
 

 

 

 

 

 

FORMULASI TEPUNG JAGUNG DAN IKAN LELE DUMBO (Clarias 

gariepinus) PADA PEMBUATAN NUGGET 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

INDAH WIDORETNO 

1654051014 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FORMULATION OF CORN FLOUR  AND AFRICAN CATFISH (Clarias 

gariepinus) IN THE MAKING OF NUGGETS  
 

 By  

 

INDAH WIDORETNO 
 

The aim of the study was to determine the effect of the formulations of corn flour 

and catfish on the sensory and chemical characteristics of nuggets, and to obtain 

the best formulations of corn flour and catfish on fish nuggets. This study was 

arranged in a Completely Randomized Block Design with a single factor 

consisting of 6 levels and 4 replications. The formulations of corn flour and 

catfish in the manufacture of fish nuggets were: P0 (10 g and 190 g as controls), 

P1 (10 g and 190 g), P2 (20 g and 180 g), P3 (30 g and 170 g), P4 (40 g and 160 

g), and P5 (50 g and 150 g). Observations of sensory properties were carried out 

by scoring and hedonic tests and chemical properties tests. The homogeneity of 

the data was tested by the Bartlett test, the addition of the data by the Tuckey test. 

The data were analyzed by variance to determine the effect between treatments, 

further test with the Least Significant Difference (LSD) test at 5% and 1% levels. 

The results showed that the formulation of corn flour and catfish significantly 

affected the sensory properties (texture, taste, and overall acceptability) and 

chemical properties (ash content, fiber content, fat content, protein content, and 

carbohydrate content). The best fish nuggets are P3 on cooked nuggets having a 

texture score of 7.62 (slightly dense and somewhat compact, taste score 7.08 

(typical of fish), color score of 6.64 (brown yellow) aroma score of 6.88 (less 

typical of fish) and overall acceptance of 7.27 (likes), as well as the chemical 

properties of the best half-cooked nuggets having a moisture content of 74.70%, 

ash content of 1.27%, protein content of 8.61%, and 2.08% fat content, fiber 

content 1.22% crude and 12.09% carbohydrate content. 

 

Keywords: catfish, fish nuggets, corn flour 

 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 
 

 

FORMULASI TEPUNG JAGUNG DAN IKAN LELE DUMBO (Clarias 

gariepinus) PADA PEMBUATAN NUGGET  
 

 

Oleh 

 

INDAH WIDORETNO 

 

Penelitian bertujuan untuk  mengetahui pengaruh formulasi tepung jagung dan 

ikan lele terhadap karakteristik sensori dan kimia nugget, serta  mendapatkan 

formulasi tepung jagung dan ikan lele terbaik pada nugget ikan. Penelitian ini 

disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan faktor 

tunggal yang terdiri dari 6 taraf dan 4 kali ulangan.  Formulasi tepung jagung dan 

ikan lele dalam pembuatan nugget ikan yaitu : P0 (10 g dan 190 g sebagai 

kontrol), P1 (10 g dan 190 g), P2 (20 g dan 180  g), P3 (30 g dan 170 g), P4 (40 g 

dan 160 g), dan P5 (50 g dan 150 g).  Pengamatan sifat sensori dilakukan dengan 

uji skoring dan uji hedonik serta uji sifat kimia. Homogenitas data diuji dengan uji 

Bartlett, kemenambahan data dengan uji Tuckey.  Data di dianalisis sidik ragam 

untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan, uji lanjut dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) taraf 5% dan 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi 

tepung jagung dan ikan lele berpengaruh nyata terhadap sifat sensori (tekstur, 

rasa, dan penerimaan keseluruhan) serta sifat kimia (kadar abu, kadar serat, kadar 

lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat). Nugget ikan terbaik adalah P3 pada 

nugget matang memiliki skor tekstur 7,62 (agak padat dan agak kompak, skor rasa 

7,08 (khas ikan), skor warna 6,64 (kuning kecoklatan) skor aroma 6,88 (kurang 

khas ikan) dan penerimaan keseluruhan 7,27 (suka), serta sifat kimia nugget 

setengah matang terbaik mempunyai kadar air sebesar 74,70%, kadar abu 1,27%, 

kadar protein 8,61%, dan kadar lemak 2,08%, kadar serat kasar 1,22% dan kadar 

karbohidrat 12,09%. 
 

 

Kata kunci: ikan lele dumbo, nugget ikan, tepung jagung. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

 

Produksi perikanan di provinsi Lampung pada tahun 2021 didominasi oleh 

produksi ikan nila, lele, dan patin. Dari data yang diterima Radar Lampung, 

Provinsi Lampung telah menghasilkan 19.550 ton ikan lele. Kemudian 9.530 ton 

ikan nila; 9.371 ton ikan patin dan 8.786 ton ikan gurame. Produksi ikan air tawar 

di Provinsi Lampung tidak hanya dipasarkan di Provinsi Lampung saja, 

melainkan juga keluar Lampung seperti pengiriman ke Jakarta, Sumatera Selatan, 

dan Jawa Barat. Tidak hanya pasar lokal, ikan lele asal Lampung juga dinilai 

layak ekspor. Meskipun belum dapat diekspor langsung dari Lampung. Saat ini,  

banyak ikan di jual dalam bentuk frozen food, namun untuk pengemasan barang 

yang baik belum ada yang memenuhi standar produksi (Dinas Kelautan, 2019). 

 

Ikan Lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki ciri – ciri tubuh yang memanjang, 

agak bulat, kepala gepeng, tidak memiliki sisik, mulut besar, warna kelabu sampai 

hitam. Kulit lele dumbo berlendir tidak bersisik, berwarna hitam pada bagian 

punggung (dorsal) dan bagian samping (lateral) (Suyanto, 2007). Ikan lele 

merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup populer di masyarakat. 

Ikan ini berasal dari benua Afrika dan pertama kali didatangkan ke Indonesia pada 

tahun 1984. Kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah pertumbuhannya cepat, 

memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, dagingnya 

yang lembut, durinya sedikit, serta harganya relatif terjangkau.  

 

Keunggulan ikan lele dibandingkan dengan produk hewani lainnya adalah kaya  

akan leusin dan lisin. Leusin (C6H13NO2) merupakan asam amino esensial yang 
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sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan  

nitrogen. Leusin juga berguna untuk perombakan dan pembentukan protein otot. 

Sedangkan lisin merupakan salah satu dari 9 asam amino esensial yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan Lisin termasuk asam 

amino yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Arifin, 2009). Oleh karena itu, untuk memanfaatkan ikan 

lele tersebut perlu invensi baru sehingga menjadi suatu produk ikan lele yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan daya simpan yang lama. Kandungan air yang 

tinggi pada ikan lele merupakan faktor yang mempercepat proses pembusukan 

sehingga dibutuhkan pengolahan ikan lele salah satunya menjadi nugget. Harga 

ikan lele terjangkau yaitu Rp 20.000-Rp 23.000/kg juga sangat potensial sebagai 

alternatif bahan baku pembuatan nugget ikan untuk menggantikan daging sapi dan 

ayam.  

 

Nugget merupakan salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, yaitu produk 

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

dibekukan. Produk beku siap saji ini hanya memerlukan waktu penggorengan 

selama 1 menit pada suhu 150ºC (Ginting, 2015). Di pasaran, nugget biasanya 

dijumpai dalam bentuk persegi empat, dengan warna kuning keemasan sebagai 

akibat proses penggorengan. Umumnya produk nugget yang dikenal masyarakat 

yaitu nugget yang terbuat dari daging ayam dan sapi. Nugget cenderung tinggi 

kandungan lemak jenuh, dan rendah kandungan lemak tak jenuh serta rendah serat 

sehingga diperlukan suatu upaya untuk membuat produk nugget yang kaya akan 

karbohidrat dan protein serta tidak mengandung kolesterol (Simbolon et al., 

2016).  

 

Bahan pengisi nugget yang umum digunakan yaitu tepung terigu dan tepung 

tapioka. Penambahan karbohidrat atau bahan pengisi pada nugget dapat 

mengurangi biaya yang berasal dari bahan utama yaitu daging atau ikan 

(Abubakar et al., 2011). Salah satu bahan pengisi yang dapat dipergunakan pada 

pembuatan nugget ialah tepung jagung. Tepung jagung sangat baik untuk produk-
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produk emulsi karena mampu mengikat air dan menahan air tersebut selama 

pemasakan (Wellyalina and Aisman, 2013). Suarni (2009) menyatakan, jagung 

mempunyai ukuran garanula pati jagung yang cukup besar sehingga 

memperlihatkan ketahanan yang besar pada perlakuan panas dan air. Tepung 

jagung juga merupakan pangan fungsional yang mengandung protein tinggi, 

sehingga tidak memerlukan bahan subsititusi lain dalam aplikasinya.  

 

Tepung jagung merupakan tepung yang berasal dari biji jagung kering dan 

digiling halus menggunakan mesin dengan ayakan atau saringan sekitar 80 atau 

100 mesh. Bahan baku tepung jagung adalah jagung pipilan kering (Zea mays 

spp.) tanpa tambahan bahan lain (Merdiyanti, 2008). Tepung jagung memiliki 

sifat fleksibel, hal ini dikarenakan sebagai bahan baku berbagai produk pangan. 

Tepung jagung relatif mudah diterima masyarakat, karena telah terbiasa 

menggunakan bahan tepung, seperti halnya tepung beras dan terigu. Pemanfaatan 

tepung jagung pada berbagai bahan dasar pangan antara lain untuk kue basah, kue 

kering, mie kering, dan roti-rotian. Tepung jagung dapat mensubstitusi 30-40% 

terigu untuk kue basah, 60-70% untuk kue kering, dan 10-15% untuk roti dan mie 

(Richana dan Suarni, 2007). Berdasarkan penelitian Augustyn (2019) bahwa pada 

tepung jagung kuning memiki kadar air sebesar 5,38%, kadar Abu 0,44%, kadar 

protein 8,39%, kadar lemak 0,43%, kadar karbohidrat 86,36%, dan kadar serat 

9,03%. 

 

Keunggulan tepung jagung dibandingkan tepung lainnya, yaitu mempunyai 

kandungan karotenoid dan serat. Karotenoid, seperti 𝛃-karoten, α-karoten dan 

fucoxanthin merupakan antioksidan alami yang dapat meredam radikal bebas 

penyebab kerusakan sel yang bersifat karsiogenik. Sifat fisikokimia yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan varietas jagung diantaranya ialah daya serap air 

(DSA), daya serap minyak (DSM), dan sifat emulsi. Daya serap minyak dan daya 

serap air memberi gambaran kemampuan tepung mengikat air dan minyak, 

sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam pengolahan. Sementara Wellyana dan 

Aisman (2013) menjelaskan, kualitas nugget salah satunya dipengaruhi oleh  
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jumlah atau konsentrasi bahan pengisi yang ditambahkan, sehingga perlu 

diketahui persentase tepung jagung yang sesuai untuk pembuatan nugget.  

Untuk membuat nugget ikan dengan bahan pengisi tepung jagung diperlukan 

jagung dengan kualitas baik. Biji jagung yang memiliki kualitas baik mengandung 

pati 54,1-71,7% serta mengandung gula 2,6-12,0%. Karbohidrat pada jagung 

sebagian besar merupakan komponen pati, sedangkan komponen lainnya adalah 

pentosan, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi (Richana dan Suarni, 

2007). Selain itu, tepung jagung merupakan pangan fungsional karena kandungan 

serat pangan, unsur Fe, betakaroten dan vitamin A (Suarni, 2009). Tepung jagung 

juga mengandung karbohidrat 73,7 g yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tepung terigu (77,3 g) dan mengandung lemak, fosfor, besi, vitamin B1, pigmen, 

beta karoten yang berfungsi sebagai precursor vitamin A dan antioksidan yang 

lebih tinggi dibanding tepung terigu (Direktorat Gizi, 1996). 

 

Salah satu keunggulan tepung jagung daripada tepung terigu yaitu bebas gluten, 

dimana hal ini baik untuk penderita autisme. Beberapa anak dengan autisme tidak 

diperbolehkan mengonsumsi gluten yang biasanya terdapat dalam tepung terigu. 

Bahkan, beberapa anak dengan autisme tidak boleh mengonsumsi gula pasir. 

Gluten merupakan protein yang terkandung bersama pati dalam endosperma 

gandum. Beberapa penyandang autisme yang memiliki masalah pencernaan dan 

alergi sangat dianjurkan mengurangi atau bahkan tidak konsumsi tepung terigu 

sama sekali atau dinamakan diet bebas gluten. Tepung jagung dipilih sebagai 

subtitusi dari tepung terigu karena banyak produksi jagung di Indonesia dan lebih 

baik bagi kesehatan. Produk yang dibuat dari tepung jagung sebagai pengganti 

dari tepung terigu memiliki tekstur yang lebih ringan dan lembut (Komang, 2018). 

Namun, sejauh ini penggunaan tepung jagung masih belum maksimal. Oleh sebab 

itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik sensori dan kimia tepung 

jagung dalam pembuatan nugget ikan lele dumbo.  
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1.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh formulasi tepung jagung dan ikan lele terhadap 

karakteristik sensori dan kimia nugget ikan. 

2. Mendapatkan formulasi tepung jagung dan ikan lele terbaik pada produk 

nugget ikan. 

 

1.3. Kerangka Pemikiran 

 

Nugget merupakan salah satu makanan siap saji yang dapat diterima oleh  

masyarakat karena lebih praktis, ekonomis, dan cepat untuk dikonsumsi 

(Nurmalia, 2011). Ciri khas produk nugget ikan adalah memiliki tekstur yang 

elastis dan kenyal. Mutu olahan nugget ikan yang baik adalah ketika produk 

nugget ikan tersebut berasa khas ikan, bertekstur renyah karena adanya proses 

penambahan tepung panir yang memberikan kerenyahan produk, beraroma khas 

ikan serta berwarna kuning keemasan setelah digoreng (Simanjuntak, 2018). Hasil 

perikanan memberikan citarasa yang sangat bervariasi. Beberapa asam amino 

bebas pada ikan merupakan salah satu unsur pembentuk citarasa untuk produk 

hasil perikanan, misalnya asam glutamat yang memberikan rasa umami pada ikan 

dan alanin yang menghasilkan rasa manis (Motohiro et al., 1990). Ikan lele 

termasuk ke dalam ikan yang tinggi protein, oleh sebab itu pembuatan nugget 

dengan bahan baku ikan lele akan menghasilkan aroma dan rasa yang khas ikan. 

 

Ma’ruf (2019) dalam penelitiannya menggunakan tepung jagung dalam 

pembuatan nugget ayam kampung. Perlakuan terbaik pada perbandingan daging 

ayam 300 g dengan tepung jagung provit A1 40 g  memberikan karakteristik 

kualitas nugget ayam kampung yang terbaik, karena menghasilkan produk nugget 

yang  memberi sensasi “memuaskan” panelis untuk semua kriteria uji 

organoleptik, meliputi: warna, tekstur dan kekenyalan, cita-rasa dan penerimaan 

umum. Perlakuan yang memiliki skor terendah adalah jagung ungu 100 g pada 
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kategori “agak kasar”, sedangkan skor tertinggi pada perlakuan jagung provit A1 

10 g termasuk dalam kategori “halus”.  

 

Menurut Firmansyah (2016) penelitian yang dilakukannya tentang pengaruh  

jumlah surimi ikan lele dumbo terhadap mutu nugget menunjukkan bahwa tinggi 

dan rendahnya aroma nugget tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah daging ikan 

yang digunakan, namun juga dipengaruhi oleh kadar air dari daging dan bumbu-

bumbu yang ditambahkan. Kadar air dalam daging maupun surimi akan membuat 

campuran bumbu-bumbu yang ditambahkan semakin homogen dan akan 

membantu proses penguapan sehingga membantu memunculkan aroma dari bahan 

baku maupun bumbu-bumbu pada formulasi nugget yang dibuat dan 

menghasilkan perlakuan sensori terbaik. Menurut Hartati (2006), rasa yang 

terbentuk pada nugget selain disebabkan oleh pengaruh penambahan gula, garam 

dan bumbu-bumbu selama proses pengolahannya, juga disebabkan oleh pengaruh 

lemak pada minyak goreng yang digunakan saat penggorengan. 

 

Pada penelitian Frangky dan Ningrum (2017) yang membuat nugget ikan lele 

(clarias sp) dengan variasi penambahan tepung terigu menunjukkan bahwa kadar 

air dengan variasi penambahan tepung terigu 5 %, 10% dan 15% berturut-turut 

50,34%, 48,58% dan 42,08% sedangkan persentase kadar protein 15,55%, 

14,70%, dan 13,77%. Semakin banyak penggunaan tepung terigu maka akan 

semakin menurunkan jumlah kadar air dan protein dalam nugget yang akan 

berpengaruh pada tekstur nugget yang dihasilkan yaitu menjadi lebih keras. 

 

Menurut Triadhi (2018) pada pembuatan nugget ikan tenggiri menggunakan 

tepung ubi jalar oranye merupakan nugget ikan gluten free. Perlakuan yang 

dilaksanakan menggunakan konsentrasi tepung ubi jalar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 

25% serta ikan tenggiri 95%, 90%, 85%, 80%, dan 75%. Perbedaan konsentrasi 

tepung ubi jalar oranye dan ikan tenggiri yang digunakan pada setiap perlakuan 

bertujuan untuk menghasilkan nugget ikan dengan kadar protein tinggi dan kadar 

serat yang dibutuhkan anak autis. Nugget ikan gluten free ini menghasilkan cita 
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rasa dan aroma yang khas ikan, warna nugget kuning keemasan, tekstur nugget 

lembut dan mudah dicerna, serta dapat diterima dengan baik bagi penderita autis 

dan konsumen. 

 

Hasil penelitian Luthfiyah dkk. (2003) pada pembuatan nugget ikan tongkol 

dengan proporsi tepung jagung (100%, 75%, 50%, 25%, 0%) dan tepung maizena 

(0%, 25%, 50%, 75%, 100%) menghasilkan nugget ikan tongkol terbaik pada  

formula 0% tepung jagung : 100% tepung maizena dan 50% tepung jagung : 50% 

tepung maizena. Protein tepung jagung (8-11%) terdiri atas lima fraksi yaitu 

albumin, globulin, prolamin, glutelin, dan nitrogen nonprotein. Berdasarkan hasil 

penelitian diatas dalam penelitian ini akan dicari formula yang tepat antara tepung 

jagung : ikan lele untuk mendapatkan nugget dengan kualitas terbaik. 

 

1.4. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Terdapat pengaruh formulasi tepung jagung dan ikan lele terhadap 

karakteristik sensori dan kimia nugget ikan. 

2. Terdapat formulasi tepung jagung dan ikan lele terbaik pada produk nugget 

ikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Nugget 

 

Nugget merupakan produk olahan dari daging giling, diberi penambahan bumbu, 

dicetak kemudian dilumuri dengan tepung panir pada bagian permukaannya dan 

digoreng (Astriani, 2013). Umumnya nugget terbuat dari bahan baku daging sapi 

maupun daging ayam. Tetapi, seiring berkembangnya waktu, masyarakat 

mengganti bahan utama daging sapi maupun daging ayam dengan menggunakan 

ikan, hal ini dilakukan untuk memperpanjang umur simpan dari bahan tersebut 

menjadi lebih lama.  Nugget adalah jenis produk makanan yang berbahan utama 

daging dan memiliki umur simpan yang relatif lama karena perlakuan 

penyimpanan pada suhu beku. Nugget memerlukan waktu pemanasan akhir yang 

cukup singkat sebelum dikonsumsi yaitu dengan dilakukan penggorengan selama 

1 menit pada suhu 150°C (Nento dkk., 2017). Diversifikasi produk nugget ini 

biasanya dikonsumsi bukan sebagai makanan utama melainkan sebagai makanan 

selingan ataupun sebagai lauk-pauk yang umumnya dikonsumsi dalam jumlah 

sedikit (Astawan, 2007).  

 

2.1.1. Nugget ikan 

 

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

daging ikan, tepung, dan bumbu yang kemudian dilapisi oleh adonan tepung 

panir.  Setelah proses pemasakan, produk disimpan dalam suhu beku. Untuk 

penyajiannya, produk dikeluarkan dari freezer, digoreng dengan minyak panas 

hingga berubah warna menjadi kekuningan, tekstur nugget ikan renyah di bagian 

luarnya dan kenyal di bagian dalam (Amalia, 2012).  Penampakan nugget dapat 

dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Nugget ikan. 

Sumber : Tarigan (2016). 

 

Berikut standar mutu nugget ikan berdasarkan SNI 7758-2013 disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat mutu nugget ikan (SNI 7758-2013) 

 

Parameter Uji Satuan Persyaratan 

a. Sensori  Min 7 (Skor 3-9) 

- Aroma -  Normal 

- Rasa -  Normal 

- Tekstur -  Normal 

- Warna -  Normal 

b. Kimia   

- Air (%) Maks. 60 

- Protein (%) Min. 5 

- Lemak (%) Maks. 15 

- Abu (%) Maks. 2,5 

c. Cemaran mikroba   

- ALT Koloni/g Maks 5x10
4
 

- Escherichia coli APM/g < 3 

- Salmonella - Negatif/25 g 

- Vibrio cholera - Negatif/25 g 

- Staphylococcus aureus Koloni/g Maks 1x10
2
 

d. Cemaran logam   

- Kadmium (Cd) Mg/kg Maks 0,1 

- Merkuri (Hg) Mg/kg Maks 0,5 

- Timbal (Pb) Mg/kg Maks 0,3 

- Arsen (As) Mg/kg Maks 1,0 

- Timah (Sn) Mg/kg Maks 40,0 

e. Cemaran fisik   

- Filth - - 

Sumber : BSN (2013). 
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2.1.2. Bahan–bahan pembuatan nugget 

 

Bahan utama pembuatan nugget biasanya berasal dari bahan pangan hewani yaitu 

daging ayam, daging sapi, dan ikan. Selain terbuat dari daging dan ikan, nugget 

juga dapat dibuat dari sayuran. Pengolahan sayur menjadi olahan lain dapat 

menjadi upaya meningkatkan minat konsumen khususnya anak-anak yang tidak 

menyukai sayur dan menambah nilai gizi produk karena terdapat kandungan 

vitamin, mineral, dan serat (Alamsyah, 2007). 

 

Pada pembuatan nugget terdapat beberapa bahan tambahan seperti gula, garam, 

merica, dan telur. Pemakaian gula dapat memperbaiki rasa dan aroma produk 

yang dihasilkan. Gula pasir (sukrosa) mengalami perubahan, mula-mula mencair 

dengan adanya pemanasan suhu tinggi yang melebihi titik lebur sukrosa. 

Kemudian membentuk karamel yang teksturnya liat dan cepat keras. Selain itu, 

gula pasir mempunyai sifat humektan yang dapat mengikat air sehingga dengan 

banyaknya gula pasir yang ditambahkan ke dalam campuran maka semakin 

banyak pula air yang diikatnya, akibatnya kadar air produk menjadi rendah yang 

berpengaruh pada tekstur produk sekaligus sebagai bahan pengawet. Pemberian 

gula dapat mempengaruhi aroma dan tekstur daging serta mampu menetralisir 

garam yang berlebihan (Kusnandar, 2011). 

 

Garam dalam pembuatan nugget berfungsi untuk menambah rasa dan 

mempertajam rasa. Sementara itu penggunaan bawang putih (Allium sativum L.) 

berfungsi sebagai penambah aroma serta untuk meningkatkan cita rasa produk. 

Bawang putih merupakan bahan alami yang ditambahkan ke dalam bahan 

makanan guna meningkatkan selera makan serta untuk meningkatkan daya awet 

bahan makanan (bersifat fungistotik dan fungisidal). Bau yang khas dari bawang 

putih berasal dari minyak volatil yang mengandung komponen sulfur. Selain itu, 

bumbu yang ditambahkan dalam pembuatan nugget yaitu merica. Merica atau lada 

(Paperningrum) termasuk divisi Spermathophyta yang sering ditambahkan dalam 

bahan pangan (Tarigan, 2016). 
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Merica ditambahkan pada pembuatan nugget sebagai penyedap masakan dan 

memperpanjang daya awet makanan. Lada sangat digemari karena memiliki dua 

sifat penting yaitu rasa pedas dan aroma khas (Tarigan, 2016). Merica sering 

disebut juga dengan lada. Merica mengandung senyawa alkaloid piperin yang 

berasa pedas. Minyak atsiri yang terdapat dalam merica, yakni filandren membuat 

bau pedasnya menyengat, terutama jika dicium dari jarak dekat. Merica yang 

digunakan adalah merica bubuk yang merupakan hasil penggilingan dari merica 

putih murni tanpa ada campuran bahan-bahan lain. Merica berfungsi sebagai 

penyedap dalam pembuatan nugget ikan dengan memberikan rasa pedas 

(Rahmadani, 2010). 

 

Setiap jenis tepung mempunyai sifat yang berbeda. Tepung jagung, misalnya, 

tidak memiliki gluten, tetapi mengandung protein. Komponen terpenting terigu 

yang membedakannya dengan tepung lain adalah kandungan gluten. Gluten 

adalah protein yang bersifat lengket dan elastis. Gluten bermanfaat untuk 

mengikat dan membuat adonan menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Namun, 

tidak semua orang dapat mengonsumsi terigu karena alergi terhadap terigu, seperti 

penderita autis (Eddy, 2012). Dalam pembuatan nugget gluten memiliki pengaruh 

terhadap kekerasan suatu produk dan biasanya sumber gluten yang sering 

digunakan berasal dari tepung terigu. Tepung terigu dapat digantikan dengan 

tepung jagung yang bebas gluten dan dapat dikonsumsi oleh semua anak. 

Penggunaan tepung jagung yang bebas gluten dapat menghasilkan produk dengan 

tekstur yang lembut dan mudah dicerna bagi penderita autis (Triadhi, 2018). 

 

Proses pembuatan nugget memerlukan bahan pengemulsi untuk kestabilan 

adonannya, bahan pengemulsi yang berperan dalam adonan adalah protein yang 

berfungsi sebagai pengikat lemak dan air dalam suatu sistem emulsi. Salah satu 

bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget yaitu tepung jagung. Fungsi 

tepung jagung adalah sebagai bahan pengisi untuk memperbaiki stabilitas emulsi, 

menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, 

meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur yang padat dan menarik air 

dari adonan (Dedes, 2021). Susu skim dalam adonan nugget berfungsi sebagai 
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pengemulsi, meningkatkan daya ikat air dan emulsifikasi lemak, sehingga produk 

nugget yang dihasilkan tetap kompak. Hal tersebut dikarenakan susu skim 

memiliki kandungan protein tinggi (37,4%) (Ayulianti, 2015).  

 

Tepung jagung digunakan sebagai bahan pengisi dan pengikat dalam pembuatan 

nugget ikan lele dumbo. Bahan pengisi (filler) yaitu bahan pangan yang mampu 

mengikat air namun mempunyai pengaruh yang kecil pada emulsifikasi. Tepung 

jagung sangat baik untuk produk-produk emulsi karena mampu mengikat air dan 

menahan air tersebut selama pemasakan (Wellyalina dan Aisman, 2013).  

 

Tepung panir merupakan tepung yang dibuat dari bahan roti yang sudah kering 

dan digiling kasar yang memiliki warna terang dan cream pucat. Tepung panir 

digunakan pada pembuatan nugget sebagai bahan pelapis yang jika digoreng 

menghasilkan tekstur krispi dan warna yang lebih menarik. Tepung panir yang 

dipilih memiliki aroma wangi (tidak apek), berwarna putih, bersih dan kering 

(Azizah, 2019).  

 

Menurut Evanuarini (2010), putih telur mengandung protein dan dapat berperan 

sebagai binding agent yakni mengikat bahan-bahan lain sehingga menyatu.  

Penambahan putih telur dalam pembuatan nugget berfungsi sebagai bahan perekat 

tepung panir dan adonan nugget. Semakin banyak penggunaan putih telur akan 

menghasilkan nilai elastisitas yang lebih tinggi pila. Hal ini disebabkan semakin 

banyak ikatan matrik antara protein ikan (aktin, myosin, dan aktomosin) dengan 

protein putih telur dan pati yang terbentuk sehingga dihasilkan tekstur nugget 

yang kompak, lekat, dan kuat. 

 

2.1.3. Tahapan pembuatan nugget 

2.1.3.1. Penggilingan 

 

Tahapan pertama pembuatan nugget adalah penggilingan dan pencampuran. 

Tujuan penggilingan ini adalah meningkatkan luas permukaan ikan lele giling 

untuk membantu ekstraksi protein. Proses penggilingan sebaiknya dilakukan pada 
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suhu dibawah 15°C, yaitu dengan menambahkan es pada saat penggilingan 

daging. Pendinginan ini bertujuan untuk mencegah denaturasi protein aktomiosin 

oleh panas, karena pada proses penggilingan daging terjadi gesekan-gesekan yang 

dapat menimbulkan panas. Selain itu, pada proses penggilingan ikan sebaiknya 

ditambahkan dengan garam untuk mengekstraksikan aktomiosin sehingga akan 

terbentuk produk dengan stabilitas emulsi yang baik (Muchtadi, 2014). Setelah 

proses penggilingan, semua bahan dicampur menjadi satu dalam wadah kemudian 

di cetak menggunakan loyang yang telah diolesi margarin. 

 

2.1.3.2. Pengukusan 

 

Pengukusan bertujuan membuat bahan makanan menjadi masak dengan uap air 

mendidih. Pengukusan adalah proses pemanasan yang bertujuan menonaktifkan 

enzim yang akan merubah warna, cita rasa dan nilai gizi. Pengukusan dilakukan 

dengan menggunakan suhu air lebih besar dari 66°C dan lebih rendah dari 82°C. 

Pengukusan dapat mengurangi zat gizi namun tidak sebesar perebusan. 

Pemanasan pada saat pengukusan terkadang tidak merata karena bahan makanan 

dibagian tepi tumpukan terkadang mengalami pengukusan yang berlebihan dan 

bagian tengah mengalami pengukusan lebih sedikit (Illene, 2014). 

 

2.1.3.3. Pemotongan dan pelumuran 

 

Tahap ketiga adalah proses pemotongan dan pelumuran. Sebelum nugget dilumuri 

tepung panir, nugget terlebih dahulu dipotong sesuai selera kemudian dicelupkan 

kedalam putih telur. Setelah itu nugget dilumuri dengan tepung panir sebagai 

lapisan akhir. Fungsi pemberian tepung panir yaitu menciptakan rasa renyah dan 

membuat makanan lebih menarik (Amaliyah, 2009). 

 

2.1.3.4. Pembekuan 

 

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

Pembekuan yang cepat (quick freezing) dilakukan pada suhu -24° sampai -40°C. 
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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 (Nento, dkk. 2017). 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°C air akan membeku dan terpisah dari larutan pembekuan 

es, yang mirip dalam hal air yang diuapkan pada pengeringan (Buckle, 1987). 

Pada penelitian ini, pembekuan dilakukan pada suhu 0°C sampai -5°C. 

 

2.1.3.5. Penggorengan 

 

Penggorengan dilakukan dengan menggunakan minyak mendidih (suhu 150°C – 

180°C) hingga nugget tercelup selama ± 3 menit. Jika suhu terlalu tinggi, pelapis 

produk akan berwarna gelap dan gosong. Proses penggorengan pada nugget 

menyebabkan terjadinya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara protein dengan gula 

pereduksi sehingga menghasilkan warna produk yang cenderung kecoklatan 

(Muchtadi, 2014).  

 

2.2. Ikan Lele Dumbo 

 

Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang digemari masyarakat dan tingkat 

konsumsinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ikan lele adalah salah satu jenis 

ikan air tawar yang terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ikan lele dumbo 

adalah jenis ikan hibrida hasil persilangan antara C. batracus dengan C. fuscus 

dan merupakan ikan introduksi yang pertama kali masuk Indonesia pada tahun 

1984 (Kordi, 2010). Ikan lele adalah jenis ikan air tawar yang paling banyak 

diminati serta dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Olahan ikan lele 

mempunyai rasa yang enak dan kandungan gizinya cukup tinggi yang dibutuhkan 

oleh tubuh manusia seperti sumber energi, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat 

besi, tiamin. Pemanfaatan ikan lele selain dijadikan produk olahan segar seperti 
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ikan lele goreng dan bakar, ikan lele juga dapat dijadikan produk olahan seperti 

keripik, abon dan nugget ikan lele (Azhar, 2006). 

 

Lele dumbo memiliki kulit yang licin, berlendir, dan sama sekali tidak memiliki 

sisik. Warnanya hitam keunguan atau kemerahan dengan bintik-bintik yang tidak 

beraturan. Warna kulit tersebut akan berubah menjadi mozaik hitam putih jika lele 

sedang dalam kondisi stres, dan akan menjadi pucat jika terkena sinar matahari 

langsung (Arifin, 2009). Lele dumbo memiliki kepala yang panjang hampir 

mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Tanda yang khas dari lele dumbo 

adalah tumbuhnya empat pasang sungut seperti kumis di dekat mulutnya. Sungut 

tersebut berfungsi sebagai alat penciuman serta alat peraba saat mencari makan 

(Najiyati, 2003). 

 

Lele dumbo memiliki 3 buah sirip tunggal, yaitu sirip punggung yang berfungsi 

sebagai alat berenang, serta sirip dubur dan sirip ekor yang berfungsi sebagai alat 

bantu untuk mempercepat dan memperlambat gerakan. Lele dumbo juga memiliki 

dua sirip yang berpasangan yaitu sirip dada dan sirip perut. Sirip dada mempunyai 

jari-jari yang keras dan runcing yang biasa disebut patil. Patil berfungsi sebagai 

senjata sekaligus alat bantu gerak ke kanan dan ke kiri (Najiyati, 2003). Lele 

dumbo dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Ikan lele dumbo. 

Sumber : Dokumentasi pribadi. 

 

Ikan lele (Clarias sp.) adalah salah satu hasil perikanan budi daya yang kaya akan 

gizi. Ikan lele merupakan jenis ikan air tawar yang dapat hidup di tempat-tempat 

ekstrem seperti rawa, kolam ikan yang keruh, dan tempat berlumpur yang 



 
 

 
16 

 

kekurangan oksigen. Ikan lele kaya akan kandungan fosfor. Nilai fosfor pada ikan 

lele lebih tinggi dari pada nilai fosfor telur ayam. Keunggulan lain dari ikan lele 

adalah kaya akan leusin dan lisin. Asam amino leusin  berguna untuk perombakan 

dan pembentukan protein otot dan asam amino lisin merupakan salah satu dari 9 

asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan 

(Natakesuma dkk., 2015).    

 

Protein berguna untuk membentuk dan memelihara jaringan tubuh, penyedia asam 

amino, pengangkut bahan makanan dalam tubuh dan sebagainya. Lemak 

merupakan pembawa vitamin A,D,E, K yang larut dalam lemak. Di dalam pangan 

lemak juga terdapat dalam bentuk gliserol yang bergabung dengan tiga asam 

lemak sehingga disebut sebagai trigliserida. Jadi ikan lele mengandung banyak 

manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ikan lele termasuk golongan pangan sumber 

protein hewani yang rendah lemak. Dalam 40 gram ikan lele terkandung 7 gram 

protein, 2 gram lemak, dan 50 gram kalori.  (Natakesuma dkk., 2015). Berikut ini 

merupakan komposisi kimia ikan lele disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Komposisi kimia ikan lele segar 100 g 

 

Komposisi kimia Nilai gizi 

Air 76,0 g 

Protein 17,0 g 

Lemak 4,5 g 

Karbohidrat 0 g 

Kalsium 20 mg 

Fosfor 200 mg 

Besi 1,0 mg 

Vitamin A 150 IU 

Vitamin B1 0,05 mg 

Sumber : Direktorat Bina Gizi, 1991. 

  

2.3. Tepung Jagung 

 

Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari jagung kering 

yang dihancurkan. Pengolahan jagung menjadi bentuk tepung lebih dianjurkan 

dibanding produk setengah jadi lainnya, karena tepung lebih tahan disimpan, 

mudah dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi, dan lebih praktis serta mudah 
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digunakan untuk proses pengolahan lanjutan. Jagung kuning maupun putih dapat 

diolah menjadi tepung jagung, perbedaan produk hanya terletak pada warna 

tepung yang dihasilkan. Selama proses pengolahan tepung jagung, cara-cara 

penanganan yang diterapkan oleh pekerja akan berdampak terhadap mutu jagung. 

Cara-cara yang kasar, tidak bersih dan higienis akan menyebabkan penurunan 

mutu dan tercemarnya jagung hasil olahan (Ratna et al., 2014). 

 

Menurut Johnson (1995) Tepung jagung adalah tepung yang diproduksi dari 

jagung pipil kering dengan cara menggiling halus bagian endosperm jagung yang 

mengandung pati sekitar 86-89%. Tepung jagung berwarna kuning dengan tingkat 

kecerahan yang berbeda-beda. Penggilingan biji jagung kedalam bentuk tepung 

merupakan suatu proses pemisahan kulit, endosperm, lembaga dan tip cap. 

Endosperm merupakan bagian dari biji jagung yang digiling menjadi tepung dan 

memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. Kulit yang mengandung serat tinggi harus 

dipisahkan karena dapat membuat tepung bertekstur kasar. Selain itu, lembaga 

yang merupakan bagian biji jagung dengan kandungan lemak tertinggi juga harus 

dipisahkan agar tepung tidak menjadi tengik. Begitu pula dengan tip cap yang 

harus dipisahkan sebelum penepungan agar tidak terdapat butir-butir hitam pada 

tepung olahan. Menurut Merdiyanti (2008), proses pembuatan tepung jagung pada 

umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:  

 

1. Pembuatan Beras Jagung  

Tahap awal pembuatan tepung jagung dimulai dengan proses pemberasan jagung 

pipilan. Sebelum biji jagung (jagung pipilan) diproses untuk tepung terlebih 

dahulu dibersihkan dan dikeringkan selama 1-2 jam pada suhu 50º C. Setelah itu 

dilakukan penggilingan untuk memisahkan kulit ari, lembaga dan endosperm. 

Hasil penggilingan kemudian dikeringkan hingga kadar air 15-18 %. 

 

2. Penepungan Kering  

Umumnya pembuatan tepung jagung dilakukan dengan memisahkan lembaga dan  

kulitnya. Penepungan dilakukan menggunakan ayakan berukuran 50 mesh.  

Selanjutnya tepung dikeringanginkan dan kemudian diayak dengan pengayak  
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bertingkat untuk mendapatkan berbagai tingkatan, misalnya butir halus, kasar, 

agak halus, dan tepung halus. Menurut Ratna (2014) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada tepung jagung tanpa pemisahan lembaga akan didapatkan kadar 

lemak yang cukup tinggi (7,33%). Tingginya kadar lemak tersebut berhubungan 

dengan ketahanan produk terhadap ketengikan akibat oksidasi lemak. 

 

Menurut Juniawati (2003), pembuatan tepung jagung lebih baik dilakukan dengan 

menggunakan metode penggilingan kering. Penggilingan tepung jagung metode 

kering dibedakan menjadi dua tahapan. Penggilingan pertama dilakukan dengan 

menggunakan hammer mill yang bertujuan untuk memisahkan bagian endosperm 

jagung dengan kulit, lembaga dan tip cap. Hasil dari penggilingan kasar tersebut 

kemudian direndam dan dicuci dalam air untuk memisahkan grits jagung yang 

banyak mengandung pati dari kulit, lembaga, dan tip cap yang dapat menjadi 

sumber kontaminasi. Penggilingan kedua merupakan penggilingan grits jagung 

yang telah dikeringkan menggunakan disc mill (penggiling halus) sehingga 

dihasilkan tepung jagung. Tepung jagung tersebut kemudian diayak dengan 

menggunakan saringan berukuran 100 mesh atau kurang sesuai dengan ukuran 

partikel tepung akhir yang diinginkan. 

 

Menurut Saragih (2016) pati jagung mengandung amilosa sekitar 25-30% dan 

amilopektin sekitar 70-75% sedangkan gulanya berupa sukrosa. Rasio antara 

amilosa dan amilopektin  yang menyusun molekul pati akan mempengaruhi pola 

gelatinisasi, dan kadar amilopektin akan memberikan sifat mudah membentuk gel. 

Tepung jagung mempunyai kandungan amilopektin yang tinggi sehingga produk 

akan mengembang ketika dipanaskan, menghasilkan kerapatan yang tinggi, 

adonan yang dihasilkan menjadi lebih kompak dan daya ikat air produk semakin 

besar. Sedangkan semakin tinggi kandungan amilosa, maka produk yang 

dihasilkan semakin padat, tepung terigu memiliki kandungan karbohidrat dalam 

bentuk pati 78,36%. Kandungan amilosa dan amilopektin pada tepung terigu 

protein tinggi yaitu 50,26% dan 22,84%. Amilosa bersifat larut dalam air dan akan 

membantu membentuk gel pada saat proses dipanaskan dan berangsur-angsur 

adonan akan menjadi kokoh, mengeras dan akhirnya menjadi kering. Kandungan 
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amilosa memberikan pengaruh terhadap kekuatan gel atau film pati. Amilopektin 

memiliki sifat sedikit larut dalam air dan menyebabkan sifat lengket yang akan 

mempengaruhi hasil jadi (Wati, 2015).  

 

Fungsi tepung jagung pada nugget penelitian ini untuk menambah bobot produk 

dengan mensubstitusi sebagian daging sehingga biaya dapat ditekan dan 

membantu meningkatkan volume produk. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat 

terpisah dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut 

disebut amilopektin. Fraksi amilosa berperan penting dalam stabilitas gel karena 

sifat hidrasi amilosa dalam pati yang dapat mengikat molekul air dan kemudian 

membentuk massa yang elastis. Stabilitas ini dapat hilang dengan penambahan air 

yang berlebihan (Afrisanti, 2010). Menurut Murphy (2000), gel yang lunak atau 

tidak kaku akan memudahkan proses penyerapan air sehingga pada saat proses 

pemasakan akan mengalami gelatinisasi sempurna. Struktur amilosa dan 

amilopektin disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Gambar 3.  Struktur (a) amilosa dan (b) amilopektin. 

Sumber : Sugiyono (2004). 
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Beberapa sifat fungsional tepung jagung yaitu semakin meningkat kapasitas 

penyerapan air maka semakin meningkat pula swelling volume, kelarutan dan 

kekuatan gel tepung jagung dan sebaliknya semakin menurun wettability dan 

densitas kamba tepung jagung. Viskositas puncak semakin meningkat dengan 

semakin meningkatnya swelling volume, kelarutan dan kapasitas penyerapan air 

dan semakin menurunnya nilai pH. Swelling volume dan kelarutan memberikan 

petunjuk adanya ikatan nonkovalen antara molekul pati dan seberapa besar 

kekuatan ikatan tersebut pada suhu tertentu (Moorthy 2002). Pembengkakan 

granula dan kelarutan pati terjadi jika pati dipanaskan dalam air yang berlebih 

sehingga menyebabkan putusnya ikatan hidrogen dan gangguan pada struktur 

kristalin pati. Lebih lanjut gugus hidroksil amilosa dan amilopektin akan terpapar 

sehingga molekul air dapat berikatan dengan gugus hidroksil pati tersebut melalui 

pembentukan ikatan hidrogen. Hal ini mengakibatkan meningkatnya 

pembengkakan granula dan kelarutan pati (Hoover 2001). Mekanisme gelatinisasi 

pati dapat dilihat pada Gambar 4.   

 

 
 

Gambar 4.  Mekanisme gelatinisasi pati. 

           Sumber : Harper (1981). 

 

Tepung jagung memiliki sifat fleksibel, hal ini dikarenakan sebagai bahan baku 

berbagai produk pangan. Tepung jagung relatif mudah diterima masyarakat,  

karena telah terbiasa menggunakan bahan tepung, seperti halnya tepung beras dan 

Pati mentah tersusun dari amilosa (helix) 

dan amilopektin (bercabang) 

Masuknya air merusak kristal amilosa 

dan melonggarkan ikatan helix (granula 

membengkak). 

Adanya panas dan air menyebabkan 

pembengkakkan tinggi.  amilosa 

terdefusi keluar dari granula  

Granula mengandung amilopektin, rusak 

dan terperangkap dalam matriks amilosa 

membentuk gel. 
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tepung terigu. Tepung jagung dapat mensubstitusi 30-40% terigu untuk kue basah, 

60-70% untuk kue kering, dan 10-15% untuk roti dan mie. Keuntungan lain dari 

bentuk tepung jagung adalah lebih mudah dicampur dengan tepung bahan 

(Richana dan Suarni, 2007). Tepung jagung juga berfungsi sebagai bahan pengisi 

dan pengikat pada produk olahan daging (Kent and evers, 1994). Penampakan 

tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Tepung Jagung. 

Sumber : Dokumentasi pribadi. 

 

Menurut Fadhillah (2019) warna kuning tepung jagung disebabkan oleh adanya 

pigmen xantofil yang terdapat di dalam biji jagung, pigmen ini termasuk ke dalam 

golongan pigmen karotenoid yang memiliki gugus hidroksil. Pigmen xantofil 

yang utama adalah lutein dan zeaxanthin yang mencapai 90% dari total pigmen 

karotenoid yang terdapat di dalam jagung. Untuk dapat menjangkau pasaran 

secara luas dan dapat digunakan untuk pembuatan produk, maka ketentuan 

persyaratan kualitas tepung jagung harus terpenuhi sesuai dengan SNI (Standar 

Nasional Indonesia). Syarat mutu jagung meliputi keadaan bau, rasa, warna, 

cemaran benda asing, kehalusan, kadar air, abu, serat kasar, derajat asam, 

kandungan logam, dan mikroba. Syarat mutu tepung jagung menurut SNI 01-

3727-1995 disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Syarat mutu tepung jagung (SNI 3727-1995) 

 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan:    

a. Bau  - Normal 

b. Rasa  - Normal 

c. Warna  - Normal 

- Benda-benda asing  - Tidak boleh ada 

- Serangga dalam bentuk stadia dan 

potongan-potongan 

- Tidak boleh ada 

- Jenis pati lain selain pati jagung - Tidak boleh ada 

Kehalusan:     

Lolos ayakan 80 mesh  % Min. 70 

Lolos ayakan 60 mesh  % Min. 99 

Air (b/b)  % Maks. 10 

Abu (b/b)  % Maks. 1.5 
Silikat (b/b)  % Maks. 0.1 

Serat kasar (b/b)  % Maks. 1.5 

Derajat asam  ml N NaOH/100 g Maks. 4.0 

Cemaran logam :   

a. Timbal (Pb)  Mg/kg Maks. 1.0 

b. Tembaga (Cu)  Mg/kg Maks. 10.0 

c. Seng (Zn)  Mg/kg Maks. 40.0 

d. Raksa (Hg)  Mg/kg Maks. 0.05 

Cemaran arsen (As)  Mg/kg Maks. 0.5 

Cemaran mikroba:    

a. Angka lempeng total  koloni/g Maks. 5 x 10
6
 

b. E. coli  APM/g Maks. 10 

c. Kapang koloni/g Maks. 10
4
 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1995). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2020 di Laboratorium 

Pengolahan Hasil Pertanian, Laboratorium Uji Sensori, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan Laboratorium Teknologi 

Hasil Pertanian, Politeknik Negeri Lampung. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam pembuatan nugget adalah baskom, blender, piring, 

sendok, loyang, pisau, panci pengukus, spatula, wajan, peniris, kompor, freezer, 

timbangan dan talenan. Alat yang digunakan untuk analisis yaitu neraca analitik, 

oven, desikator, cawan porselin, labu Kjeldahl, tang penjepit, alat destilasi, 

soxhlet, tanur, alat titrasi, gelas ukur, pipet, kertas saring dan alat – alat gelas. 

 

Bahan utama yang digunakan adalah tepung jagung fit’s yang diproduksi oleh PT. 

Bogor Life Science and Technology dan ikan Lele Dumbo (6-8 ekor/ kg) dan 

bahan tambahan lainnya yaitu tepung terigu, telur ayam, garam, tepung panir 

kuning, minyak goreng, susu skim, air es, mentega, bawang merah, bawang putih, 

gula pasir, dan lada. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisa proksimat adalah 

aquadest, K2SO4, H2SO4, indikator PP,  NaOH, HCl, HgO, dan n-heksana. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 

faktor tunggal yang terdiri dari 6 taraf dengan 4 kali ulangan sehingga total unit 
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percobaan sebanyak 24 unit. Faktor yang digunakan adalah formulasi tepung 

jagung dengan daging ikan lele dumbo yaitu P0 (kontrol) (190 g daging ikan lele : 

10 g tepung terigu), P1 (190 g daging ikan lele : 10 g tepung jagung), P2 (180 g 

daging ikan lele : 20 g tepung jagung), P3 (170 g daging ikan lele : 30 g tepung 

jagung), P4 (160 g daging ikan lele : 40 g tepung jagung), P5 (150 g daging ikan 

lele : 50 g tepung jagung). Kesamaan ragam diuji dengan uji Bartlett dan 

kemenambahan data diuji dengan uji Tuckey. Kemudian data dianalisis dengan 

sidik ragam untuk mendapatkan penduga ragam galat. Analisis data dilanjutkan 

menggunakan uji BNT pada taraf 5% dan 1% (Steel and Torie, 2005). Data hasil 

percobaan diuji skoring, lalu hasil terbaik dari uji skoring dilakukan uji hedonik 

dan diuji sifat kimia (kadar protein, kadar lemak, kadar serat, kadar abu, kadar air 

dan kadar karbohidrat). 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan ikan lele dumbo 

 

Persiapan daging ikan lele dumbo mengacu pada Frangky dan Ningrum (2017). 

Ikan lele yang akan digunakan dibuang terlebih dahulu isi perutnya dan 

dibersihkan dengan air mengalir. Setelah dibersihkan, daging ikan lele dan 

tulangnya dipisahkan serta bagian kulitnya dibuang. Selanjutnya daging ikan lele 

dihancurkan dan dihaluskan menggunakan alat penggiling dengan penambahan air 

es sedikit demi sedikit hingga diperoleh lumatan yang homogen. 

 

3.4.2. Pembuatan nugget 

 

Pembuatan nugget mengacu pada penelitian Frangky dan Ningrum (2017) yang 

telah dimodifikasi dengan penambahan gula pasir, susu skim, dan bawang merah 

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan nugget yaitu tepung jagung 

dan daging ikan lele dumbo. Formulasi dari tepung terigu dengan daging ikan lele 

dumbo yaitu P0 (kontrol) (190 g daging ikan lele : 10 g tepung terigu), P1 (190 g 

daging ikan lele : 10 g tepung jagung), P2 (180 g daging ikan lele : 20 g tepung 

daging ikan lele : 10 g tepung jagung), P2 (180 g daging ikan lele : 20 g tepung 
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jagung), P3 (170 g daging ikan lele : 30 g tepung jagung), P4 (160 g daging ikan 

lele : 40 g tepung jagung), P5 (150 g daging ikan lele : 50 g tepung jagung). 

Setiap satuan percobaan dibuat dengan perbandingan bahan baku utama yaitu 

tepung jagung dan daging ikan lele dumbo dengan total berat 200 g. Sebagai 

contoh untuk perlakuan P1, sebanyak 190 g daging ikan lele halus ditambahkan 

dengan 10 g tepung jagung lalu diaduk hingga rata. Setelah itu dicampur dan 

ditambah dengan bahan tambahan seperti : garam 4 g, gula pasir 4 g, bawang 

putih 4 g, bawang merah 4 g, telur 10 g, susu skim 8 g, merica bubuk 1,5 g, dan 

gula pasir 1,5 g lalu dicampur hingga rata. Adonan dituang kedalam loyang yang 

telah diolesi dengan mentega. 

 

Adonan dikukus (t=30 menit dan T=100°C) menggunakan panci kukus kemudian 

angkat dan didinginkan pada suhu ruang sampai nugget dingin. Lalu dimasukkan 

ke dalam kocokan telur setelah itu dilumuri tepung panir kuning.  Kemudian 

dilakukan pengujian organoleptik meliputi warna, aroma dan tekstur. Sebagian 

nugget yang telah dilumuri tepung panir disimpan dalam freezer (± suhu - 5°C, t = 

24 jam). Setelah itu, Nugget beku dapat diuji sifat sensori dengan cara 

menggoreng nugget dengan suhu ±150°C selama 3 menit sampai nugget berubah 

warna menjadi kekuning-kuningan dan terapung keatas permukaan minyak. 

Produk disajikan dalam keadaan hangat untuk uji sensori yang meliputi warna, 

rasa, aroma, tekstur dan uji hedonik yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur dan 

penerimaan keseluruhan pada perlakuan terbaik. Adapun formulasi dari ikan lele 

dumbo dan tepung jagung dalam pembuatan nugget dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Formulasi bahan-bahan dalam pembuatan nugget ikan lele dumbo 

 

Formulasi P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Daging ikan lele dumbo (g) 190 190 180 170 160 150 

Tepung terigu (g) 10 0 0 0 0 0 

Tepung jagung (g) 0 10 20 30 40 50 

Garam (g) 3 3 3 3 3 3 

Gula pasir (g) 4 4 4 4 4 4 
Bawang putih (g) 3 3 3 3 3 3 

Bawang merah (g) 3 3 3 3 3 3 

Lada (g) 1 1 1 1 1 1 

Telur (g) 10 10 10 10 10 10 

Susu skim (g) 8 8 8 8 8 8 

Sumber : Frangky (2017) yang telah dimodifikasi. 
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Diagram alir proses pembuatan nugget ikan lele dumbo dapat dilihat pada Gambar 

6. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Diagram alir pembuatan nugget ikan lele dumbo. 

Sumber : Frangky (2017) yang telah dimodifikasi. 

Daging giling ikan lele dumbo 

sesuai perlakuan 

Bumbu : 

- 4 g garam  

- 4 g gula pasir  

- 4 g bawang putih 

- 4 g bawang merah 

- 10 gtelur 

- 8 g susu skim 

- 1,5 g lada 

- 1,5 g gula pasir 

Pencampuran 

Pengukusan (t=30 menit dan T=100°C) 

Pembekuan (T ± -5˚C selama 24  jam 

Pencetakan  

Pemotongan dengan bentuk kubus (p x l x t = 2 x 2 x 2 cm) 

 

Pelumuran dengan tepung panir kuning 

Pencelupan pada putih telur 

Penggorengan (T 150°C, 3 menit) 
Uji Sensori (Warna, 

aroma, rasa, tekstur) dan 

perlakuan terbaik diuji 

hedonik (Warna, aroma, 

rasa, tekstur, dan 

penerimaan keseluruhan) 

Perlakuan terbaik:  

- kadar air 

- kadar abu 

- kadar protein 

- kadar lemak 

- kadar karbohidrat 

- kadar serat kasar 

Uji sensori 

(warna, 

aroma, dan 

tekstur) 

 

Pendinginan pada suhu ruang ± 10 menit 

Nugget ikan lele 

setengah matang 

Nugget ikan lele matang 

Pendinginan pada suhu ruang ± 10 menit 



 
 

 
28 

 

3.5.  Pengamatan 

 

Pengamatan yang dilakukan yaitu sifat sensori nugget setengah matang yang 

meliputi warna, aroma, dan tekstur dan sifat sensori tekstur, aroma, warna dan 

rasa untuk nugget matang, berdasarkan beberapa kriteria sensori yang terdapat 

pada SNI 7758:2013 tentang standar mutu nugget ikan dan SNI 2346:2011 

tentang pedoman pengujian sensori pada produk perikanan, serta pengujian 

sensori menurut Meilgaard et al. (1999) dengan metode uji skoring serta uji 

hedonik untuk perlakuan terbaik dilakukan pada nugget yang sudah digoreng. 

Panelis yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang panelis semi 

terlatih yaitu yang berasal mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian yang 

telah lulus mata kuliah Uji Sensori. Pengamatan sifat kimia nugget ikan lele 

dumbo dilakukan dengan mengambil sampel dari perlakuan terbaik uji sensori 

nugget setengah matang yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar 

protein, kadar serat kasar (AOAC, 2005) dan kadar karbohidrat (Lehninger, 

2012). 

 

3.5.1. Uji sensori 

 

Uji sensori dilakukan terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan 

keseluruhan nugget ikan lele dumbo dengan variasi penambahan tepung jagung 

oleh 20 orang panelis semi terlatih yaitu yang berasal mahasiswa jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian yang telah lulus mata kuliah Uji Sensori menggunakan 

metode SNI 7758:2013 tentang standar mutu nugget ikan dan SNI 2346:2011 

tentang pedoman pengujian sensori pada produk perikanan serta pengujian sensori 

menurut Meilgaard et al. (1999). Pengujian sensori menggunakan uji skoring 

untuk nugget setengah matang dengan parameter tekstur, warna dan aroma. Mula 

– mula nugget dibuat mengikuti diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 4. 

lalu nugget yang sudah dikukus dipotong menjadi bentuk kubus (p x l x t = 2 x 2 x 

2 cm). Kemudian nugget diletakkan diatas piring yang telah diberi kode 3 angka 

acak dan disusun diatas loyang beserta quisioner dan air mineral. Panelis diminta 

 untuk memberikan tanggapan terhadap warna, aroma, dan tekstur nugget dengan 

Pendinginan pada suhu ruang ± 10 menit 
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menuliskan skor (uji skoring) dibawah kode sampel sesuai kriteria yang ada. 

Sedangkan untuk nugget matang menggunakan pengujian skoring meliputi 

tekstur, rasa, aroma dan warna. Lalu dilakukan juga uji hedonik yang melibatkan 

50 orang panelis tidak terlatih pada perlakuan terbaik meliputi warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan penerimaan keseluruhan. Mula – mula nugget dibuat mengikuti 

diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 2. lalu nugget yang sudah dikukus 

dipotong menjadi bentuk kubus (p x l x t = 2 x 2 x 2 cm). Lalu nugget dimasukkan 

dalam freezer dengan suhu ±3˚C selama 24  jam dan dilakukan pencelupan pada 

kocokan kuning telur. Selanjutnya nugget dilumuri tepung roti dan digoreng 

selama 3 menit dengan suhu 150°C. Kemudian nugget diletakkan diatas piring 

yang telah diberi kode 3 angka acak dan disusun diatas loyang beserta quisioner 

dan air mineral. Panelis diminta untuk memberikan tanggapan terhadap warna, 

aroma, dan tekstur nugget dengan menuliskan skor (uji skoring) dibawah kode 

sampel sesuai kriteria yang ada. Selanjutnya perlakuan terbaik akan di uji kembali 

dengan uji hedonik. Lembar kuisioner uji skoring dapat dilihat pada Tabel 5. 

Kuisioner uji skoring nugget ikan lele setengah matang dan Tabel 6. Kuisioner 

nugget ikan lele matang  
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Tabel 5. Kuisioner uji skoring nugget ikan lele setengah matang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner Uji Skoring 

 

Nama    : ……………. 

Tanggal : ……………. 

Produk  : nugget ikan lele setengah matang  

 

Dihadapan saudara disajikan sampel nugget setengah matang dari ikan lele 

dumbo dengan variasi penambahan tepung jagung. Saudara diminta untuk 

memberikan tanggapan terhadap warna, aroma, dan tekstur nugget dengan 

menuliskan skor (uji skoring) dibawah kode sampel sesuai kriteria yang ada 

dibawah ini. 

 

Parameter Kode Sampel 

345 109 762 432 657 583 

Warna        

Aroma       

Tekstur       

Catatan: Pengamatan tekstur dilakukan dengan cara menekan sampel dengan 

jari  telunjuk dan ibu jari. 

 

Tekstur :         Warna :        Aroma : 

9 : Padat, kompak         9: Putih        9: Sangat khas ikan 

7: Agak padat, agak        7: Putih keabuabuan        7: Khas ikan 

kompak 

5: Agak lembek         5: Agak kuning       5: Kurang khas ikan 

3: Lembek          3: Kuning       3: Tidak khas ikan 
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Tabel 6. Kuisioner nugget ikan lele matang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel yang diuji merupakan nugget dari formulasi ikan lele dumbo dengan 

tepung jagung. Sampel akan disajikan secara acak kepada panelis dalam wadah 

yang telah diberi kode dan diberi penawar berupa air tawar. Panelis diminta 

pendapatnya secara tertulis pada blanko yang tersedia. Blanko tersebut berisi 

nama, tanggal, petunjuk, skor penilaian, dan kode sampel.  

 

 

Kuisioner Uji Skoring 

 

Nama      : …………….   Produk   : nugget  ikan matang 

Tanggal  : ……………. 

 

Dihadapan saudara disajikan sampel nugget matang dari ikan lele dumbo dengan 

berbagai variasi penambahan tepung jagung. Saudara diminta untuk memberikan 

tanggapan terhadap tekstur, rasa, aroma dan warna nugget dengan menuliskan 

skor (uji skoring) dibawah kode sampel sesuai kriteria yang ada dibawah ini. 

 

Parameter Kode Sampel 

345 109 762 432 657 583 

Tekstur       

Rasa       

Aroma       

Warna       

Catatan: Pengamatan tekstur dilakukan dengan cara menekan sampel dengan jari  

telunjuk dan ibu jari. 

Tekstur :      Rasa : 

9 : Padat, kompak     9: Sangat khas ikan 

7: Agak padat, agak kompak    7: Khas ikan 

5: Agak lembek     5: Kurang khas ikan 

3: Lembek      3: Tidak khas ikan   

 

Aroma :      Warna : 

9: Sangat khas ikan     9: Kuning keemasan 

7: Khas ikan      7: Putih kekuningan 

5: Kurang khas ikan     5: Kuning kecoklatan 

3: Tidak khas ikan     3: Kecoklatan 
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Tabel 7. Kuisioner uji hedonik nugget ikan lele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Kadar air 

 

Pengujian kadar air nugget dilakukan dengan metode gravimetri (AOAC, 2005). 

Cawan porselen dikeringkan pada oven 100°C kurang lebih 1 jam, didinginkan 

dalam desikator selama 20-30 menit kemudian ditimbang. Sampel yang telah 

dihaluskan ditimbang sebanyak 5 g (C) dalam cawan porselen yang telah 

diketahui berat konstannya (A). Kemudian cawan dimasukkan ke dalam oven 

pada suhu 105°C selama 3 jam, setelah itu didinginkan dalam desikator dan 

ditimbang (B) , perlakuan ini diulang sampai dicapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,001 g). Pengukuran kadar air dihitung 

dengan rumus : 

 

 

 

Kadar air  = A – B x 100% 

       C 

Kuesioner Uji Hedonik 

 

Nama   :      Produk : Nugget Ikan 

Tanggal  : 

Di hadapan anda terdapat sampel nugget ikan lele dumbo dengan berbagai variasi 

penambahan tepung jagung, anda diminta untuk memberikan skor kesukaan 

nugget ikan tersebut dengan dengan memberikan tanda skor pada kolom yang 

disediakan. 

Parameter  
Kode Sampel 

345 

Warna  

Aroma  

Rasa  

Tekstur  

Penerimaan keseluruhan  

 

Keterangan: 

9: Amat sangat suka   4: Agak tidak suka 

8: Sangat suka   3: Tidak suka 

7: Suka    2: Sangat tidak suka 

6: Agak suka    1: Amat sangat tidak suka 

5: Netral 
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Keterangan : 

A : Berat cawan + sampel sebelum pengeringan (g)    

B : Berat cawan + sampel setelah pengeringan (g) 

C : Berat sampel (g) 

 

3.5.3. Kadar protein 

 

Analisis kadar protein nugget dilakukan dengan metode Kjeldahl (AOAC, 2005), 

yaitu oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia oleh 

asam sulfat, selanjutnya amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk 

amonium sulfat. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dan larutan dijadikan 

basa dengan NaOH. Amonia yang diuapkan akan diikat dengan asam borat. 

Nitrogen yang terkandung dalam larutan ditentukan jumlahnya dengan titrasi 

menggunakan larutan baku asam. Prosedur analisis kadar protein (AOAC, 2005) 

yaitu sampel ditimbang sebanyak 0,1-0,5 g, dimasukkan ke dalam labu Kjeldhal 

100 ml, kemudian ditambahkan 50 mg HgO, 2 mg K2SO4 dan 2 ml H2SO4, batu 

didih, dan didihkan selama 1,5 jam sampai cairan menjadi jernih. Setelah itu 

larutan didinginkan dan diencerkan dengan aquades. Sampel didestilasi dengan 

penambahan 8-10 ml larutan NaOHNa2S2O3 (dibuat dengan campuran: 50 g 

NaOH + 50 ml H2O + 12.5 Na2S2O35H2O). Hasil destilasi ditampung dalam 

Erlemeyer yang telah berisi 5 ml H3BO3 dan 2-4 tetes indikator PP (campuran 2 

bagian metil merah 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian metil biru 0,2% dalam 

alkohol). Destilat yang diperoleh kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N 

sampai terjadi perubahan warna dari hijau menjadi abu-abu. Hal yang sama juga 

dilakukan terhadap blanko. Hasil yang diperoleh adalah total N, yang kemudian 

dinyatakan dalam faktor konversi 6,25. 

 

 

 

 

 

 

Kadar protein = (VA – VB) HCl x N HCl x14,007 x 6,25 x 100% 

                W 
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Keterangan : 

VA : ml HCl untuk titrasi sampel 

VB : ml HCl untuk titrasi blanko 

N : normalitas HCl standar yang digunakan 14,007; faktor konversi 6,25 

W : berat sampel (g) 

 

3.5.4. Kadar lemak 

 

Analisis kadar lemak pada nugget dilakukan dengan metode Soxhlet (AOAC, 

2005), yaitu labu lemak yang akan digunakan dioven selama 15 menit pada suhu 

105ºC, kemudian didinginkan dalam desikator untuk menghilangkan uap air 

selama 15 menit dan ditimbang (A). Sampel ditimbang sebanyak 5 gram (B) lalu 

dibungkus dengan kertas timbel, ditutup dengan kapas bebas lemak dan 

dimasukkan ke dalam alat ekstraksi soxhlet yang telah dihubungkan dengan labu 

lemak yang telah dioven dan diketahui bobotnya. Pelarut kloroform dituangkan 

sampai sampel terendam dan dilakukan refluks atau ektraksi lemak selama 5-6 

jam atau sampai palarut lemak yang turun ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut 

lemak yang telah digunakan, disuling dan ditampung setelah itu ekstrak lemak 

yang ada dalam labu lemak dikeringkan dalam oven bersuhu 105ºC selama 10 

menit, lalu labu lemak didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan 

ditimbang (C). Tahap pengeringan labu lemak diulangi sampai diperoleh bobot 

yang konstan. Kadar lemak dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

 

Keterangan : 

A: berat labu alas bulat kosong dinyatakan dalam gram 

B: berat sampel dinyatakan dalam gram 

C: berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi dalam gram 

 

 

Kadar lemak  = C – A x 100% 

           B 
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3.5.5. Kadar abu 

 

Pengujian kadar abu nugget dilakukan dengan metode gravimetri (AOAC, 2005). 

Cawan porselen dikeringkan dalam tanur bersuhu 400-600°C, kemudian 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang (B). Sebanyak 2-3 g (C) sampel 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Selanjutnya sampel 

dipijarkan di atas nyala pembakar bunsen sampai tidak berasap lagi, kemudian 

dilakukan pengabuan di dalam tanur listrik pada suhu maksimum 550°C selama 4-

6 jam atau sampai terbentuk abu berwarna putih. Sampel kemudian didinginkan 

dalam desikator, selanjutnya ditimbang (A). Pengeringan diulangi hingga 

diperoleh berat konstan. Perhitungan kadar abu dilakukan dengan menggunakan 

rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

A : Berat sampel (g)  B : Berat cawan + abu (g) C : Berat cawan (g) 

 

3.5.6. Kadar karbohidrat 

 

Kadar karbohidrat diukur dengan menggunakan metode by different (Lehninger, 

2012). Perhitungan untuk analisis kadar karbohidrat adalah: 

 

 

 

3.5.7. Kadar serat kasar 

 

Analisis serat kasar nugget dengan cara sampel kira-kira sebanyak 0,5-1 gram 

sampel yang ditimbang (x gram), dimasukkan ke dalam gelas piala 600 ml dan 

ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N lalu dipanaskan di atas pemanas listrik selama 30 

menit. Selanjutnya ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan terus dimasak selama 30 

menit. Cairan dikeringkan dalam alat pengering pada suhu 105-110°C selama satu 

Karbohidrat = 100 % - % (Protein + Lemak + Abu + Air) 

 

Kadar abu  = B – C x 100% 
         A 
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jam dan dimasukkan ke dalam corong bunchner. Penyaringan dilakukan dalam 

labu penghisap yang dihubungkan dengan pompa vakum (AOAC, 2005). Selama 

penyaringan endapan dicuci berturut-turut dengan aquades panas secukupnya 50 

m H2SO4 0,3 N, aquades panas secukupnya dan terakhir dengan 25 ml aseton. 

Kertas saring dan isinya dimasukkan ke dalam cawan porselen dan dikeringkan 

selama satu jam dalam oven pada suhu 105°C, kemudian didinginkan dalam 

eksikator dan ditimbang (b gram). Selanjutnya cawan porselen serta isinya dibakar 

atau diabukan dalam tanur listrik pada suhu 400-600°C sampai abu menjadi putih 

seluruhnya, kemudian diangkat dan didinginkan dalam eksikator dan ditimbang (c 

gram). 

 

 

 

Keterangan : 

X = bobot contoh  

B = bobot kertas saring + sampel setelah dioven 

A = bobot kertas saring  

C = bobot kertas saring + sampel setelah ditanur 

Serat kasar = B – C – A x 100% 
        X 



 

1 

 
 

  

 

 

 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Formulasi tepung jagung dengan ikan lele dumbo berpengaruh terhadap 

karakteristik sensori (tekstur, rasa, dan penerimaan keseluruhan) serta sifat 

kimia (kadar abu, kadar serat, kadar lemak, kadar protein, dan kadar 

karbohidrat) namun tidak signifikan pada parameter warna dan aroma serta 

kadar air nugget. 

2. Karakteristik mutu sensori nugget ikan lele matang terbaik pada perlakuan P3 

menghasilkan skor warna nugget matang sebesar 6,46 (kuning kecoklatan), 

skor tesktur sebesar 7,62 (agak padat dan agak kompak), skor aroma sebesar 

6,58 (kurang khas ikan), skor rasa sebesar 7,08 (khas ikan), dan penerimaan 

keseluruhan nugget sebesar 7,27 (suka) serta sifat kimia nugget setengah 

matang menghasilkan kadar air 74,70%, abu 1,27%, protein 8,61%, lemak 

2,08%, serat kasar 1,22% dan karbohidrat 12,09%. 

 

5.2.  Saran 

 

Perlu dilakukan analisis cemaran mikroba dan cemaran logam untuk mengetahui 

total mikroba dan total logam yang ada pada nugget ikan lele agar menghasilkan 

produk nugget ikan lele bersesuaian dengan SNI No. 7758:2013 serta dibutuhkan 

penambahan bahan tertentu atau formulasi tertentu untuk memperbaiki kadar air. 
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