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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Nugget adalah produk olahan daging yang memiliki rasa enak dan has 

sehingga digemari oleh semua kalangan masyarakat. Nugget memiliki kandungan 

protein dan air yang sangat tinggi (Syamri, 2011). Bahan baku nugget adalah 

daging ayam atau daging sapi. Salah satu alternatif pengganti daging ayam dalam 

pengolahan nugget adalah daging ikan tuna, karena struktur daging ini memiliki 

kemiripan dengan daging ayam. Pengolahan ikan tuna sebagai nugget perlu 

penambahan bahan lain untuk mengefisienkan penggunaan daging ikan. Bahan 

tambahan pada pembuatan nugget tuna adalah roti tawar sebagai bahan pengisi 

untuk memperbaiki volume nugget tuna (Nurzainah, 2005). 

 Nugget tuna adalah salah satu jenis produk olahan ikan yang terdiri atas 

campuran daging ikan, tepung panir, dan bumbu kemudian dilapisi oleh adonan 

battermix dan breadcrumb (Maghfiroh, 2000). Ditinjau dari bahan yang 

digunakan, nugget ikan tuna tergolong kepada pangan yang mudah mengalami 

kerusakan terutama jika disimpan pada suhu ruang. Nugget tuna perlu 

ditambahkan bahan pangan yang dapat berfungsi untuk mengawetkan (Syamri, 

2011).  

 Pengawet alami yang digunakan pada waktu itu berupa garam, gula, 

rempah-rempah atau yang lainnya (Ulfah, 2014). Berbeda dengan saat ini yang 

sering menggunakan pengawet buatan, sedangkan produksi tambahan peengawet 

alami masih relatif sedikit. 

 Salah satu pengawet alami berasal dari kunyit kuning. Senyawa dari kunyit 

kuning ini dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan yang cukup berdampak 
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positif bagi konsumen (Azima, 2010). Selain penambahan kunyit kuning 

penambahan karagenan yang berbahan alami dari rumput laut dan aman untuk 

dikonsumsi. Salah satu cara penggunaan karagenan sebagai bahan pengawet 

adalah dengan pembuatan edible coating karagenan. Edible coating dari kemasan 

biodegradable adalah teknologi baru yang diperkenalkan dalam pengolahan 

pangan yang berperan untuk memperoleh produk dengan masa simpan lebih lama 

(Kenawi et al, 2011). 

 Menurut penelitian Sihombing (2007), penambahan ekstrak kunyit kuning 

4% pada mie basah efektif untuk memperpanjang daya simpan. Pada penelitian ini 

akan dilakukan penambahan ekstrak kunyit kuning 4% pada nugget tuna untuk 

memperpanjang daya simpan. Menurut penelitian Arief (2012), konsentrasi edible 

coating karagenan yang ditambahkan pada bakso yaitu 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 

2%. Selain itu produk nugget tuna dilapisi karagenan sebagai edible coating untuk 

semakin meningkatkan daya simpan pada nugget tuna. Akan tetapi proporsi 

penambahan karagenan pada nugget tuna masih belum diketahui sehingga dirasa 

perlu dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan proporsi karagenan yang 

optimum untuk memperpanjang daya simpan nugget. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian pengawetan nugget ikan tuna dengan ekstrak kunyit 

kuning, meliputi: 

1. Mengetahui interaksi antara kunyit kuning dan konsentrasi edible coating 

karagenan terhadap mutu kimia dan fisik nugget tuna. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian edible coating karagenan dengan 

konsentrasi berbeda yang ditambahkan untuk memperpanjang umur 

simpan nugget ikan tuna. 
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3. Mengetahui perbedaan pemberian ekstrak kunyit kuning, bubuk kunyit 

kuning dan tanpa kunyit pada nugget ikan tuna. 

4. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak dan bubuk kunyit kuning serta 

edible coating karagenan terhadap jumlah mikroorganisme pada nugget 

tuna selama penyimpanan. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

  Hipotesis penelitian pengawetan nugget ikan tuna dengan ekstrak kunyit 

kuning, meliputi: 

1. Diduga terjadi interaksi antara kunyit kuning dan konsentrasi edible 

coating karagenan terhadap mutu kimia, dan fisik nugget tuna. 

2. Diduga pelapisan edible coating karagenan dengan konsentrasi berbeda 

akan memperpanjang umur simpan nugget ikan tuna. 

3. Diduga pemberian ekstrak kunyit kuning, bubuk kunyit kuning 

berpengaruh terhadap kualitas nugget ikan tuna. 

4. Diduga pemberian ekstrak dan bubuk kunyit kuning serta edible coating 

karagenan berpengaruh terhadap jumlah mikroorganisme pada nugget tuna 

selama penyimpanan. 

 

 

 

 




