestinal yang rusak (Bushuk and Rasper, 1994). Total dietary fiber dan soluble fiber dalam pecahan-pecahan wheat disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3. Total dietary fiber dan soluble fiber dalam pecahan-pecahan wheat



		No.

		Jenis

		Total dietary fiber (%)

		Soluble fiber (%)



		1.

		Straight flour

		2,5

		1,1



		2.

		Patent flour

		2,5

		1,3



		3.

		Whole wheat flour

		10,2

		1,3



		4.

		Germ

		9,3

		1,1



		5.

		Bran

		44,0

		2,1





Sumber: Bushuk and Rasper (1994).



2.4.  Pollard

Pollard adalah hasil samping penggilingan gandum yang berupa campuran kulit, lembaga serta ikutan bagian endosperma yang dihasilkan dari rol penghalus (reduction roll). Lembaga merupakan sumber vitamin B (thiamin), vitamin E (tokoferol), lemak, gula terutama sukrosa dan rafinosa serta mineral khususnya fosfor. Di Indonesia, pollard biasa digunakan untuk makanan ternak. Nilai gizi pollard tinggi maka dapat juga digunakan sebagai campuran makanan manusia (Saxelby and Brown, 1980).

Pollard adalah kulit ari gandum yang halus (lapisan sebelum paling luar dan setelah endosperma) dan mempunyai kandungan serat dan protein yang tinggi. Komposisi gizi pollard per 100 g disajikan pada Tabel 4, sedangkan komposisi asam aminonya disajikan pada Tabel 5.



Tabel 4. Komposisi gizi pollard per 100 g

		Komposisi Gizi

		Persentase (%)



		Kelembaban

		Maksimum 14



		Protein (N x 6,25)

		12,95 – 17,15



		Lemak

		3,79 – 4,51



		Abu

		5,15 – 5,98



		Serat Kasar

		7,38 – 8,67



		Pati

		Maksimum 7



		Bahan Kering

		88,18 – 88,32



		Ca

		0,12 – 0,26



		P

		0,73 – 1,34





Sumber: Sugijanto (2000).



Tabel 5. Komposisi asam amino pollard

		Jenis 

Asam amino

		Jumlah

 (g/100g)

		Jenis 

Asam amino

		Jumlah

 (g/100g)



		Asam sisteat

		3,23

		Sistein

		3,22



		Asam aspartat

		1,60

		Isoleusin*

		3,56



		Asam glutamat

		1,59

		Leusin

		5,68



		Serin 

		2,44

		Phenilalanin*

		1,55



		Glisin

		5,60

		Lisin*

		8,00



		Histidin*

		6,82

		Tyrosin

		1,19



		Arginin*

		6,23

		Valin*

		2,48



		Threonin*

		7,83

		Metionin*

		7,46



		Alanin

		3,98

		Prolin

		5,22





Keterangan: *) Asam amino esensial

Sumber: Sugijanto (2000).



2.5.  Rumput Laut

Rumput laut merupakan bagian terbesar dari tanaman laut yang memegang peran cukup penting dalam fungsinya sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Rumput laut dibagi dalam empat kelas yaitu: Chlorophyceae (ganggang hijau), Rhodophyceae (ganggang merah), Cyanophyceae (ganggang biru), Phaeophyceae (ganggang coklat), dari keempat kelas tersebut hanya dua kelas yang banyak digunakan sebagai bahan mentah industri, yaitu (Istini, 2003):

· Rhodophyceae (ganggang merah) yang antara lain terdiri dari: a.) Gracilaria, Gelidium sebagai penghasil agar-agar, b) Chondrus, Eucheuma, Gigartina sebagai penghasil karagenan, c). Fulcellaria sebagai penghasil fulceran.

· Phaeophyceae (ganggang coklat) yang antara lain terdiri dari: Ascephyllum, Laminaria, Macrocystis sebagai penghasil alginat.

Jenis rumput laut yang banyak diperdagangkan di Indonesia adalah jenis Carrageenophytes, yaitu jenis rumput laut penghasil karagenan seperti Eucheuma cottonii dan Eucheuma spinosum serta Gracilaria sp. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid. Karagenan adalah suatu bentuk polisakarida linier dengan berat molekul di atas 100 kDa (Winarno 1996 ; WHO 1999 dikutip oleh Syamsuar, 2006). Hidrokoloid, umumnya disebutkan sebagai gums, yaitu substansi hidrofilik yang membentuk larutan kental atau dispersi ketika bercampur dengan air (Pearson and Dutson, 1987). Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, viskositas, pembentukan gel dan stabilitas pH (Syamsuar, 2006).

Rumput laut mempunyai kandungan nutrisi cukup lengkap. Secara kimia rumput laut terdiri dari air (27,8%), protein (5,4%), karbohidrat (33,3%), lemak (8,6%), serat kasar (3%) dan abu (22,25%). Selain karbohidrat, protein, lemak dan serat, rumput laut juga mengandung enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin (A, B, C, D, E dan K) dan makro mineral seperti nitrogen, oksigen, kalsium dan selenium serta mikro mineral seperti zat besi, magnesium dan natrium. Kandungan asam amino, vitamin dan mineral rumput laut mencapai 10 -20 kali lipat dibandingkan dengan tanaman darat (Sugiarto, 1980).



2.6.  Tepung Tapioka

Tepung tapioka merupakan pati yang dihasilkan oleh singkong (ketela pohon), sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Tepung tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi (filler) dalam pengolahan pangan, karena tapioka mempunyai kemampuan menyerap air, dalam suhu tertentu akan membentuk gel sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan (Astawan, 2005).

Bahan pengisi yang sekaligus juga berfungsi sebagai bahan pengikat adalah tepung tapioka, tepung gandum atau tepung aren atau campuran ketiga jenis tepung tersebut (Winarno dan Rahayu, 1994). Tjokroadikoesoemo (1993) menyatakan bahwa tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi sehingga mempunyai sifat tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat yang tinggi, tidak mudah pecah atau rusak dan pada suhu tinggi gelatinasinya relatif rendah serta memiliki flavor tidak bagus. Komposisi tapioka disajikan pada  Tabel 6.



Tabel 6. Komposisi tapioka dalam 100 g bahan

		Komposisi

		Jumlah

		



		Kalori (kal)

Karbohidrat (%)

Protein (%)

Lemak (%)

Ca (mg)

Vitamin B (mg)

Air (%)

		363,0

  88,2

    1,1

    0,5

  84,0

0,4

9,1

		





Sumber: Tjokroadikoesoemo (1993).

	Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa yang manis, tidak larut dalam air dingin tetapi di dalam air panas dapat digunakan untuk mengatur tekstur makanan dan sifat gelnya dapat diubah oleh gula atau asam. Pati di dalam tanaman dapat merupakan energi cadangan, di dalam biji-bijian pati terdapat dalam bentuk granula. Penguaraian tidak sempurna dari pati dapat menghasilkan dekstrin yaitu sesuai bentuk oligosakarida (Winarno, Fardiaz dan Fardiaz, 1980). Sifat fisikokimia pati tapioka dapat dilihat pada Tabel 7.



Tabel 7. Sifat fisikokimia pati tapioka

		Sifat Fisikokimia

		Pati Tapioka

		



		Kadar air (%)

Kadar pati (%)

Kadar amikosa (%)

Kadar amilopektin (%)

Bentuk granula

Ukuran granula (µm)

Suhu gelatinasi (oC)

		11,54

51, 36

17, 41

82,13

Oval

5-35

52-64

		





Sumber: Haris (2001)



2.7. Kualitas Kimia Naget Kelinci

Kadar Protein

	Protein merupakan sekelompok zat makanan yang sangat penting dalam bahan pangan, umumnya dipakai sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas bahan pangan (Winarno, 2004). Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam amino, sehingga protein memiliki kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai seberapa jauh protein dapat menyediakan asam-asam amino esensial yang memadai (Buckle, Edward, Fleet and Wootton, 1987).

	Protein daging mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengolahan daging karena memberikan efek pada penampilan akhir produk yaitu adanya interaksi antara protein-air, protein-protein dan protein-lemak. Fungsi interaksi tersebut sebagai pengikat air/WHC (Water Holding Capacity), kemampuan mengikat lemak (Fatty Holding Capacity) dan gelatinasi (Sofos, Perjda and Semidt, 1995). Riwati (2002) menambahkan bahwa penggunaan bahan protein tinggi dapat meningkatkan kadar protein bahan pangan. 

Komposisi daging relatif mirip satu sama lain, terutama kandungan proteinnya yang berkisar 15-20 % dari berat badan. Protein yang terkandung di dalam daging, seperti halnya susu dan telur, sangat tinggi mutunya. Protein daging lebih mudah dicerna dibandingkan dengan yang bersumber dari bahan pangan nabati. Nilai protein daging yang tinggi disebabkan oleh kandungan asam amino esensialnya yang lengkap dan seimbang (Astawan, 1989). Selama proses pemanasan, daging akan mengalami pengerutan dan pengurangan berat, kehilangan air dan lemak diikuti dengan koagulasinya serabut-serabut protein daging serta tenunan pengikatnya. Sejumlah kecil protein hewani dapat meningkatkan mutu protein nabati dalam jumlah yang besar (Winarno, 2004).

Hasil penelitian Khasanah (2006) menunjukkan bahwa substitusi tepung terigu dengan pollard sebanyak 10% pada pembuatan kue bangket dapat meningkatkan kandungan protein kue bangket tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sari (2005) yang menyatakan bahwa penggunaan pollard dalam pembuatan roti manis juga dapat meningkatkan kandungan protein roti manis tersebut. Purnomo (1997) dalam penelitiannya menyatakan bahwa substitusi tepung tapioka dengan tepung kedelai pada bakso dapat meningkatkan kadar proteinnya. Menurut Muaris (2008), naget ayam yang ditambahkan sayuran     40 %, dari berat daging ayam yang digunakan dalam pengolahannya mempunyai kadar protein sebesar 8,4 %.



Kadar Lemak

Lemak merupakan ester dari gliserol dan asam lemak atau merupakan trigliserida yang terdiri dari molekul gliserol yang berikatan dengan tiga molekul asam lemak (Gamman and Sherrington, 1992). Kadar lemak daging bervariasi, tergantung pada jumlah lemak eksternal dan lemak intramuscular yang dikandungnya. Ditinjau dari segi nutrisi komponen lemak daging yaitu trigliserida, fosfolipida, kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak (Suardana dan Swacita, 2009). Kadar lemak daging berkisar antara 5-40 %, tergantung pada jenis dan spesies, makanan dan umur ternak.

Ada dua kelompok umum untuk mengekstraksi lemak yaitu metode ekstraksi kering dan metode ekstraksi basah. Metode kering pada ekstraksi lemak mempunyai prinsip bahwa mengeluarkan lemak dan zat yang terlarut dalam lemak tersebut dari sampel yang telah kering benar dengan menggunakan pelarut anhydrous. Keuntungan dari dari metode kering ini, praktikum menjadi amat sederhana, bersifat universal, dan mempunyai ketepatan yang baik. Kelemahannya metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, pelarut yang digunakan mudah terbakar dan adanya zat lain yang ikut terekstrak sebagai lemak.

Prinsip soxhlet ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru pada umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Metode soxhlet ini dipilih karena pelarut yang digunakan lebih sedikit (efisiensi bahan) dan larutan sari yang dialirkan melalui sifon tetap tinggal dalam labu, sehingga pelarut yang digunakan untuk mengekstrak sampel selalu baru dan meningkatkan laju ekstraksi. Waktu yang digunakan lebih cepat. Kerugian metode ini ialah pelarut yang digunakan harus mudah menguap dan hanya digunakan untuk ekstraksi senyawa yang tahan panas.

Hasil penelitian Siregar (2010) menunjukkan substitusi tepung kedelai yang semakin tinggi cenderung akan meningkatkan kadar lemak chicken nuggets. Kadar lemak yang semakin meningkat disebabkan oleh tepung kedelai memiliki kandungan lemak yang cukup besar yaitu 18,1 %, sehingga semakin banyak tepung kedelai yang ditambahkan dapat meningkatkan kadar lemak. Menurut Muaris (2008), naget ayam yang ditambahkan sayuran     40 % dari berat daging ayam yang digunakan dalam pengolahannya mempunyai kadar lemak sebesar 11,6 %.



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). Kadar air dalam bahan dapat mempengaruhi tekstur, cita rasa, dan daya tahan bahan makanan tersebut (Winarno, 1993). 

Kadar air daging yang tinggi merupakan suatu faktor yang mendukung perkembangan jamur dan mikroorganisme (Ketaren, 1989). Daging akan mudah rusak bila kadar airnya tinggi, sehingga daging yang berkualitas tinggi kadar airnya harus dalam batas yang normal. 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. 

Hasil penelitian Siregar (2010) menunjukkan bahwa pengaruh substitusi daging ayam dengan tepung kedelai terhadap kualitas kimia dan mikrostruktur chicken nuggets diperoleh kadar air antara 61,93 % sampai dengan 69,12 %, kesimpulannya bahwa perlakuan K0 (tanpa substitusi tepung kedelai) memberikan skor yang terbaik. Menurut hasil penelitian Prastio (2010), bahwa pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap kualitas kimia bakso diperoleh kadar air antara 72,262 % sampai dengan 73,672 %, kesimpulannya bahwa semakin tinggi tingkat penambahan hidrolisat protein pollard akan cenderung menurunkan kadar air bakso.



Kadar Abu

Abu adalah zat anorganik dari sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam bahan pangan terdiri dari 2 jenis garam, yaitu garam organik misalnya asetat, pektat, mallat dan garam anorganik, misalnya karbonat, fosfat, sulfat dan nitrat. Proses untuk menentukan jumlah mineral sisa pembakaran disebut pengabuan. Kandungan dan komposisi abu atau mineral pada bahan tergantung dari jenis bahan dan cara pengabuannya.

Sebagian besar bahan makanan yaitu terdiri dari  96 % bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga sebagai zat anorganik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganik tidak, karena itulah disebut abu (Winarno, 2004).

Daging merupakan sumber yang baik akan mineral kecuali Ca, karena Ca umumnya hanya terdapat dalam jumlah yang rendah. Daging mengandung zat besi yang sangat baik untuk memelihara kesehatan, sintesis hemoglobin, mioglobin dan enzim tertentu. Selain itu daging mengandung mikroelemen seperti Al, Co, Cu, Mn dan Zn (Suardana dan Swacita, 2009). 

	Hasil penelitian Prastio (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan hidrolisat protein pollard cenderung meningkatkan kadar abu dari bakso karena di dalam hidrolisat protein pollard masih terdapat kandungan abu walaupun dalam jumlah yang kecil. 







BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN



3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan penelitian mulai bulan September - Oktober 2011.



3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Bahan-bahan

Bahan utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah naget dari daging kelinci antara umur 6-8 bulan bagian kaki depan, kaki belakang dan loin dari kelinci berjenis New Zealand yang dibeli di peternakan kelinci desa Ngijo, kecamatan Karangploso Malang, wheat bran dan pollard yang diperoleh dari KUD Dau dan tepung tapioka serta rumput laut. Bahan pendukung yang digunakan untuk penelitian ini adalah telur, air, tepung roti, minyak goreng, bumbu-bumbu meliputi garam, bawang putih dan merica. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis proksimat antara lain larutan H2SO4 pekat (Merck), NaOH (teknis 40%), asam borat (Merck), tablet Kjeldahl (Merck), aquades dan indikator methyl orange dan indikator pp, untuk analisis lemak berupa petroleum eter.



3.2.2. Alat-alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: cetakan aluminium ukuran 8 x 8 x 3 cm, pisau, timbangan analitik (mettler toledo), aluminium foil, meat grinder, timer, alat pengukus (dandang), kompor, alat penggoreng dan baskom plastik. Peralatan untuk analisis kimia terdiri atas oven (napco model. 410 dan venti cell), tanur (naber), desikator, labu Kjeldahl, Erlenmeyer 100 ml, gelas ukur 50 ml, alat ekstraksi Soxhlet, pipet volumetrik dan pipet tetes.



3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Rancangan Percobaan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 3. Faktor pertama adalah penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dengan proporsi yang sama yaitu 1:1 sebanyak         4 tingkat yaitu: 0 % (F0), 10 % (F1), 20 % (F2) dan 30 % (F3. Faktor kedua adalah persentase penggunaan rumput laut sebanyak 3 taraf yaitu 0 % (T1), 20 % (T2) dan 40 % (T3). Pengelompokan didasarkan pada waktu pengambilan sampel yang berbeda. Setiap perlakuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Desain perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.





















Tabel 8. RAK pola faktorial yang digunakan pada penelitian



		Faktor 1

(%) Wheat bran dan Pollard

		Faktor 2

(%) Rumput Laut

		Kelompok



		

		

		1

		2

		3



		F0

		T1

		F0T1

		F0T1

		F0T1



		

		T2

		F0T2

		F0T2

		F0T2



		

		T3

		F0T3

		F0T3

		F0T3



		F1

		T1

		F1T1

		F1T1

		F1T1



		

		T2

		F1T2

		F1T2

		F1T2



		

		T3

		F1T3

		F1T3

		F1T3



		F2

		T1

		F2T1

		F2T1

		F2T1



		

		T2

		F2T2

		F2T2

		F2T2



		

		T3

		F2T3

		F2T3

		F2T3



		F3

		T1

		F3T1

		F3T1

		F3T1



		

		T2

		F3T2

		F3T2

		F3T2



		

		T3

		F3T3

		F3T3

		F3T3





Keterangan:

F0 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 0 %

F1 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 10 %

F2 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 20 %

F3 : Penambahan Wheat bran dan Pollard 30 %

T1 : Penambahan Rumput laut 0 %

T2 : Penambahan Rumput laut 20 %

T3 : Penambahan Rumput laut 40 %



3.3.2. Komposisi Naget Kelinci

	Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan naget kelinci adalah daging kelinci, tapioka, filler komposit (campuran dari wheat bran dan pollard dengan perbandingan 1:1), rumput laut, garam, bawang putih, lada atau merica dan air. Adapun komposisi bahan-bahan tersebut yang diperlukan dalam pembuatan naget kelinci pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9.





Tabel 9. Komposisi Naget Kelinci

		Bahan

		F0T1

		F1T1

		F2T1

		F3T1



		Daging kelinci (g)

		64,8

		64,8

		64,8

		64,8



		Tepung:

		

		

		

		



		- tapioka (g)

		16,2

		14,58

		12,96

		11,34



		- komposit* (g)

		-

		1,62

		3,24

		4,86



		- rumput laut (g)

		-

		-

		-

		-



		Bumbu dan air**(g)

		19

		19

		19

		19



		Total

		100

		100

		100

		100



		Bahan

		F0T2

		F1T2

		F2T2

		F3T2



		Daging kelinci (g)

		64,8

		64,8

		64,8

		64,8



		Tepung:

		 

		 

		 

		 



		- tapioka (g)

		12,9

		11,6

		10,3

		9



		- komposit* (g)

		0

		1,29

		2,59

		3,88



		- rumput laut (g)

		3,24

		3,24

		3,24

		3,24



		Bumbu dan air** (g)

		19

		19

		19

		19



		Total

		100

		100

		100

		100



		Bahan

		F0T3

		F1T3

		F2T3

		F3T3



		Daging kelinci (g)

		64,8

		64,8

		64,8

		64,8



		Tepung:

		 

		 

		 

		 



		- tapioka (g)

		9,72

		8,74

		7,77

		6,8



		- komposit* (g)

		0

		0.972

		1.944

		2.916



		- rumput laut (g)

		6,48

		6,48

		6,48

		6,48



		Bumbu dan air**(g)

		19

		19

		19

		19



		Total

		100

		100

		100

		100





Keterangan: *) tepung komposit adalah campuran antara wheat bran dan pollard dengan perbandingan yang sama 1:1

      **) bumbu-bumbu adalah garam 1 g; bawang putih 0,6 g; merica 0,4 g; telur 3 g dan air 14 ml.

Disesuaikan dengan komposisi naget menurut Prinyawiwatkul et al. (1997).



3.3.3. Prosedur pembuatan naget kelinci

Penelitian pengaruh penambahan filler komposit (wheat bran dan  pollard) dan rumput laut terhadap kadar protein, lemak, air dan abu naget kelinci dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

 (
Daging Kelinci
) (
 - 
Wheat bran 
dan
 pollard
: (0%, 10%, 20% dan 30%)
-
 Rumput laut (0%, 20% dan 40%)
) (
Bumbu
)

 (
Dihaluskan (1 g garam; 0,6 g bawang putih; 0,4 g
 merica)
 dicampurkan dengan 3 g
 telur dan 14 ml air.
) (
Diambil daging bagian kaki depan, kaki belakang dan loin
)

 (
Analisa
Kadar Protein
Kadar Lemak
Kadar Air
Kadar Abu
 
(Lampiran 1)
) (
Digiling dalam 
meat grinder
)





 (
Adonan 
naget
 kelinci
Dicetak dalam loyang aluminium 
ukuran 8 x 8 x 3 cm
Dikukus 30 menit (suhu pengukusan 100°C)
Diangin-anginkan pada suhu 25 sampai 27°C (suhu ruang)
Dipotong-potong ukuran (4x4x1 cm) 
Naget
Analisa
Kadar Protein
Kadar Lemak
Kadar Air
Kadar Abu
)

















Gambar 1. Diagram alir penelitian









3.4. Variabel Penelitian

	Variabel yang diamati dalam penelititan adalah uji kadar protein, lemak, air dan abu. 

Pengujian sampel adalah sebagai berikut :		

1. Penentuan kadar protein menurut Apriyantono dkk. (1989) (Lampiran 2)

2. Penentuan kadar lemak menurut Apriyantono dkk. (1989) (Lampiran 3)

3. Penentuan kadar air menurut SNI 01-2354.2-2006 (Lampiran 4)

4. Penentuan kadar abu menurut Apriyantono dkk. (1989) (Lampiran 5)

5. Penentuan kombinasi perlakuan terbaik menurut de Garmo, Sullivan and Canada (1984) (Lampiran 6)



3.5. Analisis Data

	Data yang diperoleh pada penelitian dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA), jika terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata di antara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991).



3.6. Batasan Istilah

Naget kelinci	:Produk olahan daging restrukturisasi yang dibuat dari   daging     kelinci segar, dicampur dengan bumbu-bumbu, air, tepung tapioka dan filler komposit (wheat bran dan pollard) serta rumput laut kemudian dikukus.

Komposit	:Kombinasi antara wheat bran dan pollard dengan proporsi yang sama yaitu 1:1.

Daging kelinci	:Daging yang diperoleh dari ternak kelinci lokal yang telah dipotong yang diambil dari seluruh bagian karkas dan telah dipisahkan dari tulang dan lemak.

Tapioka	:Pati dari singkong atau ubi kayu yang diperoleh dari proses pengendapan.

Wheat bran	:Pecahan lapisan akhir yang kasar dari penggilingan gandum terutama terdiri atas lapisan aleuron, lapisan biji dan lapisan pericarp.

Pollard	:Hasil samping penggilingan gandum yang berupa campuran kulit, lembaga dan ikutan bagian endosperma yang dihasilkan dari roll penghalus.

Kualitas naget	:Nilai naget berdasarkan kadar protein, lemak, air dan abu.









BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap Kadar Protein Naget Kelinci



	Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard), penambahan rumput laut dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar protein naget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar protein naget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar protein (%) naget daging kelinci dari masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 10.



Tabel 10. Rata-rata nilai kadar protein (%) naget daging kelinci



		Wheat bran dan Pollard (%) 

		Rumput Laut 

(%)

		Rata-rata (%) 



		

		0

		20

		40

		



		0

		12,99 ± 2,99

		12,36 ± 1,96

		12,05 ± 2,73

		12,46 ± 2,56



		10

		12,26 ± 2,95

		12,78 ± 2,65

		12,80 ± 2,25

		12,61 ± 2,62



		20

		13,47 ± 3,10

		12,99 ± 2,17

		12,99 ± 2,87

		13,15 ± 2,71



		30

		13,89 ± 3,54

		13,00 ± 2,69

		13,47 ± 3,23

		13,45 ± 3,16



		Rata-rata

		12,85 ± 2,72

		12,86 ± 2,69

		12,97 ±2,82

		 







Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar protein yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 12,05 % sampai dengan 13,89 %. Kadar protein terendah diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 0 % dan rumput laut  40 %, sedangkan kadar protein tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 0 %. 

Penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut pada naget kelinci menunjukkan hasil peningkatan angka tidak signifikan atau tidak berbeda jauh dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan pada dasarnya naget sudah memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 12 % (Anonim, 2002). Diketahui bahwa wheat bran, pollard dan rumput laut masing-masing mempunyai kandungan protein sebesar 17,68 %, 15,56 % dan   5,4 %. Terlihat bahwa kandungan protein dalam wheat bran dan pollard memang sudah tinggi, maka dari itu posisi protein dalam naget bisa digantikan oleh kandungan protein dalam wheat bran dan pollard yang telah ditambahkan sebagai bahan pengisi dalam naget. Jadi, naget kelinci dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput maupun tanpa penambahan antara keduanya tidak memberikan pengaruh terhadap kandungan protein naget kelinci.

Menurut hasil penelitian Prastio (2010) penambahan hidrolisat protein pollard sebanyak 3 % dapat meningkatkan kadar protein bakso. Kandungan protein tinggi pada pollard dapat meningkatkan kadar protein pada bakso. Siregar (2010) menyatakan bahwa substitusi daging ayam dengan tepung kedelai pada chicken nuggets juga dapat meningkatkan kandungan proteinnya. Ditambahkan oleh Purnomo (1997) dalam penelitiannya bahwa substitusi tepung tapioka dengan tepung kedelai pada bakso dapat meningkatkan kadar proteinnya.

Penambahan rumput laut yang semakin tinggi tanpa penambahan wheat bran dan pollard akan menurunkan kadar protein naget, sedangkan interaksi penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut dapat meningkatkan kadar protein naget kelinci walaupun nilai peningkatan tidak tinggi. Rumput laut mengandung kadar air yang tidak sedikit, yaitu 27,8 %. Tingginya kadar air dalam rumput laut tersebut diduga dapat menekan peningkatan kadar protein pada naget kelinci tanpa perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard), sedangkan dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) juga tidak diketahui adanya pengaruh yang nyata terhadap perubahan kadar protein dalam naget.



4.2. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap Kadar Lemak Naget Kelinci



Lemak merupakan komponen bahan makanan yang penting dalam hubungan dengan sumber energi dan asam-asam lemak disamping dapat menambahkan kalori dan memperbaiki tekstur dan citarasa bahan makanan (Winarno, 2004). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak naget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar lemak naget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata nilai kadar lemak (%) naget daging kelinci dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11.





Tabel 11. Rata-rata nilai kadar lemak (%) naget daging kelinci



		Wheat bran dan Pollard (%) 

		Rumput Laut 

(%) 

		Rata-rata (%)



		

		0

		20

		40

		



		0

		6,50 ± 0,73

		9,81 ± 4,98

		10,54 ± 3,61

		8,95 ±  3,11



		10

		7,28 ± 3,01

		9,11 ± 5,19

		14,22 ± 8,01

		10,20 ±  5,40



		20

		9,58 ± 3,60

		11,56 ± 7,02

		14,17 ± 6,97

		11,77 ±  5,86



		30

		9,03 ± 4,73

		11,31 ± 6,13

		13,83 ± 6,45

		11,39 ±  5,77



		Rata-rata

		8,10 ±  4,78b

		10,45 ±  5,32 ab

		13,19 ±  5,47a

		 





Keterangan:Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata  (P<0,01).



Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar lemak yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 6,50 % sampai dengan 14,22 %. Kadar lemak terendah diperoleh dari perlakuan naget tanpa penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut, sedangkan kadar lemak tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 10 % dan rumput laut 40 %. 

Penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut pada penelitian ini dapat meningkatkan kadar lemak pada naget. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar lemak dalam rumput laut (8,6 %), wheat bran  (9,66 %) dan pollard (11,65 %). Semakin banyak penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut terjadi akumulasi antara lemak dari bahan yang ditambahkan dengan lemak dalam daging kelinci itu sendiri. Nilai kadar lemak dalam penelitian ini masih di bawah standar SNI (Anonim, 2002),  yaitu 20 %. Perlakuan penambahan rumput laut menunjukkan peningkatan kadar lemak paling tinggi. Hal ini disebabkan adanya ikatan lemak oleh air dalam rumput laut, karena menurut penelitian ini kandungan air dalam rumput laut sangat tinggi, yaitu 37,03 %. Menurut Sugiarto (1980), kandungan air dalam rumput laut sebesar 27,8 %. Perlakuan pengukusan akan menghambat larutnya lemak akibat pemanasan dengan bantuan gel dari rumput laut. Gel tersebut yang akan memerangkap lemak, sehingga kandungan lemak dalam bahan pangan tidak banyak berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2010) yang menunjukkan bahwa substitusi tepung kedelai yang semakin tinggi cenderung akan meningkatkan kadar lemak chicken nuggets. Kadar lemak yang semakin meningkat disebabkan oleh tepung kedelai memiliki kandungan lemak yang cukup besar yaitu 18,1 %, sehingga semakin banyak tepung kedelai yang ditambahkan dapat meningkatkan kadar lemak. Menurut Utama dan Wahid (2004), protein memiliki gugus polar di satu sisi dan memiliki gugus non polar di sisi lain. Oleh karena itu ujung polar akan berikatan dengan air dan non polarnya akan berikatan dengan lemak. Hal ini yang menyebabkan kadar lemak tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 10 % dan rumput laut 40 %. Karena kandungan protein dan lemak tinggi yang berasal dari filler komposit (wheat bran dan pollard) berikatan dengan kandungan air yang tinggi pada rumput laut.











4.3. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap Kadar Air Naget Kelinci



Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) sedangkan perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air naget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar air naget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 9. Rata-rata nilai kadar air (%) naget daging kelinci dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12.



Tabel 12. Rata-rata nilai kadar air (%) naget daging kelinci

		Wheat bran dan Pollard (%)

		Rumput Laut 

(%)

		Rata-rata (%)



		

		0

		20

		40

		



		0

		67,64 ± 1,63

		70,73 ± 1,24

		75,45 ± 3,96

		71,7 ± 2,28



		10

		66,54 ± 0,49

		69,23 ± 0,40

		72,74 ± 1,73

		69,50 ± 0,88



		20

		68,44 ± 1,85

		69,51 ± 1,50

		72,4 ± 1,62

		70,12 ± 1,66



		30

		66,73 ± 2,51

		65,49 ± 9,00

		72,06 ± 1,63

		68,10 ± 4,38



		Rata-rata

		67,34 ± 1,70a 

		 68,74 ± 2,43a 

		 73,16 ± 2,47b 

		 





Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).



Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar air yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 65,49 % sampai dengan 75,45 %. Kadar air terendah diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 20 %, sedangkan kadar air tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 0 % dan rumput laut 40 %. Ada kecenderungan bahwa penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut dapat meningkatkan jumlah bahan kering yang ada dalam naget daging kelinci sehingga kadar air di dalam naget meningkat. Ini bertentangan dengan hasil penelitian Setiyono (1992) bahwa kadar air bakso berpengaruh linier oleh bahan-bahan pembantu yang ditambahkan, semakin banyak bahan pembantu yang ditambahkan maka kadar air bakso semakin menurun. Ditambahkan oleh Prastio (2010), kandungan protein yang tinggi pada hidrolisat protein pollard yang ditambahkan pada bakso dapat menyebabkan menurunnya kadar air pada bakso. 

Kadar air naget berbanding lurus dengan persentase rumput laut yang ditambahkan. Artinya, kenaikan penambahan rumput laut pada pembuatan naget daging kelinci akan menaikkan persentase kadar air. Menurut hasil penelitian ini, rumput laut mengandung kadar air tinggi yaitu 37,03 %, sehingga kadar air dalam naget kelinci semakin naik. Rumput laut juga mampu memerangkap molekul-molekul air dalam naget kelinci dalam bentuk gel, atau disebut hidrokoloid, umumnya disebut gums yaitu substansi hidrofilik yang membentuk larutan kental atau dispersi ketika bercampur dengan air (Pearson and Dutson, 1987). Jadi, semakin tinggi persentase rumput laut yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam naget kelinci.







4.4. Pengaruh Penambahan Filler Komposit (Wheat Bran dan Pollard) dan Rumput Laut terhadap Kadar Abu Naget Kelinci



Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05), dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar abu naget daging kelinci. Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap kadar abu naget daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 10. Rata-rata nilai kadar abu (%) naget daging kelinci dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 13.



Tabel 13. Rata-rata nilai kadar abu  (%) naget daging kelinci



		Wheat bran dan Pollard (%) 

		Rumput Laut 

(%) 

		Rata-rata (%)



		

		0

		20

		40

		



		0

		1,51 ± 0,20

		1,52 ± 0,16

		1,73 ± 0,27

		1,59 ± 0,21a



		10

		1,56 ± 0,14

		1,58 ± 0,58

		1,78 ± 0,32

		1,64 ± 0,34ab



		20

		1,68 ± 0,18

		1,73 ± 0,21

		1,79 ± 0,21

		1,73 ± 0,20ab



		30

		1,80 ± 0,23

		1,88 ± 0,33

		1,91 ± 0,26

		1,86 ± 0,27b



		Rata-rata

		1,64 ± 0,25a

		1,68 ± 0,26ab

		1,80 ± 0,27b

		 





Keterangan: - Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).

· Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)



Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar abu yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara  1,51 % sampai dengan 1,91 %. Kadar abu terendah diperoleh dari perlakuan naget tanpa penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut, sedangkan kadar abu tertinggi diperoleh dari perlakuan naget dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 40 %. 

Semakin tinggi tingkat penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut maka akan cenderung meningkatkan kadar abu naget karena didalam bahan-bahan tersebut juga mengandung kadar abu, masing-masing 6-7 %, 5-6 % dan 22,25 %. Kandungan asam amino di dalam pollard diduga juga dapat meningkatkan kadar abu naget, terutama asam-asam amino yang mengandung unsur mineral (Sugijanto dan Manulang, 2001).

Faktor yang mempengaruhi kadar abu naget kelinci selain dari kadar abu bahan pengisi (wheat bran dan pollard) dan rumput laut sendiri juga diduga adanya bahan-bahan kering dan bahan-bahan anorganik seperti mineral-mineral yang ada dalam setiap bumbu-bumbu yang ditambahkan. Semakin tinggi tingkat penambahan bahan anorganik pada naget kelinci akan meningkatkan kadar abu.

Data pada Tabel 13 sejalan dengan hasil penelitian Prastio (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan hidrolisat protein pollard cenderung meningkatkan kadar abu dari bakso karena di dalam hidrolisat protein pollard masih terdapat kandungan abu walaupun dalam jumlah yang kecil.



4.5. Kombinasi Perlakuan Terbaik

	Penentuan perlakuan terbaik pada pengaruh penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut terhadap kadar protein, lemak, air dan abu naget kelinci dilakukan menggunakan indeks efektifitas menurut De Garmo, et al (1984). Berdasarkan hasil perhitungan kombinasi perlakuan terbaik (Lampiran 6) didapatkan total nilai hasil (Nhl) pada perlakuan F3T1 (penambahan wheat bran dan pollard 30 % dan rumput laut 0 %) merupakan komnbinasi perlakuan terbaik dalam mendapatkan kualitas kimia terbaik yaitu kadar protein tertinggi, kadar lemak terendah, kadar air terendah dan kadar abu terendah. Data nilai hasil perlakuan terbaik terdapat pada Tabel 14.



Tabel 14. Data nilai hasil perlakuan terbaik

		Nilai Terbaik

		Nilai Hasil (Nhl)



		F3T1

		0,79



		F0T1

		0,78



		F2T1

		0,68





	Variabel penelitian yang diperhatikan oleh responden secara berurutan, yaitu kadar protein, kadar lemak, kadar air dan kadar abu. Rata-rata nilai perlakuan terbaik yaitu F3T1 (Perlakuan penambahan wheat bran dan pollard 30 % dan rumput laut 0 %) pada masing-masing variabel yang dibandingkan dengan SNI naget ayam dapat dilihat pada Tabel 15.



Tabel 15. Rata-rata nilai perlakuan terbaik (F3T1) pada masing-masing variable dibandingkan dengan SNI naget ayam



		Variabel

		Rata-rata

		SNI Naget Ayam



		Kadar Protein

		13,89

		Minimal 12 %



		Kadar Lemak

		9,03

		Maksimal 20 %



		Kadar Air

		66,73

		Maksimum 60 %



		Kadar Abu

		1,80

		







BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



5.1. Kesimpulan

Penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut meningkatkan kadar air, kadar protein, kadar lemak dan kadar abu naget kelinci. Perlakuan F3T1 (penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut  0 %) merupakan kombinasi perlakuan terbaik dan mempunyai kualitas kimia terbaik yaitu kadar protein tertinggi (min. 12 %), kadar lemak terendah (maks. 20 %), kadar air  terendah  (maks. 60 %) dan kadar abu tertinggi.



5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk mendapatkan hasil naget kelinci dengan kualitas kimia (kadar protein, lemak, air dan abu) yang baik yaitu dengan menggunakan konsentrasi  30 % untuk penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 0 % untuk penambahan rumput laut.
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