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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Rumput laut adalah salah satu jenis alga yang dapat hidup di perairan laut 

dan merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan 

kerangka seperti akar, batang, dan daun. Rumput laut atau alga juga dikenal 

dengan nama seaweed merupakan bagian terbesar dari rumput laut yang tergolong 

dalam divisi Thallophyta. Ada empat kelas yang dikenal dalam divisi Thallophyta 

yaitu Chlorophyceae (alga hijau), Phaeophyceae (alga coklat), Rhodophyceae 

(alga merah) dan Cyanophyceae (alga biru hijau). Alga hijau biru dan alga hijau 

banyak yang hidup dan berkembang di air tawar, sedangkan alga merah dan alga 

coklat secara eksklusif ditemukan sebagai habitat laut (Ghufran, 2010). 

Rumput laut jenis Eucheuma cottonii merupakan salah satu 

carragaenophtytes yaitu rumput laut penghasil karaginan, yang berupa senyawa 

polisakarida. Karaginan dalam rumput laut mengandung serat (dietary fiber) yang 

sangat tinggi. Serat yang terdapat pada karaginan merupakan bagian dari serat 

gum yaitu jenis serat yang larut dalam air. Karaginan dapat terekstraksi dengan air 

panas yang mempunyai kemampuan untuk membentuk gel. Sifat pembentukan gel 

pada rumput laut ini dibutuhkan untuk menghasilkan pasta yang baik, karena 

termasuk ke dalam golongan Rhodophyta yang menghasilkan florin starch 

(Anggadiredja, 2011). 

Dalam dunia perdagangan nasional dan internasional, Eucheuma cottonii 

umumnya lebih dikenal dengan nama Cottonii. Spesies ini menghasilkan 

karaginan tipe kappa. Oleh karena itu secara taksonomi diubah namanya dari 

Eucheuma alvarezii menjadi Eucheuma cottonii. Eucheuma cottonii umumnya 
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terdapat di daerah tertentu dengan persyaratan khusus, kebanyakan tumbuh di 

daerah pasang surut atau yang selalu terendam air. Melekat pada substrat di 

daerah perairan berupa karang batu mati, karang batu hidup, batu gamping dan 

cangkang molusca (Doty 1986 diacu dalam Atmadja et al. 1996). 

Menurut Anggadireja (2011), taksonomi dari rumput laut jenis Eucheuma 

cottonii adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solieriaceae 

Genus  : Eucheuma 

Spesies  : Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii) 

Menurut Anggadiredja (2011), Eucheuma cottonii masuk kedalam marga 

Euchema dengan ciri-ciri umum adalah : 

 Berwarna merah, merah-coklat, hijau-kuning 

 Thalli (kerangka tubuh tanaman) bulat silindris atau gepeng 

 Substansi thalli “gelatinus” dan atau “kartilagenus” (lunak seperti tulang 

rawan) 

 Memiliki benjolan-benjolan dan duri 

Karakteristik gel kappa-karaginan dicirikan oleh tipe gel yang lebih kuat 

dan rapuh dengan sineresis dan memiliki efek sinergis yang tinggi dengan locust 

been gum. Pada umumnya rumput laut jenis Eucheuma cottonii (karaginan) dapat 

melakukan interaksi dengan makromolekul yang bermuatan misalnya protein 
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sehingga mempengaruhi peningkatan viskositas, pembentukan gel dan 

pengendapan (Anggadiredja, 2011). Rumput laut Eucheuma cottonii dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Rumput laut Eucheuma cottonii 

(Sumber : Anggadiredja 2011) 

Tabel 1. Kandungan Gizi Rumput Laut per 100 Gram 

Komponen Satuan Nilai Nutrisi 

Kadar Air % 13,90 

Kadar Abu % 3,40 

Protein % 2,60 

Lemak % 0,40 

Karbohidrat % 5,70 

Serat kasar % 0,90 

Karaginan % 67,50 

Vit. C % 12,00 

Riboflavin (mg/100 g) 2,70 

Mineral (mg/100 g) 22,39 

Ca ppm 2,30 

Cu ppm 2,70 

Sumber : BPPT (2011) 

2.1.1 Pembuatan Bubur Rumput Laut 

 Rumput laut sebagai salah satu komoditas hasil perikanan yang sebagian 

besar diekspor dalam bentuk kering dan produk setengah jadi. Dipasar 

internasional rumput laut yang berasal dari Indonesia masih dihargai rendah hal 

tersebut disebabkan karena mutunya rendah yaitu kadar air dan kotoran (pasir, 

garam dan campuran jenis rumput lain) serta rendahnya rendemen dan kekuatan 
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gel yang dihasilkan. Selain masalah mutu rendah, persaingan dengan negara 

pengekspor lain dan monopoli perdagangan dunia untuk komoditas ini maka 

harga rumput laut sering tidak menentu yang berakibat merugikan petani. Jika 

teknologi pasca panen rumput laut dapat dikembangkan dan diterapkan dengan 

baik, maka agroindustri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan 

mengurangi impor produk jadi rumput laut dapat tercapai. Rumput laut akan lebih 

bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih lanjut. Rumput laut yang 

akan dijadikan filler nugget ini diolah terlebih dahulu menjadi bubur rumput laut. 

Adapun tahapan untuk membuat bubur rumput laut yaitu rumput laut kering 

dicuci dengan air tawar sambil dihilangkan kotoran yang masih melekat seperti 

pasir, karang, lumpur, rumpit laut jenis lain sampai bersih dan tiriskan. Rendam 

rumput laut selama 3 hari dengan mengganti air bersih tiap 3 jam sekali, 

kemudian dilakukan penirisan dan penghalusan (Astawan, 2004). 

2.1.2 Aplikasi Bubur Rumput Laut 

Bubur rumput laut merupakan produk olah setengah jadi, sehingga banyak 

digunakan sebagai bahan baku atau bahan pengisi (filler) dalam suatu produk 

pangan seperti bakso, nugget, kerupuk, mie, dodol dan lain sebagainya. 

Berdasarkan Penelitian Cepi Permana (2013), penambahan bubur rumput laut 

10% memberikan hasil terbaik terhadap susut masak, daya ikat air, keempukan 

serta akseptabilitas disukai, sedangkan penelitian Mega Ariyani dan Fitriyono 

Ayustaningwarno (2013), penambahan bubur rumput laut 25% memberikan hasil 

kadar serat kasar tertinggi pada kerupuk. Semakin tinggi penambahan bubur 

rumput laut, semakin tinggi kadar serat kasar dan kesukaan terhadap kerupuk. 

Pada penelitian Sri Waluyo dan Diding Suhandy (2014), subtitusi bubur rumput 
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laut 35% memberikan pengaruh terhadap kadar air dan daya putus mie, semakin 

tinggi penambahan bubur rumput laut maka semakin tinggi pula kadar air dan 

daya putus mie basah karena semakin banyak penambahan bubur rumput laut 

pada adonan mie basah, tepung terigu (kandungan glutennya) semakin berkurang. 

Penelitian yang telah dilakukan Rachmi (2012), subtitusi bubur rumput laut 

30%:70% dengan penambahan kacang hijau menghasilkan produk dodol terbaik 

dari segi kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar serat dan organoleptik. 

2.2 Singkong 

 Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan ke dua 

terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku 

yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Sebagai makanan 

manusia, singkong mempunyai beberapa kekurangan diantaranya kadar protein 

dan vitamin yang rendah serta nilai gizi yang tidak seimbang. Disamping itu 

beberapa jenis singkong mengandung racun HCN yang terasa pahit. Dari dasar 

itulah secara lokal singkong dibagi menjadi singkong pahit dan singkong manis. 

Teknologi singkong yang digunakan manusia sebagian besar masih merupakan 

warisan atau sedikit mengalami modifikasi dari cara-cara yang telah dipraktekkan 

manusia di zaman purba, termasuk cara-cara mengurangi dan menghindari racun 

yang ada di dalam singkong. Umbi singkong dalam keadaan segar tidak tahan 

lama dan tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Dalam 

hal ini umbi singkong mudah sekali rusak, ditandai dengan keluarnya warna biru 

gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. Untuk 

pemasaran yang memerlukan waktu lama, agar lebih awet singkong harus diolah 
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dulu menjadi berbagai tepung olahan singkong, seperti tepung singkong, tepung 

tapioka (pati singkong), tepung MOCAF, dan lain-lain (Hadiyanta, 2009). 

2.2.1 Tepung Olahan Singkong 

Tepung dalam pembuatan nugget digunakan sebagai bahan filler 

(substitusi) yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan pengikat untuk 

memperbaiki stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, 

memberi warna yang terang, meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur 

yang padat dan menarik air dari adonan. Tepung dapat meningkatkan daya 

mengikat air karena kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan 

pemanasan. 

1. Tepung MOCAF 

 MOCAF merupakan kependekan dari Modified Cassava Flour atau tepung 

singkong termodifikasi. Prinsip pembuatan MOCAF adalah dengan memodifikasi 

sel singkong secara fermentasi dengan bantuan mikrobia bakteri asam laktat yang 

mendominasi selama proses fermentasi. Mikrobia tersebut menghasilkan enzim-

enzim yang dapat mengubah gula menjadi asam-asam organik terutama asam 

laktat, sehingga menyebabkan perubahan karakteristik tepung yang dihasilkan 

lebih baik berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan 

mudah larut dibandingkan tepung terigu, warna lebih putih dan tidak berbau, 

namun MOCAF memiliki kekurangan yaitu kadar protein yang lebih rendah 

dibandingkan kadar protein tepung terigu (Risna, 2011). 

 Menurut Subagio (2008), penggunaan asam laktat (Lactid Acid Bacteria) 

dalam memfermentasi singkong yang akan mengubah karakter singkong sehingga 

menjadi tepung yang bercitarasa tinggi. Bakteri ini akan menghancurkan selulosa 
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sehingga didapat tepung yang secara mikroskopis bertekstur halus. Secara alami, 

selulosa membungkus pati. Jika selulosa tidak pecah maka produk olahan 

singkong yanag dihasilkan berupa tepung gaplek, dimana tepung gaplek memiliki 

tingkat viskositas rendah. Makin rendah tingkat viskositas tepung, maka tepung 

tersebut tidak bisa lengket ketika diadon bersama air. Viskositas tepung gaplek 

pada suhu 95oC dengan konsentrasi 2% hanya 45 mPa.s (1 Poise = 100 cP atau 

centipoises, 1 cP = 1 mPa.S). Bandingkan dengan viskositas tepung MOCAF yang 

mencapai 75 m.Pas dan tepung terigu 65 mPa.s. Bakteri asam laktat juga 

memodifikasi granula pati yang halus menjadi berlubang-lubang. Lubang-lubang 

tersebut akan memperkuat ikatan antar granula sehingga ketika tepung singkong 

modifikasi (MOCAF) dibuat adonan tidak mudah putus. Pada tepung terigu, 

ikatan atar granulanya terjadi karena keberadaan gluten. Gluten merupakan gugus 

sulfide yang mampu membentuk ikatan disulfide sehingga antar granulanya 

terikat sangat kuat. 

Hasil penelitian menunjukkan Modified Cassava Flour atau disebut tepung 

MOCAF yang berbahan baku singkong memiliki karakter yang mendekati terigu. 

Suhu dan waktu pecah granula MOCAF mirip tepung terigu. Artinya dalam suhu 

dan waktu yang sama untuk kedua tepung ini mengembang. MOCAF diolah 

dengan memanfaatkan bakteri asam laktat untuk merusak granula pati dan dinding 

sel umbi. Dengan begitu, struktur sel dan karakteristik singkong yang diolah 

menjadi tepung berubah. Lewat fermentasi selama 8 jam, proses pengeringan dan 

penepungan didapat tepung singkong yang mudah larut dan berwarna putih. 

Citarasa menjadi netral, bau dan rasa singkong hilang sampai 70%. Kandungan 

serat terlarut lebih tinggi daripada tepung gaplek, kandungan kalsium lebih tinggi 
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dibanding padi dan gandum, oligosakarida penyebab flatulensi sudah terhidrolisis 

dan mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein 

menengah), serta daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka gaplek. 

2. Tepung Singkong 

Tepung singkong adalah tepung yang dibuat dari bagian umbi singkong 

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

kering dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan kebersihan. Ubi kayu dalam 

keadaan segar tidak tahan lama. Oleh karena itu, ubi kayu agar daya simpannya 

lebih lama banyak masyarakat yang sudah mengolah ubi kayu menjadi tepung 

singkong sebagai pengganti penggunaan tepung terigu yang semakin tahun 

semakin meningkat. Ubi kayu yang digunakan harus baik dan sudah tua, sehingga 

tepung yang dihasilkan baik. Ubi kayu yang belum berumur 6 bulan kadar airnya 

masih sangat tinggi, sehingga zat tepungnya hanya sedikit. 

3. Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka merupakan pati yang diekstrak dengan air dari umbi 

singkong. Setelah disaring, bagian cairan dipisahkan dengan ampasnya. Cairan 

hasil saringan kemudian diendapkan. Bagian yang mengendap tersebut 

selanjutnya dikeringkan dan digiling hingga diperoleh butiran-butiran pati yang 

disebut tapioka. Sifat-sifat tepung tapioka yang manis dengan amilopektin dan 

fungsi tepung tapioka sebagai pengikat formula. Tepung tapioka dipasaran biasa 

dikenal dengan nama tepung kanji. Tepung tapioka atau tepung kanji warnanya 

putih bersih, sangat halus dan bila dimatangkan akan menjadi kenyal (Tim Dapur 

Demedia, 2008). 
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Salah satu keunggulan tepung tapioka dibandingkan tepung terigu adalah 

tidak mengandung gluten. Pada sebagian masyarakat kecil, gluten dapat 

menyebabkan alergi. Tapioka juga mempunyai keunggulan lain yang tidak 

dimiliki oleh tepung lainnya. Penelitian oleh Profesor Monica Hughes dari 

Newcastle University menemukan bahwa tapioka berpotensi melawan sel kanker 

(Astawan, 2009). 

Tabel 2. Perbedaan Komposisi Kimia Tepung MOCAF, Singkong dan Tapioka 

Komposisi MOCAF* Singkong* Tapioka* 

Air (%) Maks. 13 Maks. 13 Maks. 15 

Abu (%) Maks. 0,2 Maks. 0,2 Maks. 0,5 

Protein (%) Maks. 1,0 Maks. 1,2 0,5-0,7 

Lemak (%) 0,4-0,8 0,4-0,8 0,3 

Serat (%) 1,9-3,4 1,0-4,2 Maks. 1,5 

Pati (%) 82-87 82-85 85 

Amilosa : Amilopektin (%)** 17,7:82,3 23:77 20:80 

HCN (mg/kg) Tidak 

terdeteksi 

Tidak 

terdeteksi 

Tidak 

terdeteksi 

Sumber : *) Subagio (2007) **) Moorthy (2004) 

2.2.2 Aplikasi Olahan Tepung Singkong 

Tepung MOCAF banyak digunakan pada produk bakery sebagai pengganti 

tepung terigu, selain itu tepung MOCAF dapat diaplikasikan pada kue basah, 

bahan baku starch noodle seperti suun atau bihun, rice paper untuk kulit pastel 

dan lumpia. Berdasarkan penelitian Agnessia Nanda Arimbi dan Asrul Bahar 

(2013), subtitusi tepung MOCAF 10% dan puree wortel 20% pada mutu 

organoleptik roti tawar memberikan hasil terbaik terhadap uji organoleptik 

meliputi warna, aroma dan kesukaan. Pada penelitian Fajrin Hal Lala, Bambang 

Susilo dan Nur Komar (2013), subtitusi tepung MOCAF 25%:75% dengan tepung 

terigu memberikan hasil yang dikehendaki mie instan serta disukai panelis dalam 

uji organoleptik, sedangkan pada penelitian Sarwinda Kalukiningrum (2012), 
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subtitusi 70% tepung MOCAF dari total tepung terigu memberikan hasil terbaik 

dari segi pengembangan dan tekstur cheese cake yang lebih lembut serta lebih 

dapat diterima oleh panelis. 

Tepung singkong banyak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan 

produk pangan, antara lain seperti roti, biskuit, mie instan, dan lain-lain. 

Berdasarkan penelitian Primdana Anandri 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. Penelitian Wijayanti Novia Putri (2015), subtitusi tepung singkong 

40%:60% tepung tapioka memberikan hasil terbaik terhadap pelapis keripik 

tempe dari segi uji organoleptik meliputi warna, aroma dan tekstur yang lebih 

disukai panelis, sedangkan pada penelitian Dian Islamiyati (2013), menunjukkan 

hasil terbaik pada kualitas mie sayur dengan proporsi tepung singkong 30%:70% 

tepung terigu yang memiliki karakteristik mendekati mie dari tepung terigu 100%. 

Tepung tapioka biasa dikenal dengan tepung kanji. Tepung tapioka banyak 

digunakan dalam pembuatan produk pangan seperti nugget, bakso, sup makanan 

bayi, pengolahan sosis daging, kerupuk, pempek dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penelitian Iis Yuanita dan Lisnawaty Silitonga (2014), subtitusi 

tepung tapioka 2,5% pada nugget ayam dengan bahan pengisi yang berbeda 

menunjukkan bahwa nugget ayam lebih diterima baik dari segi warna, tekstur, 

kekerasan, bau dan rasa produk. Pada penelitian Suryatmoko (2014), subtitusi 

tepung tapioka 20%:15% susu skim pada produk nugget ikan mas menunjukkan 

bahwa kombinasi dengan perlakuan terbaik terhadap uji organoleptik meliputi 

rasa, aroma, tekstur dan penampakan serta uji kualitas menunjukkan bahwa kadar 
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protein nugget memenuhi standart SNI, sedangkan dalam penelitian Desi 

Puspitasari (2008), subtitusi tepung tapioka 75%:25% rumput laut pada 

pembuatan bakso memiliki tingkat kesukaan tertinggi terhadap sifat sensoris 

bakso meliputi parameter kekerasan, kekenyalan, aroma dan rasa. Semakin besar 

substitusi tapioka dan rumput laut Eucheuma cottoni, maka tingkat kekerasan 

maupun kekenyalan bakso semakin menurun. 

2.3 Nugget 

Nugget adalah produk olahan yang menggunakan teknologi restrukturisasi 

dengan memanfaatkan potongan daging yang relative kecil dan tidak beraturan 

kemudian melekatkannya kembali menjadi ukuran yang lebih besar dibantu bahan 

pengikat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk ini dititikberatkan pada 

kemampuan mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan lain yang 

ditambahkan. Proses pembuatan nugget meliputi tahap pencampuran adonan, 

pencetakan adonan dan pengukusan, selanjutnya nugget kukus diiris dalam bentuk 

potongan empat persegi dan dilapisi dengan bahan pelapis dan digoreng (Gozali et 

al., 2001). 

Nugget merupakan salah satu jenis produk beku siap saji yaitu produk 

yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang (precooked), kemudian 

dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. Produk beku 

siap saji ini hanya memerlukan waktu penggorengan selama satu menit pada suhu 

150 oC, ketika digoreng nugget beku setengah matang akan berubah menjadi 

kekuning-kuningan dan kering. Tekstur nugget tergantung dari bahan dasarnya 

(Moedjiharto, 2002). 
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Kriteria bahan atau produk pangan bersifat tampak secara fisik dan 

tersembunyi. Kriteria fisik meliputi warna, rasa, tekstur dan aroma, sedangkan 

kriteria yang tersembunyi meliputi nilai gizi, keamanan mikroba, dan cemaran 

logam. Berdasarkan kedua persyaratan tersebut kriteria nugget dapat dilihat dari 

syarat mutu nugget yang terdapat didalam SNI 01-6683-2002. 

Tabel 3. Syarat Mutu Nugget 

Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan 

Keadaan :   

a. Bau - Normal, sesuai label  

b. Rasa - Normal, sesuai label 

c. Tekstur  - Normal, sesuai label 

Benda Asing - Tidak boleh 

Air  % b/b Maks. 60,0 

Protein  % b/b Min. 12,0 

Lemak  % b/b Maks. 20,0 

Karbohidrat  % b/b Maks. 25,0 

Kalsium (Ca) mg/100gr Maks. 30,0 

Bahan Tambahan Makanan :  

Sesuai dengan SNI 01-0222-1995 a. Pewarna  

b. Pengawet   

Cemaran Logam :   

a. Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 

b. Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0 

c. Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

d. Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

e. Raksa (Hg) mg/kg  Maks. 0,03 

Cemaran Arsen  mg/kg Maks. 0,1 

Cemaran Mikroba :   

a. Angka total lempeng Koloni/gr Maks. 5x104 

b. Bakteri bentuk koli APM/gr Maks. 10 

c. Eccherichia coli APM/gr < 3 

d. Salmonella  Koloni/25 gr Negatif 

e. Staphilococcus aureus Koloni/gr Maks. 1x102 

Sumber : Departemen Perindustrian RI (2002) 
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2.3.1 Bahan-bahan dalam Pembuatan Nugget 

Menurut Alamsyah (2008), bahan-bahan yang dapat digunakan dalam 

pembuatan nugget ayam yaitu : 

1. Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu jenis pangan sumber protein yang 

biasa digunakan dalam pembuatan nugget. Daging ayam yang digunakan adalah 

daging ayam yang berasal dari dada ayam. Setelah daging ayam dipilih maka 

daging ayam digiling bersama bumbu-bumbu. Daging ayam dalam pembuatan 

nugget berfungsi sebagai sumber protein yang akan menentukan sifat elastisitas 

dan pembentukan tekstur adonan yang diinginkan (kompak dan padat). 

Penggunaan daging ayam dalam pembuatan nugget berkisar 56% dari 1000 gram 

daging ayam. Komposisi kimia ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Daging Ayam dalam 100 gram Bahan 

Komponen  Jumlah 

Kalori (kal) 30,20 

Protein (g) 18,20 

Lemak (g) 25,00 

Karbohidrat (g) 0,00 

Kalsium (mg) 14,00 

Fosfor (mg) 200,00 

Besi (mg) 1,50 

Vitamin A (SI) 810,00 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Vitamin C (mg) 0,00 

Air  55,90 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. (1996) 

2. Telur 

Telur merupakan bahan pangan yang mempunyai banyak kandungan zat 

gizi terutama kandungan proteinnya, biasanya digunakan dalam pembuatan 

berbagai macam lauk dan adonan kue. Penambahan telur dalam pembuatan nugget 
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berfungsi agar adonan menjadi kompak dan padat, pemberi rasa lezat, menambah 

nilai gizi dan memberi tekstur adonan yang kenyal. Penggunaan telur berkisar 3 

sampai 4 butir telur dari 1000 gram berat bahan.  

3. Tepung 

Tepung yang digunakan tidak berbau apek, tidak kusam dan lembab 

sehingga nugget yang dihasilkan warnanya putih bersih, rasanya enak, aromanya 

sedap dan teksturnya padat. Dalam pembuatan nugget, tepung berfungsi sebagai 

bahan tambahan atau bahan pengisi dan bahan perekat adonan dalam pengolahan 

pangan karena memiliki kemampuan menyerap air, dalam suhu panas akan 

terbentuk gel sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur produk olahan 

pangan. Bahan pengisi nugget merupakan sumber pati yang ditambahkan dalam 

produk untuk menambah bobot produk dengan mensubstitusi sebagian daging 

sehingga biaya dapat ditekan. Fungsi lain dari bahan pengisi adalah membantu 

meningkatkan volume produk. Bahan pengisi yang umum digunakan pada 

pembuatan nugget adalah tepung. Penggunaan tepung yang ditambahkan idealnya 

sebanyak 10% dari berat daging. 

4. Bawang Bombay 

Bawang bombay merupakan salah satu jenis bawang-bawangan yang 

bentuknya lebih besar dari bawang putih atau pun bawang merah. Penggunaan 

bawang bombay dalam pembuatan nugget berfungsi sebagai salah satu bumbu 

yang memberikan rasa lezat. Penambahan bawang bombay dalam pembuatan 

nugget berkisar 15% dari berat bahan. 

 

 



19 
 

5. Bawang Putih 

Bawang putih mempunyai aroma yang sangat khas sekali dan merupakan 

salah satu bahan yang berfungsi sebagai bumbu yang memberikan rasa gurih dan 

aroma yang harum dalam pembuatan nugget. Bau yang khas dari bawang putih 

berasal dari minyak atsiri (volatil) dengan baunya yang khas bawang putih yang 

diberi nama ‘allicin’. Allicin merupakan zat aktif yang mempunyai daya bunuh 

terhadap bakteri, sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet yang 

mengandung komponen sulfur. Penggunaan bawang putih dalam pembuatan 

nugget dihaluskan agar bisa tercampur rata dalam adonan. Penambahan bawang 

putih dalam pembuatan nugget berkisar 15% dari berat bahan. 

6. Lada 

Lada atau merica merupakan salah satu bahan yang termasuk dalam 

bumbu mempunyai aroma yang khas dan rasa sedikit pedas. Rasa pedas merica 

disebabkan oleh adanya zat piperin dan piperanin, serta chavicia yang merupakan 

persenyawaan dari piperin dengan alkaloida, sedangkan aroma dari biji lada, 

adalah akibat adanya minyak atsiri yang terdiri dari beberapa jenis minyak terpen. 

Tujuan penambahan merica adalah sebagai penyedap masakan, memperpanjang 

daya awet makanan serta agar nugget mempunyai rasa sedikit pedas. Penambahan 

merica pada nugget berkisar 1% pada berat bahan. 

7. Garam 

Garam merupakan komponen bahan makanan yang ditambahkan dan 

digunakan sebagai penegas cita rasa dan bahan pengawet. Penggunaan garam 

tidak boleh terlalu banyak karena akan menyebabkan terjadinya penggumpalan 
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(salting out) dan rasa produk menjadi asin. Konsentrasi garam yang ditambahkan 

biasanya berkisar 2 sampai 3% dari berat daging yang digunakan. 

8. Tepung Roti 

Tepung roti disebut juga remah roti atau tepung panir yang sebagian besar 

penggunaannya untuk melapisi bagian luar dari produk daging seperti nugget atau 

sejenisnya yang kemudian mengalami tahap pembekuan. Fungsi dari tepung roti 

yaitu untuk memberikan warna kuning keemasan dan tekstur renyah diluar setelah 

dilakukannya penggorengan serta bentuk nugget menjadi lebih rapi. 

2.3.2 Proses Pembuatan Nugget 

Menurut Aswar (2005), proses pembuatan nugget mencakup delapan 

tahap, yaitu penimbangan bahan, penggilingan, pencampuran bahan, pencetakan, 

pengukusan, pelapisan perekat dan pelumuran tepung roti (pemaniran), 

penggorengan awal (pre-frying) dan pembekuan. Tahapan pembuatan nugget 

adalah sebagai berikut : 

1. Penimbangan Bahan 

Penimbangan bahan merupakan kegiatan menimbang semua bahan sesuai 

dengan formula yang ditentukan. Semua bahan harus ditimbang dengan benar 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan nugget. 

2. Penggilingan 

Penggilingan daging diusahakan pada suhu di bawah 15 ºC, yaitu dengan 

menambahkan es pada saat penggilingan daging. Pendinginan ini bertujuan untuk 

mencegah denaturasi protein aktomiosin oleh panas. Penggilingan jenis pangan 

sumber protein dilakukan berfungsi untuk menghaluskan jenis pangan sumber 

protein agar mudah tercampur dalam adonan. 
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3. Pencampuran bahan 

Pencampuran semua bahan dalam pembuatan nugget meliputi jenis pangan 

sumber protein, tepung, telur, bawang bombay, bawang putih, garam dan lada 

dilakukan dengan cara diaduk-aduk hingga adonan tercampur rata atau homogen. 

4. Pencetakan 

Pencetakan dalam pembuatan nugget, adonan diletakkan dalam loyang 

kotak lalu dibentuk dengan aneka jenis bentuk cetakan nugget. Pencetakan adonan 

juga dapat dilakukan dengan membungkus adonan menggunakan plastik dan 

membentuknya menjadi bulat panjang dengan diameter 2 cm dan mengikat kedua 

ujungnya menggunakan tali. 

5. Pengukusan 

Pengukusan menyebabkan terjadinya pengembangan granula-granula pati 

yang disebut gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan peristiwa pengembangan 

granula pati sehingga granula tersebut tidak dapat kembali seperti keadaan 

semula. Mekanisasi gelatinisasi, diawali oleh granula pati akan menyerap air yang 

memecah kristal amilosa dan memutuskan ikatan-ikatan struktur heliks dari 

molekul tersebut. Penambahan air dan pemanasan akan menyebabkan amilosa 

berdifusi keluar granula, sehingga granula tersebut hanya mengandung sebagian 

amilopektin dan akan pecah membentuk suatu matriks dengan amilosa yang 

disebut gel. Pengukusan dilakukan dengan menggunakan suhu air lebih besar dari 

66 oC dan lebih rendah dari 82 oC dengan waktu 30 menit dengan Maks.ud agar 

adonan menjadi padat sehingga mudah dipotong. Pengukusan dapat mengurangi 

zat gizi namun tidak sebesar perebusan. 
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6. Battering dan Breading 

Pemaniran merupakan proses yang harus dilakukan dalam pembuatan 

nugget yang mempunyai dua tahapan. Tahap pertama merupakan pelumuran 

(battering) adonan nugget yang telah dipotong pada tepung pati yang telah 

dicampur dengan air, dengan tujuan agar tepung roti dapat menempel pada 

nugget. Tahap kedua pelumuran tepung roti (breading) merupakan bagian yang 

paling penting dalam proses pembuatan produk pangan beku dan industri pangan 

yang lain. Pelumuran tepung roti berfungsi membuat produk menjadi renyah, enak 

dan lezat. Nugget termasuk salah satu produk yang pembuatannya menggunakan 

proses pemaniran. Tepung roti yang digunakan sebaiknya tidak tengik atau asam, 

wadahnya masih dalam keadaan baik, tidak berjamur, tidak mengandung benda-

benda asing, memiliki bau khas roti, dan waktu kadaluarsanya masih lama. 

7. Penggorengan 

Penggorengan merupakan proses termal yang umum dilakukan orang 

dengan menggunakan minyak atau lemak pangan. Bahan pangan yang digoreng 

mempunyai permukaan luar berwarna coklat keemasan. Warna yang muncul 

disebabkan karena reaksi pencoklatan (Maillard). Reaksi Maillard terjadi antara 

protein, asam amino, dan amin dengan gula aldehida dan keton, yang merupakan 

penyebab terjadinya pencoklatan selama pemanasan atau penyimpanan dalam 

waktu yang lama pada bahan pangan berprotein. 

Penggorengan awal (pre-frying) adalah langkah yang terpenting dalam 

proses aplikasi pemaniran. Tujuan penggorengan awal adalah untuk menempelkan 

perekat tepung pada produk sehingga dapat diproses lebih lanjut dengan 

pembekuan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Penggorengan awal 
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akan memberikan warna pada produk, membentuk kerak pada produk setelah 

digoreng, memberikan penampakan goreng pada produk serta berkontribusi 

terhadap rasa produk. Penggorengan awal dilakukan dengan menggunakan 

minyak mendidih (180-195 °C) sampai setengah matang. Suhu penggorengan jika 

terlalu rendah, pelapis produk menjadi kurang matang. Jika suhu terlalu tinggi, 

pelapis produk akan berwarna gelap dan gosong. Waktu untuk penggorengan awal 

adalah sekitar 30 detik. Penggorengan awal dilakukan karena penggorengan pada 

produk akhir hanya berlangsung sekitar 4 menit, atau tergantung pada ketebalan 

dan ukuran produk. 

8. Pembekuan 

Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu -12 sampai -24 oC. 

Pembekuan yang cepat (quick freezing) dilakukan pada suhu -24 sampai -40 oC. 

Pendinginan biasanya akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau 

minggu tergantung dari bahan pangannya contohnya bahan pangan yang 

kandungan airnya tinggi akan lebih cepat rusak. Penyimpanan produk beku bisa 

selama sebulan atau kadang-kadang beberapa tahun. Ada dua pengaruh 

pendinginan terhadap makanan yaitu : 1) penurunan suhu akan mengakibatkan 

penurunan proses kimia mikrobiologi dan biokimia yang berhubungan dengan 

kelayuan (senescene), kerusakan (decay), dan pembusukan, 2) pada suhu dibawah 

0 oC air akan membeku dan terpisah dari larutan pembekuan es, yang mirip dalam 

hal air yang diuapkan pada pengeringan. pangan diubah menjadi es, sehingga 

tidak dapat dipergunakan oleh mikroorganisme. 

 

 


