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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, manusia dituntut untuk menjadi lebih 

praktis dan lebih efisien dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu akibatnya 

adalah terjadinya perubahan pola konsumsi pangan. Perubahan gaya konsumsi 

menjadikan makanan siap masak (ready to cook) dan siap makan (ready to eat) 

menjadi alternatif pilihan masyarakat. Konsumsi fast food mulai menjadi 

kebiasaan di masyarakat karena jenis makanan tersebut mudah diperoleh dan 

dapat disajikan (instans) dengan cepat (Suwoyo, 2006). Salah satu produk fast 

food adalah produk olahan daging, termasuk daging ayam berbentuk nugget. 

Nugget merupakan salah satu produk pangan cepat saji yang saat ini 

dikenal baik oleh masyarakat. Nugget, seperti juga sosis, burger, dan corned, telah 

menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai produk pangan yang praktis. 

Produk nugget yang ada di pasaran biasanya berupa nugget ayam, nugget daging 

sapi, dan nugget ikan. Saat ini nugget ayam adalah salah satu produk unggas yang 

cukup populer (Fatimah, 2006). 

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan 

mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan 

yang bergizi dan mempunyai efek menyehatkan. Kondisi ini harus disadari dan 

segera direspon oleh produsen, tidak terkecuali oleh industri chicken nugget. 

Salah satu upaya untuk memenuhi keinginan konsumen adalah upaya 

pengembangan produk baru dan inovasi teknologi (Suwoyo, 2006). 
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Nugget didefinisikan sebagai produk olahan daging yang dicetak, dimasak 

dan dibekukan, dibuat dari campuran daging giling yang diberi bahan pelapis 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan 

makanan yang diizinkan (BSN, 2002). Daging yang digunakan biasanya 

merupakan keseluruhan otot pada bagian tertentu dari ayam (Owens, 2001). Oleh 

karena itu dalam Standar Nasional Indonesia 01-6683 kandungan gizi 

nuggetadalah kadar air maksimum 60%, kadar protein minimum 12%, kadar 

lemak maksimum 20% dan kadar karbohidrat maksimum 25% (BSN, 2002).  

Pengolahan nugget biasanya ditambahkan bahan penstabil dan 

pengemulsi. Saat ini masih banyak ditemukan bahan kimia sebagai bahan 

penstabil dan pengemulsi. Penggunaan bahan kimia sintesis dalam produksi 

makanan sudah dibatasi, salah satunya yaitu penggunaan Sodium Tri Poli Phosfat 

(STPP). Jumlah penggunaan STPP menurut SNI 01-0222-1995 adalah 0,3% dari 

berat daging yang digunakan. Menurut Sitiandaon (2007) penggunaan STPP 

sekitar 0,5% dapat menurunkan rasa dalam produk, menurunkan warna dalam 

diameter produk yang kecil dengan rata-rata pemasakan yang cepat dan 

menghasilkan tekstur alami dalam produk tanpa lemak. Oleh karena itu, perlu 

adanya alternatif pengganti bahan kimia sintesis yaitu dari bahan alami salah satu 

bahan tambahan makanan alami yang fungsinya hampir sama dengan STPP yaitu 

tepung maizena dan serbuk agar-agar. 

Penggunaan tepung maizena biasanya digunakan sebagai bahan pengental 

atau penstabil pada berbagai makanan. Nugget merupakan adonan yang 

memerlukan suatu bahan pengisi (filler) yang sekaligus berfungsi sebagai 

emulsifier untuk menjaga adonan agar tetap stabil. Salah satu bahan panganyang 
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dapat digunakan sebagai pengisi adalah tepung maizena (Suwoyo, 2006). Dengan 

alasan tersebut di dalam penelitian ini tepung maizena digunakan sebagai salah 

satu sumber serat pangan terutama serat pangan yang larut air  

Penggunaan serbuk agar sebagai alternatif bahan penstabil dan pengemulsi 

ini cukup aman bagi kesehatan dan juga bermanfaat bagi tubuh. Serbuk agar-agar 

merupakan hasil pengolahan rumput laut jenis Rhodophyceae yang di proses 

mulai dari pencuciandan perendaman sampai menjadi tepung atau serbuk agar-

agar. Serbuk agar-agar dapat diperoleh dari alga merah salah satu jenisnya adalah 

dari genus Glacilaria, Gelidium, dan Gymnocongrus. Serbuk agar-agar 

merupakan pembentuk gel yang paling kuat (Atun, 1996). 

 Penambahan serbuk agar-agar ini diharapkan dapat menghasilkan nugget 

dengan tekstur yang lembut dan tidak mudah rusak. Serbuk agar-agar merupakan 

pembentuk gel paling kuat sehingga sehingga dapat mencegah denaturasi. Selain 

itu, menurut Deman (1997) pada larutan netral serbuk agar-agar dapat bercampur 

dengan protein dan polisakarida yang lain. Larutan yang digunakan dalam 

pembuatan nugget ikan tuna adalah susu sterilisasi yang mempunyai pH 6-7 atau 

bersifat netral sehingga serbuk agar-agar dapat bercampur dengan bahan. 

Perkembangan ilmu pangan dan gizi menunjukkan bahwasayur-sayuran 

mengandung komponen zat gizi dan non-gizi yang sangat berguna bagi kesehatan. 

Salah satunya adalah serat pangan (dietary fiber). Serat pangan merupakan salah 

satu komponen yang sering digunakan dalam komposisi diet sehari-hari. Serat 

memiliki fungsi mencegah terjadinya beberapa penyakit yang berhubungan 

dengan saluran pencernaan, kardiovaskuler dan diabetes. Serat pangan dapat 
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diperoleh melalui konsumsibahan-bahan pangan yang kaya serat serta melalui 

penambahan serat pada produk makanan olahan (Muchtadi dan Anjarsari, 1996). 

Wortel (Daucus carota L.) terkenal sebagai sayuran sumber provitamin A 

karenakandungan β-karotennya yang tinggi. Selain kandungan vitamin dan 

mineralnya, wortel juga merupakan sumber serat yang baik. Menurut Direktorat 

Gizi Departemen Kesehatan RI (1995) adapun kandungan wortel per 100 gram 

yaitu protein 1,00g lemak 0,60g dan air 89,90g. 

Ada beberapa alasan mengapa wortel dipilih sebagai bahan yang 

ditambahkan pada nugget tuna-wortel.Salah satunya adalah wortel merupakan 

tumbuhan yang sudah popular. Produk hortikultura ini telah dikenal oleh 

masyarakat luas karena kandungan gizinya. Wortel terkenal sebagai sayuran 

sumber provitamin A karenakandungan β-karotennya yang tinggi. Kondisi ini 

diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam memasarkan produk nugget 

sayur. 

 Tuna (Thunnus obesus)  merupakan bahan pangan yang mudah mengalami 

kerusakan dan penampakan eksternal tuna merupakan pertimbangan penting 

untuk menentukan nilai jual, sehingga penanganan tuna harus dilakukan dengan 

hati-hati, cepat, dan digunakan suhu rendah segera setelah penangkapan. Selain 

itu, penanganan yang baik dapat meningkatkan umur simpan dan 

mempertahankan kesegaran tuna. Menurut Susanto (2009), ikan tuna mengandung 

antara lain protein 20,6% gram, dan 9,4 % lemak. Sedangkan menurut Dinas 

Peternakan Provinsi Lampung (2002) daging ayam mengandung protein 18,2% 

lemak 25,0% per gram. 
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Penggunaan ikan tuna sebagai bahan dasar penggunaan nugget diharapkan 

dapat menambah kualitas nugget ikan di pasaran. Ikan tuna digunakan sebagai 

produk olahan nugget karena kebutuhan olahan nugget semakin meningkat dan 

produk ini disukai segala usia, bukan hanya anak-anak bahkan orang dewasa juga 

menyukainya. Dengan adanya nugget ikan tuna wortel ini diharapkan kebutuhan 

gizi akan meningkat. 

Pembuatan nugget ikan tuna secara umum teknologi prosesnya sama 

dengan pembuatan nugget daging atau ikan lainnya. Daging yang digunakan 

sebelumnya harus digiling, sehingga memudahkan untuk dibentuk pada tahapan 

berikutnya, sehingga diharapkan dengan mudah dapat diaplikasikan di 

masyarakat. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan 

dengan perbedaan bahan baku yaitu komposisi bahan baku dan karakteristiknya 

yang dapat mempengaruhi proses kualitas nugget ikan tuna. Perbedaan komposisi 

bahan yang utama dari daging ayam dan ikan tuna adalah perbedaan kandungan 

air, serat dan protein. 

Penggunaan ikan tuna sebagai bahan dasar pembuatan nugget, diharapkan 

dapat menambah nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dimana kandungan protein 

pada ikan tuna lebih tinggi dan rendah lemak bila dibandingkan dengan ayam. 

Selain itu, ikan tuna mempunyai harga yang relatif  lebih ekonomis bila 

dibandingkan dengan ayam. Namun belum diketahui kandungan gizi pada nugget 

ikan tuna yang diberi tepung maizena dan serbuk agar-agar itu sendiri. 

Menurut hasil uji pendahuluan untuk menentukan persentase tepung 

maizena dan serbuk agar-agar ditambahkan dengan wortel dalam pembuatan 

nugget ikan tuna didapatkan hasil yang banyak disukai panelis yaitu pada 
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penambahan tepung maizena 3% dan penambahan serbuk agar-agar 1,5% serta 

pengujian protein dan serat tinggi yaitu pada nugget ikan tuna yang diberi tepung 

maizenadan serbuk agar-agar 3%, pengujian kadar air terbaik yaitu pada 

persentase tepung maizena 4,5% dan serbuk agar-agar 1,5% sedangkan pada 

pengujian daya simpan terbaik yaitu pada penambahan tepung maizena 4,5% dan 

serbuk agar-agar 1,5%. Batas penggunaan serbuk agar-agar maksimum menurut 

Permenkes RI No.722/Menkes/IX/88 yaitu 5g/kg-10g/kg atau secukupnya. 

Disamping penggunaan bahan-bahan diatas yang digunakan sebagai bahan 

pembuatan nugget ikan tuna-wortel dan melalui penelitian ini ikan tuna-wortel 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar biologi dalam 

lingkup pendidikan, karena menurut (M.Siddik, 2013) sumber belajar merupakan 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, 

benda, pesan, bahan, teknik, dan suatu tempat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

”Perbedaan Kualitas Nugget Ikan Tuna (Thunnus obesus) Wortel (Daucus carota) 

dengan Penambahan Pengemulsi Tepung Maizena dan Serbuk Agar-agar Sebagai 

Sumber Belajar Biologi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disusun rumusan masalah, 

sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah perbedaan kualitas nugget ikan tuna wortel dengan penambahan 

pengemulsi tepung maizena? 
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1.2.2 Adakah perbedaan kualitas nugget ikan tuna wortel dengan penambahan 

pengemulsi serbuk agar-agar? 

1.2.3 Pada persentase berapa dan penambahan pengemulsi apa yang 

menghasilkan kualitas nugget ikan tuna wortel terbaik? 

1.2.4 Bagaimanakah hasil penelitian perbedaan kualitas nugget ikan tuna wortel 

dengan penambahan pengemulsi tepung maizena dan serbuk agar-agar dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis perbedaan kualitas nugget ikan tuna wortel dengan 

penambahan pengemulsi tepung maizena  

1.3.2 Menganalisis perbedaan kualitas nugget ikan tuna wortel dengan 

penambahan pengemulsi serbuk agar-agar. 

1.3.3 Menentukan persentase berapa dan penambahan pengemulsi apa yang 

menghasilkan kualitas nugget ikan tuna wortel serbuk agar-agar terbaik. 

1.3.4 Menerapkan hasil penelitian kualitas nugget ikan tuna wortel dengan 

penambahan pengemulsi tepung maizena dan serbuk agar-agar sebagai 

sumber belajar biologi yang berupa handout. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis 
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1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dalam mata 

kuliah pengolahan pangan dan ilmu gizi, khususnya dalam diversifikasi 

menu atau makanan yaitu nugget ikan tuna wortel. 

1.4.1.2 Penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai bahan pembelajaran pangan gizi 

dalam bentuk Handout pembelajaran. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbedaan kualitas nugget ikan 

tuna wortel dengan penambahan pengemulsi tepung maizena  

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbedaan kualitas nugget ikan 

tuna wortel dengan penambahan pengemulsi tepung maizena  

1.4.2.3 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbedaan tepung maizena dan 

serbuk agar-agar yang paling baik terhadap peningkatan kualitas nugget 

ikan tuna wortel. 

1.4.2.4 Memberikan tambahan sumber belajar IPA berupa handout pembelajaran 

pada materi sistem pencernaan yang dapat digunakan pada sekolah jenjang 

SMA kelas XI. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tuna 

(Thunnus obesus .L) dan wortel (Daucus carota L.) 

1.5.2 Persentase  tepung maizena dan serbuk agar-agaryang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah 1,5%, 3% dan 4,5% 

1.5.3 Indikator kualitas nugget terbaik meliputi : kadar protein, kadar serat, air, 

daya simpan dan sifat organoleptik (rasa, aroma, warna dan tekstur) 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Nugget adalah produk olahan daging yang dicetak, dimasak dan 

dibekukan. Nugget dibuat dari campuran daging giling yang diberi bahan 

pelapis dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan 

tambahan makanan yang diizinkan (BSN, 2002). 

1.6.2 Ikan tuna (Thunnus obesus)  merupakan ikan yang memiliki bentuk badan 

seperti cerutu, menandakan kecepatan dalam pergerakannya. Ikan ini 

termasuk ke dalam kelompok pelagis besar dan sebagian besar memiliki 

jari-jari sirip tambahan (finlet) di belakang punggung dan dubur yang 

berwarna kuning cerah dengan warna pinggiran gelap (Widyastuti, 2008). 

1.6.3 Nugget ikan tuna adalah makanan siap saji yang berasal dari bahan hewani 

yaitu ikan tuna yang rendah lemak serta tinggi serat dan protein (Suwoyo, 

Heru 2006) 

1.6.4 Tepung maizena adalah hasil pengolahan dari jagung yang dikeringkan 

yang diproses mulai dari pencucian, perendaman sampai menjadi tepung 

maizena (Yani, 2008) 

1.6.5 Serbuk agar-agar adalah hasil pengolahan rumput laut jenis Rhodophyceae 

yang di proses mulai dari pencucian, perendaman sampai menjadi tepung 

atau serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar merupakan pembentuk gel yang 

paling kuat (Winarno, 1993). 

1.6.6 Kualitas makanan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria 

keamanan pangan, kandungan gizi,terhadap bahan makanan, makanan dan 

minuman (UU RI No. 7 Tahun 1996). 
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1.6.7 Sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, 

yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar 

(Liandiani, 2008). 

1.6.8 Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang pendidik 

untuk memperkaya pengetahuan peserta didik (Majid, 2008). Handout 

termasuk media cetak (printed) yang meliputi bahan-bahan yang 

disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar 

(Chodijah, 2012). 

 


