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THE VALUE OF DIETARY FIBER AND IODIUM 
CONTENT AND ORGANOLEPTICAL QUALITY OF 

RABBIT NUGGETS WITH THE ADDITION OF 
COMPOSITE FILLER (WHEAT BRAN AND 

POLLARD) AND SEAWEED  
 

ABSTRACT 
Anton Wibowo1), Khothibul Umam Al Awwaly2), and 

Masdiana Ch.Padaga2) 

 
1). Student of Faculty of Animal Husbandry-Brawijaya 
University 
2). Lecturer in Faculty of Animal Husbandry-Brawijaya 
University 

 

The purpose of this research was to find out the 
level of addition of composite filler (wheat bran and 
pollard) and seaweed is optimum in making of rabbit 
nugget in terms of iodium and dietary fiber content and 
organoleptical quality. Meanwhile, this research used 
experimental method with Block Randomized Design 
(RAK), there were 2 factors. The first factor was the 
addition of filler composite (wheat bran and pollard in the 
ratio 1:1). The research results showed that addition 
of composites filler (wheat bran and pollard) and seaweed 
gave significant effect on iodium content and 
organoleptical quality of the taste, color and texture of 
rabbit nuggetand addition seaweed make a significant 
effect (P<0.05) on aromatic of the organoleptical quality of 
rabbit nugget. Interaction between composite filler (wheat 
bran and pollard) and seaweed gave very significant effect 
(P<0.01) on organoleptical quality of the color and texture 
of rabbit nugget. The average percentage of dietary fiber, 
iodium content, and organoleptical quality of the taste, 
aromatic, color and texture in rabbit nuggets with the 
addition of composite filler (wheat bran and pollard) 0 % 
and seaweed 40 % is 0.06 %;33.54 ug/kg; 6.11; 6.13; 6.71 
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and 6.31 respectively. The conclusion of this research was 
effect addition of composite filler (wheat bran and pollard) 
and seaweeds on rabbit nugget increase iodium, and dietary 
fiber content. Decrease insignificant of organoleptical 
quality of rabbit nugget. 
 
 

Keywords : rabbit nugget, wheat bran, pollard, seaweed
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PENAMBAHAN FILLERKOMPOSIT (WHEAT BRAN 
DAN POLLARD) DAN RUMPUT LAUT 

 

RINGKASAN 
Anton Wibowo, Khothibul Umam Al Awwaly, Masdiana 

Ch.Padaga 
 

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

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuinilai 
kadar serat pangan, iodium dan organoleptik naget kelinci 
dengan penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut serta mengetahui kombinasi 
perlakuan terbaik agar dihasilkan naget kelinci yang 
berkualitas tinggi. 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 informasi dalam 
pembuatan naget kelinci berfiller komposit (wheat bran 
dan pollard) dan rumput laut serta memberikan manfaat 
bagi masyarakat, praktisi dan industri pangan yang terkait 
dalam pengolahan pangan. 

Materi penelitian adalah naget kelinci. Metode 
penelitian yang digunakan adalah percobaan faktorial (4x3) 
dengan 3 kelompok. Faktor pertama adalah penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) dengan proporsi 
yang sama yaitu 1:1 sebanyak 4 tingkat yaitu: 0 %, 10 %, 
20 % dan 30 %. Faktor kedua adalah persentase 
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penggunaan rumput laut sebanyak 3 taraf yaitu 0 %, 20 % 
dan 40 %. Variabel yang diukur adalah nilai skor 
organoleptik, kadar iodium dan serat pangan. Data 
dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan`s.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
nilai skor kesukaan panelis pada rasa, warna, tekstur dan 
kadar iodium naget yang dihasilkan, tetapi memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai skor 
kesukaan panelis pada aroma. Perlakuan penambahan 
rumput laut memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap nilai skor kesukaan panelis pada 
rasa, warna, tekstur dan kadar iodium naget yang 
dihasilkan, serta memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata (P<0,05) terhadap nilai skor kesukaan panelis pada 
aroma. Interaksi antara filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut memberikan perbedaan pengaruh 
yang tidak nyata (P>0,05) terhadap terhadap nilai skor 
kesukaan panelis pada rasa, aroma dan kadar iodium naget 
kelinci yang dihasilkan, tetapi memberikan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap terhadap 
nilai skor kesukaan panelis pada warna dan tekstur naget 
kelinci. Rata-rata persentase serat pangan, kadar iodium, 
nilai organoleptik rasa, aroma, warna dan tekstur pada 
naget kelinci dengan penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) 0 % dan rumput laut 40 % berturut-turut 
adalah 0,06%; 33,54 ug/kg; 6,11; 6,13; 6,71 and 6,31. 

Berdasarkan  hasil penelitian, disimpulkan bahwa 
perlakuan penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) dan rumput laut meningkatkan kadar iodium naget 
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kelinci, tetapi cenderung menurukan nilai skor organoleptik 
rasa, aroma, warna dan tekstur. Penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut  dapat 
meningkatkan kadar serat pangan dari naget kelinci yang 
dihasilkan. Perlakuan F0T3 (penambahan filler komposit 
(wheat bran dan pollard) 0 % dan rumput laut  40 %) 
merupakan kombinasi perlakuan terbaik dari nilai 
orgnoleptik naget. Saran yang disampaikan adalah untuk 
mendapatkan hasil naget kelinci dengan kualitas kadar serat 
pangan, iodium dan organoleptik yang baik yaitu dengan 
menggunakan konsentrasi 0 % untuk penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard)  dan 40 % untuk 
penambahan rumput laut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan 
hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan 
tersebut yang sesuai untuk dimakan dan tidak menimbulkan 
gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 
2005). Daging juga merupakan produk pangan asal ternak 
yang tinggi akan nilai gizi, yang tidak bisa dipisahkan dari 
kehidupan manusia. Beberapa jenis ternak yang dagingnya 
lazim dikonsumsi masyarakat, khususnya di Indonesia 
adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi. 
Jenis ternak penghasil daging lainnya yang memiliki 
potensi untuk dikembangkan adalah kelinci.  

Ternak kelinci memiliki potensi yang besar untuk 
dijadikan ternak penghasil daging, karena selain mudah 
dalam pemeliharaan juga cepat berkembang biak. Daging 
kelinci memiliki komposisi gizi yang baik, yakni protein 
20,8 %, lemak 10,2 %, kolesterol 0,164 % dan kalori 7,3 
MJ/kg, selain itu daging kelinci juga memiliki keunggulan 
dibandingkan daging yang lain. 

Kenyataan di masyarakat daging kelinci tidak 
populer karena adanya hambatan psikologi yang 
menyebabkan masyarakat tidak mau memakan daging 
kelinci, karena dianggap sebagai hewan kesayangan dan 
sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu untuk 
mengkonsumsi daging kelinci, untuk itu diperlukan cara 
pengenalan daging kelinci kepada masyarakat agar dapat 
diterima, dengan mengolah daging kelinci ke dalam 
beberapa jenis produk olahan, yakni menjadi naget kelinci 
kaya serat pangan dan iodium. 
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Badan Stanadarisasi Nasional (2002), menyatakan 
bahwa naget adalah produk olahan daging yang dicetak, 
dimasak dan dibekukan, dibuat dari campuran daging 
giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa 
penambahan bahan makananan lain dan bahan tambahan 
makanan yang diizinkan. Ada dua bahan penting dalam 
pembuatan naget yaitu bahan pengisi (filler) dan pengikat 
(binder).   

Bahan pengisi yang biasanya ditambahkan pada 
nagetadalah tapioka karena tapioka murah dan mudah 
didapat. Soemarno (2007) menyatakan bahwa tapioka 
banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan 
pengikat dalam industri makanan. Selaintepung tapioka, 
wheatbran dan pollard dapat digunakansebagai filleruntuk 
meningkatkan nilai nutrisi pada naget. Wheat bran dan 
pollard merupakan sumber serat pangan dan juga 
mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin (Anonim, 
2012a). Penggunaan wheat bran dan pollard di Indonesia 
sendiri sebagai bahan makanan masih sangat jarang. 
Produk olahan berbahan wheat bran dan pollard sudah 
banyak ditemui di negara-negara Eropa dan Amerika, 
disana wheat bran dan pollard digunakan sebagai bahan 
olahan roti, sereal, muffin, pancake dan masih banyak lagi 
(Anonim, 2010a) 

Fungsi  bahan pengikat adalah untuk memperbaiki  
stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan akibat  
pemasakan, memberikan warna yang terang, meningkatkan 
elastisitas produk, membentuk tekstur yang padat dan 
menarik air dari adonan. Binder yang digunakan pada 
penelitian ini adalah rumput laut. Rumput laut (Eucheuma 
cotonii) adalah salah satu bahan baku pangan yang  
mengandung  kadar iodium  yang  tinggi. Rumput laut 
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Eucheuma cottonii termasuk bahan pangan yang 
mengandung kadar iodium tinggi yaitu 38,94 μg/g berat 
kering (Chaidir, 2007), rumput laut  juga banyak 
mengandung serat (dietary fiber). Soedjiarti (2002) 
menyatakan bahwa dalam 100 g rumput laut kering 
mengandung serat 4 gram. 

Penambahan wheatbran dan pollard sebagai bahan 
pengisi (filler) dan rumput laut sebagai bahan pengikat 
(binder) diharapkan dapat meningkatkan kadar iodium dan 
serat pangan dari olahan naget kelinci 

Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui sampai sejauh mana wheat bran dan pollard 
serta rumput laut dapat meningkatkan kadar serat pangan, 
iodium dan organoleptik. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berapa nilai kadar serat pangan, iodium dan 
organoleptik naget daging kelinci dengan penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui nilai kadar serat pangan, iodium dan 
organolpetik naget kelinci dengan penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut. 

2. Mengetahui level terbaik dalam pembuatan naget daging 
kelinci dengan penambahan filler komposit (wheat bran 
dan pollard) dan rumput laut. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi 

masyarakat dan industri pangan yang terkait dalam 
pengolahan daging serta dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam penggunaan wheat bran dan pollard 
sebagai filler komposit sehingga dihasilkan naget daging 
kelinci yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 
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. 

Bahan pengikat yang bisa ditambahkan dalam 
pembuatan naget adalah rumput laut. Rumput laut 
merupakan sumber iodium tinggi dan serat, yakni memiliki 
kandungan  iodium  38,94 μg/g berat kering (Chaidir, 
2007), selain  sebagai  sumber  iodium,  rumput  laut  juga  
banyak mengandung serat (dietary fiber).  Soedjiarti 
(2002), menyatakan bahwa dalam 100 g rumput laut kering 
mengandung serat 4 gram. 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. Bahan pengisi 
merupakan sumber pati yang ditambahkan dalam produk 



5 
 

restrukturisasi untuk  menambah bobot produk dengan 
mensubstitusi sebagian daging sehingga biaya dapat 
ditekan (Rahayu, 2007). Tapioka digunakan 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 serat pangan, yakni hanya 
0,9 gram di dalam 100 gram tapioka (Anonim, 2010b), oleh 
karena itu, untuk meningkatkan nilai serat pangan naget 
ditambahkan wheat bran dan pollard sebagai bahan pengisi 
yang ditambahkan ke dalam pati tapioka.  

Wheat bran dan pollard merupakan hasil samping 
pengg ilingan gandum yang mengandung nilai gizi cukup 
tinggi, mudah didapat dan harganya murah.  Wheat bran 
kaya akan protein (14%), karbohidrat (27%), mineral (5%), 
lemak (6%) and vitamin b (Anwarul, Shams and  Anwarul, 
2002). Kandungan serat pangan wheat bran juga sangat 
tinggi sebesar 45 % (Anonim, 2012a), sedangkan pollard 
memiliki kandungan serat pangan sebesar 44 % (Anonim, 
2013). 

Penggunaan wheat bran, pollard dan rumput laut 
dalam pembuatan naget tentu akan mempengaruhi 
komposisi kimia naget yang dihasilkan, seperti kadar serat 
pangan dan iodium. Demikian pula dengan sifat-sifat 
organoleptiknya yang disebabkan oleh perubahan kimia 
yang terjadi pada naget. 

 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah  penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut 
meningkatkan  nilai kadar serat pangan, iodium dan 
organoleptik nagetdaging kelinci.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
1.  Daging Kelinci 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, selain 
penganekaragaman sumber pangan daging dapat 
menimbulkan kepuasan atau kenikmatan bagi yang 
memakannya karena kandungan gizinya lengkap sehingga 
keseimbangan gizi untuk hidup dapat terpenuhi (Pasaribu, 
2005). 

Daging kelinci mempunyai kandungan protein 
yang cukup tinggi  dan mudah dicerna serta berkadar lemak 
rendah. Kelebihan ternak kelinci dalam hal produksi daging 
terletak pada warna dan seratnya yang menyerupai daging 
ayam. Kelinci memiliki kemampuan yang cepat dalam 
berkembang biak serta mudah dalam  pemeliharaan. Berat 
karkas kelinci sekitar 50% sampai 60% bobot hidup. 
Kelinci sudah dapat dipotong untuk dikonsumsi dagingnya 
pada umur tiga sampai enam  bulan (Sarwono, 2006).  

Komposisi kimia daging dapat bervariasi di antara 
spesies, bangsa atau individu ternak. Komposisi kimia 
daging dapat dipengaruhi oleh faktor genetika dan 
lingkungan serta kemungkinan nutrisinya. Komposisi kimia 
daging dari berbagai spesies ternak dapat dilihat pada Tabel 
1. 

Daging kelinci mengandung asam lemak tak jenuh 
dan kadar proteinnya tinggi, sehingga sangat baik untuk 
kesehatan. Tingginya kandungan protein dan asam lemak 
yang bersifat tidak jenuh di dalamnya membuat daging 
kelinci baik sekali untuk menjaga ketahanan jaringan 
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tubuh, membentuk sel-sel, dan meningkatkan kecerdasan 
otak. Daging kelinci sangat baik dikonsumsi anak-anak 
yang berada pada fase pertumbuhan, khususnya balita 
(Sarwono, 2006).  
Tabel 1. Komposisi kimia daging dari berbagai spesies 

ternak berdasarkan nilai per 100 g 

Sumber : Nistor, Bampidis, Păcală, Pentea, Tozer, and 
Prundeanu (2013). 

Sarwono (2006) menyatakan bahwa kadar lemak tak 
jenuh dalam daging kelinci 61 % lebih tinggi dibandingkan 
dengan daging hewan lain, yakni sapi memiliki kadar 
lemak tak jenuh sebesar 50%, domba 41% dan kambing 
39%, hal ini membuktikan bahwa daging kelinci lebih sehat 
untuk dikonsumsi. Kandungan asam lemak tak jenuh yang 
yang cukup tinggi dalam daging kelinci menjadikannya 
baik untuk dikonsumsi penderita penyakit jantung 
(Sarwono, 2006). Rendahnya kandungan kolesterol dan 
natrium membuat daging kelinci sangat dianjurkan bagi 
individu yang bermasalah dengan kelebihan berat badan 
(Anonim, 2003). 
 
 
 

  Kelinci Ayam Sapi Babi 
Moisture (g/100 g)  68,5   68,1  53,2   43,7  
Protein (g/100 g) 21,2  20,1  -  -  
Fat (g/100 g)   9,2  10,8  19,6  28,2  
Abu (g/100 g)   1,1  1,0  0,9  0,8  
Kalsium (mg/100 g)  21,4  12,1  10,9  9,3  
Fosfor (mg/100 g)   347  252  179  176,4  
Sodium (mg/100 g)  40,5  71,4  63  67,3  
Kolesterol(mg/100g) 56,4  68,3  114,5  108,4  
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2. Naget 
2.2.1. Pengertian 

 Naget adalah suatu bentuk produk olahan daging 
yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk 
potongan empat persegi dan dilapisi dengan tepung 
berbumbu (battered dan braded) (Maghfiroh, 2000). Naget 
dikonsumsi setelah  proses  penggorengan  rendam (deep 
fat frying) (Saleh et al, 2002). Naget dibuat dari daging 
giling yang diberi bumbu, dicampur bahan  pengikat, 
kemudian  dicetak membentuk  tertentu, dikukus, dipotong 
dan dilumuri perekat tepung (batter) dan diselimuti tepung 
roti (breading). Naget digoreng setengah matang  dan 
dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama 
penyimpanan (Astawan, 2007). Naget merupakan salah 
satu bentuk produk  makanan  beku  siap saji, yaitu produk 
yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang 
(precooked),  kemudian dibekukan (Afrisanti, 2010). 
Produk beku siap saji ini hanya memerlukan waktu 
penggorengan selama 1 menit pada suhu 1500C. Tekstur  
naget tergantung dari bahan asalnya (Astawan, 2007).  
 Mastuti (2001) mendefinisikan restructured meat 
adalah salah satu bentuk diversifikasi produk daging, terdiri 
dari campuran potongan-potongan daging yang saling 
berikatan dengan menggunakan bahan pengikat, dengan 
teknologi tersebut sangat memungkinkan untuk 
memberikan nilai tambah bagi produk olahan daging 
kualitas rendah 
 Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2002) pada 
SNI.01-6638-2002  mendefinisikan naget ayam  sebagai 
produk olahan  ayam  yang dicetak, dimasak,  dibuat  dari  
campuran  daging ayam  giling  yang diberi bahan pelapis 
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dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan 
bahan tambahan makanan yang diizinkan. Sebagai 
pedoman standar karakteristik naget kelinci, mengacu pada 
SNI. 01–6638–2002 (BSN, 2002) yang  membahas  tentang  
standar kualitas naget ayam. Tabel 2 menunjukkan 
persyaratan naget ayam menurut SNI 01-6683-2002. 

 
 

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

No Jenis Uji  Satuan Persyaratan 
Keadaan 
-  Aroma - Normal 
-  Rasa - Normal 
-  Tekstur - Normal 

  -  Warna - Normal 
Sumber : Anonim (2002). 
 
2.2.2. Bumbu-bumbu 
2.2.2.1. 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 panas akan membentuk gel sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan 
pangan (Astawan, 2009). Bahan pengisi merupakan sumber 
pati yang ditambahkan dalam produk restrukturisasi untuk  
menambah bobot produk dengan mensubstitusi sebagian 
daging sehingga biaya dapat ditekan (Rahayu, 2007). 
Fungsi lain dari bahan pengisi adalah membantu 
meningkatkan volume produk. 
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Bahan pengikat memiliki kandungan  protein yang  
lebih  tinggi  dan dapat meningkatkan emulsifikasi lemak 
dibandingkan dengan bahan pengisi. Bahan pengikat dalam 
adonan emulsi dapat berfungsi sebagai bahan pengemulsi 
(Afrisanti, 2010). Bahan pengikat juga berfungsi 
mengurangi penyusutan pada  waktu pengolahan dan 
meningkatkan daya ikat air. Protein dalam bentuk tepung  
dipercaya dapat memberikan sumbangan terhadap sifat 
pengikatan.  

Bahan pengisi yang sekaligus juga berfungsi 
sebagai bahan pengikat adalah tepung tapioka, tepung 
gandum atau tepung aren atau campuran ketiga jenis 
tepung tersebut. Helmi (2001) menyatakan bahwa tapioka 
mempunyai kandungan amilopektin 82,13%, 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 
3. 
Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pada Tepung Tapioka 

Komposisi  Jumlah 
Kalori (per 100 gr)   363 
Karbohidrat (%)   88,2 
Kadar air (%)   9 
Lemak (%)   0,5 
Protein (%)   1,1 
Ca (mg/100 gr)   84 
P (mg/100 gr)   125 
Fe (mg/100 gr)   1 
Vitamin B1 (mg/100 gr)   0,4 
Vitamin C (mg/100 gr)   0 

Sumber: Soemarno (2007). 
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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. Sifat fisikokimia 
pati tapioka dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tepung tapioka merupakan jenis tepung yang biasa 
digunakan dalam pembuatan naget ayam, karena sifatnya 
yang membentuk gel saat dipanaskan, protein daging 
mengalami pengkerutan dan molekul pati mengalami 
gelatinisasi dan bila didinginkan maka molekul amilosa 
berikatan satu sama lain dan berikatan dengan cabang 
amilopektin membentuk mikrokristal mengendap. 
Terbentuknya ikatan antar molekul pati dan protein 
memperkokoh tekstur naget yang dihasilkan. Penggunaan 
tepung tapioka yang ditambahkan idealnya sebanyak 10% 
dari berat daging (Wibowo, 2001). 
Tabel 4. Sifat fisikokimia pati tapioka 

Sifat Fisikokimia Pati Tapioka  
Kadar air (%) 
Kadar pati (%) 
Kadar amilosa (%) 
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). 
 
2.2.2.2. Bawang Putih 

Bawang putih adalah tanaman dengan akar 
berwarna putih berbentuk umbi lapis, serupa dengan 
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bawang merah. Nama ilmiahnya adalah Allium sativum dan 
tanaman ini bagian dari familia Liliaceae (lili).  

Bawang putih mempunyai peranan penting dalam 
pengolahan makanan. Bawang putih berfungsi untuk 
memberikan rasa dan bau yang sedap pada makanan. 
Bawang putih bukan digunakan sebagai sumber zat gizi, 
tetapi yang diutamakan adalah senyawa-senyawa 
berkhasiatnya. Zat atau senyawa berkhasiat tersebut adalah 
svornidin yang merupakan senyawa kompleks triglosida 
(Wibowo, 2000). 

Bawang putih (Allium sativum L.) berfungsi 
sebagai penambah aroma serta untuk meningkatkan cita 
rasa produk. Bawang putih merupakan bahan alami yang 
ditambahkan ke dalam bahan makanan guna meningkatkan 
selera makan serta untuk meningkatkan daya awet bahan 
makanan (bersifat fungistatik dan  fungisidal).  

 
2.2.2.3. Garam 

Garam merupakan komponen bahan makanan yang 
ditambahkan dan digunakan sebagai penegas cita rasa dan 
bahan pengawet. Penggunaan garam tidak boleh terlalu 
banyak karena akan menyebabkan terjadinya 
penggumpalan (salting out) dan rasa produk menjadi asin. 
Garam bisa terdapat secara alamiah dalam makanan atau 
ditambahkan pada waktu pengolahan dan penyajian 
makanan. Makanan yang mengandung kurang dari 0,3 % 
garam akan terasa hambar dan tidak disukai. Konsentrasi 
garam yang ditambahkan biasanya berkisar 2 sampai 3 % 
dari berat daging yang digunakan (Aswar, 2005). 
 
2.2.2.4. Lada atau Merica 

Merica atau lada (Pipernigrum) termasuk divisi 
Spermathophyta yang sering ditambahkan dalam bahan 
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pangan. Tujuan penambahan merica adalah sebagai 
penyedap masakan dan memperpanjang daya awet 
makanan. Lada sangat digemari karena memiliki dua sifat 
penting yaitu rasa pedas dan aroma khas. Rasa pedas 
merica disebabkan oleh adanya zat piperin dan piperanin, 
serta  chavicia  yang merupakan persenyawaan dari piperin 
dengan alkaloida (Rismunandar, 2003). 

 
2.2.3. Bahan Pengisi (Filler) 
2.2.3.1. Wheat Bran 

Wheat bran kaya akan protein (14%), karbohidrat 
(27%), mineral (5%), lemak (6%) dan vitamin b (Anwarul 
et al., 2002), serta kaya akan serat pangan (45%) (Anonim, 
2012a). Wheat bran merupakan pecahan lapisan akhir yang 
kasar dari penggilingan gandum terutama terdiri dari 
lapisan aleuron, lapisan biji dan lapisan pericarp.  

El-Sharnouby, Aleid, Al-Otaibi (2012) melaporkan 
bahwa wheat bran juga digunakan dalam produk-produk 
bakery dan juga akan. Penambahan wheat bran dan pollard 
akan meningkatkan nilai dari seratnya (El-Sharnouby et al, 
2012). Penggunaan wheat bran dalam jumlah terbatas tidak 
merusak kualitas produk yang dihasilkan, terutama karena 
kadar seratnya yang tinggi.  

Setengah cangkir wheat bran mengandung 12 gram 
serat (Anonim, 2010a), ini mungkin salah satu bahan yang 
dapat dimanfaatkan untuk pengolahan produk makanan. 
Setengah cangkir wheat bran memegang 48 % dari asupan 
serat harian yang direkomendasikan 25 gram untuk wanita 
dan 32 % asupan yang direkomendasikan dari 38 gram 
untuk pria (Anonim, 2010a). Serat dalam wheat bran 
merupakan jenis serat pangan tidak larut yang berperan 
penting dalam pencernaan dan pencegahan penyakit. Total 
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dietary fiber dan soluble fiber dalam pecahan-pecahan 
wheat disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. 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 dan Rasper (1994). 
 
2.2.3.2. Pollard 

Pollard adalah hasil samping penggilingan gandum 
yang berupa campuran kulit, lembaga serta ikutan bagian 
endosperma yang dihasilkan dari Roll penghalus (reduction 
roll) (Bogasari, 2012). Lembaga merupakan sumber 
vitamin B (thiamin), vitamin E (tokoferol), lemak, gula 
terutama sukrosa dan rafinosa serta mineral khususnya 
fosfor. Nilai gizi pollard tinggi maka dapat juga digunakan 
sebagai campuran makanan manusia. 

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 gram disajikan pada Tabel 
6, sedangkan komposisi asam aminonya diperlihatkan pada 
Tabel 7. 
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Tabel 6. Komposisi gizi pollard per 100 gram 
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 7. Komposisi asam amino pollard 

Jenis Asam 
amino 

Jml (g/100g) Jenis Asam 
amino 

Jml (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). 
 
2.2.4. Bahan Pengikat (Binder) 

Bahan pengikat berfungsi sebagai penstabil emulsi, 
meningkatkan daya ikat air, memperkecil penyusutan, 
menambahkan berat produk dan menekan biaya (Usmiati 
dan Priyanti, 2012), pada pengolahan naget kelinci ini 
bahan pengikat yang digunakan adalah rumput laut. 
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2.2.4.1. 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) : 
1. 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. 

2. 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 yang terdiri 
atas ester kalium, natrium, magnesium dan kalium sulfat 
dengan galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer, 
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. Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, 
viskositas, pembentukan gel dan stabilitas pH (Syamsuar, 
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2006). Karagenan diberi nama berdasarkan persentase 
kandungan ester sulfatnya : Kappa : 25-30%, Iota : 28-35% 
dan lambda : 32 – 39% (Anonim, 2006). 

Rumput laut merupakan sumber iodium tinggi dan 
serat, yakni memiliki kandungan  iodium  38,94 μg/g berat 
kering (Chaidir, 2007), selain  sebagai  sumber  iodium,  
rumput  laut  juga  banyak mengandung serat (dietary 
fiber).  Soedjiarti (2002) menyatakan bahwa dalam 100 g 
rumput laut kering mengandung serat 4 gram. 

 
2.2.4.2. Manfaat Rumput Laut 

Rumput laut banyak digunakan sebagai bahan baku 
industri contohnya yaitu alga cokelat, yang digunakan 
untuk bahan baku es krim, pengolahan tekstil, pabrik 
farmasi, semir sepatu, dan pabrik cat. Alga merah untuk 
bahan baku industri makanan, farmasi, penyamakan kulit, 
dan pembuatan bir. Rumput laut digunakan sebagai bahan 
untuk pupuk tanaman, campuran makanan ternak, dan juga 
bahan baku kosmetika.  

Rumput laut sebagai obat tradisional untuk batuk, 
asma, bronkhitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, 
rematik, bahkan dipercaya dapat meningkatkan daya 
seksual. Di Cina, rumput laut juga biasa digunakan untuk 
pengobatan kanker. Tingginya tingkat konsumsi rumput 
laut berhubungan dengan rendahnya insiden kanker 
payudara pada wanita di negara tersebut, hal itu disebabkan 
oleh kandungan klorofil rumput laut yang bersifat 
antikarsinogenik, karena kandungan vitamin C dan 
antioksidannya yang dapat melawan radikal bebas, rumput 
laut bermanfaat untuk memperpanjang usia dan mencegah 
terjadinya penuaan dini (Sutomo, 2006) 
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2.2.4.2. Kandungan Gizi Rumput Laut 
Rumput laut memiliki kandungan karbohidrat, 

protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar 
merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Rumput 
laut juga mengandung vitamin-vitamin, seperti vitamin A, 
B1, B2, B6, B12, C, D, E dan K; betakaroten; serta 
mineral, seperti kalium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, 
dan yodium. Beberapa jenis rumput laut mengandung lebih 
banyak vitamin dan mineral penting, seperti kalsium dan 
zat besi bila dibandingkan dengan sayuran dan buah-
buahan (Anggadiredja et.al., 2006).  

Beberapa jenis rumput laut juga mengandung 
protein yang cukup tinggi, karena kandungan gizinya yang 
tinggi, rumput laut mampu meningkatkan sistem kerja 
hormonal, limfatik, dan juga saraf. Rumput laut  juga bisa 
meningkatkan fungsi pertahanan tubuh, memperbaiki 
sistem kerja jantung dan peredaran darah, serta sistem 
pencernaan. Semua rumput laut kaya akan kandungan serat 
yang dapat mencegah kanker usus besar. Rumput laut juga 
membantu pengobatan tukak lambung, radang usus besar, 
susah buang air besar, dan gangguan pencernaan lainnya 
(Anggadiredja et.al., 2006). 

 
2.3. Kualitas Naget 
2.3.1. Serat pangan 
2.3.1.1. Pengertian 

Definisi terbaru tentang serat makanan yang 
disampaikan oleh the American Association of Cereal 
Chemist (AACC, 2001) adalah bagian yang dapat dimakan 
dari tanaman atau karbohidrat analog yang resisten 
terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus dengan 
fermentasi lengkap atau partial pada usus besar. Serat 
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makanan tersebut meliputi pati, polisakarida, oligosakarida, 
lignin dan bagian tanaman lainnya.Dalam ilmu pangan, 
serat pangan total (Total Dietary Fiber, TDF) terdiri dari 
komponen serat pangan larut (Soluble Dietary Fiber, SDF) 
dan serat pangan tidak larut (Insoluble Dietary Fiber, IDF). 
SDF diartikan sebagai serat pangan yang dapat larut dalam 
air hangat atau panas serta dapat terendapkan oleh air yang 
telah dicampur dengan empat bagian etanol. Sedangkan 
IDF diartikan sebagai serat pangan yang tidak larut dalam 
air panas atau dingin. 

Secara fisiologis, serat pangan larut (SDF) lebih 
efektif dalam mereduksi serum kolesterol plasma low 
density lipoprotein (LDL) yang berkaitan dengan 
kolesterol, hal ini berhubungan dengan penurunan secara 
signifikan terhadap risiko jantung koroner dan tekanan 
darah tinggi. Selain itu SDF juga bermanfaat bagi penderita 
diabetes yaitu mereduksi absorpsi glukosa dalam usus. 
Serat pangan tidak larut (IDF) lebih bermanfaat dalam 
mengatasi gangguan sistem pencernaan seperti sembelit, 
mempercepat transit bahan makanan di usus dan 
meningkatkan volume feses, serta dapat digunakan untuk 
mengontrol berat badan. IDF merupakan kelompok terbesar 
dari TDF dalam makanan, sedangkan SDF hanya 
menempati jumlah sepertiganya (Anonim, 2011). 

Serat makanan berpengaruh juga terhadap 
pelepasan hormon intestinal (pencernaan di dalam usus), 
kalsium, zat besi, seng, dan kolesterol dan asam empedu 
sehingga berpengaruh terhadap sirkulasi enterohe patik 
kolesterol (peredaran darah tidak langsung melalui hati 
menuju ke jantung) (Rusilanti dan Kusharto, 2007) 

Dietary Guidelines for American menganjurkan 
untuk makan makanan yang mengandung pati dan serat 
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dalam jumlah tepat (20 – 35 g/hari) untuk menghindari 
kelebihan lemak jenuh, kolesterol gula, natrium serta 
membantu mengontrol berat badan (Astawan  et al., 2001).  

Asupan serat yang berlebihan akan menghambat 
penyerapan garam mineral sehingga bisa kekurangan 
mineral. Karena sifatnya viskos maka dapat menyumbat 
usus halus yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya 
penyakit ileus (Tirtawinata, 2006).  

 
2.3.1.2.   Konsumsi Serat  

Konsumsi sayuran yang teratur dapat menjaga 
kesehatan. Anjuran dari US FDA (Food and Drug 
Administration), konsumsi  Total Dietary Fiber (TDF) 25 
g/2000 kalori atau 30 g/2500 kalori. The American Cancer 
Society, The American Heart Association dan The 
American Diabetic Association menyarankan 25-35 g  fiber 
/hari dari berbagai bahan makanan. Konsensus nasional 
pengelolaan diabetes di Indonesia menyarankan 25 g/hari 
bagi orang yang berisiko menderita DM. PERKI 
(Perhimpunan Kardiologi Indonesia) 2001 menyarankan 
25-30 g/hari untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. 
Konsumsi serat harus diimbangi dengan konsumsi air 
untuk menghindari gangguan pencernaan. 
 
2.3.2. Iodium 
2.3.2.1. Pengertian 

Iodium merupakan bahan mineral dan termasuk 
unsur gizi esensial walaupun jumlahnya sedikit di dalam 
tubuh. Iodium diperlukan dalam sintesa hormon thyroxin. 
Mineral (termasuk iodium) dalam makanan, biasanya 
ditentukan dengan pengabuan atau insinerasi 
(pembakaran). Pembakaran ini merusak senyawa organik 
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dan meninggalkan mineral. Anion organik menghilang 
selama insinerasi dan logam diubah menjadi oksidanya.  

 
2.3.2.2.   Iodium dalam Bahan Makanan  

Manusia tidak dapat membuat unsur iodium dalam 
tubuhnya seperti tubuh membuat protein atau gula. 
Manusia harus mendapatkan iodium dari luar tubuhnya 
(secara alamiah) melalui serapan dari iodium yang 
terkandung dalam makanan dan minuman. Bahan makanan 
yang paling banyak mengandung iodium ialah  sea food  
(rata-rata mengandung 660 ng/g bahan), produk susu dan 
serealia (sekitar 100 ng/g bahan), dan buah-buahan (40 
ng/g bahan). Angka-angka tersebut tergantung pada 
keadaan tanah, pupuk dan pengolahan bahan makanan.  

Semua bahan pangan yang berasal dari laut 
terutama tumbuhan laut memiliki konsentrasi iodium lebih 
tinggi daripada bahan pangan yang berasal dari darat. Hal 
ini disebabkan oleh organisme yang hidup di laut 
mempunyai kemampuan untuk menghimpun iodium yang 
berasal dari air laut. Kandungan iodium tumbuhan laut 
umumnya tinggi yaitu 38,94 μg/g berat kering (Chaidir, 
2007).  

Kandungan iodium dalam bahan makanan dapat 
hilang melalui proses pengolahan, misalnya pada ikan 
kadar iodiumnya dapat hilang melalui proses pengolahan  
seperti  cara  menggoreng  dapat  menghilangkan  iodium  
sebesar 29-35%, memanggang atau membakar sebanyak 
23-25%, dan cara merebus (terbuka) sebesar 58-70% dan 
selama  memasak adalah sebesar 37,4-69,7% (Muhilal dan 
Karyadi, 1990) 
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2.3.2.3.   Kebutuhan Iodium  
Kebutuhan iodium ini bervariasi untuk setiap orang 

tergantung usia, jenis kelamin, eskresi urin dan golongan 
umur. Depkes RI (1994), membagi kecukupan iodium 
berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin untuk orang 
Indonesia secara lengkap terlihat pada Tabel 8.  
Tabel 8. Angka kecukupan iodium rata-rata yang 
dianjurkan/orang/hari 
Golongan 
Umur 

Kebutuhan 
(µg) 

Golongan 
Umur 

Kebutuhan 
(µg) 

0 – 6   bulan  50 Wanita  :  
7 – 12 bulan  70 10 – 12 tahun 150 
1 – 3   tahun  70 13 – 15 tahun 150 
4 – 6   tahun  100 16 – 19 tahun 150 
7 – 9   tahun  120 20 – 59 tahun 150 

>  60    tahun 150 
Pria :  
10 – 12 tahun  150 Hamil   25 
13 – 15 tahun  150 Menyusui :  
16 – 19 tahun  150 0 – 6   bulan 50 
20 – 59 tahun  150 7 – 12 bulan 50 
>  60    tahun 150     

Sumber : Depkes RI (1994). 
 
2.3.3. Organoleptik 

Penilaian hasil pengolahan bahan pangan dapat 
menggunakan kemampuan indera manusia baik indera 
penglihat, peraba, pembau dan pengecap. Sifat-sifat bahan 
yang dinilai meliputi tekstur, warna, bau, dan rasa (Kartika, 
Hastuti dan Supraptono, 1988). 

Uji sensori digunakan sebagai standar 
pengendalian mutu bahan baku pada proses produksi 
(setiap tahap dalam produksi) dan pada produk akhir 
sehingga diperoleh data yang akurat dalam rangka 
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pengembangan produk yang disukai konsumen dan mampu 
bersaing di pasaran (Hubbard, 1990) 

 
2.3.3.1. Rasa 

Winarno (2002) menyatakan bahwa beberapa 
faktor yang mempengaruhi rasa antara lain senyawa kimia, 
suhu, konsentrasi, dan interaksi komponen rasa yang lain. 
Pengolahan dan pemasakan bertujuan untuk menghasilkan 
makanan yang bercita rasa tinggi, sehingga rasanya nikmat 
dan memuaskan bagi yang memakannya (Priwindo, 2009). 

Herawati (2008), menyatakan permukaan yang 
halus dari nugget bukan merupakan karakteristik yang 
diharapkan oleh konsumen dan konsumen menempatkan 
unsur rasa sebagai faktor yang paling mempengaruhi 
penerimaan nugget. 

Bumbu dalam pembuatan nugget terdiri dari 
beberapa rempah-rempah seperti bawang merah, bawang 
putih, merica dan penyedap rasa. Bumbu ini berfungsi 
untuk menambah rasa nugget sehingga nugget yang 
dihasilkan akan disukai penelis (Alamsyah, 2008). 

 
2.3.3.2. Aroma 

Aroma naget juga dipengaruhi oleh bahan-bahan 
penyusunnya seperti bumbu-bumbu yang digunakan yaitu 
bawang putih dan lada. Bawang putih yang digunakan 
sebanyak 1% dalam bentuk segar. Senyawa sulfur dan 
allicin memberikan aroma yang tajam pada bawang putih 
dan berguna untuk membuat aroma masakan menjadi lebih 
baik (Anonim, 2012c).  

Menurut Sudrajat (2007), factor lain yang 
mempengaruhi aroma adalah proses pemasakan, dimana 
selama pemasakan akan terjadi berbagai reaksi antara 
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bahan pengisi dan daging, sehingga aroma daging 
berkurang selama pengolahan. 

 
2.3.3.3. Warna 

Warna dari suatu produk makanan ataupun 
minuman merupakan salah satu ciri yang penting. Warna 
merupakan salah satu kriteria dasar untuk menentukan 
kualitas makanan, antara lain warna dapat member 
petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, 
seperti pencoklatan. 

Kesukaan konsumen dapat dipengaruhi oleh warna 
produk bahan pangan yang ditawarkan. Warna sangat 
mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen walaupun 
kurang berhubungan dengan nilai gizi, bau maupun nilai 
fungsional lainnya (Wibowo, 2000). 

Penggorengan awal akan memberikan warna pada 
produk, membentuk kerak pada produk setelah digoreng, 
memberikan penampakan goreng pada produk serta 
berkontribusi terhadap rasa produk (Fellow, 2000). Produk 
makanan kurang disukai oleh panelis jika produk makanan 
tersebut mengalami pencoklatan (browning). Bintoro 
(2008) menyatakan bahwa warna pada daging olahan dapat 
diperoleh dari pengaruh cara pengolahan dan bahan yang 
ditambahkan.  

Faktor penentu warna produk juga dipengaruhi 
oleh sumber cahaya. Sumber cahaya matahari merupakan 
sumber cahaya yang paling cocok untuk menentukan 
warna, sedangkan sumber cahaya lampu akan memberikan 
efek warna yang berbeda-beda tergantung pada jenis 
lampunya (Yuwono, 2001). 
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2.3.3.4. Tekstur 
International Strandardzation Organization (ISO) 

mendefinisikan tekstur produk makanan adalah semua 
perlengkapan-perlengkapan reologikal dan struktural 
(geometris dan kenampakan) dari produk dengan mesin, 
tactile, visual dan reseptor pendengar. Obyek tekstur 
diterima oleh indera penglihat (visual texture), peraba 
(tactile texture) dan pendengar (auditory texture). Tekstur 
beberapa produk ada yang dinilai dengan menggunakan 
satu dari indera tersebut dan pada beberapa produk lain 
digunakan kombinasi dari beberapa indera tersebut untuk 
menilai tekstur produk yang diamati (Lawless dan 
Heymann, 2000). 

Tekstur makanan dapat memberikan pengaruh 
yang penting bagi konsumsi. Tekstur digunakan konsumen 
bukan untuk mengindikasikan keamanan pangan tetapi 
untuk mengidentifikasi kualitas pangan. Owens (2001), 
menyatakan faktor yang mempengaruhi tekstur nugget 
adalah penggunaan tepung roti pada saat pelapisan adonan 
(breading)  

Tekstur dan konsistensi bahan akan mempengaruhi 
cita rasa suatu bahan. Perubahan tekstur dan viskositas 
bahan dapat mengubah rasa dan bau yang timbul, karena 
dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rasa terhadap sel 
reseptor alfaktori dan kelenjar air liur, semakin kental suatu 
bahan penerimaan terhadap intensitas rasa, bau dan rasa 
semakin berkurang. Kenaikan temperatur akan menaikkan 
ransangan pada rasa manis tetapi akan menurunkan 
ransangan pada rasa asin dan pahit (Anonim, 2008). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Program 
Studi Teknologi Hasil Ternak (Milk Pilot Plant) Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya serta Laboratorium 
Daging Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Nutrisi 
dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, dan Laboratorium Kimia Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan penelitian mulai 
bulan September 2011 sampai dengan bulan 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 penelitian ini adalah bahan-bahan untuk analisis serat 
pangan meliputi: bufer fosfat, termamyl, NaOH, protease, 
HCl, amiloglukosidase, etanol, celite, aseton dan analisis 
iodium. 
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3.2.2. Alat-alat 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: cetakan aluminium ukuran 8 x 8 x 3 cm, pisau, 
timbangan, aluminium foil, meat grinder, timer dan alat 
pemanas. Peralatan untuk analisis kimia terdiri atas oven, 
beaker glass, water bath, muffle furnance, pH meter dan 
seperangkat alat untuk uji organoleptik. 
 
3.3. Metode Penelitian 
3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan faktorial 4 x 3 dengan rancangan dasar 
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah 
penambahan filler komposit (wheat brand dan pollard 
dengan proporsi yang sama yaitu 1:1) sebanyak 4 tingkat 
yaitu: 0% (F0), 10% (F1), 20% (F2), dan 30% (F3) dari 
berat tapioka. Faktor kedua adalah persentase penggunaan 
rumput laut sebanyak 3 taraf yaitu 0% (T1), 20% (T2) dan 
40% (T3) dari bobot bahan tambahan. Pengelompokan 
didasarkan pada waktu pembuatan nagetkelinci yang 
kemungkinan bervariasi disebabkan oleh waktu 
pengambilan sampel yang tidak bersamaan. Setiap 
perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Desain 
perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9. 
 
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 
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tersebut yang diperlukan dalam pembuatan naget kelinci 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10. 
Tabel 9. 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% 

 
3.3.3. Prosedur pembuatan nagetkelinci 

Penelitian nilai penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) dan rumput laut terhadap kadar iodium, 
serat pangan dan organoleptik nagetkelinci dilakukan 
dengan tahapan seperti pada Gambar 1. 
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Tabel 10. 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). 
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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 
1. Kadar Serat 

Pangan 
2. Kadar Iodium 

 

Pelumuran dengan putih telur dan tepung roti

Nagetmentah

Digoreng matang (200°C selama empat menit) 

NagetKelinci

Uji Organoleptik : 
1. Rasa 
2. Aroma 
3. Warna 
4. Tekstur 
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3.4. Variabel Penelitian 
 Variabel yang diamati dalam penelititan ini adalah 
uji kadar serat pangan, kadar iodium dan organoleptik. 
Pengujian sampel adalah sebagai berikut :   
1. Penentuan kadar serat pangan menurut (Asp et al., 

1983) (Lampiran 1) 
2. Penentuan kadar iodium menurut (AOAC, 

1980)(Lampiran 2) 
3. Penentuan organoleptik menurut (Kartika et al. 1988)

 (Lampiran 9) 
 

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 
pollarddengan 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. 
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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. Nilai Kadar Serat Pangan (Dietary Fiber) 

Analisis serat pangan dilakukan pada produk naget 
F0T1  dan F1T3 dengan menggunakan perlakuan terbaik. 
Hasil analisis serat pada naget ini menggunakan metode 
enzimatik (Asp et al.,1983) yang menunjukkan bahwa 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) dan 
rumput laut pada naget kelinci akan meningkatkan 
kandungan serat pangan dalam produk tersebut, meskipun 
peningkatannya tidak signifikan atau tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis kandungan total serat 
pangan pada naget dengan perlakuan F0T1 sebesar 0,045 % 
dan F1T3 sebesar 0,085 %. Data kadar serat pangan 
nagetdaging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 4. Hal ini 
tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan kandungan 
serat pangan naget ayam sebesar 0,0 gram atau 0,0% dari 5 
potongan naget ayam (Anonim, 2012), ini dikarenakan 
pengantian enzim termamyl dengan enzim alpha-amilase 
lain yang digunakan dalam pemecahan pati pada proses 
penentuan kadar serat pangan, dari hasil yang didapatkan 
diduga bahwa pengantian enzim termamyl berdampak pada 
hasil serat pangan yang didapatkan. 

Penambahan rumput laut dapat meningkatkan kadar 
serat pangan. Semakin banyak penambahan rumput laut 
maka kandungan serat naget daging kelinci yang  
dihasilkan  semakin  tinggi. Komponen serat dari rumput 
laut adalah agar-agar, karagenan dan alginat (Anonim, 
2006). Total serat pada rumput laut 4g dalam 100 g bahan 
(Soedjiarti, 2003).  
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Konsumsi naget yang mengandung serat mampu 
memenuhi kebutuhan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Sereal, roti, muffin dan bagelyang ditambahkan wheat bran 
akan meningkatkan kandungan serat makanannya 
(Anonim, 2010a), karena wheat bran merupakan bahan 
yang kaya akan serat, terutama serat yang tidak larut. 
 
4.2. Nilai Kadar Iodium 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard)dan 
rumput laut memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kadar iodium pada naget yang 
dihasilkan, tetapi kombinasi antara keduanya memberikan 
pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar iodium pada 
naget yang dihasilkan. Data dan hasil analisis ragam kadar 
iodium nagetdaging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 5. 
Rata-rata kadar iodium naget daging kelinci pada masing-
masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11.   

Nilai rata-rata kadar iodium yang diperoleh dari 
hasil penelitian berkisar antara 29,26 (ug/kg) sampai 
dengan 39,50 (ug/kg). Hasil analisis ragam dan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s menunjukkan penambahan rumput laut 
40 % merupakan hasil tertinggi meskipun tidak berbeda 
nyata dengan penambahan rumput laut 20 % terhadap 
kualitas kadar iodium naget, ini di karena rumput laut 
memiliki kandungan iodium yang tinggi sehingga produk 
makanan yang di tambahkan rumput laut otomatis akan 
meningkatkan kadar iodium dari produk makanan tersebut, 
ini sesuai dengan penelitian alfi (2007) yang menyebutkan 
penambahan rumput laut sebanyak 15 % pada fruit leathers 
nenas meningkatkan kadar iodium produk. Menurut 
Chaidir (2007) rumput laut Eucheuma cottonii termasuk 
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bahan pangan yang mengandung kadar iodium tinggi yaitu 
38,94 μg/g berat kering.  
Tabel 11. Rata-rata kadar iodium 

(ug/kg)nagetdagingkelinci  
Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut (%) 
Rata-rata 

0 20 40 
0 29,26±2,26 31,29±2,12 33,54±2,46 31,36±0,17c 
10 34,20±3,84 34,68±4,46 35,85±3,21 34,91±0,63b 
20 35,57±1,90 35,67±1,59 37,59±2,36 36,28±0,39ab 
30 35,39±1,42 37,30±1,28 39,50±1,97 37,40±0,36a 

rata-rata 33,61±2,9q 34,73±2,54pq 36,62±2,54p 
Keterangan: - Notasi (a,b,c) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan wheat bran 
dan pollard. 

1. Notasi (p,q) yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap penambahan rumput laut. 
Kadar iodium terendah diperoleh dari perlakuan 

F0T1 yaitu pada naget dengan penambahan wheat bran dan 
pollard 0 % dan Rumput Laut 0 %, sedangkan kadar air 
tertinggi diperoleh dari perlakuan F3T3 yaitu pada naget 
dengan penambahan wheat bran dan pollard 30 % dan 
Rumput Laut 40 %.  

Hasil analisis ragam dan Uji Jarak Berganda 
Duncan`s menunjukkan penambahan wheat bran dan 
pollard 30% merupakan nilai kadar iodium tertinggi dalam 
pembuatan naget kelinci, hal ini dikarenakan iodium dapat 
diperoleh dari berbagai jenis pangan dan kandungannya 
berbeda-beda tergantung asal jenis pangan tersebut 
dihasilkan (Aroni, 2012) termasuk wheat bran dan pollard. 
Kandungan iodium pada buah dan sayur tergantung pada 
jenis tanah. Kandungan iodium pada jaringan hewan serta 
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produk susu tergantung pada kandungan iodium pada 
pakan ternaknya.  

Berdasarkan hasil analisis ragam dan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s Interaksi antara filler komposit (wheat 
bran dan pollard) dan rumput laut tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kualitas kadar 
iodium, tetapi kelompok penelitian memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kualitas kadar iodium 
naget kelinci yang dihasilkan, hal ini dikarenakan 
kelompok penelitian dilakukan pada hari yang berbeda-
beda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pengaruh. 

 
4.3. Pengujian Organoleptik 
4.3.1. Rasa 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard)dan 
rumput laut memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap nilai skor kesukaan panelis pada rasa 
naget yang dihasilkan, tetapi kombinasi antara keduanya 
memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). Data 
dan hasil analisis ragam skor organoleptik rasa nagetdaging 
kelinci dapat dilihat pada Lampiran 6. Rata-rata skor 
organoleptik panelis terhadap rasa naget daging kelinci 
pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12.   

Nilai rata-rata skor kesukaan panelis terhadap warna 
nagetdaging kelinci yang diperoleh dari hasil penelitian 
berkisar antara 4,74 sampai dengan 6,12. Kesukaan panelis 
terhadap rasa nagetdaging kelinci di antara agak tidak 
menyukai sampai dengan agak menyukai dengan skor 
penilaian mulai dari 1 sampai 9.  

Berdasarkan hasil UJBD, penambahan rumput laut 
sebanyak 40 % merupakan hasil tertinggi meskipun tidak 
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berbeda nyata dengan penambahan sebanyak 20%, hal ini 
tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso 
(2008), yakni penambahan rumput laut sebanyak 40 % dan 
20 % merupakan hasil terendah dari nilai UJBD skor 
organoleptik rasa naget, hal ini dikarenakan persentase 
penambahan rumput laut yang diberikan berdasarkan berat 
tepung bukan berat keseluruhan naget, sehingga semakin 
banyak penambahan rumput laut berarti juga mengurangi 
komposisi tepung tapioka dan juga menutup rasa dari filler 
komposit (wheat bran dan pollard). Winarno (2002) 
menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi rasa, 
antara lain senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan  interaksi 
komponen rasa yang lain. 
Tabel 12. Rata-rata skor organoleptik rasa 

nagetdagingkelinci  
Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut (%) 
Rata-rata 

0 20 40 
0 5,99 ±0,13 6,12 ± 0,52 6,11 ± 0,20 6,07 ± 0,07 a 
10 5,35±0,23 5,69 ± 0,14 5,67 ±0,52 5,57 ± 0,19b 
20 5,35±0,27 5,20 ± 0,49 5,75 ± 0,13 5,43 ± 0,28 b 
30 4,74 ±0,14 5,09 ± 0,48 5,77 ± 0,13 5,20 ± 0,52 b 

rata-rata 5,36±0,51q 5,53 ± 0,47pq 5,83 ±0,19p 
Keterangan: - Notasi (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan wheat bran 
dan pollard. 
- Notasi (p,q) yang berbeda pada baris yang sama    
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan rumput laut. 

Berdasarkan hasil UJBD, naget tanpa penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard) 0 % merupakan 
hasil tertinggi dari skor organoleptik rasa naget, hal ni 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wójtowicz, 
Mościcki, (2011), yakni penambahan wheat bran pada 
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pasta menurunkan nilai kualitas sensori rasa dan warna, 
penelitian yang dilakukan oleh El-Sharnouby, et al., 
(2012), yakni semakin meningkatnya penambahan wheat 
bran pada biskuit juga akan semakin menurunkan kualitas 
sensori rasa, warna dan tekstur biskuit. Noort et al. (2010) 
dan Katina et al., (2003), serta diperkuat dengan literatur 
yang menyebutkan bahwa penambahan bahan pengisi yang 
terlalu tinggi akan menutup rasa daging, sehingga produk 
akan menutup rasa daging sehingga produk olahannya 
kurang disukai konsumen (Anonim, 2007). 

Dalam pembebasan substansi atsiri (volatil) yang 
terdapat dalam daging, penambahan garam juga akan 
meningkatkan flavor (Soeparno, 2005). Kriteria mutu rasa 
menurut Wibowo (2001) yaitu; rasa lezat, enak, rasa daging 
yang dominan dan rasa cukup menonjol tetapi tidak 
berlebihan. Tidak terdapat rasa asing yang mengganggu, 
bau dan rasa daging masak banyak ditentukan oleh 
prekursor yang larut dalam air dan lemak. Winarno (2002), 
menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi rasa 
antara lain senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan interaksi 
komponen rasa yang lain. 

Nilai kesukaan panelis terhadap rasa naget daging 
kelinci juga semakin menurun seiring dengan 
bertambahnya persentase panambahan wheat bran dan 
pollard, panelis berpendapat bahwa rasa naget yang 
ditambah wheat bran dengan konsentrasi tinggi kurang 
enak dan terdapat rasa asing yang mengganggu, terutama 
pada penambahan wheat bran dan pollard 30 %. 

Berdasarkan hasil analisis ragam dan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s Interaksi antara filler komposit (wheat 
bran dan pollard) dan rumput laut dan kelompok penelitian 
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tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
kualitas organoleptik rasa naget kelinci yang dihasilkan. 

 
4.3.2. Aroma 

Aroma suatu makanan dalam banyak hal 
menentukan enak tidaknya makanan tersebut, dengan 
indera penciumannya seseorang dapat mengenali enak atau 
tidaknya makanan dari kejauhan tanpa mencicipinya secara 
langsung, bahkan industri pangan menganggap sangat 
penting terhadap uji bau.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan rumput laut memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap nilai skor kesukaan panelis terhadap 
aroma naget, tetapi penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard), kombinasi antara keduanya serta 
kelompok penelitian tidak memberikan pengaruh yang 
nyata (P>0,05) terhadap nilai skor kesukaan panelis 
terhadap aroma naget daging kelinci yang dihasilkan. Data 
dan hasil analisis ragam skor organoleptik aroma 
nagetdagingkelinci dapat dilihat pada lampiran 7. Rata-rata 
skor organoleptik panelis terhadap aroma nagetdaging 
kelinci pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 13. 

Nilai rata-rata skor organoleptik aroma yang 
diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 5,49 sampai 
dengan 6,24, hal ini berarti bahwa kesukaan panelis 
terhadap aroma naget daging kelinci diantara agak tidak 
menyukai sampai dengan agak menyukai. Skor kesukaan 
terendah terhadap aroma naget daging kelinci diperoleh 
pada perlakuan F3T1 yaitu pada penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) 30 % dan rumput laut 0 
%, sedangkan skor kesukaan tertinggi terhadap aroma 
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naget kelinci diperoleh pada perlakuan F1T2 yaitu pada 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 10 % 
dan rumput laut 20 %.  
Tabel 13. Rata-rata skor organoleptik aroma  nagetdaging 

kelinci   
Wheat bran dan 

Pollard (%) 
Rumput Laut (%) 

Rata-rata 
0 20 40 

0 6,11±0,24 5,89±0,17 6,13 ± 0,46 6,04 ± 0,13 
10 5,60 ±0,25 6,24 ± 0,22 6,09 ±0,23 5,98 ± 0,33 
20 5,67±0,12 5,93±0,18 5,77 ±0,51 5,79 ± 0,13 
30 5,49 ±0,39 5,87±0,27 6,11 ± 0,40 5,82 ± 0,31 

rata-rata 5,72±0,27b 5,98 ±0,17a 6,03 ± 0,17a   
Keterangan:- Notasi (a,b) pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 
penambahan rumput laut. 

Hasil analisis ragam dan Uji Jarak Duncan 
penambahan rumput laut sebanyak 40 % merupakan hasil 
tertinggi meskipun tidak berbeda nyata dengan 
penambahan sebanyak 20%. Hasil ini tidak sesuai dengan 
tidak sesuai dengan literatur, dimana secara deskriptif 
penambahan konsentrasi rumput laut dapat menurunkan 
nilai aroma pada produk naget, hal ini disebabkan karena 
pada rumput laut yang digunakan termasuk jenis alga 
merah yang masih banyak mengandung enzim-enzim yang 
tidak diinginkan seperti lipoxygenase (LOX), dimana 
enzim tersebut diduga masih aktif tanpa pengekstrasian 
terlebih dahulu yang dapat menimbulkan aroma bau pada 
produk (Moghaddan, 1990).  

Aroma naget juga dipengaruhi oleh bahan-bahan 
penyusunnya seperti bumbu-bumbu yang digunakan yaitu 
bawang putih dan lada. Komponen volatil dan berbagai 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aroma dan 
flavornya (Champagne, 2008), volatil sendiri terdapat paa 
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daging, selain itu senyawa sulfur dan allicin memberikan 
aroma yang tajam pada bawang putih dan berguna untuk 
membuat aroma masakan menjadi lebih baik (Anonim, 
2012c), selain itu selama pemasakan akan terjadi berbagai 
reaksi antara bahan pengisi dan daging, sehingga aroma 
daging berkurang selama pengolahan produk (Sudrajat, 
2007). 

 
4.3.3. Warna 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard), 
rumput laut dan kombinasi antara keduanya memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai skor 
kesukaan panelis terhadap warna naget daging kelinci yang 
dihasilkan. Data dan hasil analisis ragam skor organoleptik 
warna nagetdaging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Rata-rata skor organoleptik panelis terhadap warna naget 
daging kelinci pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Tabel 14. 

Nilai rata-rata skor kesukaan panelis terhadap warna 
nagetdaging kelinci yang diperoleh dari hasil penelitian 
berkisar antara 5,12 sampai dengan 6,71. Kesukaan panelis 
terhadap warna nagetdaging kelinci di antara agak tidak 
menyukai sampai dengan agak menyukai dengan skor 
penilaian mulai dari 1 sampai 9.  

Hasil analisis ragam dan Uji Jarak Duncan 
menunjukkan penambahan rumput laut sebanyak 40 % 
merupakan hasil tertinggi dari skor organoleptik warna 
naget meskipun tidak berbeda  nyata dengan penambahan 
sebanyak 20 %, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Umami (2008), yakni penambahan bubur 
rumput laut lebih dari 20 % akan menurunkan skor 



42 
 

organoleptik warna pada beras tiruan berbasis tepung 
kimpul. 

Hasil analisis ragam dan Uji Jarak Duncan 
menunjukkan naget dengan penambahan filler komposit 
wheat bran dan pollard 0 % merupakan hasil tertinggi dari 
skor organoleptik warna naget, meskipun tidak berbeda 
nyata dengan penambahan sebanyak 10 %. Begitu juga 
dengan perlakuan F0T3 merupakan hasil tertinggi dari skor 
organoleptik naget dan tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan F1T2 dan F0T1. 

Penambahan wheat bran dan pollard yang semakin 
banyak pada naget kelinci, maka nilai kesukaan panelis 
terhadap naget semakin menurun. Ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Wójtowicz et al. (2011), 
yakni penambahan wheat bran pada pasta menurunkan 
nilai kualitas sensori rasa dan warna dan penelitian yang 
dilakukan oleh El-Sharnouby et al. (2011), yakni semakin 
meningkatnya penambahan wheat bran pada biskuit juga 
akan semakin menurunkan kualitas sensori rasa, warna dan 
tekstur biskuit. Noort et al. (2010) and Katina et al. (2003),  
kualitas roti akan berdampak negatif dengan penambahan 
wheat bran. Hal ini dikarenakan komsumen biasanya 
menghubungkan pasta yang kaya serat pangan dengan 
warna yang lebih gelap (Izydorczyk et al., 2005). 

Naget daging kelinci dengan penambahan filler 
komposit (wheat brand dan pollard) akan mudah 
mengalami browning karena kandungan pati dan glukosa 
yang mempengaruhinya. Pencoklatan tersebut yang 
membuat warna naget kurang disukai oleh panelis, Selain 
itu rasa yang dihasilkan terasa pahit. Pemasakan dapat 
mempengaruhi warna, bau, rasa dan produk daging      
(Sudrajat, 2007). Proses penggorengan kemungkinan 
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menyebabkan warna nugget menjadi agak coklat, karena 
adanya reaksi pencoklatan non enzimatik dari gula 
pereduksi yang dikandungnya. Bintoro (2008) menyatakan 
bahwa warna pada daging olahan dapat diperoleh dari 
pengaruh cara pengolahan dan bahan yang ditambahkan. 
Tabel 14. Rata-rata skor organoleptik warna naget daging 

kelinci   
Wheat bran dan 

Pollard (%) 
Rumput Laut (%) 

Rata-rata 

0 20 40 

0 6,45±0,26ab 5,52 ± 0,39cd 6,71 ± 0,15a 6,23 ± 0,64p 
10 5,24 ±0,69d 6,29±0,15abc 6,32±0,32abc 5,93 ± 0,64p 
20 5,12 ±0,26d 5,67±0,20bcd 5,63±0,58bcd 5,47 ± 0,32q 
30 5,16 ±0,37d 5,55 ± 0,41cd 5,72±0,22bcd 5,47 ± 0,25q 

rata-rata 5,49 ±0,64y 5,75 ±0,36xy 6,08 ± 0,51x 
Keterangan: - Notasi (p,q) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan wheat bran 
dan pollard. 

 - Notasi (x,y) pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap penambahan rumput laut. 
- Notasi (a,b,c,d) pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kombinasi keduanya. 

Owens (2001), menyatakan faktor yang 
mempengaruhi tekstur naget adalah penggunaan tepung roti 
pada saat pelapisan adonan (breading). Ukuran butiran 
tepung roti yang digunakan akan berpengaruh terhadap 
kekasaran tekstur naget yang dihasilkan. Tepung roti 
dengan butiran yang besar akan menghasilkan naget 
dengan tekstur yang kasar dan tidak seragam, sedangkan 
tepung roti dengan butiran lembut akan menghasilkan 
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tekstur yang lembut pada naget, hal ini disebabkan karena 
butiran yang menempel pada adonan naget akan lebih 
merata, sehingga seluruh permukaan naget dapat tertutup 
sempurna.  Tekstur naget yang lembek akan kurang disukai 
konsumen, sebaliknya, tekstur yang agak kasar dapat 
diperoleh dengan penggunaan tepung roti yang mempunyai 
butiran agak besar. Permukaan yang halus dari naget bukan 
merupakan karakteristik yang diharapkan oleh konsumen 
(Herawati, 2008). 

Faktor penentu warna produk juga dipengaruhi 
oleh sumber cahaya. Sumber cahaya matahari merupakan 
sumber cahaya yang paling cocok untuk menentukan 
warna, sedangkan sumber cahaya lampu akan memberikan 
efek warna yang berbeda-beda tergantung pada jenis 
lampunya (Yuwono, 2001). 

Berdasarkan hasil analisis ragam dan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s kelompok penelitian tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kualitas 
organoleptik warna naget kelinci yang dihasilkan, hal ini 
berarti bahwa kelompok penelitian yang dilakukan pada 
hari yang berbeda-beda tidak berpengaruh terhadap kualitas 
organoleptik warna naget. 

 
4.3.4. Tekstur 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard), 
rumput lautdan kombinasi antara keduanya memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai skor 
kesukaan panelis terhadap tekstur naget daging kelinci 
yang dihasilkan. Data dan hasil analisis ragam skor 
organoleptik tekstur naget kelinci dapat dilihat pada 
Lampiran 9. Rata-rata skor organoleptik panelis terhadap 
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tekstur naget daging kelinci pada masing-masing perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 15. 
Tabel 15. Rata-rata skor organoleptik tekstur  nagetdaging 

kelinci   
Wheat bran dan 

Pollard (%)  
Rumput Laut (%) 

Rata-rata 
0 20 40 

0 6,37±0,13a 5,88±0,34abc 6,01±0,24abc 6,09±0,40p 
10 5,48±0,28d 6,31 ±0,18ab 6,05±0,22abc 5,95±0,42pq 
20 5,16±0,14de 5,73±0,22bcd 6,03±0,45abc 5,64±0,44qr 
30 4,81 ±0,26e 5,51±0,22cd 5,75±0,23bcd 5,36 ±0,49r 

rata-rata 5,46 ±0,67y 5,86 ±0,36x 5,96 ± 0,14x   
Keterangan: - Notasi (p,q,r) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan wheat bran 
dan pollard. 

2. Notasi (x,y) yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap penambahan rumput laut. 

3. Notasi (a,b,c,d,e) pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kombinasi keduanya. 

Nilai rata-rata skor kesukaan panelis terhadap 
tekstur dari nagetdaging kelinci yang diperoleh dari hasil 
penelitian berkisar antara 4,81 sampai dengan 6,37. 
Kesukaan panelis terhadap naget daging kelinci di antara 
agak tidak menyukai sampai dengan agak menyukai 
dengan skor penilaian mulai dari 1 sampai 9.  

Hasil analisis ragam dan Uji Jarak Duncan 
menunjukkan penambahan rumput laut sebanyak 40 % 
merupakan hasil tertinggi dari skor organoleptik tekstur 
naget kelinci. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Prakoso (2008), yakni penambahan rumput 
laut diatas 20 % akan menurunkan skor organoleptik 
tekstur naget ayam. Sagianto (2002) mengatakan bahwa 
penambahan bahan padatan menyebabkan fraksi non air 
meningkat dan jarak antar partikel menurun sehingga 



46 
 

menyebabkan produk lebih berisi dan nilai  teksturnya 
menjadi lebih berisi. Menurut Wira (2007) Karagenan 
selain sebagai pengenyal (gelling agent) dalam proses 
pengolahan bakso ikan juga digunakan untuk 
meningkatkan kandungan serat pada bakso ikan. Menurut 
Komariah et al., (2005), proses gelatinisasi melibatkan 
pengikatan air oleh jaringan yang dibentuk rantai molekul 
pati atau protein.  

Perlakuan naget kelinci dengan penambahan filler 
komposit wheat bran dan pollard 0 % merupakan hasil 
tertinggi dari skor organoleptik tekstur meskipun tidak 
berbeda nyata dengan penambahan filler komposit (wheat 
bran dan pollard) sebanyak 10 %, begitu juga dengan 
perlakuan F0T1 (kombinasi antara filler komposit wheat 
bran dan pollard 0 % dan rumput laut 0 %) merupakan 
nilai tertinggi dari skor organoletik tekstur meskipun tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan F0T2, F0T3, F1T2, F1T3 dan 
F2T3, semakin meningkatnya penambahan wheat bran dan 
pollard pada kombinasi keduanya maka semakin 
menurunkan nilai kesukaan panelis terhadap tekstur naget 
kelinci, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh El-Sharnouby et al. (2011), yakni semakin 
meningkatnya penambahan wheat bran pada biskuit juga 
akan semakin menurunkan kualitas sensori rasa, warna dan 
tekstur biskuit.  

Aamondt et al (2004) melaporkan bahwa 
penambahan bran menyebabkan masalah dengan struktur, 
kualitas adonan serta ukuran dan bentuk produk akan lebih 
kecil. Gujral et al. (2003) merekomendasikan penambahan 
tidak lebih dari 30 %, Mubarak (2001) melaporkan bahwa 
hingga 20 % dedak gandum bisa dimasukkan ke dalam roti 
tanpa mempengaruhi volume roti dan penampilan secara 
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serius. Peningkatan konsentrasi wheat bran dan pollard 
akan menurunkan konsentrasi pati yang digunakan, 
sehingga matrix gel yang terbentuk menjadi kurang 
sempurna, yang akhirnya akan menghasilkan nilai tekstur 
yang rendah.  

Sagianto (2002) menyatakan bahwa penambahan 
bahan padatan, menyebabkan fraksi non air meningkat dan 
jarak antar partikel menurun, sehingga menyebabkan 
produk lebih berisi dan nilai teksturnya semakin rendah. 
Owens (2001) menyatakan bahwa penggilingan atau 
pengecilan ukuran berfungsi agar area permukaan daging 
meluas, sehingga dapat terjadi ekstraksi protein. Ekstraksi 
protein sangat penting karena apabila tidak terjadi ekstraksi 
maka daging tidak dapat menyatu saat dimasak, dan hal ini 
dapat mempengaruhi tekstur nugget yang dihasilkan. 

Bahan pelapis yang digunakan juga kemungkinan 
dapat mempengaruhi tekstur nugget. Owens (2001), 
menyatakan faktor yang mempengaruhi tekstur naget 
adalah penggunaan tepung roti pada saat pelapisan adonan 
(breading). Ukuran butiran tepung roti yang digunakan 
akan berpengaruh terhadap kekasaran tekstur nugget yang 
dihasilkan.Tepung roti dengan butiran yang besar akan 
menghasilkan nugget dengan tekstur yang kasar dan tidak 
seragam, sedangkan tepung roti dengan butiran lembut 
akan menghasilkan tekstur yang lembut pada nugget. Hal 
ini disebabkan karena butiran yang menempel pada adonan 
nugget akan lebih merata, sehingga seluruh permukaan 
nuggetdapat tertutup sempurna. Tekstur nugget yang 
lembek akan kurang disukai konsumen. Sebaliknya, tekstur 
yang agak kasar dapat diperoleh dengan penggunaan 
tepung roti yang mempunyai butiran agak besar.Permukaan 
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yang halus dari nugget bukan merupakan karakteristik yang 
diharapkan oleh konsumen (Herawati, 2008) 

Berdasarkan hasil analisis ragam dan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s kelompok penelitian tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kualitas 
organoleptik tekstur naget kelinci yang dihasilkan, hal ini 
berarti bahwa kelompok penelitian yang dilakukan pada 
hari yang berbeda-beda tidak berpengaruh terhadap kualitas 
organoleptik tekstur naget. 

 
4.5. Kombinasi Perlakuan Terbaik 
 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan pada naget 
daging kelinci dengan menggunakan Indeks Efektifitas 
(Susrini, 2003), adapun prosedur dan hasil perhitungan 
tercantum pada Lampiran 10. Rata-rata nilai parameter 
pada nagetdagingkelinci perlakuan terbaik disajikan pada 
Tabel 16. 

Berdasarkan hasil perhitungan kombinasi 
perlakuan terbaik (Lampiran 10) didapatkan total nilai hasil 
(Nhl) pada perlakuan F0T3 (penambahan wheat bran dan 
pollard 0 % dan rumput laut 40 %) merupakan kombinasi 
perlakuan terbaik, dengan rata-rata persentase serat pangan, 
kadar iodium, nilai organoleptik rasa, aroma, warna dan 
tekstur pada naget kelinci dengan penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) dan rumput laut secara 
berturut-turut adalah 0,06 %; 33,54 ug/kg; 6,11; 6,13; 6,71 
and 6,31. 

Tabel  16 menunjukkan bahwa nilai dari semua 
parameter terhadap ke-3 perlakuan tidak berbeda jauh, 
hanya pada perlakuan F0T1 yang memiliki kandungan 
iodium 29,26 ug/kg berbeda cukup besar dengan perlakuan 
F0T3 dan F1T2 yang masing-masing memiliki kandungan 
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iodium 33,54 ug/kg dan 34,68 ug/kg, hal ini mungkin 
dikarenakan nilai hasil total (Nhl) dari ke-3 perlakuan tidak 
berbeda jauh dimana F0T3, F0T1 dan F1T2 masing-masing 
memiliki nilai hasil total (Nhl) secara berurutan sebesar 
0,70, 0,64 dan 0,61. 
Tabel 16. Rata nilai perlakuan terbaik I, II, dan II pada 

masing-masing parameter 

Parameter 

Rata-rata 

I (F0T3) II (F0T1) III (F1T2) 

Kadar serat pangan 0,06% 0,05% - 

Kadar iodium 33,54 ug/kg 29,26 ug/kg 34,68 ug/kg 

Organoleptik 

Rasa 6,11 5,99 5,69 

Aroma 6,13 6,11 6,24 

Warna 6,71 6,45 6,29 

Tekstur 6,31 6,37 6,31 

Tabel 17. Rata-rata nilai perlakuan terbaik (F0T3) pada 
masing-masing parameter dibandingkan dengan 
SNI naget ayam. 

Parameter Rata-rata Perbandingan 

Kadar serat pangan 0,06 % - 

Kadar iodium 33,54 ug/kg - 

Organoleptik 

Rasa 6,11 Normal, sesuai label 

Aroma 6,13 Normal, sesuai label 

Warna 6,71 Normal 

Tekstur 6,31 Normal 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard) meningkatkan kadar serat pangan dan iodium 
naget kelinci, tetapi cenderung menurunkan nilai skor 
organoleptik rasa, aroma, warna dan tekstur, sedangkan 
penambahan rumput laut meningkatkan kadar serat pangan, 
iodium dan organoleptik naget kelinci. Penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard) 0 % dan rumput laut  
40 % merupakan kombinasi perlakuan terbaik. 
 
5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa 
untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengunakan 
konsentrasi filler komposit (wheat bran dan pollard) yang 
lebih kecil agar mendapatkan kualitas organoleptik yang 
lebih baik. 
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Lampiran 1. Analisis kadar serat pangan, metode 
enzimatis (Asp et al., 1983) 

 
a) Persiapan sampel 
Sepuluh gram sampel (W) dimasukkan ke dalam labu 
erlenmeyer kemudian ditambah 25 ml bufer Na-fosfat dan 
dibuat menjadi suspensi. Penambahan bufer berguna untuk 
menstabilkan enzim termamyl. Ke dalam labu erlenmeyer 
ditambah 100 μl termamyl, labu ditutupi dan diinkubasi 
pada suhu 100oC selama 15 menit sambil sekalikali diaduk. 
Tujuan penambahan termamyl dan pemanasan adalah untuk 
memecah pati dengan menggelatinisasi terlebih dahulu. 
Kemudian labu diangkat dan didinginkan. Setelah itu 
ditambahkan 20 ml akuades dan pH diatur menjadi pH 1,5 
dengan menambahkan HCl 4 M. Setelah itu ditambahkan 
100 mg pepsin. Pengaturan pH menjadi 1,5 dimaksudkan 
agar kondisi lingkungan optimum bagi aktivitas pepsin. 
Labu erlenmeyer ditutup dan diinkubasi pada suhu 40oC 
dan diagitasi 60 menit. Setelah 60oC labu erlenmeyer 
diangkat dan ditambah 20 ml akuades, kemudian pH diatur 
menjadi 6,8 (dengan NaOH 4 M) yang merupakan pH 
optimum bagi aktivitas enzim pankreatin. Setelah pH 
sesuai lalu ditambahkan 100 mg enzim pankreatin, labu 
ditutup kemudian diinkubasi pada suhu 40oC dan diagitasi 
selama 60 menit. pH diturunkan sampai 4,5 dengan 
menggunakan HCl. Larutan disaring melalui crucible 
kering yang telah diketahui beratnya (porositas 2) yang 
mengandung 0.5 gram celite kering. Kemudian dicuci 2 
kali masing-masing dengan 10 ml akuades. Setelah proses 
ini didapat residu dan filtrat. 
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b) Penentuan kadar serat pangan tidak larut (IDF) 
Residu yang didapat dari tahap persiapan sampel dicuci dua 
kali masing-masing dengan 10 ml aseton. Kemudian residu 
dikeringkan pada suhu 105 oC sampai beratnya tetap 
(sekitar 12 jam) dan ditimbang setelah didinginkan dalam 
desikator (X1). Residu diabukan dalam tanur pada suhu 
500 oC paling tidak selama 5 jam, didinginkan dalam 
desikator dan ditimbang setelah dingin (Y1). 
 
c) Penentuan kadar serat pangan larut (SDF) 
Filtrat yang didapat dari tahap persiapan sampel ditepatkan 
volumenya sampai     100 ml dengan menggunakan labu 
takar 100 ml. Larutan dituang ke dalam gelas beker lalu 
ditambah 400 ml etanol 95 % hangat (60 oC) dan 
diendapkan selama satu jam. Larutan disaring dengan 
crucible kering (porositas 2) yang mengandung 0.5 gram 
celite kering, kemudian dicuci 2 kali masing-masing 
dengan 10 ml etanol 95 %, dua kali masing-masing dengan 
10 ml etanol. Endapan dikeringkan pada suhu 105 oC 
sampai beratnya tetap (sekitar 12 jam) dan ditimbang 
setelah dingin (Y2). 
 
d) Pembuatan blanko 
Blanko untuk serat pangan tidak larut (IDF) dan serat 
pangan larut (SDF) diperoleh dengan cara yang sama pada 
tahap persiapan sampel tetapi pada pembuatan blanko tidak 
digunakan sampel dan semua pereaksi yang digunakan 
dalam tahap persiapan sampel harus digunakan. Dari tahap 
pembuatan blanko juga didapat residu dan filtrat. Residu 
yang didapat diberikan perlakuan yang sama seperti pada 
tahap penentuan kadar serat pangan tidak larut. Berat residu 
setelah dikeringkan dan diabukan digunakan sebagai 
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IDF (% bb) = (X1‐Y1‐B1‐K1) X 100% 

SDF (% bb) = (X2‐Y2‐B2‐K2) X 100% 

Total serat pangan (TDF) = IDF + SDF 

blanko untuk penentuan kadar serat pangan larut. Berat 
filtrat setelah dikeringkan dan diabukan digunakan sebagai 
blanko untuk penentuan kadar serat pangan larut (B2). 
 
e) Koreksi protein pada residu 
Koreksi protein dilakukan pada residu IDF (K1) maupun 
SDF (K2). Koreksi protein bertujuan untuk menghindari 
kesalahan positif akibat adanya protein dalam residu yang 
yang belum terurai oleh enzim termamyl dan pankreatin. 
Analisis protein pada residu dilakukan dengan metode 
mikro Kjeldahl. 
 
f) Perhitungan serat pangan total 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
W : berat sampel 
X1 : berat residu setelah dianalisis dan dikeringkan (g) 
X2 : berat filtrat setelah dianalisis dan dikeringkan (g) 
Y1 : berat residu setelah diabukan (g) 
Y2 : berat filtrat setelah diabukan (g) 



66 
 

B1 : berat blanko serat makanan bebas abu untuk kadar 
serat pangantidak larut (IDF) 

B2 : berat blanko serat makanan bebas abu untuk kadar 
serat panganlarut (SDF) 

K1 : Koreksi protein pada residu serat pangan tidak larut 
(IDF) 

K2 : Koreksi protein pada residu residu pangan larut (SDF) 
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Lampiran 2. Analisis iodium (AOAC, 1980) 
Penentuan kadar iodium dengan tahapan sebagai 

berikut (AOAC, 1980) : 
1. Timbang naget sebanyak 0,5 gram 
2. Tambahkan 5 ml akuades dan sentrifugasi dengan 

kecepatan 3500rpm selama          10 menit dengan suhu 
270 C. 

3. Ambil 2 ml supernatan dan tambahkan 0,2 ml TCA 
100% dan selanjutnya tambahkan 0,5 ml HCl 1 N. 

4. Sentrifugasi lagi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 
menit dengan suhu 270 C dan ambil supernatan/saring. 

5. Timbang 1 gram supernatan dan tambahkan blank 
solution dan tambahkan 25ml akuades. 

6. Baca pada spektrofotometer λ 400 nm 
Blank solution : 
0,3 ml H2SO4 pekat ditambah 1 ml amilum 1% dan 1 ml Kl 
10% tambah 100 ml akuades. 
Keterangan : 
 Penambahan 0,2 ml TCA 100% dan 0,5 ml HCl 1 
N dimaksudkan untuk menarik atau mengeluarkan iodium 
yang terikat pada lemak dan protein. Hal tersebut terjadi 
karena pada keadaan terionisasi TCA dan HCl akan 
menghasilkan ion Cl-. Dalam sistem periodik (halogen) 
Cl- mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada 
I- (F->Cl->Br->I-). 
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Lampiran 3. Contoh kuesioner pengujian organoleptik 
Lembar Uji Organoleptik Naget Kelinci 
(Hedonic Scale Scoring) 
Nama  : 
Tanggal : 
Pengujian : Rasa, Aroma, Warna dan Tekstur 
 Anda diminta untuk menguji sifat sensoris produk 
yang ada di hadapan Anda dari segi rasa, aroma, warna dan 
teksturnya. Anda dimohon untuk memberikan penilaian 
seberapa jauh Anda menyukai produk ini, dengan 
memberikan angka penilaian yang sesuai. 
 

Kode Rasa Aroma Warna Tekstur 
417     
516     
734     
816     
348     
718     
529     
358     
403     
287     
673     
942     

Keterangan Penilaian :  
1. Amat sangat tidak menyukai  6. Agak menyukai 
2. Sangat tidak menyukai 7.  Menyukai 
3. Tidak menyukai   8. Sangatmenyukai 
4. Agak tidak menyukai  9.  Amat sangat menyukai 
5. Bukannya menyukai atau tidak menyukai  
Komentar :  

 
 

TERIMA KASIH 
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Lampiran 4. Data kadar serat pangan naget daging kelinci  
 

1. Serat pangan tidak larut (IDF) 

sampel ul 
m 

cawan 
m 

sampel 
m 

akhir 
Serat Pangan Tidak 

Larut (%) 
F0T1 1 36,998 10,018 36,999 0,0100 

2 43,252 10,008 43,253 0,0100 
F0T3 1 39,446 10,002 39,447 0,0100 

2 45,325 10,017 45,326 0,0100 
F1T1 1 49,125 10,003 49,126 0,0100 

2 46,332 10,009 46,333 0,0100 
F1T3 1 47,152 10,002 47,153 0,0100 

2 42,526 10,004 42,527 0,0100 
Blangko 1 48,025 10 48,025 0,0000 

  2 46,225 10 46,225 0,0000 
 

2. Serat pangan larut (SDF) 

sampel ul m krts 
m 

sampel 
m 

akhir 
Serat Pangan Larut 

(%) 
F0T1 1 1,145 10,018 1,148 0,030 

2 1,144 10,008 1,148 0,040 
F0T3 1 1,146 10,002 1,151 0,050 

2 1,145 10,017 1,15 0,050 
F1T1 1 1,144 10,003 1,151 0,070 

2 1,145 10,009 1,151 0,060 
F1T3 1 1,146 10,002 1,153 0,070 

2 1,144 10,004 1,152 0,080 
Blangko 1 1,146 10 1,146 0,000 

  2 1,145 10 1,145 0,000 
3. Koreksi protein 

Sampel ul m smpl titrasi 
Prot 
(%) 

Residu pangan tidak larut 1 0,1 0 0,000 
Residu pangan larut 1 0,1 0 0,000 

 

4. Serat pangan total (TDF) 
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sampel ul IDF (%) SDF (%) TDF (%) 
F0T1 1 0,0100 0,030 0,0399 

2 0,0100 0,040 0,0500 
F0T3 1 0,0100 0,050 0,0600 

2 0,0100 0,050 0,0599 
F1T1 1 0,0100 0,070 0,0800 

2 0,0100 0,060 0,0699 
F1T3 1 0,0100 0,070 0,0800 
  2 0,0100 0,080 0,0900 
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Lampiran 5. Data dan analisis ragam kadar iodium 
naget daging kelinci 

1. Data kadar  iodiumnaget daging kelinci 
Perlakuan Kelompok 

Total Rerata 

Wheat 
bran 
dan 

Pollard 
(%) 

Rumput 
Laut 
(%) 

1 2 3 

0 
0 26,85 29,61 31,33 87,79 29,26 

20 30,05 32,48 34,28 96,81 32,27 
40 31,10 35,24 35,48 101,82 33,94 

10 
0 29,84 37,29 31,96 99,09 33,03 

20 31,83 40,24 33,44 105,51 35,17 
40 33,86 40,24 36,41 110,51 36,84 

20 
0 33,65 36,65 33,12 103,41 34,47 

20 35,99 37,90 34,73 108,62 36,21 
40 37,07 40,98 36,73 114,78 38,26 

30 
0 33,54 35,91 36,09 105,53 35,18 

20 36,63 39,18 37,70 113,51 37,84 
40 38,43 42,36 40,24 121,03 40,34 

Jumlah  398,84 448,06 421,52 1268,41   Rata-rata 33,24 37,34 35,13 

Faktor Koreksi = 
rba

Y
a

i

b

j

r

k
ijk

××

∑∑∑
= = =1 1 1

2)(
 

 = 
334
)41,1268( 2

xx
 

 = 44690,65 

JK Total = ∑∑∑
= = =

a

i

b

j

r

k
ijkY

1 1 1

2 - Faktor Koreksi 

 = (26,852+29,612 +31,332+….+40,242) – 
44690,65 

 = 451,09 
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JK Perlakuan = 
r

Y
a

i

b

j

r

k
ijk∑∑ ∑

= = =1 1

2

1
)(

- Faktor Koreksi 

 =
3

03,121.......82,10181,9679,87 2222 ++++ - 

44690,65 
 = 291,37 

JK Kelompok = 
ba

Y
r

k

a

i

b

j
ijk

×

∑ ∑∑
= = =1

2

1 1

)(
 - Faktor Koreksi 

 = 
34

52,42106,44884,398 222

×
++  - 44690,65 

 = 101,15 
JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 451,09– 291,37– 101,15 
 = 58,57 
2. Tabel dua arah 
Wheat bran 
dan Pollard 

(%) 

Rumput Laut (%) 
Rata-rata 

0 20 40 
0 87,79 96,81 101,82 286,42 

10 99,09 105,51 110,51 315,10 
20 103,41 108,62 114,78 326,81 
30 105,53 113,51 121,03 340,08 

rata-rata 395,82 424,45 448,14 

JK W.bran&pollard = 
rb

Y
a

i

b

j

r

k
ijk

×

∑ ∑∑
= = =1

2

1 1
)(

 - Faktor Koreksi 

 = 
33

08,34081,32610,31542,286 2222

×
+++ -44690,65 

 = 174,18 

JK Rumput laut = 
ra

Y
b

j

a

i

r

k
ijk

×

∑ ∑∑
= = =1

2

1 1
)(

 - Faktor Koreksi 

 = 
34

14,44845,42482,395 222

×
++  - 44690,65 
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 = 114,39 
JK Interaksi = JK Perlakuan – JK W.bran & 

pollard – JK Rumput laut 

 = 291,37– 174,18– 114,39 
 = 2,80 

3. Tabel analisis ragam  
Sumber 
Varian db JK KT Fhit 

Ftabel 
0,05 0,01 

Kelompok 2 101,15 50,57 19,00** 3,44 5,72 
Wheat bran 
dan pollard 3 174,18 58,06 21,81** 3,03 4,76 
Rumput laut 2 114,39 57,19 21,48** 3,44 5,72 
Interaksi 6 2,80 0,47 0,18 tn 2,55 3,76 
Galat 22 58,57 2,66 
Total 35 451,09         

Keterangan : **) F hitung > F tabel (0,01), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kelompok dan 
penambahan filler komposit (wheat bran dan 
pollard ) dan rumput laut memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap kualitas 
kadar iodium dari naget kelinci yang 
dihasilkan. 

tn) F hitung < F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwainteraksi antara keduanya 
memberikan pengaruh yang tidak nyata 
terhadap kualitas kadar iodium naget kelinci 
yang dihasilkan. 
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UjiJarak Berganda Duncan  

1. Wheat bran dan pollard 
Sx Perlakuan Rumput Laut  = √KT Galat/(3x4) 

    = √2,66/(3x4) 
    = 0,54 
  JNT  = (JND) x (Sx) 
  
Tabel Sx Perlakuan X JND 

  4 3 2 
JND 1% 4,28 4,17 3,99 
JNT 1% 2,33 2,27 2,17 

 
Tabel penotasian Wheat bran dan pollard 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 
F3 37,40 a 
F2 36,28 1,12 ab 
F1 34,91 2,49 1,37 b 
F0 31,36 6,04 4,92 3,55   c 

 
1. Perlakuan Rumput laut 

Sx Perlakuan Rumput Laut= √KT Galat/(3x4)  
   = √2,66/(3x4) 
   = 0,47 
 JNT  = (JND) x (Sx) 
 

Tabel Sx Perlakuan X JND 
  3 2 
JND 1% 4,17 3,99 
JNT 1% 1,96 1,88 
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Tabel penotasian Rumput laut 
Perlakuan Nilai Selisih Notasi 

T3 36,62 0 p 
T2 34,73 1,89 0 pq 
T1 33,61 3,01 1,12 0 q 
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Lampiran 6. Data dan analisis ragam organoleptik rasa 
naget daging kelinci  

1. Data organoleptik rasanaget daging kelinci 
Perlakuan Kelompok 

Total Rerata 

Wheat 
brandan 
Pollard 

(%) 
Rumput 
laut (%) 1 2 3 

0 

0 6,08 6,04 5,84 17,96 5,99 
20 5,88 5,76 6,72 18,36 6,12 
40 5,92 6,32 6,08 18,32 6,11 

10 

0 5,48 5,48 5,08 16,04 5,35 
20 5,84 5,68 5,56 17,08 5,69 
40 5,72 5,12 6,16 17,00 5,67 

20 

0 5,04 5,56 5,44 16,04 5,35 
20 4,88 4,96 5,76 15,60 5,20 
40 5,84 5,6 5,8 17,24 5,75 

30 

0 4,88 4,6 4,75 14,23 4,74 
20 4,92 4,72 5,64 15,28 5,09 
40 5,72 5,68 5,92 17,32 5,77 

Jumlah  66,20 65,52 68,75 
200,47   Rata-rata 5,52 5,46 5,73 

Faktor Koreksi = 
rba

Y
a

i

b

j

r

k
ijk

××

∑∑∑
= = =1 1 1

2)(
 

 = 
334
)47,200( 2
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 = 1116,33 

JK Total = ∑∑∑
= = =

a

i

b

j

r

k
ijkY

1 1 1

2 - Faktor Koreksi 

 = (6,082+6,042 +5,842+….+5,922) – 
1116,33 

 = 8,57 
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JK Perlakuan = 
r

Y
a

i

b

j

r

k
ijk∑∑ ∑

= = =1 1

2

1
)(

- Faktor Koreksi 

 =
3

32,17.......32,1836,1896,17 2222 ++++ - 1116,33 

 = 6,03 

JK Kelompok = 
ba

Y
r

k

a

i

b

j
ijk

×
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= = =1

2

1 1

)(
 - Faktor Koreksi 

 = 
34

75,6852,6520,66 222

×
++  - 1116,33= 0,48 

JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 8,57 – 6,03– 0,48 
 = 2,06 
 
2. Tabel dua arah 

Wheat bran dan 
Pollard (%) 

Rumput Laut (%) 
Total 0 20 40 

0 17,96 18,36 18,32 54,64 
10 16,04 17,08 17,00 50,12 
20 16,04 15,60 17,24 48,88 
30 14,23 15,28 17,32 46,83 

Total 64,27 66,32 69,88   
 

JK W.bran&pollard = 
rb

Y
a

i

b

j

r

k
ijk

×
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= = =1

2

1 1
)(

 - Faktor Koreksi 

 = 
33

83,4688,4812,5064,54 2222

×
+++ - 1116,33 

 = 3,64 

JK Rumput laut = 
ra
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a

i

r
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×
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= = =1

2

1 1
)(

 - Faktor Koreksi 

 = 
34

88,6932,6627,64 222

×
++  - 1116,33 
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 = 1,34 
JK Interaksi = JK Perlakuan – JK W.bran & 

pollard – JK Rumput laut 

 = 6,03 – 3,64– 1,34 
 = 1,04 
3. Tabel analisis ragam 

Sumber 
Varian db JK KT Fhit 

Ftabel 
0,05 0,01 

Kelompok 2 0,48 0,24 2,57tn 3,44 5,72 
Wheat bran 
dan pollard 3 3,64 1,21 12,94** 3,03 4,76 
Rumput laut 2 1,34 0,67 7,15** 3,44 5,72 
Interaksi 6 1,04 0,17 1,84tn 2,55 3,76 
Galat 22 2,06 0,09 
Total 35 8,57         

Keterangan : **) F hitung > F tabel (0,01), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard ) dan 
rumput laut memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap kualitas organoleptik 
rasa dari naget kelinci yang dihasilkan. 

tn) F hitung < F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kelompok dan interaksi 
antara keduanya memberikan pengaruh yang 
tidak nyata terhadap kualitas organoleptik 
rasa naget kelinci yang dihasilkan. 
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Uji Jarak Berganda Duncan  

1. Sx wheat bran dan pollard = √KT Galat/(3*3) 
   = √0,09/(3*3) 
   = 0,10 
  JNT = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sxwheat bran dan pollard X JND 
  4 3 2 
JND 1% 4,02 4,00 3,97 
JNT 1% 0,41 0,41 0,41 

 
Tabel penotasian wheat bran dan pollard 
Perlakuan Nilai Selisih Notasi 

F0 6,07 0 a 
F1 5,57 0,5 0 b 
F2 5,43 0,64 0,14 0 b 
F3 5,20 0,87 0,37 0,23 0 b 

 
2. Sx  rumput laut   = √KT Galat/(3x4)  
   = √0,09/(3x4) 
   = 0,09 
 JNT  = (JND) x (Sx) 
  3 2 
JND 1% 4,00 3,97 
JNT 1% 0,35 0,35 

 
3. Tabel penotasian rumput laut 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 
T3 5,83 0 p 
T2 5,53 0,30 0 pq 
T1 5,36 0,47 0,17 0 q 
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Lampiran 7. Data dan analisis ragam organoleptik 

aroma naget daging kelinci 
1. Data organoleptik aromanaget daging kelinci 

Perlakuan Kelompok 

Total Rerata 

Wheat 
bran 
dan 

Pollard 
(%) 

Rumput 
Laut (%) 1 2 3 

0 

0 6,16 6,32 5,84 18,32 6,11 
20 5,76 5,84 6,08 17,68 5,89 
40 5,64 6,56 6,20 18,40 6,13 

10 

0 5,80 5,68 5,32 16,80 5,60 
20 6,04 6,48 6,20 18,72 6,24 
40 6,36 5,92 6,00 18,28 6,09 

20 

0 5,60 5,80 5,60 17,00 5,67 
20 5,92 6,12 5,76 17,80 5,93 
40 5,52 6,36 5,44 17,32 5,77 

30 

0 5,92 5,16 5,40 16,48 5,49 
20 6,04 5,56 6,00 17,60 5,87 
40 6,32 6,36 5,64 18,32 6,11 

Jumlah  71,08 72,16 69,48 
212,72   Rata-rata 5,92 6,01 5,79 

Faktor Koreksi = 
rba

Y
a

i
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= = =1 1 1
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 = 
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 = 1256,94 

JK Total = ∑∑∑
= = =
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2 - Faktor Koreksi 

 = (6,162+6,322 +5,842+….+5,642)-
1116,33 

 = 4,18 
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JK Perlakuan = 
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 = 1,86 
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 = 
34

48,6916,7208,71 222

×
++  - 1116,33 = 0,30 

JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 4,18– 1,86– 0,30 
 = 2,02 
 
2. Tabel dua arah 

Wheat bran dan 
Pollard (%) 

Rumput Laut (%) 
Total 

0 20 40 
0 18,32 17,68 18,40 54,40 

10 16,80 18,72 18,28 53,80 
20 17,00 17,80 17,32 52,12 
30 16,48 17,60 18,32 52,40 

Total 68,60 71,80 72,32   

JK W.bran&pollard = 
rb
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 = 0,40 
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JK Interaksi = JK Perlakuan – JK W.bran & 
pollard – JK Rumput laut 

 = 1,86– 0,40– 0,68 
 = 0,78 

3. Tabel analisis ragam  
Sumber 
Varian db JK KT Fhit 

Ftabel 
0,05 0,01 

Kelompok 2 0,30 0,15 1,65 tn 3,44 5,72 
Wheat bran 
dan pollard 3 0,40 0,13 1,46 tn 3,03 4,76 
Rumput laut 2 0,68 0,34 3,69* 3,44 5,72 
Interaksi 6 0,78 0,13 1,42 tn 2,55 3,76 
Galat 22 2,02 0,09 
Total 35 4,18       

Keterangan : *) F hitung > F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penambahan  rumput laut 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kualitas organoleptik aroma dari naget 
kelinci yang dihasilkan. 

tn) F hitung < F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwakelompok, penambahan 
filler komposit (wheat bran dan pollard ) dan 
interaksi antara keduanya memberikan 
pengaruh yang tidak nyata terhadap kualitas 
organoleptik aroma naget kelinci yang 
dihasilkan. 
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UjiJarak Berganda Duncan 
1. Sx Perlakuan  = √KT Galat/(3x4)  
   = √0,09/(3x4) 
   = 0,09 
 JNT  = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sxperlakuan X SSR 
  3 2 
JND 5% 3,08 2,93 
JNT 5% 0,27 0,26 

 
Tabel penotasian rumput laut 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 

T3 6,03 0,00 a 
T2 5,98 0,04 0,00 a 
T1 5,72 0,31 0,27 0,00 b 
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Lampiran 8. Data dan analisis ragam organoleptik 
warna naget daging kelinci 

1. Data organoleptik warnanaget daging kelinci 
Perlakuan Kelompok 

Total Rerata 

Wheat 
bran 
dan 

Pollard 
(%) 

Rumput 
Laut (%) 1 2 3 

0 

0 6,72 6,44 6,20 19,36 6,45 
20 5,08 5,68 5,80 16,56 5,52 
40 6,60 6,64 6,88 20,12 6,71 

10 

0 6,04 4,84 4,84 15,72 5,24 
20 6,12 6,36 6,40 18,88 6,29 
40 6,56 5,96 6,44 18,96 6,32 

20 

0 5,36 4,84 5,16 15,36 5,12 
20 5,48 5,64 5,88 17,00 5,67 
40 5,96 4,96 5,96 16,88 5,63 

30 

0 5,56 4,84 5,08 15,48 5,16 
20 6,00 5,20 5,44 16,64 5,55 
40 5,52 5,96 5,68 17,16 5,72 

Jumlah  71,00 67,36 69,76 
208,12   Rata-rata 5,92 5,61 5,81 

Faktor Koreksi = 
rba
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2)(
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JK Total = ∑∑∑
= = =
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1 1 1

2 - Faktor Koreksi 

 = (6,722+6,442 +6,202+….+5,682) – 
1203,16 

 = 12,70 
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JK Perlakuan = 
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    = 9,42 
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 - Faktor Koreksi 

 = 
34

76,6936,6700,71 222

×
++  - 1203,16 = 0,57 

JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 12,70 – 9,42– 0,57 
 = 2,71 
 
2. Tabel dua arah 

Wheat bran dan Pollard 
(%) 

Rumput Laut (%) 
Total 

0 20 40 
0 19,36 16,56 20,12 56,04 

10 15,72 18,88 18,96 53,56 
20 15,36 17,00 16,88 49,24 
30 15,48 16,64 17,16 49,28 

Total 65,92 69,08 73,12   
 

JK W.bran&pollard = 
rb
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 = 3,75 
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 = 
34

12,7308,6992,65 222

×
++  - 1203,16 

 = 2,17 
JK Interaksi = JK Perlakuan – JK W.bran & 

pollard – JK Rumput laut 
 = 9,42– 3,75– 2,17 
 = 3,50 
 
3. Tabel analisis ragam  

Sumber 
Varian db JK KT Fhit 

Ftabel 
0,05 0,01 

Kelompok 2 0,57 0,29 2,32 tn 3,44 5,72 
Wheat bran 
dan pollard 3 3,75 1,25 10,17** 3,03 4,76 
Rumput laut 2 2,17 1,09 8,82** 3,44 5,72 
Interaksi 6 3,50 0,58 4,74** 2,55 3,76 
Galat 22 2,71 0,12 
Total 35 12,70         

Keterangan : **) F hitung > F tabel (0,01), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard ) dan 
rumput laut serta interaksi antara keduanya 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap kualitas organoleptik warna dari 
naget kelinci yang dihasilkan. 

tn) F hitung < F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kelompok memberikan 
pengaruh yang tidak nyata terhadap kualitas 
organoleptik warna naget kelinci yang 
dihasilkan.  
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UjiJarak Berganda Duncan   
1. Sx Perlakuan wheat bran dan pollard = √KT Galat/3x3 

     = √0,12/(3x3) 
     = 0,12 
   JNT  = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sx Perlakuan X SSR 

  4 3 2 
JND 1% 4,02 4,00 3,97 
JNT 1% 0,47 0,47 0,46 

 
Tabel penotasianwheat bran dan pollard 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 
F0 6,23 0 p 
F1 5,95 0,28 0 p 
F3 5,48 0,75 0,48 0 q 
F2 5,47 0,76 0,48 0,00 0 q 

 
2. Sx  Rumput laut   = √KT Galat/(3x4)  

   = √0,12/(3x4) 
   = 0,10 
 JNT  = (JND) x (Sx) 
Tabel Sx Perlakuan X SSR 

  3 2 
JND 1% 4,00 3,97 
JNT 1% 0,40 0,40 

 
Tabel penotasian rumput laut 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 
T3 6,09 0,00 x 
T2 5,76 0,34 0,00 xy 
T1 5,49 0,60 0,26 0,00 y 

3. Sx Perlakuan kombinasi  = √KT Galat/3  
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    = √0,12/3 
    = 0,20 
 JNT   = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sx Perlakuan X SSR 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
JND 
1% 3,97 3,997 4,024 4,051 4,078 4,105 4,132 4,159 4,186 4,213 4,24 
JNT 
1% 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 

 
Tabel penotasian kombinasi 

Perlakuan Nilai Notasi 
F0T3 6,71 a 
F0T1 6,45 ab 
F1T3 6,32 abc 
F1T2 6,29 abc 
F3T3 5,72 bcd 
F2T2 5,67 bcd 
F2T3 5,63 bcd 
F3T2 5,55 cd 
F0T2 5,52 cd 
F1T1 5,24 d 
F3T1 5,16 d 
F2T1 5,12 d 
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Lampiran9. Data dan analisis ragam organoleptik tekstur 
naget daging kelinci 

1. Data organoleptik teksturnaget daging kelinci 
Perlakuan Kelompok 

Total Rerata 

Wheat bran 
dan 

Polla
rd 

(%) 

Rumput 
Laut 
(%) 1 2 3 

0 

0 6,28 6,52 6,32 19,12 6,37 
20 5,56 5,84 6,24 17,64 5,88 
40 5,76 6,24 6,04 18,04 6,01 

10 

0 5,80 5,28 5,36 16,44 5,48 
20 6,12 6,32 6,48 18,92 6,31 
40 6,28 5,84 6,04 18,16 6,05 

20 

0 5,12 5,32 5,04 15,48 5,16 
20 5,96 5,72 5,52 17,20 5,73 
40 6,16 6,40 5,52 18,08 6,03 

30 

0 5,00 4,92 4,52 14,44 4,81 
20 5,52 5,72 5,28 16,52 5,51 
40 5,56 6,00 5,68 17,24 5,75 

Jumlah  69,12 70,12 68,04 
207,28   Rata-rata 5,76 5,84 5,67 

Faktor Koreksi = 
rba
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j

r

k
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××

∑∑∑
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2)(
 

  = 
334
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  = 1193,47 

JK Total = ∑∑∑
= = =
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k
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2 - Faktor Koreksi 

 = (6,282+6,522 +6,322+….+5,682) – 1193,47 
  = 8,52 
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 =
3

24,17.......04,1864,1712,19 2222 ++++ - 1193,47 

 = 6,93 
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 = 
34

04,6812,7012,69 222

×
++  - 1193,47 

 = 0,18 
JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 8,52 – 6,93– 0,18 
 = 1,41 
 
2. Tabel dua arah 

Wheat bran dan Pollard 
(%) 

Rumput Laut (%) 
Total 

0 20 40 
0 19,12 17,64 18,04 54,80 

10 16,44 18,92 18,16 53,52 
20 15,48 17,20 18,08 50,76 
30 14,44 16,52 17,24 48,20 

Total 65,48 70,28 71,52 

JK W.bran&pollard = 
rb

Y
a

i

b

j

r

k
ijk

×

∑ ∑∑
= = =1

2

1 1
)(

 - Faktor Koreksi 

 = 
33
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 = 
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×
++  - 1193,47 

 = 1,70 
JK Interaksi = JK Perlakuan – JK W.bran & 

pollard – JK Rumput laut 
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 = 6,93 – 2,89– 1,70 
 = 2,35 
3. Tabel analisis ragam  

Sumber 
Varian db JK KT Fhit 

Ftabel 
0,05 0,01 

Kelompok 2 0,18 0,09 1,41 tn 3,44 5,72 
Wheat bran 
dan pollard 3 2,89 0,96 15,06** 3,03 4,76 
Rumput laut 2 1,70 0,85 13,26** 3,44 5,72 
Interaksi 6 2,35 0,39 6,11** 2,55 3,76 
Galat 22 1,41 0,06 
Total 35 8,52          

Keterangan : **) F hitung > F tabel (0,01), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penambahan filler 
komposit (wheat bran dan pollard ) dan 
rumput laut serta interaksi antara keduanya 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap kualitas organoleptik tekstur dari 
naget kelinci yang dihasilkan. 

tn) F hitung < F tabel (0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kelompok memberikan 
pengaruh yang tidak nyata terhadap kualitas 
organoleptik tekstur naget kelinci yang 
dihasilkan. 
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UjiJarak Berganda Duncan 
1. Sx Perlakuan wheat bran dan pollard =√KT Galat/3x3

  
    = √0,06/(3x3) 
    = 0,08 
   JNT = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sx Perlakuan X SSR 

  4  3  2 
JND 1% 4,02 4,00 3,97 
JNT 1% 0,34 0,34 0,33 

 
Tabel penotasianwheat bran dan pollard 

Perlakuan Nilai Selisih Notasi 
F0 6,09 0 p 
F1 5,95 0,14 0 pq 
F2 5,64 0,45 0,31 0 qr 
F3 5,36 0,73 0,59 0,28 0 r 

 
2. Sx  Rumput laut   = √KT Galat/3x4  
    = √0,06/(3x4) 
    = 0,07 
 JNT   = (JND) x (Sx) 
 
Tabel Sx Perlakuan X SSR 
   3  2 
JND 1% 4,00 3,97 
JNT 1% 0,29 0,29 

 
  



93 
 

Tabel penotasian rumput laut 
Perlakuan Nilai Selisih Notasi 

T3 5,96 0,00 x 
T2 5,86 0,10 0,00 x 
T1 5,46 0,50 0,40 0,00 y 

 
3. Sx Perlakuan kombinasi  = √KT Galat/3  

    = √0,06/3 
    = 0,15 
 JNT   = (JND) x (Sx) 

Tabel Sx Perlakuan X JND 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
JND 
1% 3,97 3,997 4,024 4,051 4,078 4,105 4,132 4,159 4,186 4,213 4,24 
JNT 
1% 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 

 
Tabel penotasian kombinasi 

Perlakuan Nilai Notasi 
F0T1 6,37 a 
F1T2 6,31 ab 
F1T3 6,05 abc 
F2T3 6,03 abc 
F0T3 6,01 abc 
F0T2 5,88 abc 
F3T3 5,75 bcd 
F2T2 5,73 bcd 
F3T2 5,51 cd 
F1T1 5,48 d 
F2T1 5,16 de 
F3T1 4,81 e 
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Lampiran 10. Metode penentuan perlakuan terbaik   
(Susrini, 2003) 

Prosedur cara menghitung perlakuan terbaik (Susrini, 
2003): 
1. Variabel diurutkan (di-rangking) berdasarkan 

pentingnya terhadap mutu produk dari tinggi ke 
rendah menurut pendapat responden. 

2. Masing-masing variabel ditentukan bobotnya 
berdasarkan rata-rata rangking yang diperoleh pada 
butir 1, sedemikian rupa sehingga kepentingan 
relatifnya dapat dikuantifikasikan antara 0 sampai 
1 (angka 1 untuk yang peranannya tertinggi). 

3. Dihitung bobot normal dari masing-masing 
variabel dengan membagi bobot tiap variabel 
dengan bobot total. 

4. Dicari nilai efektifitas (Ne) masing-masing variabel 
yang diteliti, dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:  

Ne
nilai perlakuan – nilai terjelek
nilai terbaik –  niali terjelek

 

5. Menghitung nilai hasil perlakuan, dengan rumus: 
Nhl = bobot variabel x bobot normal x Ne  

6. Nh semua variabel untuk masing-masing perlakuan 
dijumlahkan. 

7. Dipilih perlakuan terbaik, yaitu perlakuan yang 
mendapatkan jumlah Nh tertinggi. 
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2.  Kuisioner pemilihan ranking peranan variabel terhadap 
mutu: 
 

Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan 
Variabel 

Terhadap Mutu Produk 
 
Produk  : Naget Kelinci  
Responden  : ………………………. 
 
Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang 
urutan (ranking) pentingnya peranan keempat variabel 
berikut terhadap mutu produk, dengan mencantumkan nilai 
1 – 4 mulai dari kurang penting sampai yang terpenting.  
Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.  
 

Variabel Ranking 

Rasa 

Aroma 

Warna 

Tekstur 

………………. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

CATATAN : 
1. Berhubung ada 4 variabel, rankingnya adalah 1 – 4, 

dari yang peranannya kurang penting sampai 
terpenting.  

2. Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak 
boleh ada yang sama. 
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3. Pemilihan perlakuan terbaik 
Tabel hasil ranking 

Panelis 

Mutu organoleptik   

Rasa Warna Aroma Tekstur Iodium 

1  4 5 3 1 2 
2  3 5 4 1 2 
3  4 5 3 2 1 
4  5 3 4 2 1 
5  5 4 3 1 2 
6  3 1 5 4 2 
7  5 1 2 4 3 
8  4 5 3 2 1 
9  3 5 4 1 2 
10  5 3 2 4 1 
11  5 1 2 4 3 
12  5 2 3 4 1 
13  5 2 4 1 3 
14  3 4 5 2 1 
15  3 5 4 1 2 
16  3 5 4 2 1 
17  5 4 1 3 2 
18  2 4 5 3 1 
19  5 2 3 4 1 
20  4 5 1 3 2 
21  5 2 4 1 3 
22  4 3 5 1 2 
23  5 2 1 4 3 
24  5 3 4 2 1 
25  4 5 3 1 2 

Jumlah 104 86 82 58 45 

Rata-rata 4,16 3,44 3,28 2,32 1,8 

Ranking I II III IV V 

BV 1,00 0,83 0,79 0,56 0,43 

BN 0,28 0,23 0,22 0,15 0,12 
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4.  Nilai terbaik dan terjelek masing-masing variabel untuk 
masing-masing perlakuan 
Wheat Bran 
dan Pollard 

Rumput 
Laut Rasa Warna Aroma Tekstur Iodium 

F0 
T1 5,99 6,45 6,11 6,37 29,26 
T2 6,12 5,52 5,89 5,88 31,29 
T3 6,11 6,71 6,13 6,01 33,54 

F1 
T1 5,35 5,24 5,60 5,48 34,20 
T2 5,69 6,29 6,24 6,31 34,68 
T3 5,67 6,32 6,09 6,05 35,85 

F2 
T1 5,35 5,12 5,67 5,16 35,57 
T2 5,20 5,67 5,93 5,73 35,67 
T3 5,75 5,63 5,77 6,03 37,59 

F3 
T1 4,74 5,16 5,49 4,81 35,39 
T2 5,09 5,55 5,87 5,51 37,30 
T3 5,77 5,72 6,11 5,75 39,50 

Keterangan :  * )nilai tejelek 
** )nilai terbaik 

Variabel 
Bobot 

Variabel 
Bobot 

Normal 
F0T1 F0T2 F0T3 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 
Rasa 1,00 0,28 0,90 0,25 1,00 0,28 0,99 0,27 

Warna 0,83 0,23 0,84 0,16 0,25 0,05 1,00 0,19 
Aroma 0,79 0,22 0,82 0,14 0,54 0,09 0,86 0,15 
Tekstur 0,56 0,15 1,00 0,09 0,68 0,06 0,77 0,07 
Iodium 0,43 0,12 0,00 0,00 0,20 0,01 0,42 0,02 
Jumlah       0,64   0,49   0,70* 
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Variabel 
Bobot 

Variabel 
Bobot 

Normal 
F1T1 F1T2 F1T3 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 
Rasa 1,00 0,28 0,44 0,12 0,69 0,19 0,67 0,19 

Warna 0,83 0,23 0,08 0,01 0,74 0,14 0,76 0,14 
Aroma 0,79 0,22 0,14 0,02 1,00 0,17 0,80 0,14 
Tekstur 0,56 0,15 0,43 0,04 0,96 0,08 0,79 0,07 
Iodium 0,43 0,12 0,48 0,03 0,53 0,03 0,64 0,03 
Jumlah       0,22   0,61   0,56 

 

Variabel 
Bobot 

Variabel 
Bobot 

Normal 
F2T1 F2T2 F2T3 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 
Rasa 1,00 0,28 0,44 0,12 0,33 0,09 0,73 0,20 

Warna 0,83 0,23 0,00 0,00 0,34 0,07 0,32 0,06 
Aroma 0,79 0,22 0,23 0,04 0,59 0,10 0,38 0,06 
Tekstur 0,56 0,15 0,22 0,02 0,59 0,05 0,78 0,07 
Iodium 0,43 0,12 0,62 0,03 0,63 0,03 0,81 0,04 
Jumlah       0,21   0,34   0,44 

 

Variabel 
Bobot 

Variabel 
Bobot 

Normal 
F3T1 F3T2 F3T3 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 
Rasa 1,00 0,28 0,00 0,00 0,25 0,07 0,75 0,21 

Warna 0,83 0,23 0,03 0,00 0,27 0,05 0,38 0,07 
Aroma 0,79 0,22 0,00 0,00 0,50 0,09 0,82 0,14 
Tekstur 0,56 0,15 0,00 0,00 0,44 0,04 0,60 0,05 
Iodium 0,43 0,12 0,60 0,03 0,79 0,04 1,00 0,05 
Jumlah       0,04   0,29   0,52 

Keterangan : * F0T3 (Penambahan filler komposit (wheat bran dan pollard) 
0% dan rumput laut 40%) adalah perlakuan terbaik. 

 
Contoh: Perhitungan Nilai hasil (Nhl) organoleptik rasa F0T1 

BV =   
  

 
 = 4,16: 4,16 
 = 1,00 

BN = BV : Total BV 
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  = 1,00: 3,61 
  = 0,28 

Ne  = N   – N  
N   – N  

 
  = (5,99-4,74) : (6,12-4,74) 
  = 0,90 
Nhl = Ne x BN x BV 
  = 0,90 x 1,00 x 0,28 
  = 0,64 
 
Keterangan : 
Bobot Variabel (BV) = Rata-rata ranking variabel 

    Rata-rata ranking tertinggi 
Bobot Normal (BN) = BV : Total BV 
Ne (Nilai efektifitas) = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
   Nilai terbaik – Nilai terjelek 
Nhl (Nilai hasil) = Ne x BN x BV 
 

 

 


