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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Daging kelinci memiliki gizi yang lebih unggul bila dibandingkan dengan 

daging yang berasal dari ternak lainnya. Daging kelinci mengandung nilai karkas 

yang tinggi. Bobot rata-rata karkas kelinci bisa mencapai 65 % sampai 75 % dari 

bobot hidup (Anonim, 2005). Daging kelinci memiliki kandungan protein tinggi, 

rendah lemak dan rendah kolesterol sehingga dapat disebut “daging sehat” untuk 

dikonsumsi. Rismunandar (1990), menambahkan kandungan asam lemak tak 

jenuh yang cukup tinggi dalam daging kelinci menjadikannya baik untuk 

dikonsumsi penderita penyakit jantung. Rendahnya kandungan kolesterol 

membuat daging kelinci sangat dianjurkan sebagai makanan untuk pasien 

penyakit jantung, asma, dan mereka yang bermasalah dengan kelebihan berat 

badan (Anonim, 2004). Daging kelinci berserat halus dan warna sedikit pucat, 

sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan daging putih seperti halnya 

daging ayam yang memiliki kadar lemak rendah dan glikogen tinggi. Menurut 

Sarwono (2005), komposisi daging kelinci yaitu protein 20,8 %; lemak 10,2 %; 

air 67,9 %; kalori 7,3 MJ/kg. Salah satu upaya untuk memopulerkan khasiat 

daging kelinci adalah dengan melakukan “alih bentuk” menjadi produk-produk 

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

nugget kelinci. 

Nugget dapat digolongkan dalam daging terestrukturisasi (Restructured 

meat) yang  merupakan teknik pengolahan daging dengan memanfaatkan daging 
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kualitas rendah atau memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil dan tidak 

beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi yang lebih besar (Raharjo, 

1996). Nugget kelinci termasuk ke dalam salah satu bentuk produk makanan beku 

siap saji, suatu produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang 

kemudian dibekukan. Bahan baku utama yang dibutuhkan dalam pembuatan 

nugget kelinci ialah daging kelinci, sedangkan bahan pengisi lainnya seperti 

tepung tapioka maupun tepung garut yang kemudian ditambahkan bumbu-bumbu 

seperti bawang putih, merica, garam, telur, dan tepung panir. Nugget dibuat dari 

daging yang diberi bumbu dicampur bahan pengikat kemudian dicetak, dikukus, 

dipotong, dilapisi perekat tepung, dan dilumuri tepung panir, selanjutnya digoreng 

setengah matang kemudian dibekukan untuk menjaga mutunya selama 

penyimpanan. Widyastuti (1998), menyatakan bahwa tapioka dalam pembuatan 

makanan berfungsi sebagai bahan pengental dan pembentuk tekstur. Bahan 

pengisi lainnya yang bisa ditambahkan selain tapioka untuk menghasilkan kualitas 

nugget yang baik dan bertekstur bagus yaitu tepung garut. 

Tepung garut merupakan salah satu bentuk karbohidrat alami yang paling 

murni karena memiliki kemampuan mengental dua kali lebih tinggi dibandingkan 

tepung lain yang dapat membuat produk transparan dan mudah dicerna sehingga 

baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Kemampuan mengental tepung garut ini 

tidak akan hilang meskipun harus dipanaskan kembali (Grieve, 2003). Warna dari 

tepung garut yaitu berwarna putih dan teksturnya seperti tepung tapioka, padat, 

dapat dicerna dengan baik oleh enzim amilase yang mengandung sedikit protein, 

dan lemak yang merupakan bagian dari granula serta kadar air kurang dari       

18,5 %. Kandungan amilopektin yang tinggi sebesar 75 - 80 % pada pati garut 
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menyebabkan garut bersifat lengket atau memiliki kemampuan merekat yang 

sangat baik sehingga bisa berfungsi sebagai perekat dalam pembuatan nugget 

kelinci, sedangkan kandungan amilosa sebesar 20 – 25 % yang terdapat pada pati 

garut akan membentuk tekstur nugget kelinci menjadi keras (pera) dan alot. 

Tepung garut bersifat menyerap air lebih kuat daripada tepung tapioka karena 

kandungan protein pada tepung garut lebih tinggi yaitu 0,65 % (Marsono, 2005), 

sedangkan untuk tepung tapioka sebesar 0,60 % (Anonim, 2002).  

Tepung garut tidak mengandung purin yang menyebabkan asam urat 

tinggi, kandungan serat tinggi, kandungan kolesterol sangat rendah dan 

mengandung barium untuk mempercepat pencernaan (Susilo, 2008). Berdasarkan 

manfaat tepung garut yang sangat baik untuk ditambahkan pada pembuatan 

nugget kelinci, hal ini bisa membuka prospek untuk membuka usaha tentang 

pengembangan nugget kelinci dan tepung garut sehingga perlu dilakukan 

pengembangan tentang pemanfaatan penambahan tepung garut terhadap kualitas 

fisik dan organoleptik nugget kelinci. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berapa persentase yang tepat penambahan tepung garut dalam 

pembuatan nugget daging kelinci yang dapat menghasilkan nugget yang 

berkualitas baik ditinjau dari kualitas fisik meliputi pH, WHC, dan tekstur serta 

mutu organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase 

penambahan tepung garut dalam pembuatan nugget daging kelinci sehingga 
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menghasilkan nugget yang berkualitas baik ditinjau dari kualitas fisik (WHC, pH, 

tekstur) dan mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur, rasa). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

masyarakat dan industri pangan yang terkait dalam pengolahan daging kelinci 

serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan tepung garut sehingga 

dapat dihasilkan nugget daging kelinci yang baik dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging kelinci memiliki gizi yang lebih unggul dibandingkan daging yang 

berasal dari ternak lainnya (Anonim, 2006). Daging kelinci memiliki kandungan 

protein tinggi, rendah lemak, dan rendah kolesterol sehingga dapat disebut 

“daging sehat”. Salah satu upaya untuk memopulerkan khasiat daging kelinci 

adalah dengan melakukan “alih bentuk” menjadi produk-produk olahan bernilai 

tinggi dan lebih dapat diterima konsumen seperti bakso, sosis, atau nugget.  

Nugget kelinci adalah salah satu produk olahan daging dengan 

menggunakan teknologi restrukturisasi yang memanfaatkan potongan daging yang 

relatif kecil dan tidak berukuran dengan melekatkan kembali menjadi ukuran yang 

lebih besar serta dibantu oleh bahan pengikat (Raharjo, 1996). Kualitas nugget 

kelinci ditentukan oleh kemampuan saling mengikat antara partikel daging kelinci 

dengan bahan lain yang ditambahkan serta pembentukan gel selama proses 

gelatinisasi, sehingga dibutuhkan tepung sebagai bahan pengisi. 
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Tapioka dan tapioka modifikasi telah digunakan pada nugget ayam 

(Amertaningtyas, Purnomo dan Siswanto., 2001), tapioka memberikan tekstur 

nugget yang baik namun kurang disukai rasanya. Jenis dan konsentrasi tapioka 

serta proses pembuatannya merupakan faktor yang menentukan kualitas nugget. 

Penelitian tentang Chicken nugget menurut Amertaningtyas dkk., (2001) 

menyebutkan bahwa penggunaan tapioka 30 % dan lama pemanasan 50 menit 

memberikan hasil yang terbaik. Sekar (2011), menyatakan tepung garut 

mempunyai prospek untuk menggantikan berbagai macam tepung seperti tepung 

tapioka karena mempunyai kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi. 

Tepung garut bersifat menyerap air lebih kuat daripada tepung tapioka karena 

kandungan protein pada tepung garut lebih tinggi yaitu 0,65 % (Marsono, 2005), 

dibandingkan dengan tepung tapioka sebesar 0,60 % (Anonim, 2002). Marsono 

(2005), menambahkan bahwa tepung garut mengandung sekitar 20 - 25 % amilosa 

dan 75 - 80 % amilopektin. Kandungan amilosa yang tinggi pada tepung garut 

menyebabkan nugget kelinci dapat mengikat air lebih kuat dibandingkan dengan 

tepung tapioka sehingga banyak air yang terperangkap selama pemanasan. 

Menurut Richana (2012), tepung garut merupakan salah satu bentuk 

karbohidrat alami yang paling murni dan memiliki kekentalan yang tinggi karena 

mengandung 85,20 % karbohidrat, 0,7 % protein, dan kadar pati sebesar 83,19 %. 

Tepung garut memiliki sifat mudah larut dan mudah dicerna sehingga cocok untuk 

bahan makanan bayi dan orang sakit. Tepung garut mengandung amilosa  25 % 

dengan kandungan mineral kalium dalam jumlah yang cukup besar, hal ini 

diperkuat dengan hasil yang diperoleh Satin (2001) bahwa kadar amilosa tepung 

garut sebesar 25 %. Data ini tidak jauh berbeda dengan hasil penemuan Erdman 
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(1986) yang memperoleh kadar amilosa tepung garut St. Vincent Arrowrot dan 

Tifton (Inggris) masing-masing 19,9 % dan 19,0 %, sedangkan kadar amilopektin 

tepung garut ialah sebesar 79 % (Satin, 2001) dan 89,6 % dari hasil penelitian 

Kawabata (1984).  

Tekstur tepung garut mirip dengan tepung tapioka apabila dilihat dari sifat 

fisiko kimianya dan berwarna putih, hanya saja tepung garut tidak memiliki 

kandungan gluten. Tepung garut dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi 

tepung tapioka atau tepung lainnya dalam pengolahan pangan dengan metode 

pemanasan (Naryanto dan Kumalaningsih, 1999). Pemanasan pati disertai air 

berlebihan akan mengakibatkan pati mengalami gelatinisasi (Winarno, 1993). 

Suhu gelatinisasi pada tiap tepung berbeda-beda, untuk suhu gelatinisasi tepung 

garut berkisar antara 66,20 - 70 °C (Fisher dan Thompson, 1997). 

Hasil penelitian Marleni (2007), menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan 

metode pengecilan ukuran dan konsentrasi Na-bisulfit menghasilkan pati garut 

terbaik yang diperoleh dari kombinasi perlakuan penumbukan dan konsentrasi Na-

bisulfit 1000 ppm (P3N2) dengan  kadar air 8,85 %, kadar pati 65,56 %, kadar 

amilosa 13,02 %, kadar amilopektin 52,53 %, dan viskositas 2833,33 dpass. 

Kandungan amilopektin yang tinggi pada tepung garut menyebabkan garut 

bersifat lengket atau memiliki kemampuan merekat yang sangat baik sehingga 

bisa berfungsi sebagai perekat dalam pembuatan nugget kelinci. 

 

1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh tingkat penambahan tepung garut terhadap 

kualitas fisik (WHC, pH,  tekstur) dan organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) 

nugget kelinci.  


