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Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang mulai 5 Juli 

sampai dengan 15 Juli 2006. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama pengukusan terhadap kualitas 

nuggets umbi pisang (Musa paradisiaca) dan untuk mengetahui pada lama pengukusan berapa 

yang dapat menghasilkan nuggets yang berkualitas baik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen sungguhan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pisang Kepok dan sampel yang digunakan adalah pisang Kepok yang 

berumur 1 tahun. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah lama pengukusan yaitu 0 (kontrol), 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. 

Variabel terikat dalam penelitiann ini adalah kualitas nuggets umbi pisang yang terdiri dari kadar 

protein, kadar lemak, kadar air, kadar serat, kadar karbohidrat, serta organoleptik yang meliputi 

tekstur, aroma, warna dan rasa.Rancangan yang digunakan berupa Rancangan Acak Lengkap 

dengan 7 perlakuan dan 4 kali ulangan. Data dianalisis dengan Analisis Varian Satu Arah dan 

dilanjutkan dengan uji LSD ((Least Significant Different) dan organoleptik dianalisis 

menggunakan uji Kruskal Wallis. 

Hasil analisis varian satu arah menunjukkan ada perbedaan pengaruh lama pengukusan terhadap 

kadar protein dan kadar lemak tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar air, kadar serat dan kadar 

karbohidrat. Dari hasil penelitian menunjukkan perlakuan T0 (kontrol) memiliki kadar protein 

tertinggi yaitu 6,23 g/100g dan kadar lemak tertinggi yaitu 0,85 g/100g. Dan dari hasil uji LSD 

5% menunjukkan bahwa perlakuan T1 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kadar 

protein nuggets T0 yaitu sebesar 6,17 g/100g dan perlakuan T6 menunjukkan perbedaan yang 

nyata terhadap kadar lemak nugget T0 yaitu sebesar 0,34 g/100g. Dan dari hasil uji Kruskal 

Wallis 1% menunjukkan bahwa lama pengukusan berpengaruh terhadap organoleptik nuggets. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh lama pengukusan terhadap kadar 

protein, kadar lemak dan organoleptik tetapi tidak ada pengaruh terhadap kadar air, kadar serat 

dan kadar karbohidrat nugget umbi pisang (Musa paradisiaca) dan perlakuan T0 (kontrol) 

memiliki kadar protein tertinggi yaitu 6,23 g/100g dan lemak tertinggi yaitu 0,85 g/100g. Dan 

perlakuan T6 (lama pengukusan 30 menit) memiliki nilai organoleptik tertinggi. Disarankan 

untuk diadakan penelitian lebih lanjut terhadap komposisi nuggets yang tepat untuk 

mendapatkan nuggets yang baik dari segi kandungan gizi dan organoleptik misalnya dengan 

penambahan daging ayam atau ikan serta perlu dipertimbangkan mengenai keamanan pangan 

produk nuggets dalam aspek kehigienisan dan mikroba karena produk ini merupakan produk 

baru.  

 


