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ABSTRAK 

Nugget didefinisikan sebagai produk olahan yang dicetak, dimasak, dibekukan 

dan dibuat dari campuran daging giling. Dalam pembuatannya nugget tinggi 

kandungan karbohidrat, sementara kandungan protein dikatakan rendah. Oleh 

karena itu dalam pembuatan nugget perlu dilakukan penambahan kadar protein 

salah satunya dengan pemberian ampas tahu suplementasi daging ikan tuna, 

Penelitian  ini adalah untuk mengetahui mutu organoleptik dan kadar protein pada 

nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna.  

 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan metode uji 

organoleptik. Rancangan dalam penelitian ini Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 2 kali pengulangan penelitian dilakukan di dua tempat 

yaitu Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan di Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 

Padang dan Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian UNAND. Perlakuan tersebut 

adalah perbandingan antara ampas tahu : daging ikan tuna, 100 gr : 100 gr (A), 

125 gr : 75 gr (B), 150 gr : 50 gr (C),175 gr : 25 gr (D). Pengolahan data yang 

digunakan dengan analisa uji sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% dan 

dilanjutkan dengan uji DNMRT taraf 5% untuk melihat berbeda nyata produk 

yang dihasilkan. 

 

Perlakuan terhadap nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna ternyata 

tidak terdapat perbedaan nyata terhadap aroma dan tekstur nugget suplementasi 

dan perbedaan nyata terhadap rasa dan warna nugget ampas tahu suplementasi 

daging ikan tuna. Berdasarkan hasil penilaian panelis nugget perlakuan B adalah 

yang paling disukai oleh panelis, dimana nilai rata-rata organoleptik adalah 

sebagai berikut : rasa (3,5), warna (3,2), aroma (3,4) dan tekstur ( 3,2). 

 

Perlakuan B sebagai perlakuan terbaik dengan rata-rata penerimaan terhadap rasa 

(3,5),  warna (3,2),  aroma (3,4),  tekstur (3,2), dan kadar protein 14,56 %, 

disarankan dalam pembuatan menggunakan perlakuan B dengan ampas tahu 125 

gr dan daging ikan tuna 75 gr karna perlakuan ini paling disukai oleh panelis. 

 

Kata kunci (Key Word) : Ampas Tahu, Mutu Organoleptik, Kadar Protein, 

Nugget, Makanan Jajanan Tinggi Protein 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Usia sekolah adalah investasi bangsa, karena anak adalah generasi 

penerus bangsa. Kualitas bangsa dimasa depan ditentukan kualitas anak saat 

ini. Upaya peningkatan sumber daya manusia harus ditentukan sejak dini. 

Tumbuh kembangnya anak usia sekolah secara optimal tergantung dari 

pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar.
1
  

Dalam masa tumbuh kembang tersebut pemberian nutrisi atau asupan 

pada anak tidak dapat selalu dilaksanankan dengan baik dan cendrung 

menyimpang. Penyimpangan ini mengakibatkan penyerapan ilmu selama 

sekolah tidak maksimal. Anak menjadi susah konsentrasi, cenderung malas, 

sering menguap, dan tidak kreatif mencari pemecahan masalah, dan pada 

tingkat berat dapat mengakibatkan gangguan pada organ dan sistim tubuh 

anak.
2
 

Data Riskesdas tahun 2010, sekitar 44,4 % anak usia sekolah kurang 

mendapat konsumsi energi yang dibutuhkan. Anak usia sekolah juga 

mengkonsumsi protein kurang dari yang dibutuhkan yaitu 30,8 %.
3
 Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Hidayati tahun 2005, tentang makanan jajanan 

di SDN 1 Pamijen Surakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar makanan 

jajanan yang dijual belum memenuhi nilai gizi yang diharapkan. Makanan 

yang dianggap sebagai makanan berat, seperti bubur nasi dan bubur sum-sum, 

berat perporsinya hanya 20-40 gram, dengan nilai energi 32-59 kkal, protein 

0.3-0.98, sedangkan makanan semi basah seperti: tempe mendoan, bakwan, 

timus goreng, dan sosis goreng, berat per/porsi hanya 5-30 gram, dengan nilai 



energi 0-95 kkal, dan protein 0-3.2 gram.
4
 Menurut Depkes RI (1991) jumlah 

energi dan protein yang diharapkan dapat disumbangkan terhadap kebutuhan gizi 

anak sekitar 10-15%, jadi untuk energi sekitar 200-300 kkal, dan protein sekitar 3-

5 gram.5
 
Dalam pertumbuhan dan perkembangan otak anak dibutuhkan zat-zat gizi 

yang sangat penting yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air.5  

Makanan jajanan yang terdapat di sekolah masih jauh dari nilai gizi 

yang diharapkan yang dapat disumbangkan dari makanan jajanan. Sedangkan 

makanan jajanan merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan pangan, 

namun banyak terdapat permasalahan bahwa makanan yang dijual pedagang 

tidak dapat memenuhi dan  mengandung zat gizi yang dibutuhkan anak.
2  

Makanan jajanan yang dijual oleh penjual banyak mengandung bahan baku 

yang tinggi karbohidrat dibandingkan dengan protein karena harga bahan baku 

yang berasal dari sumber protein lebih mahal dibandingkan dengan sumber 

karbohidrat. Namun, anggapan seperti hal tersebut tidak selalu dapat diterima 

karena ada bahan pangan yang berasal dari sisa industri hasil pertanian yang 

mengandung protein tinggi dan ekonomis yaitu ampas tahu.  

 Ampas tahu merupakan hasil samping dari proses pembuatan tahu yang 

banyak terdapat di Indonesia termasuk Sumatera Barat, Ampas tahu yang 

dihasilkan dari pabrik tahu cukup melimpah. Orang beranggapan kalau ampas 

tahu kurang bermanfaat karena ampas tahu digolongkan pada limbah industri 

hasil pertanian, yaitu barang sisa hasil pertanian yang dibuang karena 

dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi, selama ini ampas tahu 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak.
6
 Padahal, bila dilihat dari nilai 

gizinya, ampas tahu masih mempunyai kandungan protein yang cukup dan 

kandungan seratnya juga cukup tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 



Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI tahun 2000, dalam 100 gr berat 

kering,  ampas tahu mengandung 26,6 % protein, 18,3 % lemak, 41,3 % 

karbohidrat.
7
 Kandungan zat gizi ampas tahu yang masih cukup tinggi dan 

terdapat dalam jumlah yang banyak memberikan peluang yang sangat besar 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengolahan makanan. 

Ampas tahu sisa dari pengolahan tahu yang berasal dari kedelai 

mempunyai protein nabati tinggi namun memiliki kandungan asam amino yang 

kurang lengkap yaitu asam amino metionin. Asam amino metionin banyak 

terdapat pada protein yang bersumber dari protein hewani .
8 

Salah satu bahan 

pangan hewani yang mengandung asam amino metionin adalah daging ikan.
 

Propinsi Sumatera Barat kaya akan hasil laut yang terkenal hingga di 

pasar internasional. Sumatera Barat adalah sentra penghasil tuna di Indonesia. 

Potensi tuna Sumatera Barat merupakan yang terbaik di pantai barat Indonesia. 

Sehingga lima tahun lalu, tepatnya saat pelaksanaan Hari Nusantara, 19 

Desember 2006, provinsi Sumatra Barat ditetapkan sebagai sentra tuna untuk 

wilayah Barat Indonesia. Kini, usaha penangkapan tuna dilakukan oleh 40 

armada kapal dan mempekerjakan banyak orang. Sejak Januari hingga 20 Juli 

2011, ekspor tuna semakin meningkat, tuna segar 332.356 kg atau 9.419 ekor, 

ekspor olahan 216.998 kg atau 8.902 ekor. Totalnya 549.354 atau 17.511 ekor 

,
9
 dan menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, 

Desember 2013 produksi tuna tercatat 762.997 kg.
10

 Dari sekian banyak 

produksi tuna yang melimpah di Sumatra Barat, dan kekayaan gizi yang 

terkandung didalam daging ikan tuna tersebut, namun sayangnya jika dilihat 

dari data Produksi tuna, sebagian besar hasil produksi tercatat untuk memenuhi 



permintaan ekspor, ini menunjukan bahwa masyarakat yang ada diwilayah 

Sumatra barat justru tidak terbiasa mengolah ikan tuna sebagai makanan. 

Berdasarkan observasi dan survey yang dilakukan, peniliti menemukan 

banyak penjual makanan jajanan di Sekolah Dasar menjual makanan yang 

digoreng, salah satunya adalah nugget. Namun nugget yang dijual oleh penjual 

lebih banyak menggunakan bahan baku yang tinggi karbohidrat dibandingkan 

dengan protein, yaitu bahan baku berupa tepung-tepungan. Seharusya dalam 

pengolahan nugget, bahan baku dalam pengolahan didominasi oleh bahan baku 

yang berasal dari protein dibandingkan bahan baku karbohidrat.
 

Nugget didefinisikan sebagai produk olahan yang dicetak, dimasak, 

dibekukan dan dibuat dari campuran daging giling yang diberi pelapis dengan 

atau tanpa penambahan bahan  lain dan merupakan bahan makanan yang 

diizinkan. Nugget sangat praktis, diawetkan dengan cara dibekukan dan nugget 

bisa menjadi alternatif lauk dan cemilan sehari-hari.
11 

Peningkatan nilai gizi pangan dapat dilakukan dengan penambahan zat-

zat gizi kedalam bahan makanan dikenal dengan istilah fortifikasi(fortification) 

atau memperkaya (enrichment). Istilah lain yang seringkali juga digunakan 

dengan maksud yang sama adalah suplementasi, yaitu menambahkan sesuatu 

yang kurang pada bahan pangan tertentu, untuk mempertinggi 

kadarnya.
12

Asam amino yang terdapat pada protein nabati memiliki kandungan 

asam amino yang kurang lengkap, sedangkan bahan makanan sumber protein 

hewani mempunyai susunan asam amino sesensial yang lengkap dan mudah 

dicerna karena mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh.
12 

Ampas tahu yang berasal dari kacang kedelai mengandung protein nabati yang 



tinggi namun kekurangan asam amino metionin, sedangkan daging ikan tuna 

yang berasal dari protein hewani mengandung asam amino lengkap. 
8 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Mutu Organoleptik Nugget Ampas Tahu Suplementasi 

Daging Ikan Tuna Sebagai Makanan Jajanan yang Tinggi Protein”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana mutu organoleptik nugget ampas tahu suplementasi daging 

ikan  tuna sebagai makanan jajanan yang tinggi protein? 

C.   Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur, rasa) 

nugget ampas tahu yang suplementasi dengan daging ikan tuna sebagai 

makanan yang tinggi protein. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya rata-rata penerimaan panelis terhadap rasa nugget yang 

dihasilkan. 

b. Diketahuinya rata-rata penerimaan panelis terhadap warna nugget yang 

dihasilkan. 

c. Diketahuinya rata-rata penerimaan panelis terhadap aroma nugget yang 

dihasilkan. 

d. Diketahuinya rata-rata penerimaan panelis terhadap tekstur nugget yang 

dihasilkan. 

e. Diketahuinya perlakuan suplementasi terbaik pada pembuatan nugget 

ampas tahu suplementasi daging ikan tuna. 



f. Diketahuinya kadar protein nugget ampas tahu suplementasi daging 

ikan tuna dari perlakuan terbaik. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan peneliti tentang cara peningkatan nilai gizi, 

terutama pada pembuatan nugget ampas tahu suplementasi ikan tuna dan 

tentang cara peningkatan cita rasa pada pembuatan nugget. 

2. Bagi Produsen  

 Manfaat penelitian ini diharapkan menambah informasi kepada 

masyarakat mengenai bahan baku pembuatan nugget dapat menggunakan 

ampas tahu dan daging ikan tuna untuk menghasilkan nugget yang bernilai 

gizi tinggi. 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

Dalam penilaian mutu pangan, penilaian dibagi menjadi penilaian subjektif 

yaitu penilaian secara organoleptik, dan penilaian objektif terdiri dari 

penilaian fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Namun, dalam penelitian nugget 

ampas tahu suplementasi ikan tuna, penulis meneliti mutu pangan secara 

subjektif yaitu penilaian mutu organoleptik dan penilaian mutu objektif hanya 

pada penilaian cara kimiawi yaitu penentuan kadar protein. Nilai rata-rata 

dianalisa dengan menggunakan analisa sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%. 

Apabila terdapat perbedaan antara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji 

Duncan Multiple Range Tes (DNMRT) pada taraf uji 5%.  

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

 
A. Peningkatan Nilai Gizi Pangan 

Dalam upaya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, pemerintah 

melaksanakan Program Perbaikan/Peningkatan kualitas gizi makanan Rakyat 

berdasarkan Instruksi Presiden RI no.20, tahun 1979.
13

 Lima tahun 

sebelumnya telah didahului dengan Program Perbaikan Menu Makanan 

Rakyat yang dituangkan dalam inpres no.14 tahun 1974, melalui 

penekaragaman jenis makanan dan peningkatan gizi makanan (baik kualitas 

maupun kualitasnya). Pelaksanaan program tersebut perlu ditunjang dengan 

penyediaan produk-produk makanan olahan bergizi yang dikonsumsi oleh 

masyarakat luas.
14

 

Penambahan zat-zat gizi kedalam bahan makanan dikenal dengan istilah 

fortifikasi (fortification) atau enrichment (memperkaya). Istilah lain yang 

seringkali juga digunakan dengan maksud yang sam adalah suplemen 

(penambahan), restoration (restorasi atau pemulihan kembali), dan sekarang 

banyak digunakan istilah baru yaitu nitrification (nutrifikasi) yang secara 

harfiah berarti memperbaiki atau dengan kata lain meningkatkan nilai gizi.

 Istilah lain yang seringkali juga digunakan dengan maksud yang sama 

adalah suplementasi, yaitu menambahkan sesuatu yang kurang pada bahan 

pangan tertentu, untuk mempertinggi kadarnya.
11 

 

 

 



B. Makanan Jajanan 

1. Pengertian  

Makanan jajanan menurut FAO didefisinikan sebagai makanan dan 

minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan 

di tempat - tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau 

dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut.
14

 Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman 

yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan 

sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan 

jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel. 
15

 

Hermina dkk,
16

 dalam penelitiannya mengatakan bahwa bila dilihat dari 

frekwensi konsumsi makanan jajanan disekolah bahwa sebagian siswa (50%) 

mengkonsumsi makanan jajanan yang kurang beragam jenis dan zat gizinya. 

Meraka umumnya membeli jenis makanan jajanan yang kandungan zat 

gizinya hanya satu atau dua jenis sumber zat gizi, yakni hanya mengandung 

karbohidrat atau karbohidrat dan lemak saja. Hal ini tentu sangat berpengaruh 

terhadap status gizinya.
 

Selain makanan utama yang dihidangkan dirumah, makanan jajanan 

juga dapat berfungsi menambah pemasukan energy dan zat gizi lain seperti 

protein kedalam tubuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno dalam 

Darningsih dkk,
17

 bahwa pengaruh jajanan tidak dianjurkan semata-mata 

untuk mengurangi rasa lapar, meskipun terkadang hal itu benar tetapi tidak 



mutlak. Jajanan sering berfungsi untuk menambah zat-zat makanan yang tidak 

ada atau kurang pada makanan utama dan lauk pauknya. 

Kebiasaan mengkonsumi makanan jajanan mempunyai keuntungan 

ganda yaitu selain untuk tambahan zat gizi juga berguna untuk mengisi 

kekosongan lambung. Hidayat,
18 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

manfaat makanan jajanan bagi murid-murid disekolah adalah untuk 

memelihara ketahanan belajar karena kurang lebih selama enam jam mereka 

disekolah. Untuk mendukung hal tersebut, sangat diperlukan makanan jajanan 

dengan komposisi gizi yang cukup dan seimbang.Berikut adalah kebutuhan 

gizi anak Usia Sekolah Dasar. 

Tabel 1 

Kebutuhan Gizi Anak Sekolah Dasar 

 

Kelompok 

Umur 

Berat 

Badan (kg) 

Tinggi 

Badan 

(Kg) 

Energy 

(KKal) 

Protein 

(Gr) 

Anak 7-10 

tahun 

25 120 1800 45 

Laki-laki 10-12 

tahun 

35 138 2050 50 

Perempuan 10-

12 tahun 

37 145 2050 50 

Sumber :Widia Karya Nasional Pangan dan Gizi 2004  

Menurut Depkes RI,
19 

jumlah energi dan protein yang diharapkan dapat 

disumbangkan terhadap kebutuhan gizi anak sekitar 10-15%, jadi untuk 

energy sekitar 200-300 kkal, dan protein sekitar 3-5 gram. 

 

 



C. Ampas Tahu 

Pada proses pembuatan tahu diperoleh hasil samping yaitu ampas tahu 

yang berupa padatan putih. Pada proses pembuatan tahu hanya sebagian 

protein yang dapat diekstrak dan diolah menjadi tahu dan sebagian protein 

masih tertinggal di ampasnya.
20 

Menurut Karossi dalam Robards,
21

 ampas tahu memiliki nilai daya 

cerna protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu kedelai maupun 

tahu. Sedangkan Pulungan, dkk (1985) melaporkan bahwa ampas tahu 

mengandung NDF (Neutral Detergen Fiber) dan ADF (Acid Detergen Fiber) 

yang rendah sedangkan presentase protein tinggi yang menunjukkan ampas 

tahu berkualitas tinggi, tetapi mengandung bahan kering rendah.  

Prabowo dkk,
22 

menyatakan bahwa protein ampas tahu mempunyai nilai 

biologis lebih tinggi dari pada protein biji kedelai dalam keadaan mentah, 

karena bahan ini berasal dari kedelai yang telah dimasak. Ampas tahu juga 

mengandung unsur-unsur mineral mikro maupun makro yaitu untuk mikro; 

Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, Zn 

lebih dari 50 ppm. Perbandingan kandungan gizi kedelai, tahu, dan ampas  

tahu tersaji sebagai berikut : 

Table 2 

Kandungan Unsur Gizi dan Kalori dalam Kedelai, Tahu dan Ampas Tahu 

 

Unsur Gizi Kadar 100/gr bahan 

Kedele Tahu Ampas Tahu 

Energi (kal)  382 79 393 

Air (g) 20 84,4 4,9 

Protein (g) 30,2 7,8 17,4 



Lemak ( g ) 15,6 4,6 5,9 

Karbohidrat ( g ) 30,1 1,6 67,5 

Mineral ( g ) 4,1 1,2 4,3 

Kalsium (g) 196 124 19 

Pospor (g) 506 63 29 

Zat besi (mg) 6,9 0,8 4 

Vitamin A (mg) 29 0 0 

Vitamin B (mg) 0,93 0,006 0,2 

Sumber : Suprapti, 2005: 5
23 

D. Ikan Tuna 

Ikan tuna termasuk dalam keluarga (Scombroidae), tubuhnya seperti 

cerutu. mempunyai dua sirip pungung, sirip depan yang biasanya pendek dan 

terpisah dari sirip belakang. Mempunyai jari-jari sirip tambahan (finlet) di 

belakang sirip punggung dan sirip dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip 

perut kecil, sirip ekor bercagak agak ke dalam dengan jari-jari penyokong 

menutup seluruh ujung hipural. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, 

berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya, sebagian besar 

memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran 

berwarna gelap.
24 

Ikan tuna (Thunnus spp) merupakan komoditas pangan yang sangat digemari 

dan dicari di pasar dunia, karena memiliki kualitas daging yang sangat baik, 

lembut, dan lezat, serta memiliki kandungan gizi yang tinggi dan lengkap terutama 

kandungan protein (asam amino essensial lengkap), vitamin, mineral serta 

memiliki kandungan kolesterol rendah, sehingga permintaan terhadap daging tuna 

di pasaran dunia terus mengalami peningkatan.25 



Potensi tuna Sumatera Barat merupakan yang terbaik di pantai Barat 

Indonesia. Sehingga lima tahun lalu, tepatnya saat pelaksanaan Hari Nusantara, 

19 Desember 2006, provinsi Sumatra Barat ditetapkan sebagai sentra tuna 

untuk wilayah Barat Indonesia. Kini, usaha penangkapan tuna dilakukan oleh 

40 armada kapal dan mempekerjakan banyak orang. Sejak Januari hingga 20 

Juli 2011, ekspor tuna segar 332.356 kg atau 9.419 ekor, ekspor olahan 

216.998 kg atau 8.902 ekor. Totalnya 549.354 atau 17.511 ekor.
9
 Dan menurut 

data Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, Desember 2013 

produksi tuna tercatat 762.997 kg.
9
 

Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan 

lemak yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6-26,2 g/100 g 

daging, lemak antara 0,2-2,7 g/100 g daging serta mengandung mineral 

(kalsium, fosfor, besi, sodium), vitamin A (retinol), dan vitamin B 

(thiamin,riboflavin, dan niasin).
25 

Berikut adalah perbandingan kandungan gizi 

beberapa jenis ikan laut. 

Tabel 3 

Perbandingan Kandungan Gizi Beberapa Jenis Ikan Laut 
 

 

Jenis ikan 

Nilai Gizi 

Energi 

(Kkal) 

Protein 

(gr) 

Lemak 

(gr) 

Omega 3 Omega 6 

Salmon  116 19,9 3,45 1,6 2,1 

Tenggiri  112 21,4 2,3 2,6 3,7 

Tongkol  111 24 1 1,5 1,8 

Tuna  153 26,2 2,7 2.1 3.2 

Teri  77 16 1 1,4 1,6 

Kakap 111 24 1 1,2 2,2 

Sumber : Wardayati K. 2012
26 

 

 

 



E. Nugget 

1. Pengertian  

Nugget adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari daging 

giling yang dicetak dalam bentuk potongan empat persegi dan dilapisi dengan 

tepung berbumbu .Nugget dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam (deep 

fat frying). Nugget dibuat dari daging giling yang diberi bumbu, dicampur bahan 

pengikat, kemudian dicetak membentuk tertentu, dikukus, dipotong dan dilumuri 

perekat tepung dan diselimuti tepung roti (breading).Nugget digoreng setengah 

matang dan dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. 

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

produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang, kemudian 

dibekukan. Produk beku siap saji ini hanya memerlukan waktu penggorengan 

selama 1 menit pada suhu 150º C. Tekstur nugget tergantung dari bahan 

asalnya.
27 

2. Bahan Pembuatan Nugget 

Bahan baku dari pembuatan nugget ampas tahu suplementasi ikan tuna 

adalah ampas tahu dan daging ikan tuna, namun dalam pembuatan nugget juga 

digunakan bahan yang lain seperti tepung terigu, serpihan es, bumbu – bumbu, 

garam, cmc , tepung maizena, dan minyak untuk menggoreng. Berikut adalah 

bahan dalam pembuatan nugget  

a. Tepung Terigu  

Tepung terigu harus bersifat mudah tercurah, kering, tidak boleh 

menggumpal bila ditekan, warna putih, tidak berbau asing seperti busuk, 

berjamur atau bebas dari serangga, kotoran dan kontaminasi lainnya.
27 

 



b. Air es 

Air es penting dalam pembuatan nugget untuk mempertahankan suhu 

bahan baku sumber protein agar tetap dingin, sehingga tidak terjadi denaturasi 

ketika proses penghalusan menggunakan blender. Adonan nugget yang panas 

cenderung merusak protein, sehingga tekstur rusak. Es juga berfungsi untuk 

mempertahankan stabilitas emulsi dan kelembaban adonan nugget sehingga 

adonan tidak kering selama pencetakan maupun selama perebusan. 

c. Bumbu-Bumbu 

Bumbu-bumbu memberi rasa, bau dan aroma pada masakan, serta 

berfungsi sebagai bahan pengawet. Penggunaan bumbu yang tepat pada suatu 

masakan menghasilkan makanan yang baik, enak dan menggugah selera 

makan. 

Bumbu dalam pembuatan nugget terdiri dari beberapa rempah-rempah 

seperti bawang merah, bawang putih, dan merica. Bumbu ini berfungsi untuk 

menambah rasa nugget sehingga nugget yang dihasilkan akan disukai penelis. 

d. Garam 

NaCl dalah senyawa garam yang berwana putih, berbentuk kristal padat 

yang berfungsi sebagai penyedap rasa. Garam khususnya garam dapur (NaCI) 

merupakan komponen bahan makanan yang penting. Makanan yang 

mengandung kurang dari 0,35 natrium akan terasa hambar sehingga tidak 

disenangi. 

e. Tepung Maizena 

Tepung maizena terbuat dari saripati biji jagung. Penggunaan maizena pada 

pembuatan nugget adalah untuk lapisan luar sebelum digulirkan pada tepung 



panir (Breading), penggunaan maizena pada pembuatan nugget adalah 1 : 1 

dengan tepung terigu. Tepung maizena jarang sekali digunakan sebagai bahan 

utama, tapi selalu menjadi bahan pembantu untuk mendapatkan tekstur sempurna. 

f. CMC (Carboxy Methyl Cellulose)  

Carboxy Methyl Cellulose adalah turunan dari selulosa dan sering dipakai 

dalam industry makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. Fungsi CMC 

yang terpenting adalah sebagai pengental, stabilisator, pembentuk gel, sebagai 

pengemulsi dan dalam beberapa hal dapat meratakan penyebaran antibiotik. 

Bahan ini dapat mempengaruhi sifat adonan, memperbaiki ketahanan tehadap 

air, dan mempertahankan keempukkan selama penyimpanan. Sebagai 

pengental, CMC mampu mengikat air sehingga molekul-molekul air 

terperangkap dalam struktur gel yang dibentuk oleh CMC.
11 

g. Tepung Panir 

Tepung panir yang digunakan dalam pembuatan nugget adalah tepung 

panir yang kasar, tepung panir yang digunakan harus segar, berbau khas roti, 

tidak berbau tengik atau asam, warnanya cemerlang, serpihan rata, tidak 

berjamur dan tidak mengandung benda-benda asing. 

h. Minyak Goreng  

Minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, penambah 

rasa gurih dan penambah nilai kalori. Minyak goreng didefinisikan sebagai 

minyak yang diperoleh dengan cara memurnikan minyak nabati, standar mutu 

minyak goreng yang baik yang dapat diamati secara kasat mata yaitu 

mempunyai warna, bau, dan rasa yang normal. 

 



3.  Pembuatan Nugget 

Astawan,
11

 menyatakan pembuatan nugget mencakup lima tahap, yaitu 

penggilingan yang disertai oleh pencampuran bumbu, es dan bahan tambahan, 

pengukusan, pencetakan, pelapisan perekat tepung dan pelumuran tepung 

roti,penggorengan awal (pre-frying) dan pembekuan.  

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembuatan nugget adalah 

sebagai berikut:
39

 

a. Suhu Adonan 

Suhu adonan harus dingin dibawah 5
0
C. Suhu panas membuat protein 

rusak bila bahan kurang dingin sebaiknya dimasukan kedalam (freezer) 

beberapa saat atau disimpan dalam lemari es. Untuk adonan sebaiknya 

menggunakan es atau air es agar adonan tetap dingin. Suhu yang dingin 

membantu juga saat mencetak atau membentuk makanan. 

b.  Suhu Penggorengan 

Untuk penggorengan suhu yang diperlukan 150º C selama 1 menit, hingga 

warna nugget kuning keemasan. minyak pada penggorengan nugget harus 

penuh agar tercelup. 

c.  Suhu Freezer 

Suhu freezer baik harus minus (-180C). Bila produk masih panas jangan 

dimasukkan ke dalam freezer, tunggu hingga dingin. Karna selain dapat 

merusak mesin freezer dapat juga menghasilkan bunga es berlebihan pada 

makanan. 

d.  Teknik Pembekuan 

Agar hasil pembekuan sempurna, letakkan makanan pada baki atau wadah 

satu persatu. Biarkan 4-5 jam dalam freezer (sampai makanan mengeras). Bila 



makanan sudah beku, ambil lalu kemas dalam plastik dan tutup rapat agar 

udara tidak dapat masuk. 

e.  Cara Membuat Makanan Beku 

Makanan beku tidak perlu dicairkan. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan 

lalu goreng dalam wajan hingga matang. 

f.  Pemilihan Bahan dan Kebersihan 

Pemilihan bahan menentukan daya simpan makanan dan rasa makanan. 

Bahan yang segar, bermutu baik, tidak memar, tidak bau serta cari tepung dan 

bumbu yang bermutu bagus. Jangan gunakan bahan yang sudah mengarah 

tengik dan busuk. Pembekuan tidak perlu menggunakan bahan pengawet 

karena kebersihannya selama pembuatan makanan perlu diperhatikan. Cuci 

bahan sampai bersih dan peralatan yang dipakai harus bersih. 

Agar nuggetnya lezat, teksturnya bagus dan bermutu tinggi jumlah tepung 

yang digunakan sebaiknya sekitar 10-15 % dari berat daging. Tepung terigu 

digunakan sebagai bahan celupan untuk nugget.
29

 

F. Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptik disebut juga penilaian dengan indra atau penilaian 

sensorik yang merupakan suatu cara penilaian yang paling primitive. Penilaian 

dengan indra banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi hasil pertanian 

dan makanan.
29 

Indra penglihat, pencicip,dan pembau merupakan alat yang 

sangat penting untuk penilaian organoleptik. dari sejak zaman orang-orang 

primitive indra peraba pun merupakan alat penting untuk penilaian pangan. 

Indra pendengar meskipun jarang dianggap sebagai alat penilaian pangan, 

tetapi mempunyai peranan pula untuk menilai pangan.
 



Dari lima indra yang sangat umum untuk penilaian penerimaan suatu 

makanan ialah penglihatan, pencicip, pembau dan peraba. 

1. Penglihatan (warna) 

Untuk melihat adanya benda-benda disekeliling kita, indra penglihat 

merupakan alat tubuh yang paling penting. Dengan melihat orang dapat 

mengenal dan menilai bentuk ukuran,sifat,kekeruhan dan warna. 

2. Pembau (aroma) 

Pembau juga disebut penciuman jarak jauh karena manusia dapat 

mengenal  makanan yang belum dilihat hanya dengan mencium baunya dari 

jarak jauh. 

3. Perabaan(tekstur) 

Pengindraan tentang tekstur yang berasal dari sentuhan dapat ditangkap 

oleh seluruh permukaan kulit. Tetapi biasanya jika orang menilai tekstur suatu 

bahan digunakan ujung jari. Macam-macam pengindraan tekstur yang dapat 

dinilai meliputi: kebasahan, kering, kasar, halus, lunak dan berminyak. 

4. Pencicipan (Rasa) 

Berfungsi untuk menilai rasa yaitu manis, pahit, asin, dan asam. Untuk 

melakukan suatu penilaian mutu atau analisa sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

diperlukan panel. Dalam penilaian mutu suatu komoditi, panel bertindak 

sebagai instrument atau alat. Alat terdiri dari orang atau kelompok orang yang 

disebut panel yang bertugas menilai mutu berdasarkan kesan subjektif. Orang 

yang menjadi anggota panel disebut panelis. 

Dikenal ada beberapa macam panelis dalam penilaian organoleptik. 

Penggunanaan dari panelis ini berbeda beda tergantung dari tujuan penelitian 



yang ingin dicapai. Karena itu perlu dikenali tiap-tiap jenis panelis, ada 6 

macam panelis yang biasa digunakan dalam penilaian organoleptik yaitu 

a. Panelis pencicip perorangan. 

b. Panelis pencicip terbatas. 

c. Panelis pencicip terlatih. 

d. Panelis tak terlatih. 

e. Panelis agak terlatih. 

f. Panelis konsumen. 

Dalam penelitian ini diambil jenis panelis agak terlatih untuk menilai mutu 

Nugget ampas tahu dan ikan tuna. Yang termasuk kategori panelis agak 

terlatih adalah sekolompok mahasiswa yang disajikan panelis secara musiman 

dan diberikan penjelasan secukupnya, mereka tidak diberi penjelasan rutin 

seperti halnya panelis terlatih. Jumlah panelis yang digunakan untuk panelis 

agak terlatih paling sedikit 20 orang. Semakin kurang terlatih jumlah panelis 

yang dibutuhkan semakin besar. 

Panelis harus memenuhi syarat-syarat: 

1. Tidak buta warna 

2. Tidak sakit 

3. Tidak phobia terhadap objek yang diujikan. 

4. Tidak alergi terhadap objek yang diujikan. 

5. Tidak dalam kondisi kenyang atau lapar.
31

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Disain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni. Rancangan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 

4 perlakuan dan 2 kali pengulangan. Rancangan pembuatan nugget ampas 

tahu suplementasi daging ikan tuna seperti tabel berikut : 

Tabel 4 

Table Rancangan Penelitian 

 

Bahan  Perlakuan  

A B C D 

Ampas Tahu 100 gr 125 gr 150 gr 175gr 

Daging Ikan Tuna 100 gr 75 gr 50 gr 25 gr 

Terigu 30 gr 30 gr 30 gr 30 gr 

 Rancangan yang tepat ditentukan pada uji pendahuluan. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian pembuatan nugget ampas tahu suplementasi ikan tuna 

uji organoleptik, dan penentuan perlakuan terbaik, kegiatan tersebut 

dilakukan di Laboraturium Ilmu Teknologi Pangan Jurusan Gizi Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang. Selanjutnya uji kadar protein 

nugget dari perlakuan terbaik dilakukan di Laboraturium Teknologi Pertanian 

UNAND. Waktu untuk   penelitian dilakukan 15 Juni -2 Juli 2014. 

 

 

 



C. Bahan Dan Alat. 

1. Bahan Penelitian: 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembutan nugget ampas tahu 

komplementasi ikan tuna  adalah : 

a. Bahan pembuatan nugget 

Bahan baku utama dalam pembuatan nugget adalah ampas tahu yang 

didapat dari pabrik “IND”,dan untuk ikan tuna digunakan ikan tuna yang 

didapat dari mobil “Toe-na Fish”, es batu dibuat sendiri, tepung terigu 

“Segitiga Biru”,CMC(Karboksil Metil Selulosa) 0,5% dari berat tepung 

terigu dan maizena, tepung panir, bawang putih 0,008 %, bawang merah 

0,008%, merica 0,002 % yang dibeli di Pasar Raya Padang. 

b. Bahan kimia  

Bahan kimia untuk analisa kadar protein nugget dalam metode Kjeldahl 

adalah  H2SO4, HgO, K2SO4, NaOH 50%, Na2SO3 25 %, asam borat jenuh 

5%, HCL 0,02 N dan Aquades. 

2. Alat Penelitian 

a. Alat yang digunakan dalam pembuatan nugget adalah blender, baskom, 

timbangan, pisau, sendok, kuali, talenan, kompor, sodet, piring. 

b. Alat yang digunakan dalam analisa kadar protein metode Kjeldahl adalah 

Erlenmeyer, buret 50 ml, neraca analitik, kertas timbang, gelas kimia, dan 

labu ukur. 

c. Alat yang digunakan untuk melakukan uji organoleptik adalah formulir 

uji organoleptik, piring ceper kecil dan sendok. 

 



D. Pelaksanaan Penelitian  

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan bahan:  

1) Persiapan bahan dimulai dengan mencuci daging ikan tuna dengan air 

mengalir dan ditiriskan. 

2) Cuci ampas tahu dengan air bersih dan peras dengan kain putih tipis. 

3) Kupas kulit bawang putih dan bawang merah, selanjutnya dicuci 

dengan air mengalir.    

b. Persiapan alat : blender, baskom, timbangan, pisau, sendok, kuali, 

talenan, kompor, sodet, dan piring. 

c. Penimbangan bahan yaitu mengukur bahan-bahan dengan sesuai 

kebutuhan. 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Cara pembuatan nugget ampas tahu yang dikomplementasi dengan daging 

ikan tuna: 

a. Masukan ampas tahu  dan serpihan es kedalam blender, dan blender 

sampai halus. 

b. Masukan daging giling dan serpihan es kedalam blender, dan blender 

sampai halus. 

c. Haluskan bawang putih, merica, dan garam. 

d. Campurkan ampas tahu dan daging ikan tuna dengan bumbu halus dan 

tambahkan terigu, aduk hingga tercampur rata. 



e. Siapkan Loyang yang sudah diolesi dengan minyak lalu cetak adonan 

didalam Loyang dengan ketebalan 1.5 cm , lalu kukus selama 30 

menit. 

f. Setelah adonan siap dikukus, angkat dan tunggu hingga dingin. 

g. Potong-potong adonan menjadi bentuk persegi panjang menjadi 35 

potong. 

h. Dinginkan didalam Frezer selama 24 jam. 

i. Membuat adonan breading, dengan komposisi sebagai berikut : CMC ( 

karboksil Metil Selulosa ) 0.5 % berat tepung terigu 150 gr, tepung 

maizena 150 gr, dan air 300 ml lalu blender hingga terbentuk adonan 

kental. 

j.  Celupkan nugget beku kedalam adonan breading, sehingga seluruh 

permukaan potongan nugget tertutup oleh adonan kental. 

k. Gulirkan nugget yang telah dilapisi dengan adonan breading pada 

tepung panir. 

l. Goreng nugget dalam satu wajan dengan suhu hingga kuning 

keemasan. 

E. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara subjektif dan kimia. Pengamatan secara 

orgaloptik  produk tehadap warna, tekstur, rasa, aroma serta kesukaan secara 

keseluruhan. Sedangkan pengamatan secara kimia yang dilakukan meliputi 

penentuan kadar protein nugget.  

 

 



1. Pengamatan Subjektif 

Dilakukan dengan Uji organoleptik mengenai cita rasa nugget (aroma, 

tekstur, warna, dan rasa). Uji organoleptik dilakukan oleh panelis yang 

agak terlatih yaitu mahasiswa tingkat II/III Jurusan Gizi Kesehatan 

Kementian Kesehatan RI Padang yang sudah pernah belajar organoleptik.  

Panelis yang digunakan sebanyak 25 orang, panelis diminta untuk 

memberikan penilaiannya pada masing-masing sampel berdasarkan 

kriteria yang dapat dilihat pada formulir organoleptik.  

Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji hedonic atau uji 

kesukaan dengan formulir uji organoleptik, yang dibagi kedalam beberapa 

skala, yaitu : skor 1 sampai 2 termasuk kedalam kategori tidak suka dan 

skor 3 sampai 5 termasuk kedalam kategori suka.
31 

Persyaratan panelis adalah bersedia untuk menjadi panelis, tidak dalam 

keadaan marah, tidak dalam keadaan kenyang ataupun lapar, tidak 

merokok, tidak sakit, tidak mabuk, tidak terlalu sedih, gembira yang 

melonjak-lonjak, terburu-buru dan tidak stress. 

Panelis diminta untuk memberikan tanggapan dirinya tentang 

kesukaanya terhadap nugget ikan dalam formulir yang disediakan : 

a. Sediakan sampel yang diletakkan dalam piring yang berbeda, 

dan setiap sampel diberi kode. Piring yang digunakan adalah 

piring snack berwarna putih. 

b. Panelis diminta mencicipi satu persatu dan mengisi formulir uji 

organoleptik sesuai tanggapannya. 



c. Setiap akan mencicipi nugget berikutnya, panelis diminta 

berkumur-kumur dengan air putih terlebih dahulu. 

d. Panelis mengisi tanggapan terhadap rasa, aroma, warna, dan 

tekstur dalam bentuk angka kedalam formulir uji organoleptik 

yang disediakan. 

2.  Pengamatan Objektif 

Penentuan Kadar Protein  

Dengan metode : Kjeldahl 

Prinsip : Bahan didestruksi dengan H2SO4 Pekat, Nitrogen yang 

dilepaskan terikat dalam (NH4)2SO4. Aluminium sulfat dalam proses 

destilasi akan melepaskan NH3 yang akan ditampung dan diikat oleh 

larutan asam borat menjadi ammonium borat. Amonium borat dititrasi 

dengan standar asam. 

Cara Kerja : 

1. Timbang 20 mg bahan kering, masukan kedalam labu kjeldahl  

2. Timbang 2 gr K2SO4 + 0,40 gr KgO Kristal, masukan kedalam labu 

Kjedahl. 

3. Pipet 2,0 ml H2SO4 pekat masukan kedalam labu Kjedhal. 

4. Destruksi sampai tidak terdapat partikel karbon kedalam labu Kjedhal. 

5. Encerkan campuran hasil destruksi dengan 2 ml H2O, dinginkan. 

6. Olesi dinding labu dengan venisilin, masukan cairan destroat kedalam 

alat destilasi. 



7. Bilasi labu kjeldahl tersebut dengan 3x 1,5 ml H2O, masukan semua 

kedalam destilator. ( tiap kali penambahan H2O larutan dimasukan 

kedalam destilator). 

8. Isi Erlenmeyer 125 ml dengan 5 ml asam borat 4%, + 3-5 tetes 

indicator campuran + BCG 3 tetes. Rendam ujung alat destilasi 

kedalam larutan asam borat + BCG 3 tetes. 

9. Masuakan 8-10 ml larutan NaOH- Thio Sulfat kedalam destilator, 

tutup dan panaskan alat pemanas destilator. 

10. Destilasi destroat sampai didapat destilat lebih kurang 15 ml, hentikan 

destilasi setelah volume destroat lebih kurang 40 ml atau pH < 7. 

11. Titrasi destilat dengan HCL 0,02 N sampai warna biru hilang. 

Perhitungan : 

Kadar N(%) = (ml HCL titrasi bahan-ml titrasi blanko) x N HCL x 

14,007x 100=….mg sample). 

Kadar Protein  = kadar N x f 

F adalah   = faktor konversi N menjadi protein. 

F. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari uji organoleptik disajikan dalam bentuk table 

untuk dihitung nilai rata-rata penerimaan. Hasil nilai rata-rata dianalisa 

dengan menggunakan analisa sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%. Apabila 

terdapat perbedaan antara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan 

Multiple Range Tes (DNMRT) pada taraf uji 5% yang bertujuan untuk 

melihat perlakuan mana yang berbeda.  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 

 

1. Rasa 

Hasil uji organoleptik terhadap rasa pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna dengan 4 perlakuan, didapatkan rata-rata 

tingkat kesukaan panelis pada masing-masing perlakuan sebagai pada Tabel 

5. 

Tabel 5 

Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Rasa 

Pada Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging Ikan Tuna 

 

Perlakuan 

(ampas tahu : daging 

ikan tuna) 

Rata-Rata Keterangan 

A (100 gr: 100gr) 3,0a Suka 

B (125 gr : 75 gr) 3,5b Suka 

C (150 gr : 50 gr) 2,8c  Kurang Suka 

D(175 gr : 25 gr) 2,7d Kurang Suka 

Ket *) : angka-angka lajur sebelah kanan yang diikuti oleh huruf kecil  

                         berati berbeda nyata antar perlakuan menurut uji DNMRT 5% 

 

Rasa nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna yang 

dihasilkan adalah gurih dan pada bagian luar diperkuat dengan kerenyahan 

dari adonan breading yang dibalut dengan tepung panir. 

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa nugget ampas tahu dan daging ikan tuna berkisar antara 2,7 

sampai dengan 3,5 dimana nilai tersebut berada pada tingkat kurang suka 



dan suka terhadap nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna. Rata-

rata  nilai tertinggi terhadap rasa terdapat pada nugget perlakuan B (ampas 

tahu 125 dan daging ikan tuna 75 gr) yaitu 3,48 dan rata-rata terendah 

terdapat pada nugget perlakuan D dengan perbandingan ampas tahu 175 gr 

dan daging ikan tuna 25 gr yaitu 2,7. 

Hasil uji sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% didapatkan nilai F 

hitung lebih besar dari pada F tabel, nilai tersebut menunjukan ada 

perbedaan nyata pada rasa nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna. 

2. Warna 

Hasil uji organoleptik terhadap warna pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna dengan 4 perlakuan, dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Tabel 6 

Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Warna 

Pada Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging Ikan Tuna 

 

Perlakuan 

(ampas tahu:daging 

ikan tuna) 

Rata-Rata Keterangan 

 A  (100 gr:100 gr) 2,0a  Kurang Suka 

B (125 gr:75 gr) 3,2b Suka 

C (150 gr:50 gr) 3,0c Suka 

D(175 gr:25 gr) 3,1d Suka 

Ket *) : angka-angka lajur sebelah kanan yang diikuti oleh huruf kecil  

      berati berbeda nyata antar perlakuan menurut uji DNMRT 5% 



Warna nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna yang 

dihasilkan adalah warna kuning yang berasal dari tepung panir dan setelah 

digoreng berubah menjadi lebih menarik yaitu warna kuning keemasan. 

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna berkisar 

antara 2,0 sampai dengan 3,2 dimana nilai tersebut berada pada tingkat 

kurang suka sampai tingkat suka terhadap nugget ampas tahu suplementasi 

daging ikan tuna. Rata-rata nilai tertinggi terdapat pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna perlakuan B (ampas tahu 125 gr dan daging 

ikan tuna 75 gr) yaitu 3,2 dan rata-rata nilai terendah terdapat pada nugget 

perlakuan A dengan ampas tahu 100 gr dan daging ikan tuna 100 gr yaitu 

2,0 

Hasil uji sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% didapatkan bahwa nilai 

F hitung lebih kecil dari pada F tabel, nilai tersebut menunjukan ada 

perbedaan nyata pada warna nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna. 

3. Aroma 

Hasil uji organoleptik terhadap aroma pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna dengan 4 perlakuan, dapat dilihat pada Tabel 

7. 

 

 

 

 



Tabel 7 

Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Aroma 

Pada Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging Ikan Tuna 

 

Perlakuan 

(ampas tahu : daging 

ikan tuna) 

Rata-Rata Keterangan 

A (100 gr : 100 gr) 3,0 Suka 

B (125 gr : 75 gr ) 3,4 Suka 

C ( 150 gr : 50 gr) 3,1 Suka 

D ( 125 gr : 75 gr) 3,0 Suka 

 

Aroma nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna yang 

dihasilkan adalah memiliki aroma khas nugget. 

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna berkisar 

antara 3,0 sampai dengan 3,4 dimana nilai tersebut berada pada tingkat 

disukai oleh panelis. Rata-rata nilai tertinggi terhadap aroma terdapat pada 

nugget perlakuan B dengan perbandingan ampas tahu 125 gr dan daging 

ikan tuna 75 gr dan rata-rata nilai terendah terdapat pada nugget perlakuan 

A, dan perlakuan D dengan perbandingan ampas tahu dan daging ikan tuna 

pada perlakuan A (100 gr : 100 gr) dan perlakuan D (125 gr : 75 gr). 

Hasil uji sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% didapatkan nilai F 

hitung lebih kecil dari pada F tabel, nilai tersebut menunjukan tidak ada 

perbedaan nyata pada aroma nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna. 

 

 



4. Tekstur 

Hasil uji organoleptik terhadap tekstur pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna dengan 4 perlakuan, dapat dilihat pada Tabel 

8. 

Tabel 8 

Rata-rata Penerimaan Panelis Terhadap Tekstur 

 Pada Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging Ikan Tuna 

 

Perlakuan 

(ampas tahu:daging 

ikan tuna) 

Rata-Rata Keterangan 

A (100 gr : 100gr)  2,8 Kurang suka 

B (125 gr : 75gr) 3,2 Suka 

C (150gr : 50gr) 3,1 Suka 

D (175gr : 25gr) 3,0 Suka 

 

Tekstur nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna yang 

dihasilkan memilki tekstur yang kenyal dan bagian luar yang renyah dari 

adonan breading yang dibalut dengan tepung roti. 

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna berkisar 

antara 2,8 sampai dengan 3,2 dimana nilai tersebut berada pada tingkat 

kurang suka dan suka terhadap nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna. Rata-rata nilai tertinggi terdapat pada nugget ampas tahu suplementasi 

daging ikan tuna perlakuan B yaitu 3,2 dengan perbandingan ampas tahu 

125 gr dan daging ikan tuna 75 gr, rata-rata nilai terendah terdapat pada 



nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna perlakuan A dengan 

ampas tahu 100 gr dan daging ikan tuna 100 gr yaitu 2,8 

Hasil uji sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5% didapatkan nilai F 

hitung lebih kecil dari pada F tabel, nilai tersebut menunjukan tidak ada 

perbedaan nyata pada tekstur nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna. 

5. Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan dari hasil uji organoleptik yang dilakukan terhadap 4 

perlakuan nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna dapat dilihat 

pada tabel 9 sebagai berikut. 

Tabel 9 

Rata-Rata Penerimaan Panelis Terhadap Mutu Organoleptik 

Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging Ikan Tuna 

 

Perlakuan Rasa Warna Aroma Tekstur Rata-rata 

A 3,0 2,0 3,0 2,8 2,7 

B  3,5 3,2 3,4 3,2 3,3 

C  2,8 3,0 3,1 3,1 3,0 

D 2,7 3,1 3,0 3,0 2,9 

 

Rata-rata penerimaan panelis terhadap perlakuan nugget ampas 

tahu suplementasi daging ikan tuna yang disukai dan diterima oleh panelis 

didapat pada perlakuan B dengan perbandingan ampas tahu 125 gr dengan 

daging ikan tuna 75 gr dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

 

 



Grafik 1 

Nilai Rata-rata Penerimaan Rasa, Warna, Aroma, dan tekstur 

Pada Nugget Ampas Tahu Suplementasi Daging ikan Tuna 

 

  

 

6. Kadar Protein 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pada protein dengan tujuan 

untuk mengetahuai protein pada nugget ampas tahu suplementasi daging 

ikan tuna. Berdasarkan hasil analisa protein nugget dapat dilihat pada tabel 

10 sebagai berikut. 

Tabel 10 

Kadar Protein Nugget Ampas Tahu Suplementasi daging Ikan tuna  

 

Perlakuan % Protein 

B 14,56 

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna dari perlakuan terbaik didapatkan pada 



perlakuan B dengan ampas tahu 150 gr dan daging ikan tuna 50 gr dengan 

hasil protein 14,56 %. 

B. Pembahasan 

Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat tergantung 

pada beberapa faktor diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. 

Pengaturan terhadap cita rasa untuk menunjukan penerimaan konsumen 

terhadap suatu bahan makanan umumnya dilakukan dengan alat indra 

manusia.
30 

Penentuan mutu bahan makanan dilakukan dengan penelitian 

organoleptik. Mutu organoleptik yang dilakukan yaitu terhadap nugget ampas 

tahu suplementasi daging ikan tuna yang telah digoreng. 

Hasil uji organoleptik pada nugget goreng terhadap rasa, warna, 

aroma, tekstur menunjukan tingkat kesukaan panelis berkisar antara kurang 

suka sampai disukai oleh panelis. 

1. Rasa 

Rasa merupakan sesuatu yang dikecap oleh lidah yang berfungsi 

untuk mencicipi suatu makanan, dimana rasa makanan merupakan faktor 

kedua yang menentukan cita rasa setelah penampilan.
30 

Hasil uji organoleptik terhadap 4 perlakuan nugget ampas tahu 

diperoleh nilai rata-rata tingkat kesukaan terhadap rasa nugget ampas tahu 

2,7 sampai dengan 3,5. Dari tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa daya terima 

panelis tertinggi terdapat pada perlakuan B yaitu 3,5. 

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa perlakuan B merupakan 

perlakuan yang paling disukai oleh panelis terhadap rasa dengan 

mengunakan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr. Pada 



Perlakuan C, dan D semakin sedikit daging ikan tuna dan semakin banyak 

ampas tahu semakin kurang disukai, hal ini disebabkan oleh langu pada 

ampas tahu lebih dominan mengingat ampas tahu berasal dari kacang 

kedelai, rasa langu pada kedelai ditimbulkan oleh kerja enzim 

lipoksigenase yang ada dalam biji kedelai,
32 

sehingga perlakuan C, dan D 

kurang disukai panelis.  

Pada perlakuan A perbadingan ampas tahu dan daging ikan tuna sama 

sehingga amis pada ikan masih terasa, hal ini diduga karena  trimetilamin 

pada daging ikan tuna. Ikan mengandung trimetilamin (TMA) yang dapat 

menyebabkan amis (fishy). Ketika ikan masih hidup didalam air, ikan 

hampir tidak memiliki citarasa amis. Setelah mati, bakteri dan 

mikroorganisme menjadi aktif menyerang daging ikan, TMA dihasilkan 

oleh senyawa lipoprotein yang diuraikan terlebih dahulu menjadi kolin, 

kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi trimetil amin oksida (TMAO). 

TMAO akan diubah oleh enzim-enzim melalui proses kimiawi yang 

menyebabkan amis, Ikan air tawar memilki TMA rendah, sedangkan ikan 

air laut memiliki kandungan TMA yang lebih tinggi.
32

 

Ikan tuna merupakan ikan laut yang memiliki kandungan TMA tinggi, 

hal ini yang mengakibatkan perlakuan A dengan ampas tahu 100 gr dan 

daging ikan tuna 100 gr berakibat amis, namun perlakuan A masih disukai 

oleh panelis 

 

 



2. Warna 

Nilai rata-rata warna nugget berkisar 2,0 sampai dengan 3,2. Rata-rata 

nilai penerimaan yang tertinggi terdapat pada perlakuan B dengan 

perbandingan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr yaitu 3,2 

Perbedaan jumlah perbandingan bahan dari ampas tahu dan daging 

ikan tuna pada masing-masing perlakuan menyebabkan perbedaan warna 

pada nugget ampas tahu dan daging ikan tuna yang dihasilkan.  

Selain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat 

digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan, baik tidaknya cara 

pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna 

yang seragam atau merata.
30 

Penilaian kesukaan panelis didapatkan rata-rata nilai tertinggi pada 

perlakuan B dengan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr. 

Perbedaan jumlah ampas tahu dan daging ikan tuna pada masing-masing 

perlakuan menyebabkan perbedaan warna pada nugget yang dihasilkan. 

Rata-rata terendah terhadap warna pada nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna pada perlakuan A dengan perbandingan 

ampas tahu 100 gr dan daging ikan tuna 100 gr yaitu 2.06, hal ini diduga 

disebabkan adanya dua pigmen myoglobin dan hemoglobin, kedua pigmen 

mengandung globin sebagai protein gugus heme terdiri atas cincin porfirin 

dan atom besi. Bila daging dimasak maka panas yang diberikan akan 

mengkoagulasikan protein (globulin) sehingga heme yang terdapat pada 

molekul terbuka terhadap serangan oksigen dan oksidasi daging merah 

berubah menjadi hemin. Kromoprotein (myoglobin dan hemoglobin ) 



sering menimbulkan masalah dalam pengolahan yaitu terjadinya 

perubahan warna yang lebih gelap dan tidak disukai saat pengolahan 

(pengukusan dan penggorengan). 
25 

Pada nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna, semakin 

banyak perbandingan ikan tuna, warna nugget yang dihasilkan semakin 

gelap sehingga kurang disukai panelis. 

3. Aroma 

Aroma merupakan bau yang dikeluarkan oleh makanan. Aroma yang 

disebarkan oleh makanan merupakan daya tarik yang sangat kuat dan 

mampu merangsang indra penciuman sehingga membangkitkan selera 

makan. 

Nilai rata-rata tertinggi tingkat kesukaan panelis terhadap aroma 

nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna adalah perlakuan B 

dengan perbandingan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr yaitu 

3,4. Nilai rata-rata terendah terhadap nugget ampas tahu suplementasi 

daging ikan tuna perlakuan A, dan perlakuan D dengan perbandingan ampas 

tahu dan daging ikan tuna pada perlakuan A (100 gr : 100 gr) dan perlakuan 

D (125 gr : 75 gr). 

Aroma pada nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna 

pada perlakuan A dipengaruhi oleh trimetilamin pada daging ikan tuna 

yang menyebabkan bau amis,
32 

Perbandingan yang sama antara ampas 

tahu dan daging ikan tuna belum dapat menghilangkan amis yang ada pada 

daging ikan sehingga perlakuan A memiliki nilai rata-rata rendah namun 

masih kategori disukai panelis. 



Perlakuan C, dan D di pengaruhi oleh bau langu pada ampas tahu 

karena Aktivitas enzim lipoksigenase yang secara alami terdapat dalam 

kacang – kacangan,
31

 semakin banyak ampas tahu semakin langu bau 

ampas tahu sehingga nilai hasil uji organoleptik cendrung semakin rendah 

meskipun perlakuan C, dan perlakuan D masih kategori disukai oleh 

panelis 

4. Tekstur 

Tekstur merupakan komponen yang turut menentukan cita rasa 

makanan, karena indera perasa dipengaruhi oleh tekstur atau konsistensi 

makanan. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

tektur bahan dapat mengubah rasa yang timbul, karena dapat 

mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan.
33

 

Berdasarkan nilai rata-rata kesukaan panelis tertinggi pada tekstur 

pada perlakuan B dengan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr 

yaitu 3,2. Pada perlakuan B tersebut tekstur nugget tidak terlalu lembek, 

semakin banyak ampas tahu tekstur nugget semakin lembek sehingga tidak 

disukai oleh panelis, hal ini disebabkan karna pada ampas tahu 

mengandung air yang cukup banyak  jadi semakin banyak pemberian 

ampas tahu tekstur nugget menjadi semakin lembek.
 

Pada nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna semakin 

banyak ampas tahu yang diberikan tekstur terhadap nugget semakin 

kurang disukai, ampas tahu yang mengandung banyak air membuat tekstur 

pada nugget perlakuan C dan D kurang disukai oleh panelis. Namun dari 



hasil uji organoleptik menunjukan tidak ada perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tekstur nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna. 

Perlakuan A memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu 2,8, karena 

tekstur nugget perlakuan A lebih padat. Tekstur nugget perlakuan A yang 

padat karena serat daging tuna yang khas yaitu berserat agak kasar 

dibandingkan dengan serat daging ikan lainnya, perlakuan A adalah 

perlakuan yang perbandingan ikan tuna terbanyak dan menjadikan tekstur 

yang padat  sehingga kurang disukai panelis.  

5. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik adalah salah satu perlakuan dari beberapa perlakuan 

yang memiliki rata-rata tertinggi terhadap aroma, rasa, tekstur dan warna. 

Rata-rata penerimaan terhadap nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna berdasarkan uji organoleptik  berdasarkan tabel 9  diketahui bahwa 

perlakuan terbaik adalah perlakuan B dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,3. 

Dapat disimpulkan bahwa daging ikan tuna yang digunakan 

mempengaruhi rasa, warna, aroma, tekstur yang dihasilkan. Jika daging ikan 

tuna semakin banyak maka mempengaruhi terhadap rasa nugget yaitu rasa 

amis yang ada pada ikan,
33 

dan apabila ampas tahu semakin banyak maka 

mempengaruhi terhadap rasa dan tekstur nugget, rasa dipengaruhi oleh 

langu ampas tahu yang berasal dari kacang-kangan dan tekstur dipengaruhi 

oleh kandungan air pada ampas tahu yang menjadikan tekstur nugget 

menjadi lembek. 

 

 



6. Kadar Protein 

Protein merupakan zat makanan yang amat penting bagi tubuh, karena 

disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, juga berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur. Kadar protein dalam bahan makanan 

merupakan pertimbangan tersendiri bagi orang yang mengkonsumsi 

makanan.
31

 

Kadar protein pada ampas tahu 17,4 gr/ 100 gr ampas tahu,
24

 dan 

kadar protein daging ikan tuna 26,2 gr/ 100 gr daging ikan tuna.
27

 pada 

penelitian ini nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna adalah 

perlakuan B dengan ampas tahu 125 gr dan daging ikan tuna 75 gr 

didapatkan kadar protein nugget 14,56%.  

Nugeet ampas tahu dan suplementasi daging ikan tuna yang dihasilkan 

sudah memenuhi nilai gizi yang diharapkan, yaitu 1 potong nugget 

mengandung 2,1 gr protein, dan 2 potong nugget pada saran penyajian sudah 

memenuhi nilai gizi anak. Menurut Depkes RI (1991) jumlah energi dan protein 

yang diharapkan dapat disumbangkan terhadap kebutuhan gizi anak sekitar 10-

15%, jadi untuk energi sekitar 200-300 kkal, dan protein sekitar 3-5 gram.5
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa nugget ampas tahu suplementasi 

daging ikan tuna perlakuan A (100 gr: 100 gr) yaitu 3,0, perlakuan B (125 

gr: 75 gr)  yaitu 3,5, perlakuan C (150 gr : 50 gr) yaitu 2,8 gr, perlakuan D 

(175 gr : 25 gr) yaitu 2,7. 

2. Rata-rata kesukaan panelis terhadap warna nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna perlakuan A (100 gr: 100 gr) yaitu 2,0, 

perlakuan B (125 gr: 75 gr)  yaitu 3,2, perlakuan C (150 gr : 50 gr) yaitu 

3,0 gr, perlakuan D (175 gr : 25 gr) yaitu 3,1. 

3. Rata-rata kesukaan panelis terhadap Aroma nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna perlakuan A (100 gr: 100 gr) yaitu 3,0, 

perlakuan B (125 gr: 75 gr)  yaitu 3,4, perlakuan C (150 gr : 50 gr) yaitu 

3,1 gr, perlakuan D (175 gr : 25 gr) yaitu 3,0. 

4. Rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur nugget ampas tahu 

suplementasi daging ikan tuna perlakuan A (100 gr: 100 gr) yaitu 2,8, 

perlakuan B (125 gr: 75 gr)  yaitu 3,2, perlakuan C (150 gr : 50 gr) yaitu 

3,1 gr, perlakuan D (175 gr : 25 gr) yaitu 3,0. 

5. Perlakuan terbaik dari nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna 

terhadap rasa, warna, aroma, tekstur yaitu perlakuan B dengan ampas tahu 

125 gr dan daging ikan tuna 75 gr. 

6. Hasil analisa Protein dari nugget ampas tahu suplementasi daging ikan 

tuna terbaik untuk perlakuan B dengan ampas tahu 125 gr dan ikan tuna 

75 gr adalah 14,56%. 



B. Saran 

Kepada para penjual makanan jajanan nugget dalam pembuatan nugget 

sebaiknya lebih mendominakan protein dibandingkan karbohidrat salah satu 

contohnya dengan menggunakan bahan ampas tahu dan daging ikan tuna. 

Dalam pembuatan nugget ampas tahu suplementasi daging ikan tuna sebaiknya 

melakukan sesuai dengan perlakuan B dengan ampas tahu 125 gr dan daging 

ikan tuna 75 gr karena perlakuan ini mempunyai rasa, warna, aroma dan tekstur 

yang lebih disukai oleh panelis. 

 

 

 



Lampiran C 

 Bagan Alir Pembuatan Nugget Ikan 

BAHAN 

Tepung terigu  

15% dari daging 

ikan 

Daging ikan 

 

 

Bumbu digiling 

halus:Bawang 

putih(0,2%),Merica 

(0,08%),Garam 0,02% 

Dikukus suhu 100
o 
c  

selama 30 menit 

 

Pendinginan suhu ruang 15 menit 

Petong Pj:8Cm,L:1,5Cm,T:1,5Cm 

Briding + tepung panir 

Digoreng  

Anonimous 2007 

Dihaluskan 

Serpihan es 

Dicampur 

Briding 

tp.terigu+Tp 

maizena  (1:1), 

cmc 0,5 % 



Lampiran D 

Bagan Alir Pembuatan Nugget Suplementasi 

BAHAN 

Tahap Persiapan 

Dicampurkan 

Didinginkan pada suhu ruang 

selama 15 menit 

Digoreng  

Anonimous (Modifikasi) 

Dihaluskan 

Serpihan es 

Dikukus suhu 100
o 
c  

selama 30 menit 

 

Petong Pj:8Cm,L:1,5Cm,T:1,5Cm 

Briding + tepung panir 

Briding 

tp.terigu+Tp 

maizena  (1:1), 

cmc 0,5 % 

Tepung terigu  

15% dari daging 

ikan 

Bumbu digiling 

halus:Bawang 

putih(0,2%),Merica 

(0,08%),Garam 0,02% 

Daging ikan tuna 

100gr; 75 gr ; 50 

gr; 25 gr. 

Ampas tahu 

100 gr; 125 gr; 

150 gr; 175gr 



Lampiran A 

FORMULIR UJI ORGANOLEPTIK 

No. panelis :     Tanggal : 

Nama panelis :     nama produk : 

Petunjuk : 

 Dihadapan saudara disajikan 4 sampel produk nugget, tiap-tiap sampel 

diberi kode. Ciciplah dan berikan penilaian saudara terhadap warna, aroma, 

tekstur dan rasa. Sebelum pindah ke sampel berikutnya saudara diminta untuk 

berkumur-kumur terlebih dahulu 

Kriteria            skala 

Sangat Suka sekali    5 

Sangat suka     4 

Suka      3 

Kurang suka     2 

Tidak suka     1 

 Tulislah hasil tanggapan anda pada kolam yang telah disediakan kode 

sample: 

Kode 

Sample 

Uji Organoleptik 

Aroma Rasa Tekstur Warna 

112     

213     

313     

414     

Komentar :…......................................................................................................... 



Lampiran E (Perencanaan Biaya) 

1. Biaya Pembelian Bahan Nugget 

a. Penelitian pendahuluan  

No Bahan Makanan Berat 

(gr) 

Harga 

satuan(Rp) 

Harga 

Sebenarnya 

1. Ampas tahu  300      500/kg        300 

2. Ikan tuna  200 26.000/kg     5.200 

3. Terigu adonan 120   8.000/kg      1.000 

4. Terigu breading 150   8.000/kg        600 

5. Maizena  150  15.000/kg     2.250 

6. CMC 10 30.000/kg       300 

7. Tepung panir 250   8.000/kg    2.000 

8. Bawang putih 60   2.000/bh      300 

9. Merica  20   1.000/bgks      100 

10. Garam 20   2.000/bks      100 

11. Minyak Goreng 250 10.000/kg   2.500 

Jumlah 14.650 

Menghasilkan 70 potong @209 ,28 

 

b. Penelitian 4 perlakuan dan 2 kali Pengulangan 

No Bahan Makanan Berat 

(gr) 

Harga 

satuan(Rp) 

Harga 

Sebenarnya 

1. Ampas tahu  2200      500/kg       2.600 



2. Ikan tuna  1kg 26.000/kg     26.000 

3. Terigu adonan 480   8.000/kg       3.800 

4. Terigu breading 500   8.000/kg      4.000 

5. Maizena  500 15.000/kg      7.500 

6. CMC 40 30.000/kg      1.200 

7. Tepung panir 500   8.000/kg     4.000 

8. Bawang putih 120   2.000/bh     2.000 

9. Merica  80   1.000/bgks     1.000 

10. Garam 80   2.000/bks     1.000 

11. Minyak Goreng 1kg 10.000/kg   10.000 

Jumlah 63,100,00 

2. Rekapan Rencana Anggaran Penelitian 

NO NAMA KEGIATAN/ BAHAN JUMLAH 

1 Pembelian bahan-bahan pembuatan nugget ampas 

tahu dan daging ikan tuna 

Rp  100.000,00 

2 Pembelian air minum untuk panelis Rp   18.000,00 

3 Fotocopy formulis uji organoleptik Rp   10.000,00 

3 Transportasi Rp   30.000,00 

4 Fotocopy buku sumber dan bahan materi Rp   90.000,00 

5 Biaya penelitian kadar protein Rp   75.000,00 

6 Print dan fotocopy Proposal Rp   50.000,00 

7 Biaya Analisa Protein Rp.  55.000,00 

8 Print dan fotocopy KTI Rp  200.000,00 

9 Jilid KTI @Rp. 25.000*4 Rp  100.000,00 

10 Biaya tak terduga Rp  100.000,00 

TOTAL RP  773.000,00 
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Uji Organoleptik Panelis Terhadap Rasa 

 

Panelis 

Perlakuan 

Yi ∑ Y
2
i (Yi)

2
 A B C D 

1 4 4 3 2 13 45 169 

2 3 4 4 4 15 57 225 

3 4 3 2 4 13 45 169 

4 3,5 4,5 5 4 17 73,5 289 

5 2 5 1,5 1 9,5 32,25 90,25 

6 2 4 3 1 10 30 100 

7 4 3 2 2 11 33 121 

8 2 2,5 3 3 10,5 28,25 110,25 

9 2 3 3 3 11 31 121 

10 3 3 1,5 2 9,5 24,25 90,25 

11 2 3 2 3 10 26 100 

12 2 4 2 3 11 33 121 

13 2 2 3 2,5 9,5 23,25 90,25 

14 3 2,5 2 2 9,5 23,25 90,25 

15 1 3 3 2,5 9,5 25,25 90,25 

16 4 3 3 4 14 50 196 

17 5 3 3 5 16 68 256 

18 2 5 4 3 14 54 196 

19 3,5 3,5 1 2 10 29,5 100 

20 3 4 5 2 14 54 196 

21 3 5 5 2 15 63 225 

22 3,5 5 2 2 12,5 45,25 156,25 

23 4 4 3 2 13 45 169 

24 3 2 1 3 9 23 81 

25 3 2 3 4 12 38 144 

Yi 73,5 87 70 68 298,5   3695,7 

∑ Y
2
i 237,7 325 227,5 209,5   999,7   

(Yi)
2
 5402,2 7569 4900 4624 22495,2 

 
Rata-

rata 3,0 3,5 2,8 2,7 

  

Faktor Koreksi (FK) =   

 =   

 =  

 = 891 



Jumlah Kuadrat Total (JKT) = total jumlah kuadrat – FK 

  = 999,7 – 891 

  = 108,7 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  – FK 

 =  – 891 

 = 899,9 – 891 

 = 8,9 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  – FK  

 =  – 891 

 = 923,9 – 891 

 = 32,9 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

  = 108,7 – 8,9 – 32,9 

 = 66,9 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  

  =  

  = 2,9 

Kuadrat Tengah Kelompok (KTK) =  

  =  

  = 1,4 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) =  

 =  

 =  

 = 0,9 



F Hitung =  

 =  

 = 3,1 

 

Daftar Sidik Ragam 

Sumber Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan 3 8,9 2,9 3,1 2,76 

Kelompok 24 32,9 1,4   

Galat 72 66,9 0,9   

Total  99 108,7    

 Dari hasil sidik ragam, diketahui bahwa F Hitung  > F Tabel .  

 

a. Sy = =  = 0,03 

b. Range tingkat 5% dengan derajat bebas galat 72 (60) 

Nilai 2 3 4 

Tabel Duncan 2,83 2,98 3,08 

JNT 0,08 0,08 0,09 

 

JNT rata-rata  D C A B 

 2, 7        2,8       3,0      3,5 

D – C = 2,7 – 2,8 =0,1 > 0,08=Berbeda nyataD≠C 

D – A=2,7 – 3, 0 =0,3 >  0,08= Berbeda nyata D≠A 

D - B =2,7 – 3,5 = 0,8  > 0,09= Berbeda nyata D≠B 

C – A =2,8 – 3,0 =0,2  > 0,08= Berbeda nyata C≠A 

C – B =2,8 – 3,5 =0,7  > 0,08= Berbeda nyata C≠B 

A – B =3,0 – 3,5 =0,5 > 0,08= Berbeda nyata A≠B 



Uji Organoleptik Panelis Terhadap Warna 

 

Panelis 

Perlakuan 

Yi ∑ Y
2
i (Yi)

2
 A B C D 

1 3 4 2,5 3 12,5 40,25 156,25 

3 3 3,5 3,5 4 14 49,5 196 

4 1 3 3 3 10 28 100 

5 1,5 3 3,5 4 12 39,5 144 

6 2 3 4 4 13 45 169 

7 2 3 3 4 12 38 144 

8 2 3 3 3 11 31 121 

9 2 3 2 3 10 26 100 

10 2 3,5 1 3,5 10 29,5 100 

11 2 3 3 3 11 31 121 

13 2 4 2 3,5 11,5 36,25 132,25 

14 2 3 3,5 4 12,5 41,25 156,25 

15 1 3 3 3 10 28 100 

16 2 4 5 5 16 70 256 

17 3 3,5 3,5 5 15 58,5 225 

18 4,5 3 2 4 13,5 49,25 182,25 

19 2 3 4 3,5 12,5 41,25 156,25 

20 3 5 5 2 15 63 225 

21 3 4,5 4,5 2 14 53,5 196 

22 2 4 3 3 12 38 144 

23 2 4 3 3,5 12,5 41,25 156,25 

24 3 3,5 3 3 12,5 39,25 156,25 

25 1,5 3 2,5 1 8 18,5 64 

Yi 51,5 79,5 72,5 77 280,5   3500,7 

∑ Y
2
i 128,7 282,2 248,7 276   936,75 

(Yi)
2
 

2652,2 6320,2 5256,2 5929 20.158 

Rata-

rata 2,0 3,2 3 3,1 

 

Faktor Koreksi (FK) =   

 =   

 =  

 = 784 



Jumlah Kuadrat Total (JKT) = total jumlah kuadrat – FK 

  =936,7  – 784 

  = 152,7 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  – FK 

 =  -784 

 =806,3–784 

 = 22,3 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  – FK  

 =  – 784 

 = 875,1 –784 

 = 91,1 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

 = 152,7 – 22,3 – 91,1 

 =39,3 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  

  =  

  = 7,4 

Kuadrat Tengah Kelompok (KTK) =  

  =  

  = 3,7 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) =  

 =  

 =  

 = 0,5 



F Hitung =  

 =  

 = 14,8 

 

Daftar Sidik Ragam 

Sumber Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan 3 22,3 7,4 14,8 2,76 

Kelompok 24 91,1 3,7   

Galat 72 39,3 0,5   

Total  99 152,7    

 Dari hasil sidik ragam, diketahui bahwa F Hitung > F Tabel, maka terdapat 

perbedaan  nyata terhadap rasa nugget 

 

UJI DNMRT 

a. Sy = =  = 0,02 

b. Range tingkat 5% dengan derajat bebas galat 72 (60) 

Nilai 2 3 4 

Tabel Duncan 2,83 2,98 3,08 

JNT 0,05 0,05 0,06 

 

JNT rata-rata  A C D B 

   2,0       3,0        3,1       3,2 

 

A –C =2,0  - 3,0  = 0,1 > 0,05= Berbeda nyata  A≠C 

 A - D =2,0 – 3,1 = 1,1 > 0,05=Berbeda nyata  A ≠ C 

A – B =2,0 - 3,2  = 1,2 > 0,06=Berbeda nyata  A ≠ B 

C – D = 3,0 – 3,1 = 0,1 > 0,05 = Berbeda nyata  C ≠ D 

C – B =3,0– 3,2 = 0,2  > 0,05 = Berbeda nyata  C ≠ B 

D – B =3,1 – 3,2 =0,1 > 0,05 = Berbeda nyata  D ≠ E 

 

 



Uji Organoleptik Panelis Terhadap Aroma 

Panelis 

Perlakuan 

Yi ∑ Y
2
i (Yi)

2
 A B C D 

1 3 4 3 3 13 43 169 

2 3 4 3 3 13 43 169 

3 3,5 3 3,5 4 14 49,5 196 

4 4 3,5 4 4 15,5 60,25 240,25 

5 2,5 4 1 1,5 9 25,5 81 

6 3 4,5 4 3 14,5 54,25 210,25 

7 3 3 2,5 2 10,5 28,25 110,25 

8 2 3 4 4 13 45 169 

9 3 3,5 3 3,5 13 42,5 169 

10 2 3 2 4 11 33 121 

11 2 3 3 2 10 26 100 

12 3 3 2 2 10 26 100 

13 2 3,5 3 3 11,5 34,25 132,25 

14 3 3 3 3 12 36 144 

15 2 3 3 3,5 11,5 34,25 132,25 

16 3,5 3,5 5 4 16 65,5 256 

17 4 4 3 5 16 66 256 

18 2,5 4 5 3 14,5 56,25 210,25 

19 3 3 2 2 10 26 100 

20 3 4 5 2 14 54 196 

21 3 4 4,5 2 13,5 49,25 182,25 

22 3 5 2 3,5 13,5 50,25 182,25 

23 5 4 2 3 14 54 196 

24 3 1,5 2 3 9,5 24,25 90,25 

25 2 1 2,5 3 8,5 20,25 72,25 

Yi 73 85 77 76 311   3984,5 

∑ Y
2
i 226 306,5 265 249   1046,5 

 
(Yi)

2
 5329 7225 5929 5776 24259 

  
Rata-

rata 3 3,4 3,1 3,0    

    

Faktor Koreksi (FK) =   

 =   

 =  

 = 967,2 



Jumlah Kuadrat Total (JKT) = total jumlah kuadrat – FK 

  = 1046,5 – 967,2 

  = 79,3 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  – FK 

 =  – 967,2 

 = 970,3 – 967,2 

 = 3,1 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  – FK  

 =  – 967,21 

 = 996,1 – 967,2 

 = 28,9 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

  =79,3– 3,1 – 28,9 

 = 47 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  

  =  

  = 1 

Kuadrat Tengah Kelompok (KTK) =  

  =  

  = 1,2 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) =  

 =  

 =  

 = 0,6 



F Hitung =  

 =  

 = 1,6 

 

Daftar Sidik Ragam 

Sumber Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan 3 3,1 1 1,6 2,76 

Kelompok 24 28,9 1,2   

Galat 72 47,2 0,6   

Total  99 72,2    

 Dari hasil sidik ragam, diketahui bahwa F Hitung  < F Tabel 



Uji Organoleptik Panelis Terhadap Tekstur 

 

Panelis 

Perlakuan 

Yi ∑ Y
2
i (Yi)

2
 A B C D 

1 3 4 3 3 13 43 169 

2 2 3 3 3 11 31 121 

3 4 4 3 2,5 13,5 47,25 182,25 

4 3,5 3,5 4 3 14 49,5 196 

5 1 3 4 1 9 27 81 

6 2 3 3 4 12 38 144 

7 2 3 2 3,5 10,5 29,25 110,25 

8 3 3 2,5 3 11,5 33,25 132,25 

9 2 3 4 3 12 38 144 

10 1,5 3 2 4 10,5 31,25 110,25 

11 3 3 3 2 11 31 121 

12 3 2,5 2,5 2 10 25,5 100 

13 3 3 3 2,5 11,5 33,25 132,25 

14 2,5 3 2,5 4 12 37,5 144 

15 3 3 3 4 13 43 169 

16 2 3 2 2 9 21 81 

17 5 3,5 4 3 15,5 62,25 240,25 

18 3,5 3 4 5 15,5 62,25 240,25 

19 3 4 2 3 12 38 144 

20 3 4 5 1,5 13,5 52,25 182,25 

21 3 5 4,5 2 14,5 58,25 210,25 

22 4 2 5 3 14 54 196 

23 3 1,5 1 3 8,5 21,25 72,25 

24 3 3 3 3 12 36 144 

25 1,5 4 4,5 5 15 63,5 225 

Yi 69,5 80 79,5 75 304   3791,5 

∑ Y
2
i 212,2 268 278,2 248   1006,5 

(Yi)
2
 4830,2 6400 6320,2 5625 23.176 

Rata-

rata 2,8 3,2 3,1 3,0 

 

Faktor Koreksi (FK) =   

 =   



 =  

 = 924,1 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = total jumlah kuadrat – FK 

  = 1006,5 – 924,1 

  = 82,3 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  – FK 

 =  – 924,1 

 = 927 – 924,1 

 = 2,9 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  – FK  

 =  – 924,1 

 = 947,7 – 924,1 

 = 23,6 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

 = 82,3 – 2,9 – 23,6 

 = 55,8 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  

  =  

  = 0,9 

Kuadrat Tengah Kelompok (KTK) =  

  =  

  = 0,9 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) =  

 =  



 =  

 = 0,8 

F Hitung =  

 =  

 = 1,1 

 

Daftar Sidik Ragam 

Sumber Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan 3 2,9 0,9 1,1 2,76 

Kelompok 24 23,6 0,9   

Galat 72 55,8 0,8   

Total  99 82,3    

 Dari hasil sidik ragam, diketahui bahwa F Hitung < F Tabel 


