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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Daging merupakan urat daging (otot) yang telah dikuliti dengan baik, 

berasal dari sapi, babi, domba atau kambing dan unggas yang telah cukup dewasa 

dan sehat pada saat penyembelihan, terdiri dari otot-otot pada rangka, lidah, 

diafragma, jantung, dan esofagus, tetapi tidak termasuk otot-otot pada bibir, 

hidung/moncong, dan telinga. Daging yang sering dipergunakan oleh masyarakat 

di Indonesia adalah urat yang melekat pada kerangka suatu ternak, kecuali urat 

daging bagian bibir, hidung, dan telinga, yang berasal dari hewan yang sehat saat 

dipotong (Subhan, 2007). 

Konsumsi daging yang terus meningkat di Indonesia menyebabkan 

banyak berdiri usaha peternakan ayam pedaging untuk memenuhi kebutuhan 

daging yang terus meningkat. Badan Pusat Statistik (2012) menyatakan bahwa 

peternakan ayam yang berskala sedang dan besar terdata sebanyak 1128 

peternakan. Ayam pedaging sering digunakan untuk ayam goreng atau dimasak 

pada rumah tangga saja. Selain dapat digunakan sebagai ayam goreng atau ayam 

yang dimasak di skala rumah tangga, daging dari ayam pedaging dapat digunakan 

sebagai bahan baku nugget daging ayam. 

Dewasa ini masyarakat mulai gemar mengkonsumsi akan produk olahan 

dari hasil ternak, salah satunya produk yang paling dikenal dan dikonsumsi oleh 

kebanyakan kalangan masyarakat adalah nugget. Nugget adalah suatu bentuk 

olahan dari daging yang menggunakan teknologi restructured meat, dalam proses 

ini dilakukan penggilingan serta pencampuran bumbu, bahan pengisi, dan bahan 

pengikat, setelah adonan selesai dibuat maka dilanjutkan ke tahap pengukusan dan 

setelah melalui proses pengukusan maka kukusan dilumuri dengan telur dan 

tepung roti kemudian dimasukan kedalam freezer selama 1 hari. 

Tepung porang dihasilkan dari bahan dasar umbi Amorphophallus. 

Tepung porang merupakan salah bahan pengikat dalam pembuatan suatu bahan 

pangan . Daya ikatan pada tepung porang termasuk salah satu yang terbaik, hal ini 

dikarena tepung porang memiliki glukomanan yang sangat tinggi. Glukomannan 
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adalah polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari residu D-glucose dan D-mannose, 

kandungan glukomanan didalam tepung porang sebanyak 67%  

Standarisasi kualitas untuk bahan pangan meliputi sifat kimia dan 

organoleptik. Persyaratan untuk menguji kualitas bahan pangan, uji kualitas kimia 

meliputi kadar lemak, air, dan protein. Uji kualitas organoleptik meliputi rasa, dan 

tekstur. Penambahan tepung porang pada nugget ayam diberi perlakuan yaitu 

dengan membedakan presentase pemberian tepung porang pada nugget ayam 

sehingga memenuhi prasyarat pembuatan nugget dari SNI. 01-6683-2002 (Badan 

Standardisasi Nasional, 2002). Selain itu diharapkan penambahan tepung porang 

dapat meningkatkan nilai gizi nugget ayam. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh 

penambahan tepung porang pada nugget ayam ditinjau dari sifat kimia dan 

organoleptik nugget ayam. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung porang dalam nugget ayam terhadap sifat kimia dan 

organoleptik nugget ayam. 

 

1.4 Kegunaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sekaligus sebagai pedoman dalam proses pembuatan nugget ayam yang ditambah 

dengan tepung porang  untuk menghasilkan nugget dengan kualitas yang baik. 
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1.5 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka pikir 

Daging adalah urat yang melekat pada kerangka suatu ternak, kecuali 

urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga, yang berasal dari hewan yang sehat 

saat dipotong (Soeparno,2005). Daging memiliki kandungan nutrisi sebesar 75 % 

air, protein 19 %, lemak 2,5 % dan kandungan substansi non protein 3,5 % 

(Gumelar, 2011). 

Kejenuhan masyarakat akan olahan daging ayam sudah lama terjadi, 

kebenyakan orang menghidangkan daging ayam dengan cara sederhana seperti  

digoreng atau dibakar tanpa adanya bentuk olahan lainnya. Disisi lain 

pertumbuhan produksi daging ayam terus meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk 

olahan daging ayam yang saat ini sangat mudah dibuat dan digemari oleh 

masyarakat Indonesia adalah berbentuk nugget ayam (Amertaningtyas, 2010). 

Nugget ayam yang beredar di pasaran saat ini masih menggunakan bahan 

pengikat tepung tapioka dan bahan pengisi dari tepung terigu. Penelitian 

dilakukan dengan mensubtitusi tepung tapioka sebagai bahan pengikat (Anggraeni, 

2014). Tujuan subtitusi tepung tapioka dengan tepung porang yaitu untuk 

memperbaiki tekstur dari nugget ayam serta meningkatkan kandungan nutrisi 

dalam nugget ayam (Afrisanti, 2010). Tujuan dikatakan tercapai apabila hasil dari 

penelitian ini sudah melalui uji sifat kimia dan uji organoleptik.       
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan adanya penambahan tepung 

porang maka akan dapat meningkatkan kadar protein, kadar air dan organoleptik 

(uji rasa dan tekstur) dari nugget ayam. 

 


