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ABSTRACT 

The aimed of this research was determine the optimal proportion of  brown rice bran flour and taro flour 
to nutrition (moisture, ash, fat, protein, carbohydrate by difference) and sensory (texture, aroma, flavor) of local 
chicken nuggets. The research used a Completely Randomized Design (CRD) with single factor was the 
proportion of brown rice bran flour and taro flour comaprison of 6 treatments : H1 (40) wheat flour as control, 
H2 (15% : 20%), H3 (20% : 15%), H4 (25% : 10%), H5 (30%  : 5%) dan H6 (35% : 0%). The result of data 
from observation analyzed with analysis of variance (ANOVA) at 5% level using software Co-Stat, if there was 
difference then tested with Honestly Significant Difference (HSD) test. The result showed that the proportion of 
brown rice bran flour and taro flour had significant on moisture ash, fat, protein, carbohydrate and sensory 
properties including aroma and taste (hedonic) but not significant effect on the sensory nature of texture 
(hedonic). The results showed that in terms of nutrition and sensory, the proportion of brown rice bran flour 
15% and taro flour 20% was the best treatment with a moisture of 50.24%, fat 2.02%, protein 12.34% and 
hedonic assessment of texture, flavor and taste were not significantly different from controls with rather 
favorable criteria. 

 
Keywords : Brown rice bran, nuggets, taro. 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi terbaik pengguanaan tepung bekatul beras merah dan 
tepung talas terhadap nutrisi (kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat) dan sensoris (tekstur, aroma, rasa) 
nugget ayam lokal. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor 
tunggal yaitu proporsi tepung bekatul beras merah dan tepung talas yang terdiri atas 6 perlakuan yaitu H1 
(40%) tepung terigu sebagai kontrol, H2 (15% : 20%), H3 (20% : 15%), H4 (25% :10%), H5 (30% : 5%) dan 
H6 (35% : 0%). Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf 5% 
menggunakan software Co-Stat, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda 
Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penggunaan tepung bekatul beras merah dan 
tepung talas memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar air, kadar abu, kadar lemak, 
kadar protein, kadar karbohidrat dan sifat sensoris yang meliputi, aroma dan rasa (hedonik), namun memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata (non signifikan) terhadap sifat sensoris tekstur (hedonik). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari segi nutrisi dan sensoris, proporsi tepung bekatul beras merah 15% dan tepung talas 
20% merupakan perlakuan terbaik dengan kadar air 50,24%, kadar lemak 2,02%,  kadar protein 12,34% kecuali 
kadar abu 2,53%, dan kadar karbohidrat by difference 32,85% serta penilaian hedonik tekstur, aroma dan rasa 

tidak berbeda nyata dengan kontrol dengan kriteria agak suka. 

Kata kunci : Bekatul beras merah, nugget, talas. 
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PENDAHULUAN 

 
Pola konsumsi masyarakat telah 

mengalami perubahan seiring dengan 

berakembangnya zaman. Hal ini dapat terlihat 

dari pola konsumsi masyarakat yang lebih 

memilih makanan yang praktis, cepat tersedia 

untuk dikonsumsi dan bernilai ekonomis. 

Selain itu, di daerah perkotaan makanan siap 

saji lebih diminati oleh konsumen. Hal ini 

terjadi karena beberapa faktor seperti gaya 

hidup, perkembangan teknologi, meningkatnya 

pendapatan, sibuk bekerja atau banyaknya 

wanita yang bekerja di luar rumah. Makanan 

siap saji adalah makanan yang disajikan dalam 

waktu singkat dan dapat dikonsumsi secara 

cepat. Selain itu makanan tesebut harus begizi 

dan aman bagi kesehatan. Salah satu 

makanan siap saji yang disukai oleh masyakat 

adalah nugget. Nugget adalah suatu bentuk 

olahan daging tanpa kulit dan tulang yang 

digiling, lalu diberi bumbu, dicampur dengan 

bahan pengikat kemudian dicetak menjadi 

bentuk tertentu dan dilumuri dengan tepung 

roti (coating) kemudian digoreng. 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 (Yuanita dan Silitonga, 2014).  

Nugget ayam adalah jenis produk 

makanan yang berbahan baku daging ayam. 

Daging ayam memiliki kandungan lemak yang 

mendekati 20% menurut mutu nugget ayam 

berdasarkan SNI. Daging ayam merupakan 

bahan yang sering digunakan dalam 

pembuatan nugget atau yang lebih dikenal 

dengan chicken nugget. Menurut Direktorat 

Gizi, Departemen Kesehatan (2010) daging 

ayam memiliki kandungan protein sebesar 

18,20 g, lemak sebesar 25 g, serta memiliki 

kalori sebesar 404 Kkal per 100 g daging 

ayam.  

Produk yang berasal dari bahan 

hewani biasanya mengandung lemak yang 

tinggi dan rendah serat disamping tinggi 

protein. Nugget ayam biasanya terbuat dari 

ayam boiler yang diolah dengan menggiling 

daging ayam dan dicampur dengan bumbu-

bumbu dan tepung kemudian dicetak (Hintono 

dkk. 2011). Salah satu alternatif yang 

digunakan adalah dengan membuat nugget 

dari bahan baku ayam lokal. Ayam lokal 

merupakan salah satu hewan asli Indonesia 

yang sangat popular. Dilihat dari kandungan 

lemaknya (9 g) lebih rendah dibandingkan 

dengan kandungan lemak ayam broiler 

(14,7g), protein ayam lokal (37,9 g) dan ayam 

broiler (37 g), energi ayam lokal (249 kkal) 

dan ayam broiler (295 kkal). Karakteistik dan 

nilai gizi dari makanan siap saji seperti nugget 

diengauhi oleh kandungan kimia bahan baku. 

Pengolahan ayam lokal sebagai nugget perlu 

ditambahkan bahan lain seperti tepung 

bekatul beras merah untuk meningkatkan 

kandungan gizi pada pangan tersebut 

khususnya serat pada nugget ayam lokal. 

Bekatul merupakan hasil samping dari 

proses penggilingan padi. Tepung bekatul 

mempunyai kandungan nutrisi yang beragam 

di antaranya yaitu mengandung karbohidrat, 

berkisar antara 67,58-72-74 %, protein 

sebesar 13,11-17,19 %, lemak sebesar 2,52-

5,05 % (Wulandari dan Handarsari, 2010). 

Menurut Iriyani (2011), tepung bekatul beras 

merah mengandung serat yaitu 21,44%/100 g 

bahan. Tepung bekatul beras merah 

merupakan sumber protein, serat, dan vitamin 

E. Selain itu minyak bekatul beras merah 

mengandung asam lemak bebas, seperti 

tokoferol tokotrienol yang dapat menurunkan 

kolesterol. Faktor yang mempengaruhi 

karakteristik dari produk nugget adalah bahan 

pengisi dan bahan pengikat. Bahan pengisi 

dan pengikat dibedakan berdasarkan kadar 

protein dan kadar karbohidratnya. Bahan 

pengisi mengandung karbohidrat yang tinggi. 

Sedangkan bahan pengikat  mengandung 

kadar protein yang tinggi (Khotimah dan 

Hartatie, 2013). Bahan pengikat adalah bahan 

yang mampu mengikat air tetapi mempunyai 

pengaruh yang kecil terhadap emulsifikasi, 

sedangkan bahan pengisi adalah bahan bukan 

daging yang dapat meningkatkan daya ikat air 

daging dan emulsifikasi lemak (Soeparno, 

2005). 

Bahan pengisi yang ditambahkan 

dalam pembuatan nugget adalah tepung talas. 

Kandungan pati yang tinggi pada talas yaitu 
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sekitar 70-80%, berpotensi menjadikannya 

sebagai bahan baku tepung-tepungan. Tepung 

talas juga mengandung komponen 

polisakarida yang berbentuk gum, yaitu 

glukomanan. Glukomanan merupakan suatu 

bahan yang memiliki sifat kelarutan yang 

tinggi dalam air, dapat menyerap air dan 

membentuk gel (Chairul dkk. 2006). Tepung 

talas berdaya awet tinggi karena mengandung 

kadar air yang rendah, selain itu tepung talas 

memiliki granula yang berukuran kecil dan 

mudah dicerna dalam usus. Menurut Tamam 

dkk. (2014), tepung talas mengandung 

karbohidrat dan protein yang tinggi serta serat 

yang tinggi sekitar 5,3 g/100 g bahan. 

Hasil penelitian Rachmawan dkk. 

(2013), tentang penggunaan tepung talas 

bogor tehadap sifat fisik dan akseptabilitas 

nugget ayam petelur afkir, menunjukkan 

bahwa, tepung talas dapat digunakan sebagai 

filer dalam pembuatan nugget ayam petelur 

sebanyak 15%. Hasil penelitian Agustine 

(2010), menunjukkan bahwa semakin tinggi 

substitusi tepung bekatul terhadap chicken 

nugget maka akan meningkatkan nilai gizinya. 

Chicken nugget dengan konsentrasi tepung 

bekatul sebanyak 20% dapat diterima oleh 

panelis dari parameter wama, rasa, aroma dan 

tekstur. Sedangkan hasil penelitian Yuyun 

(2017), menunjukkan bahwa proporsi tepung 

bekatul 5% dan tepung porang 0,5% 

memberikan hasil yang dapat diterima baik 

dari segi organoleptiknya maupun kandungan 

nutrisi nugget jamur tiram. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

pembuatan produk pangan berupa nugget 

menggunakan sumber bahan pangan bekatul 

beras merah dan tepung talas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh tepung 

bekatul beras merah dan tepung talas 

terhadap nuttrisi dan sensoris nugget ayam 

lokal  

BAHAN DAN METODE 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian antara lain  daging ayam lokal yang 

diperoleh dari Desa Lingsar, bekatul beras 

merah yang diperoleh dari tempat 

penggilingan beras merah di Desa Sembalun, 

umbi talas yang diperoleh dari daerah Lingsar, 

bumbu-bumbu (bawang putih, garam merk 

kapal, gula merk gulaku dan merica), telur 

ayam ras, tepung roti, minyak goreng. Bahan 

kimia yang digunakan untuk analisis adalah 

CuSO4, K2SO4, NaOH, H3BO3, H2SO4. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain yang, dandang, 

wajan, ayakan, meat greader, kompor merek 

Rinai timbangan digital merek KERN, loyang, 

blender merek Phillips, Sedangkan alat-alat 

yang untuk analisis antara lain timbangan 

analitik merek MARK-M5-ION, cawan porselen, 

desikator, oven kadar air merek Memmert, 

oven kadar abu (tanur) merek Fumace, labu 

kjedahl, destilator, erlenmeyer, alat titrasi, 

kertas saring, alat ekstraksi soxhlet, gelas ukur 

dan pipet. 

Metode 

Pembuatan Tepung Bekatul 

Proses pembuatan tepung bekatul  

mengikuti Yuyun (2017) yang telah 

dimodifikasi dengan tahapan sebagai berikut: 

bekatul beras merah yang telah disiapkan 

disortasi dengan menggunakan ayakan biasa 

untuk memisahkan bekatul dari sekam, menir, 

dan kerikil, lalu dikeringkan dengan 

menggunakan oven selama 15 menit pada 

suhu 100oC. setelah itu, diayak menggunakan 

ayakan 80 mesh sehingga diperoleh tepung 

bekatul. 

Pembuatan Tepung Talas 

Proses pembuatan tepung talas 

mengikuti Koswara (2013) yang telah 

dimodifikasi dengan tahapan sebagai berikut: 

talas segar yang telah disipkan terlebih dahulu 

dilakukan proses sortasi, lalu di kupas dan 

dicuci dengan air mengalir, lalu diiris dengan 

ketebalan 2±3 mm. setelah itu dilakukan 

pengeringan pada suhu 50-60ºC selama 24 

jam, lalu di giling kemudian diayak dengan 

menggunakan ayakan 80 mesh sehingga 

diperoleh tepung talas. 
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Penggilingan Daging Ayam 

Proses penggilingan daging ayam 

mengikuti Wulandari (2016) yang telah 

dimodifikasi dengan tahapan sebagai berikut: 

Daging ayam yang telah disiapkan disortasi 

dengan memisahkan tulang dan kulitnya, lalu 

didicuci dengan menggunakan air bersih 

kemudian digiling dengan menggunakan meat 

greader sehingga diperoleh daging giling. 

Pembuatan Nugget 

Proses pembuatan Nugget mengikuti 

Agustine (2010) yang telah dimodifikasi 

dengan tahapan sebagai berikut: campuran 

tepung bekatul, tepung talas dan daging ayam 

sesuai dengan rasio perlakuan dan 

ditambahkan tepung terigu 5 g, gula halus 2 

g, kaldu bubuk 1 g, garam, 1,2 g, bawang 

putih 1,8 g, merica bubuk 1,8 g dan telur 

ayam 4 g. Adonan kemudian dikukus selama 

30 menit pada suhu 1000C, kemudian dicetak 

dengan cetakan dengan ukuran 4 x 4 x 2 cm. 

lalu di lakukan pelapisan dengan tepung roti 

sebanyak 20 g dan dikemas menggunakan 

kemasan PP lalu dibekukan pada suhu -200C 

selama 12 jam. 

 

Rancangan Percobaan  

Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal proporsi tepung 

bekatul beras merah dan tepung talas dengan 

6 perlakuan yaitu : H1 (kontrol), H2 (15% : 

20%), H3 (20% : 15%), H4 (25% : 10%), H5 

(30% : 5%), H6 (35% : 0%) Parameter yang 

diamati meliputi parameter nutrisi yaitu kadar 

air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein 

(Sudarmadji, 2007), dan kadar karbohidrat by 

difference (Winarno, 1997) serta  parameter 

sensoris secara hedonik (tekstur, aroma dan 

rasa) (modifikasi Rahayu, 1998).  

Data parameter sensoris secara 

hedonik dinyatakan dalam skala numerik 

meliputi tekstur, aroma dan rasa (1= sangat 

tidak suka, 2= tidak suka, 3= agak tidak suka, 

4= netral, 5= agak suka, 6= suka, 7= sangat 

suka). 

 

Analisa Data 

Data hasil pengamatan parameter 

nutrisi dan parameter sensoris (hedonik dan 

scoring) dianalisis dengan analisis keragaman 

(ANOVA) menggunakan software Co-Stat dan 

perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut 

dengan menggunakan uji Beda nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air. Grafik rata-rata kadar air 

Nugget dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Kadar Air (%) Nugget dari 

Tepung Bekatul Beras Merah dan Tepung 

Talas 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar air Nugget berkisar 

antara 48,22% - 53,77%. Kadar air mengalami 

penurunan yang signifikan pada setiap 

perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada 

proses pembuatan nugget terdapat perlakuan 

pengukusan yang mengakibatkan interaksi pati 

dan protein dalam pembentukan matriks gel 

terganggu. Sehingga air tidak dapat lagi diikat 

secara maksimal karena ikatan hidrogen yang 

seharusnya mengikat air dipakai untuk 

interaksi pati dan protein (Purnomo, 2000). 

Selain itu, hal ini juga di pengaruhi oleh bahan 

baku yaitu tepung bekatul yang memiliki sifat 

fungsional yaitu memiliki kemampuan untuk 
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menyerap air Damayanthi dkk. (2007. 

Sehingga penggunaan tepung bekatul beras 

merah dan tepung talas pada proporsi yang 

berbeda memberikan pengaruh terhadap 

kadar air nugget. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Agustine (2010) yang menunjukkan 

bahwa setiap perlakuan penambahan tepung 

bekatul menyebabkan penurunan kadar air. 

Kadar Abu 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar abu. Grafik rata-rata kadar abu 

Nugget dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Kadar Abu (%) Nugget dari 

Tepung Bekatul Beras Merah dan Tepung 

Talas 

 

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar abu nugget berkisar 

antara 1,27% - 3,26%. Kadar abu tertinggi 

terdapat pada perlakuan H6 yaitu sebanyak 

3,26%, sedangkan kadar abu terendah 

terdapat pada perlakuan H1 yaitu sebanyak 

1,27%. Kadar abu nugget mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan 

proporsi bekatul dan penurunan proporsi 

tepung talas. Peningkatan kadar abu nugget 

disebabkan karena perbedaan kadar abu dari 

masing-masing bahan baku. Kadar abu tepung 

bekatul sebesar 6,6% Nilai kadar abu tepung 

bekatul lebih tinggi dibandingkan dengan 

kadar abu tepung terigu untuk bahan 

makanan yang disyaratkan oleh SNI 01-3751-

1995 yaitu maksimal 0,6% (b/b) (Indrasti, 

2004). 

Menurut Sudarmadji dkk (1997) dalam 

Prasetyo (2018), tingginya kadar abu pada 

suatu bahan pangan yang dihasilkan 

menunjukkan tingginya kandungan mineral 

pada bahan tersebut. Janathan (2007) 

menyatakan bahwa tepung bekatul 

mengandung mineral seperti kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), silika, kalium (K) dan fosfor. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Agustine (2010) yang menunjukkan 

bahwa kadar abu nugget ayam semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan 

proporsi tepung bekatul yaitu dari 1,9 % 

menjadi 3,1%. %. Selain itu penelitian Susanti 

(2016), menunjukkan bahwa kadar abu sosis 

meningkat dengan penambahan tepung talas 

yaitu 4,39 % menjadi 5,38%. 

Kadar Lemak 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar lemak. Grafik rata-rata kadar 

lemak nugget dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Kadar Lemak (%) Nugget 

dari Tepung Bekatul Beras Merah dan Tepung 

Talas 

Berdasarkan Gambar 4.3 

menunjukkan bahwa, rata-rata kadar lemak 

nugget berkisar antara 2,00% - 4,01%. Kadar 

lemak tertinggi terdapat pada perlakuan H6 

yaitu sebanyak 4,01%, sedangkan kadar 

lemak terendah terdapat pada perlakuan H1 

yaitu sebanyak 2,00%, kadar lemak yang 

rendah pada perlakuan H1. Kadar lemak 

nugget mengalami peningkatan seiring dengan 

penurunan proporsi tepung talas atau 
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peningkatan proporsi tepung bekatul beras 

merah. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

kadar lemak masing-masing bahan baku. 

Kadar lemak tepung bekatul yaitu 23,3% per 

100 g bahan Janathan (2007) jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar lemak tepung 

talas yaitu sekitar 2,01% per 100 g bahan 

Tinambunan (2014).  

Hasil penelitian ini didukung oleh 

Agustine (2010) yang menunjukkan hasil 

kadar lemak nugget ayam semakin meningkat  

yaitu 3,14% - 5,66%, seiring dengan 

peningkatan proporsi tepung bekatul pada 

proporsi tepung bekatul 20 g -60 g. Selain itu, 

hasil penelitian Susanti (2016) menunjukkan 

bahwa kadar lemak pada sosis meningkat 

dengan penambahan tepung talas yaitu 

13,64% menjadi 19,13%.  

Kadar Protein 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar protein. Grafik rata-rata kadar 

protein nugget dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Kadar Protein (%) Nugget 

dari Tepung Bekatul Beras Merah dan Tepung 

Talas 

 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar protein nuget berkisar 

antara 12,25% - 16,29%. Kadar protein 

tertinggi terdapat pada perlakuan H6 yaitu 

sebanyak 16,29%, sedangkan kadar protein 

terendah terdapat pada perlakuan H1 yaitu 

sebanyak 12,25%. Kadar protein nugget 

berbeda nyata pada setiap perlakuan karena 

penggunaan proporsi tepung talas yang 

semakin menurun dan proporsi tepung bekatul 

yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan kadar protein masing-

masing bahan baku. Kadar protein tepung 

talas lebih rendah yaitu, 3,9% (Tinambunan, 

2014) dibandingkan dengan kadar protein 

tepung bekatul yaitu 12,0% (Janathan, 2007). 

Hasil penelitian ini didukung oleh Agustine 

(2010) yang menunjukkan hasil bahwa kadar 

protein nugget ayam semakin meningkat 

yaitu, 15,93% - 16,32% seiring dengan 

peningkatan proporsi tepung bekatul. Selain 

itu, juga didukung dengan hasil penelitian 

Yunani (2017) yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi proporsi tepung bekatul beras 

merah maka akan meningkatkan kadar protein 

biskuit yaitu 6,05% – 9,51%. Menurut SNI 

2002 tentang nugget ayam, kadar protein 

pada nugget minimal 12% b/b, sehingga hasil 

kadar protein nugget ayam dengan perlakuan 

proporsi tepung bekatul dan tepung talas 

memenuhi standar. 

Kadar Karbohidrat by difference 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar Karbohidrat by difference. 

Grafik rata-rata kadar karbohidrat nugget 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Kadar Karbohidrat by 

difference (%) Nugget dari Tepung Bekatul 

Beras Merah dan Tepung Talas 

Berdasarkan Gambar 4.5 

menunjukkan bahwa, rata-rata kadar 

karbohidrat by difference nugget berkisar 

antara 28,20% - 33,83%. Kadar karbohidrat 
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tertinggi terdapat pada perlakuan H3 yaitu 

sebanyak 33,83%, sedangkan kadar 

karbohidrat by difference terendah terdapat 

pada perlakuan perlakuan H6 yaitu sebanyak 

28,20%. Kadar karbohidrat by difference 

nugget mengalami kenaikan sampai dengan 

perlakuan H3 namun mengalami penurunan 

dari perlakuan H4 sampai dengan perlakuan 

H6. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

kadar karbohidrat masing-masing bahan baku. 

Kadar karbohidrat tepung talas yaitu, 91,7% 

(Tinambunan 2014) dan kadar karbohidrat 

tepung bekatul yaitu 34,1% (Janathan, 2007).  

Selain perbedaan kadar karbohidrat 

pada masing-masing bahan baku, kadar 

karbohidrat nugget dipengaruhi oleh cara 

analisisnya. Kadar karbohidrat nugget pada 

penelitian ini dihitung secara by difference 

sehingga perhitungannya dipengaruhi oleh 

komponen nutrisi lain yaitu kandungan 

protein, lemak, air, dan abu. Sesuai dengan 

pendapat Fatkurahman dkk (2012) dalam 

Wulandari, (2016) yang menyatakan bahwa 

kadar karbohidrat yang dihitung secara by 

difference dipengaruhi oleh komponen nutrisi 

lain yaitu protein, lemak, air, dan abu. 

Semakin tinggi komponen nutrisi lain maka 

kadar karbohidrat semakin rendah dan 

sebaliknya apabila komponen nutrisi lain 

semakin rendah maka kadar karbohidrat 

semakin tinggi.  

Hasil penelitian ini didukung oleh 

Satyatama (2012) yang menunjukkan bahwa 

kadar karbohidrat akan meningkat dengan 

bertambahnya proporsi tepung talas yang 

digunakan yaitu dari 62,15% – 68,04%. 

Menurut SNI 2002 tentang nugget ayam, 

kadar karbohidrat pada nugget maksimal 25% 

b/b, sehingga hasil kadar karbohidrat by 

difference nugget ayam dengan perlakuan 

proporsi tepung bekatul dan tepung talas 

melebihi standar. 

Tekstur 

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap parameter teksur secara 

hedonik. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Penagruh Proporsi Tepung 

bekatul beras merah dan tepung talas 

terhadap teksturnugget ayam lokal 

 

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap tekstur nugget dengan 

metode hedonik berkisar antara 4,45 – 5.1 

yaitu berada pada tingkat netral sampai agak 

suka. Nilai kesukaan panelis yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan H1 yaitu 5,1, 

sedangkan nilai kesukaan panelis yang 

terendah terdapat pada perlakuan H5 yaitu, 

4,45. Nugget dengan proporsi tepung 

bekatul sebesar 30% dilihat dari tingkat 

kesukaan panelis yaitu netral. Hal ini 

dikarenakan tekstur nugget tersebut tergolong 

keras sehingga tingkat penerimaan panelis 

terhadap nugget tersebut berkurang. Semakin 

tinggi proporsi tepung bekatul atau 

menurunnya proporsi tepung talas yang 

digunakan menyebabkan tekstur semakin 

keras sehingga nilai kesukaan panelis semakin 

menurun. Menurut Winarno (2004) dalam 

Febrianingsih (2011), tekstur bahan pangan 

biasanya ditentukan oleh komposisi penyusun 

bahan, yaitu selulosa, pektin, protein dan 

karbohidrat. Kadar protein pada nugget 

semakin tinggi seiring dengan meningkatnya 

proporsi tepung bekatul. Protein mempunyai 

kemampuan mengikat air sehingga 

mengganggu proses pengembangan granula 

pati (Kusnandar, 2010).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Agustine (2010), yang menyatakan bahwa 
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semakin tinggi substitusi tepung bekatul 

memberikan tekstur yang keras pada nugget 

ayam. 

Aroma  

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter aroma secara hedonik. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7. Grafik Penagruh Proporsi Tepung 

bekatul beras merah dan tepung talas 

terhadap aroma nugget ayam lokal 

 

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa, 

rata-rata nilai yang diberikan oleh panelis terhadap 

aroma nugget dengan metode hedonik bekisar antara 

4,15 – 5,55 yaitu berada pada netral sampai agak 

suka. Nilai kesukaan panelis yang tertinggi terdapat 

pada perlakuan H1 yaitu 5,55 sedangkan nilai 

terendah terdapat pada perlakuan H5 yaitu 4,15. 

Penggunaan tepung bekatul sebagai pada nugget 

memberikan aroma tepung bekatul yang khas pada 

nugget, sehingga semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul, aroma yang dihasilkan sangat kuat sehingga 

mengurangi tingkat penerimaan konsumen. Aroma 

dari nugget juga dipengaruhi oleh kandungan lemak 

pada bekatul cukup tinggi sehingga mudah 

menyebabkan aroma tengik. Aroma tengik pada 

bekatul disebabkan karena kerusakan hidrolitik dan 

oksidatif pada minyak bekatul adalah penyebab 

munculnya aroma tengik (Damayanti dkk. 2007). 

Syarat suatu aroma tercium adalah ada jumlah 

komponen volatil yang berasal dari makanan yang 

dapat dihirup.  

 

Rasa  

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung bekatul beras merah dan tepung talas 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter rasa secara hedonik. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 

8. 

 
Gambar 8. Grafik Penagruh Proporsi Tepung 

bekatul beras merah dan tepung talas 

terhadap aroma nugget ayam lokal 

 

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap rasa nugget dengan metode 

hedonik bekisar antara 4– 5,7 yaitu berada 

pada tingkat netral sampai agak suka. Nilai 

kesukaan panelis yang tertinggi terdapat pada 

perlakuan H1 yaitu 5,7  sedangkan nilai 

terendah terdapat pada perlakuan H5 dan H6 

yaitu 4. Semakin tinggi proporsi tepung 

bekatul dan turunnya proporsi tepung talas 

yang digunakan menyebabkan kesukaan 

panelis semakin berkurang. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Agustine (2010) semakin 

tinggi proporsi tepung bekatul pada nugget 

maka tingkat kesukaan konsumen semakin 

rendah. Nugget dengan proporsi bekatul pada 

proporsi 20% cukup disukai konsumen. 

KESIMPULAN 

Pelakuan penggunaan tepung bekatul 

beras merah dan tepung talas pada proporsi 

berbeda berpengaruh nyata terhadap 

komponen gizi kadar air, kadar abu, kadar 

lemak, kadar protein dan kadar karbohidrat by 

difference. Sedangkan Perlakuan penggunaan 

tepung bekatul beras merah dan tepung talas 

pada proporsi berbeda berpengaruh nyata 
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terhadap parameter sensoris rasa dan aroma 

namun tidak berbeda nyata pada parameter 

tekstur menggunakan metode hedonik. Jika 

ditinjau dari parameter nutrisi, perlakuan H2 

(Tepung Bekatul Beras Merah 15% : Tepung 

Talas 20%) merupakan perlakuan terbaik 

dengan kadar air 50,24%, kadar lemak 2,02%, 

dan kadar protein 12,34%, yang tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan H1 (kontrol) yang 

masih memenuhi standar mutu nugget ayam 

menurut SNI,) kecuali kadar abu 2,53% kadar 

karbohidrat by difference 32,85%. Serta 

penilaian sensoris secara hedonik tekstur, 

aroma dan rasa yang tidak berbeda nyata 

dengan kontrol. 
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