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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya hayati, terutama 

sumberdaya laut karena dua pertiga dari luas negara Indonesia adalah lautan. 

Salah satu hasil laut yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah alga laut 

yang sering dikenal dengan nama rumput laut. Rumput laut menduduki posisi 

pertama dari 10 komoditas perikanan unggulan budidaya lainnya. Produksi 

rumput laut di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata 32% 

per tahun. Pada tahun 2014, produksi rumput laut mencapai 10,23 juta ton dan 

ditargetkan 11,1 juta ton pada tahun 2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan rumput laut sebagai 

sumber serat dalam meningkatkan kandungan serat pangan pada nugget ayam 

serta memanfaatkan hasil pertanian lokal dengan mengganti tepung terigu sebagai 

bahan pengisi dengan berbagai jenis tepung olahan singkong yaitu tepung 

MOCAF, tepung singkong dan tepung tapioka. Rumput laut Eucheuma cottonii 

merupakan tumbuhan tingkat rendah yang mempunyai kandungan nilai gizi yang 

tinggi. Pemilihan rumput laut sebagai bahan tambahan pangan, dikarenakan 

rumput laut merupakan salah satu bahan baku pangan yang mengandung serat 

makanan yang cukup tinggi yaitu serat pangan 0,9% dan karaginan 67,5% (BPPT, 

2011). Rumput laut mengandung karbohidrat berupa manosa, galaktosa, agarosa, 

dan sebagainya yang tidak mudah dicerna oleh pencernaan manusia, sehingga rasa 

kenyang lebih bertahan lama tanpa takut kegemukan. Berdasarkan penelitian 

Permana (2013), penambahan bubur rumput laut 10% memberikan hasil terbaik 
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terhadap susut masak, daya ikat air, keempukan serta akseptabilitas disukai. Salah 

satu produk pangan yang dapat dibuat dari bubur rumput laut yaitu nugget. 

Nugget adalah produk makanan yang digemari masyarakat, mulai dari 

kalangan anak kecil, remaja hingga dewasa. Nugget terbuat dari daging giling 

yang dicetak dalam bentuk potongan empat persegi dan dilapisi dengan tepung 

berbumbu (buttered dan breaded). Pembuatan nugget memerlukan bahan pengisi 

(filler) yang mampu mengikat sejumlah air, tetapi mempunyai pengaruh kecil 

terhadap emulsifikasi. Bahan yang biasa dipakai menjadi filler dapat berupa 

tepung yang memiliki pati dengan karbohidrat tinggi, salah satunya tepung dari 

berbagai jenis olahan singkong, yaitu tepung MOCAF, tepung singkong dan 

tepung tapioka. 

Tepung MOCAF merupakan produk turunan dari tepung singkong yang 

menggunakan prinsip modifikasi sel singkong secara fermentasi. Berdasarkan 

penelitian Komar dkk. (2013), subtitusi tepung MOCAF 25%:75% dengan tepung 

terigu memberikan hasil yang dikehendaki mie instan serta disukai panelis dalam 

uji organoleptik. Tepung singkong adalah tepung yang dibuat dari bagian umbi 

singkong yang dapat dimakan, melalui penepungan singkong iris, parut, ataupun 

bubur kering. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dalhayat (2014), 

subtitusi tepung singkong 30% memberikan hasil terbaik pada biskuit balita dan 

lebih disukai konsumen dari segi kandungan gizi dan uji organoleptik meliputi 

rasa, aroma dan tekstur. Tepung tapioka merupakan pati yang diekstrak dengan air 

dari umbi singkong. Setelah disaring, bagian cairan dipisahkan dengan ampasnya. 

Berdasarkan penelitian Suryatmoko (2014), subtitusi tepung tapioka 20%:15% 

susu skim pada produk nugget ikan mas menunjukkan bahwa kombinasi dengan 
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perlakuan terbaik terhadap uji organoleptik meliputi rasa, aroma, tekstur dan 

penampakan serta uji kualitas menunjukkan bahwa kadar protein nugget 

memenuhi standart SNI. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang penambahan bubur rumput 

laut dan berbagai tepung olahan singkong dengan konsentrasi yang berbeda dalam 

pembuatan nugget. Proporsi bubur rumput laut dan berbagai macam filler dari 

tepung olahan singkong yang terbaik diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

fisik, kimia dan organoleptik nugget, sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui adanya interaksi antara perlakuan subtitusi berbagai jenis 

tepung singkong dan bubur rumput laut yang berbeda terhadap karakter 

fisik, kimia dan organoleptik nugget ayam. 

2. Mengetahui pengaruh subtitusi berbagai jenis tepung singkong dan bubur 

rumput laut terhadap karakter fisik, kimia dan organoleptik nugget ayam. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan bubur rumput laut terhadap kandungan 

serat pangan nugget ayam. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara perlakuan subtitusi berbagai jenis tepung 

singkong dan bubur rumput laut yang berbeda akan mempengaruhi 

karakter fisik, kimia dan organoleptik nugget ayam.  

2. Diduga subtitusi berbagai jenis tepung singkong dan bubur rumput laut 

akan mempengaruhi karakter fisik, kimia dan organoleptik nugget ayam. 
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3. Diduga penambahan bubur rumput laut akan mempengaruhi kandungan 

serat pangan nugget ayam. 

 

 


