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RINGKASAN 
 

Chicken nugget dengan pensubtitusian tepung bekatul merupakan salah satu contoh 
diversifikasi pangan. Nugget adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari 
daging giling yang telah dibumbui, dilumuri perekat tepung dan diselimuti tepung roti, 
digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama masa 
penyimpanan. Bekatul banyak dikonsumsi karena kaya akan kandungan gizi, harga relatif 
murah dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Pensubstitusian tepung bekatul, dapat 
meningkatkan kandungan gizi yang terdapat pada chicken nugget. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung bekatul terhadap karakteristik fisik, kimia, 
dan sensoris chicken nugget. Dalam penelitian ini, substitusi bekatul yang digunakan 
sebesar 20%, 60%, dan 100% dari tepung terigu yang digunakan. Uji dilakukan pada 
chicken nugget sebelum dan sesudah digoreng. Pengujian yang dilakukan meliputi analisa 
fisik yaitu tekstur (hardness); analisa kimia yaitu analisa proksimat, kadar serat pangan, 
kadar antioksidan, dan kadar vitamin B1; serta analisa sensoris. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi bekatul terhadap chicken nugget maka akan 
meningkatkan nilai gizi pada chicken nugget. Chicken nugget dengan konsentrasi tepung 
bekatul sebanyak 20% memiliki kadar serat pangan (29,33±1,44%) untuk perlakuan 
sebelum digoreng dan (28,69±1,12%) untuk perlakuan setelah digoreng. Selain itu, juga 
memiliki aktivitas antioksidan sebesar (10,00±0,57%) dan (9,09±0,24%); kadar vitamin B1 
sebesar (204,27±17,43 ppm) dan (189,51±3,45 ppm); tekstur sebesar (14,84±0,56 N) dan 
(18,19±1,03 N). Subtitusi tepung bekatul sebanyak 20% dapat diterima oleh panelis dari 
parameter warna, rasa, aroma dan tekstur. 
 
Kata kunci : chicken nugget, tepung bekatul, kandungan gizi
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SUMMARY 
 

Substitution of wheat bran in Chicken Nugget is an example of food diversification. Nugget 
is a processed meat product made of ground beef that has been spiced, coated in flour 
paste and covered with bread crumbs, fried and boiled frozen to maintain quality during 
storage. Wheat bran is widely consumed due to highly nutrient content, relatively cheap 
price, and also health benefit. Wheat bran substitution can increase the nutrient content of 
chicken nugget. This study is aimed to determine the effect of wheat bran substitution to the 
chicken nugget’s physical, chemical and sensory characteristics. In this study, 20%, 60% 
and 100% of used flour is applied for the bran substitution. Chicken nugget tested is done 
before and after frying. The tests contain texture (hardness) of physical analysis; 
proximate, food fiber levels, antioxidant levels and vitamin B1 levels analysis of chemical 
analysis; and sensory analysis. The result shows that the higher bran substitution toward 
chicken nugget also increases the nutrient contents of chicken nugget. Chicken nugget with 
20% wheat bran has fiber content (29,33±1,44%) before frying and (28,69±1,12%) after 
frying. In addition, the chicken nugget also has antioxidant activity (10,00±0,57%) and 
(9,09±0,24%); vitamin B1 (204,27±17,43 ppm) and  (189,51±3,45 ppm); texture 
(14,84±0,56 N) and (18,19±1,03 N) before and after frying respectively. The 20% of wheat 
bran substitution can be accepted by the panelists based on color, taste, flavor and also 
texture attributes.  
 
Keywords: chicken nugget, wheat bran, nutrient content 
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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup sering menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan pola 

konsumsi. Dengan semakin bertambahnya waktu bekerja, masyarakat semakin 

bertambah sibuk sehingga mendorong pemilihan makanan dengan penyajian yang lebih 

praktis tetapi  beragam. Selain itu makanan tersebut harus bergizi, aman bagi kesehatan 

dan beraroma. Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini adalah tersedianya 

bahan makanan yang praktis, yaitu yang bersifat ready to cook (siap untuk dimasak) dan 

ready to eat (siap untuk dimakan). Ready to cook artinya hanya membutuhkan sedikit 

waktu untuk menyiapkan dan menghidangkannya. Contoh paling populer dari makanan 

ready to cook adalah makanan instan seperti chicken nugget, yang umumnya merupakan 

salah satu bentuk produk beku siap saji dan hanya membutuhkan waktu pemasakan 

yang singkat sekitar 1–3 menit.  

  

Tidak semua makanan instan rendah gizi, contohnya chicken nugget. Meskipun 

tergolong sebagai bahan makanan yang mudah dan cepat dimasak, daging ayam yang 

diberi bumbu dan pelapis ini sangat kaya protein. Selain itu, proses pembuatan chicken 

nugget juga sangat mudah sehingga masyarakat cenderung memanfaatkan chicken 

nugget sebagai makanan alternatif atau pengganti lauk. Chicken nugget juga memiliki 

kandungan gizi cukup baik yaitu tinggi akan kalori, karbohidrat, lemak dan protein. 

Namun nugget yang sering kita konsumsi miskin akan kandungan serat pangan. Padahal 

serat pangan sendiri sangat penting bagi kesehatan. Konsumi serat pangan dalam jumlah 

banyak akan memberikan pertahanan tubuh terhadap timbulnya berbagai macam 

penyakit seperti kanker usus besar, penyakit divertikular, penyakit kardiovaskular dan 

kegemukan (Muchtadi, 2001). 

 

Indonesia adalah negara yang makanan pokok masyarakatnya adalah beras. Untuk 

menghasilkan beras tersebut padi mengalami penggilingan untuk menghilangan kulit 

luarnya termasuk bekatul. Bekatul memiliki kandungan serat pangan, antioksidan, dan 

vitamin yang cukup tinggi. Selain itu kandungan gizi lain seperti karbohidrat dan 

protein juga tersedia dalam bekatul. Dulu bekatul hanya dianggap sebagai hasil 
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penggilingan padi dan identik dengan pakan ternak tapi sekarang bekatul mulai 

diaplikasikan pada berbagai bahan pangan dan banyak dikonsumsi karena kandungan 

gizinya yang tinggi (Jensen et al., 2004). Kelebihan lain dari bekatul adalah mudah 

didapat dan harganya pun relatif murah. Oleh karena itu pensubstitusian tepung bekatul 

padi dalam pembuatan chicken nugget diharapkan dapat meningkatkan kandungan serat 

pangan sehingga meningkatkan nilai gizi dari chicken nugget, dan menambah aplikasi 

tepung bekatul dalam bahan pangan. 

 

Pada penelitian ini menggunakan tepung bekatul digunakan untuk mensubstitusi tepung 

terigu. Pemilihan tepung bekatul ini disebabkan karena harga bekatul relatif murah Rp 

4.000,00 dan mudah di dapat karena ketersediaan bekatul cukup melimpah (4-6 juta 

ton/tahun) (Widowati, 2001). Selain itu, bekatul juga merupakan bahan makanan yang 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan 

sehingga dapat disubtitusikan ke dalam produk biskuit dan kue kering serta makanan 

cepat saji seperti chicken nugget yang banyak disukai oleh masyarakat karena 

kepraktisannya. Semakin berkembangnya jaman inovasi produk pangan tersebut kurang 

memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

dibuat untuk memperbaiki nilai gizi yang terkandung dalam produk pangan tersebut dan 

memanfaatkan bahan pangan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.  

 

Dalam mengembangkan suatu produk pangan dibutuhkan suatu keunggulan yaitu ciri 

khas atau keunikan dari produk yang lain. Keunggulan dari chicken nugget dengan 

substitusi tepung bekatul ini adalah kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan 

chicken nugget biasa. Chicken nugget ini mengandung antioksidan yang terkandung 

dalam bekatul juga cukup tinggi dan bermanfaat untuk mencegah radikal bebas. 

Kandungan neutral dietary fiber (serat pangan) yang merupakan serat tidak larut dalam 

jumlah yang cukup bagi tubuh sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Sehingga chicken 

nugget ini dapat dikategorikan bahan pangan instan yang baik dan berguna untuk 

kesehatan tubuh (Kastaman, 2003). 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Chicken Nugget 

Restructured meat adalah teknik pengolahan daging dengan memanfaatkan potongan 

daging yang relatif kecil dan tidak beraturan kemudian dilekatkan kembali menjadi 

ukuran yg lebih besar menjadi suatu produk olahan. Nugget adalah suatu bentuk produk 

olahan daging yang terbuat dari daging giling yang telah dibumbui, kemudian dilumuri 

perekat tepung dan diselimuti tepung roti, digoreng setengah matang lalu dibekukan 

untuk mempertahankan mutunya selama masa penyimpanan (Usmiati et al., 2007). 

Nugget bisa dibuat dari daging ayam, sapi, kambing, domba, dan babi (Suseno et al., 

2007). 

 

Daging ayam merupakan salah satu daging yang banyak dikonsumsi masyarakat. 

Kandungan gizi yang paling penting dari daging ayam adalah protein dan lemak. Selain 

kandungan gizi tersebut daging ayam juga mudah dicerna oleh tubuh. Daging ayam 

tersusun dari asam-asam amino yang lengkap dan seimbang. Daging ayam memiliki 

nilai gizi yang tinggi, terutama sebagai sumber protein hewani. Serat daging unggas 

empuk, mudah dikunyah atau digiling, mudah dicerna, flavornya halus, dan dapat 

dicampur dengan rempah – rempah atau bahan tambahan lain (Karmas, 1988).  

 

Bahan pengisi yang umumnya ditambahkan pada produk daging olahan adalah pati. 

Selain bahan pengisi, dalam pembuatan nugget juga dibutuhkan bahan pengikat.  

Menurut Soeparno (1994) kegunaan dari penambahan bahan pengikat adalah 

meningkatkan daya ikat air produk daging, mengurangi pengerutan selama pemasakan, 

meningkatkan stabilitas emulsi, meningkatkan flavor, meningkatkan karakteristik irisan 

produk. Kualitas nugget sebagai produk daging restrukturisasi ditentukan oleh 

kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan lain yang 

ditambahkan. Oleh karena itu, perlu digunakan bahan yang cocok sebagai bahan 

pengikat nugget untuk memperbaiki kualitas nugget. 

 

Garam dapat menimbulkan rasa asin, selain itu juga dapat menimbulkan rasa gurih. 

Garam dapat berfungsi sebagai pengempuk daging, dapat meningkatkan cita rasa, dan 

dapat meningkatkan kemampuan mengikat air pada produk. Pada konsentasi yang tinggi 
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garam juga dapat berfungsi sebagai pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikrobia. Selain itu, garam juga dapat meningkatkan oksidasi lemak pada daging dan 

dapat mempercepat pembentukan metmioglobin. Garam dapat digunakan sebagai 

flavoring agent, menghambat pertumbuhan mikroorganisme (sebagai pengawet), 

melarutkan protein miofibril yang memegang peranan dalam menstabilkan emulsi, serta 

mempertinggi daya ikat antar partikel. Sedangkan gula berfungsi untuk memperbaiki 

warna, flavor, dan kemampuan mengikat air pada adonan. Penggunaan bumbu-bumbu 

seperti merica, penyedap rasa, dan lain-lain bertujuan untuk memperbaiki flavor 

(Sullivan et al., 2004). 

 

Tabel 1. Komposisi gizi chicken nugget yang telah beredar di masyarakat per 100 g : 

Parameter Kadar 
Total Kalori 250 kkal 
Total Lemak 15 g 
Kolesterol 20 mg 
Protein 16 g 
Karbohidrat 13 g 
Serat Pangan 1 g 
Gula 5 g 
Natrium 750 mg 
Keterangan : komposisi ini diambil dari produk Chicken Nugget Fiesta 

 

1.2.2 Tepung Bekatul 

Gabah padi terdiri atas 2 lapisan utama yaitu kulit padi & biji beras (endosperm), kulit 

padi sendiri terdiri dari kulit terluar dan brand (bekatul) yang merupakan kulit bagian 

dalam atau selaput biji dan sebagian kecil endosperma berpati. Bekatul terdiri atas 

lapisan aleuron, perikarp, serta beberapa bagian endosperm dan germ (Moldenhauer et 

al., 2001) (Gambar 1). Bekatul dapat dihasilkan dari beberapa serealia, antara lain padi, 

jagung, gandum, cantel, barley, oat, padi liar, dan rogge.  

 

Bekatul diperoleh dari proses penggilingan atau penumbukan gabah padi menjadi beras. 

Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak dihasilkan pada proses penyosohan 

pertama, bekatul pada proses penyosohan kedua. Penggosokan pada penggilingan gabah 

padi menyebabkan hilangnya lemak, protein, serat kasar, dan serat netral detergen, abu, 
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tiamin, riboflavin, niasin, serta alfa tokoferol. Serat pangan paling tinggi terdapat di 

lapisan bekatul dan terendah di beras giling. Bekatul selain mengandung zat gizi yang 

tinggi juga mengandung komponen bioaktif. Komponen bioaktif tersebut dalah 

antioksidan tokoferol (vitamin E), tokotrienol, oryzanol,  dan pangamic acid (vitamin 

B15) (Jubaidah, 2008).  
 

 
Gambar  1. Struktur gabah (http://www.ricebranoil.info) 

 

Bekatul memiliki sifat tidak stabil yang disebabkan oleh kerusakan hidrolitik dan 

oksidatif pada minyak dalam bekatul sehingga menyebabkan bau tengik. Oksidasi yang 

terjadi pada minyak di dalam bekatul disebabkan oleh aktivitas enzim. Tingkat oksidasi 

minyak di dalam bekatul akibat aktivitas lipoksigenase dikaitkan dengan tingkat 

hidrolisis minyak di dalam bekatul akibat aktivitas lipase. Stabilisasi bekatul dapat 

dilakukan dengan cara penyangraian. Pemanasan dengan autoklaf pada 121oC selama 3 

menit dan dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven 1000C selama 1 jam 

merupakan pemanasan yang optimal untuk stabilisasi bekatul (Damayanthi et al., 2004). 

 

Tabel 2. Kandungan gizi bekatul padi dalam 100 gram 

 Bekatul padi 
Total Karbohidrat 
      Serat Larut 
Protein 
Total Lemak 
Air  
Abu  
Vitamin E 
Thiamin 
Pati 

49,7 gram
21,0 gram
13,3 gram
20,8 gram
6,1 gram

10,0 gram
4,9    mg  
2,8    mg

61,2 gram
(NutritionData, 2009) 
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Minyak bekatul padi menurunkan secara nyata kadar kolesterol darah, LDL kolesterol, 

VLDL kolesterol, dan dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol darah. Antioksidan 

pada bekatul memberikan keuntungan dari segi kesehatan selain itu antioksidan dapat 

memperpanjang masa simpan bahan pangan.  Bekatul mengandung antioksidan 

tokoferol dalam jumlah sekitar 4,9 mg, selain itu juga mengandung tokotrienol dan 

oryzanol yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Oryzanol dapat berfungsi dalam 

membantu sirkulasi darah, stimulasi pertumbuhan manusia, sekresi hormon dan sebagai 

subtansi anti tumor. Bekatul juga kaya akan vitamin B15 bermanfaat untuk 

menyempurnakan metabolisme di dalam tubuh kita dan mengatasi penyakit diabetes 

militus, gondok, kolesterol yang disebabkan oleh terganggunya metabolisme tubuh 

(Llyod et al., 2000).  

 

Pemanfaatan bekatul di Indonesia sudah semakin berkembang. Bekatul dapat diolah 

menjadi berbagai macam produk pangan. Antara lain sebagai substitusi pada pembuatan 

biskuit, kue, dan lain-lain. Bekatul juga dapat ditambahkan dalam pembuatan ekstrusi. 

Pembuatan ekstrusi tersebut bertujuan sebagai salah satu cara pengawetan / pengolahan 

bekatul dengan sistem high temperature short time (HTST).  Bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses pembuatan ekstrusi tersebut digunakan yaitu bekatul, menir 

dan jagung sebagai campuran. Uji pengembangan volume dan organoleptik 

menunjukkan bahwa produk dengan formula 30% bekatul tidak berpengaruh nyata pada 

cita rasa dan pengembangan volume (Hermanianto et al., 1999). 

 

Penentuan serat kasar tidak dapat disamakan dengan penetuan serat pangan (Nielsen, 

1998). Dietary fiber (serat pangan) didefinisikan sebagai sisa serat yang tidak larut oleh 

etanol 80% (Arpah, 1993). Serat pangan tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan 

manusia sehingga tidak digolongkan sebagai sumber zat gizi. Serat pangan meliputi 

selulosa, hemiselulosa, pektin, gum dan lignin. Hampir sebagian besar serat pangan 

yang terkandung dalam makanan bersumber dari pangan nabati. Serat tersebut berasal 

dari dinding sel berbagai jenis buah-buahan, sayuran, serealia, umbi-umbian, kacang-

kacangan dan lain-lain. Serat pangan yang penting tersebut terdapat dalam bekatul dan 

serat tersebut sangat berguna dalam penentuan analisa kimia (Muchtadi, 2001). 
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Antioksidan adalah salah satu komponen makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Penggunaan antioksidan dalam industri pengolahan pangan merupakan usaha untuk 

menghambat oksidasi lemak/minyak sehingga bahan makanan lebih tahan lama untuk 

disimpan (Sudjatini, 1998). Antioksidan pada bekatul dapat memberikan keuntungan 

dari segi kesehatan selain itu antioksidan dapat memperpanjang masa simpan bahan 

pangan.  Bekatul mengandung antioksidan tokoferol dalam jumlah besar, selain itu juga 

mengandung tokotrienol dan oryzanol yang juga berfungsi sebagai antioksidan (Llyod 

et al., 2000).  

 

Antioksidan sebagai salah satu senyawa bioaktif yang berguna bagi kesehatan dan 

memiliki daya aktif yang menurun apabila dipanaskan. Makin tinggi suhu dan makin 

lama waktu pemanasan maka penurunan aktivitas antioksidan akan makin besar 

(Pujihartati, 1999). Alfa tokoferol merupakan antioksidan sehingga mudah teroksidasi 

tapi pemasakan dalam air tidak akan menyebabkan kerusakan vitamin E karena vitamin 

E tidak larut dalam air (Andarwulan & Koswara, 1989). 

 

Thiamin (vitamin B1) terdapat pada hampir semua tanaman dan hewan. Thiamin 

terdapat dalam jumlah yang paling tinggi pada kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian 

(bagian kecambah dan bekatul padi). Dalam padi-padian umumnya terdapat pada bagian 

lembaga maupun bagian luar dalam endosperm. Vitamin B1 atau thiamin dapat 

digunakan sebagai vitamin anti beri-beri, ditemukan dalam semua bijian serelia. 

Kebanyakan thiamin banyak terdapat pada lembaga dan bekatul biji-bijian sehingga 

tepung terigu mengandung relatif lebih sedikit tiamin dibanding tepung gandum pecah 

kulit (Gaman & Sherrington, 1994).  

 

Thiamin sangat mudah mengalami kerusakan karena thiamin merupakan vitamin larut 

air sehingga thiamin dapat hilang dalam jumlah besar dengan adanya air seperti larut 

dalam pencucian, perebusan, pengeringan, dan pemanasan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kehilangan thiamin dalam produk pangan antara lain suhu, pH, 

temperatur, waktu pemasakan dan penyimpanan (Andarwulan & Koswara, 1989). 
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Penentuan  vitamin dalam makanan dan formulasi farmasi sangat penting untuk 

mengetahui tingkat dan stabilisasi dari beberapa vitamin dan komponen gizi lainnya. 

Ada banyak cara dalam pengukuran kandungan vitamin dalam makanan salah satunya 

dengan metode HPLC. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) dapat 

digunakan untuk penentuan thiamin (B1), riboflavin (B12), pyridoxine (B6), 

nicotinamine (PP) dan asam askorbat dalam kapsul dan tablet (Su, 2001). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung bekatul terhadap 

karakteristik fisik meliputi hardness; kimia meliputi analisa proksimat (kadar air, kadar 

abu, lemak, protein, karbohidrat)  dan sensoris chicken nugget meliputi parameter rasa, 

warna dan aroma. 
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2 MATERI DAN METODE 

 

2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Ilmu Pangan 

Program Studi Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata, Semarang. Penelitian tersebut 

berlangsung pada bulan April hingga bulan Juni 2009. 

 

2.2 Materi  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam, garam, tepung 

terigu “Segitiga Biru”, lada, dan telur dari Pasar Gang Baru Semarang; tepung bekatul 

padi (Rice Bran) organik dari Sragen. Sedangkan bahan – bahan kimia untuk keperluan 

pengujian didapatkan dari toko bahan kimia Indra Sari dan Multi Kimia Raya 

Semarang.  

 

2.3 Metode 

Penelitian utama meliputi persiapan sampel, formulasi chicken nugget dan mengukur 

parameter yang meliputi karaktersitik fisik (tekstur), kimia (kadar air, kadar abu, lemak, 

protein, karbohidrat, serat pangan, antioksidan dan vitamin B1), sensoris, dan terakhir 

dilakukan analisa data. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

spektrofotometer (Shimadzu), texture analyzer (Lloyd), HPLC (Shimadzu), Tanur 

(Thermolyne), destilasi (Velp Scientifica seri UDK 142), Heating Digester (Velp 

Scientifica seri DK 20), Oven (Memmert).  

 

2.3.1 Penelitian Utama 

2.3.1.1 Persiapan Sampel 

Tepung bekatul padi diayak dengan menggunakan ayakan 625 mesh. Kemudian 108 

gram tepung bekatul yang sudah diayak diautoklaf 121oC selama 3 menit (Damayanthi 

et al., 2004). Tepung bekatul tidak stabilisasi adalah tepung bekatul yang tidak 

mengalami proses autoklaf (hanya mengalami proses pengayakan). Sedangkan tepung 

bekatul yang distabilisasi adalah tepung bekatul yang sudah diautoklaf. 
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2.3.1.2 Formulasi Chicken Nugget 

Formulasi bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan chicken nugget dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Formulasi Chicken Nugget dengan Substitusi Tepung Bekatul 

Perlakuan Bahan Kontrol 20% 60% 100% 
Daging ayam 200 g 200 g 200 g 200 g 
Tepung Bekatul - 12 g 36 g 60 g 
Tepung Terigu 60 g 48 g 24 g - 
Garam untuk daging 4 g 4 g 4 g 4 g 
Gula 3 g 3 g 3 g 3 g 
Air 32 g 32 g 32 g 32 g 
Lada 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 

Sumber : Jackson et al. (2006) yang dimodifikasi 
Keterangan : 

• Kontrol  : chicken nugget tanpa penambahan tepung bekatul 
• 20%  : chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul sebanyak 20% 
• 60% : chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul sebanyak 60% 
• 100% : chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul sebanyak 100% 

 

2.3.1.3 Pembuatan Chicken Nugget dengan Substitusi Tepung Bekatul (Jackson et 

al., 2006 yang dimodifikasi) 

 

Pertama-tama daging ayam digiling dengan blender hingga halus. Kemudian daging 

ayam dicampur dengan garam, gula, lada, tepung bekatul dengan air lalu aduk hingga 

merata dan kalis. Setelah adonan merata dan kalis, adonan tersebut lalu dimasukkan ke 

dalam loyang dan dikukus hingga matang (± 30 menit). Adonan yang telah dikukus lalu 

dipotong-potong dan digulingkan ke dalam adonan yang terdiri dari tepung terigu dan 

garam. Kemudian adonan dicelupkan dalam telur kocok dan digulingkan ke dalam 

tepung roti. Setelah semua adonan selesai dilumuri tepung roti lalu adonan digoreng 

dengan perbandingan bahan dan minyak sebanyak 6 sampel dalam 500 ml; suhu 1800C 

selama ± 2 menit hingga matang. Adonan yang telah matang merupakan chicken nugget 

dengan substitusi tepung bekatul. Chicken nugget tersebut kemudian dianalisa yang 

meliputi karakteristik fisik (tekstur), karakteristik kimia (kadar air, kadar abu, lemak, 

protein, karbohidrat, serat pangan, antioksidan dan vitamin B1), analisa sensoris. Selain 

menganalisa chicken nugget yang telah digoreng, dianalisa juga chicken nugget yang 
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tidak mengalami penggorengan. Chicken nugget tersebut adalah chicken nugget yang 

hanya mengalami proses hingga tahap pelumuran dengan tepung roti.  Dalam analisa 

tersebut dilakukan sebanyak 2 batch dan masing-masing batch diuji sebanyak 3 kali 

ulangan. Sedangkan untuk analisa vitamin B1 hanya dilakukan berdasarkan tingkat 

penerimaan konsumen yang paling dapat diterima yaitu chicken nugget dengan 

substitusi tepung bekatul sebanyak 20%. 
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Gambar  2. Diagram alir rancangan percobaan 

Daging ayam

Digiling hingga halus 

Garam, Gula, Lada, 
Tepung bekatul, Air

Diaduk hingga merata dan kalis 

Dimasukkan ke dalam loyang 

Dikukus hingga matang (± 30 menit) 

Dipotong-potong (4x4x2) 

Digulirkan dalam adonan tepung terigu 

Dicelupkan dalam telur kocok 

Digulingkan pada tepung roti 

Digoreng selama ± 2 menit, suhu 1800C 

Chicken Nugget substitusi 
Tepung bekatul 

Fisik Kimia Sensori Hardnesss 

Analisa 

Antioksidan
Proksimat

Vitamin B1Serat Pangan
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2.3.1.4 Analisa Fisik    

Sifat fisik yang diukur adalah kekerasan dari chicken nugget. Masing-masing nugget 

ditempatkan dalam bagian tengah plat texture analyzer. Lalu sampel ditekan dengan  

ball probe sampai 75% tebal bahan. Texture Analyzer yang digunakan adalah model 

TA-XT2i, Stable Micro SystemTM Ltd., Godalming, Surrey, U.K. Kekerasan 

didefinisikan sebagai gaya untuk menghasilkan deformasi tertentu. Pengukuran 

kekerasan yang digunakan adalah Hardness 1. (Lugo et al., 2005). 

 

2.3.1.5 Analisa Kimia 

2.3.1.5.1 Analisa Kadar Air (Metode Gravimetri) 

Sebanyak 2 g sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam cawan yang telah 

diketahui beratnya. Lalu sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105 oC selama 

3 jam. Kemudian cawan yang berisi sampel didinginkan dalam desikator selama 15 

menit dan ditimbang. Setelah itu, kadar air sampel dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

W1 = berat sampel (g) 

W2 = berat sampel setelah dikeringkan (g) = (berat cawan + sampel setelah  

 dikeringkan) – berat cawan kosong 

W3 = berat air yang hilang (g) = W1 – W2 

% 100
W
W

(WB) airKadar
1

3 ×=basiswet   

% 100
W
W

(DB) airKadar
2

3 ×=basisdry  

(Sudarmadji et al., 1984). 

 

2.3.1.5.2 Analisa Kadar Abu 

Sebanyak 2 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. 

Lalu sampel diabukan dalam tanur pada suhu 550oC selama 24 jam. Kemudian 

didinginkan dalam oven selama 3-5 jam dan dimasukkan dalam desikator selama 15 

menit. Selanjutnya cawan yang berisi abu ditimbang hingga beratnya konstan. Setelah 

itu, kadar abu sampel dihitung dengan menggunakan rumus : 
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Berat abu = (berat cawan + sampel setelah diabukan) – berat cawan kosong 

Kadar abu = ×
(g) sampelberat 

(g)abu berat 100 % 

(Sudarmadji et al., 1984). 

 

2.3.1.5.3 Analisa Kadar Protein  

Penentuan kadar protein bertujuan mengetahui kandungan protein dalam bahan tersebut. 

Pertama-tama sampel sebanyak 0,5 g ditimbang dan dimasukkan dalam labu Kjeldahl 

serta menambahkan beberapa butir batu didih, 7 g K2SO4, 0,35 g Selenium (Se), 10 ml 

H2O2 dan 10 ml H2SO4 pekat sebagai katalis. Destruksi dilakukan sampai larutan 

berwarna jernih, kemudian didinginkan. Larutan yang sudah dingin dipindahkan ke labu 

ukur 10 ml secara kuantitatif dan diencerkan dengan aquades sampai batas tanda tera. 

Larutan sampel dipipet  sebanyak 30 ml dan dimasukkan dalam alat destilasi dan 

ditambah NaOH 30% sebanyak 10 ml. Filtrat kemudian ditampung dalam Erlenmeyer 

250 ml yang telah berisi H3BO3 3% dan 2 tetes indikator methylred-blue. Destilasi 

dilakukan sampai filtrat yang tertampung sebanyak 75 ml. Filtrat dititrasi dengan HCl 1 

N sampai warna berubah menjadi ungu. Kadar protein dihitung dengan rumus : 

% Protein =
1000(g) sampelBerat 

 6,25 x 14 x HCl N x HCl V x 50/5
×

 

Keterangan : 

N  = Normalitas HCl standar yang digunakan 

V = Volume HCl standar yang dibutuhkan dalam titrasi dalam ml 

Faktor konversi = 6,25  

(AOAC, 1995) 

 

2.3.1.5.4 Analisa Kadar Lemak (Metode Soxhlet) 

Sampel yang telah dikeringkan kadar airnya dibungkus dalam thimble. Lalu thimble 

dimasukkan dalam labu Soxhlet dan ditambah dengan petroleum eter hingga 1/3 bagian 

labu lalu diekstraksi selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung ekstraksi diaduk, 

ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam. Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak 

lemak dan minyak dipindahkan ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya 

dan diuapkan sampai agak pekat. Lalu dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven 
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100oC sampai berat konstan. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit 

dan ditimbang beratnya. Berat residu dalam botol adalah berat lemak dan minyak. 

Setelah itu, kadar lemak sampel dihitung dengan menggunakan rumus : 

% lemak = 
basah sampelberat 

lemakberat x 100 % 

(Sudarmadji et al., 1984). 

 

2.3.1.5.5 Analisa Kadar Karbohidrat  (Carbohydrate By Difference) 

% karbohidrat = 100 % - % (protein + lemak + abu + air ) 

(Winarno, 2004). 

 

2.3.1.5.6 Analisa Kadar Serat Pangan (Metode Non-Enzymatic-Gravimetri) 

Fritted crucible  (porositas 2) sebanyak 2 buah disiapkan dengan cara masing-masing 

fritted crucible kosong ditimbang kemudian ditambahkan dengan 0,5 gram filter aid dan 

dibasahi dengan 78% etanol sampai seluruh filter aid rata menutupi bagian bawah 

fritted crucible. Fritted crucible dipanaskan dalam tanur pada suhu 525 oC selama 1 

jam. Fritted crucible kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat 

konstan. Sampel ditimbang sebanyak 500 mg sebanyak 2 buah (duplikat) masing-

masing dimasukkan ke dalam bekker glass yang berbeda-beda dan ditambahkan dengan 

25 ml aquades untuk masing-masing bekker glass. Campuran tersebut diaduk hingga 

semua sampel basah, kemudian dinding bekker glass dibilas dengan 1-2 ml aquades. 

Bekker glass lalu ditutup dengan aluminium foil dan diletakkan dalam inkubator selama 

90 menit pada suhu 37 oC.  

 

Masing-masing bekker glass ditambahkan dengan 100 ml etanol 95% dan dibiarkan 

selama 60 menit pada suhu ruang. Larutan disaring dalam fritted crucible dengan 

menggunakan pompa vakum. Residu pada fritted crucible dicuci dengan 20 ml etanol 

78% sebanyak 2 kali, 10 ml etanol 78% sebanyak 2 kali dan 10 ml aseton. Kemudian 

crucible dikeringkan pada suhu 105 oC selama 2 jam dan ditimbang hinga berat konstan. 

Satu residu yang dihasilkan diabukan pada suhu 525 oC selama 5 jam kemudian 

didinginkan pada desikator selama 2 jam dan ditimbang hingga mencapai berat konstan. 
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Residu yang lain dianalisa kadar proteinnya dengan metode Kjeldahl menggunakan 

faktor konversi 6,25. Perhitungan : 

100 X 
W

 x W
100

a  P - W
  TDF %

s

tt ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=  

Wt = mg residu A   = % abu pada residu 

P  = % protein pada residu Ws = m sampel 

(AOAC 993.21, 1995) 

 

2.3.1.5.7 Pengukuran Aktivitas Antioksidan 

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 

radical scavenging. Sebanyak 0,1 gram tiap sampel dilarutkan dalam 1 ml metanol 

selama 2 jam. Lalu, sebanyak 0,1 ml ekstrak ditambah dengan 3,9 mL larutan DPPH 

(2,4 mg DPPH dalam 100 ml dalam etanol). Absorbansi diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Kontrol yang digunakan adalah 0,1 

ml metanol ditambah 3,9 mL larutan DPPH.  

 

Persentasi inhibition dirumuskan dengan persamaan berikut. % inhibition = [(AB – AA) / 

AB] x 100%; dimana AA = absorbansi dari sampel uji setelah diinkubasikan selama 30 

menit, AB = absorbansi dari kontrol (Beta et al., 2005). 

 

2.3.1.5.8 Pengukuran Kadar Thiamin (Metode HPLC-Adnan, 1997) 

Dalam pengukuran konsentrasi thiamin baik pada chicken nugget maupun bekatul, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan kurva standar thiamin. 

Pertama-tama ditimbang thiamin sebanyak 20 mg thiamin dan dimasukkan ke dalam 

100  ml labu takar. Kemudian ditambahkan dengan HCl 0,1 N dan dilarutkan hingga 

homogen. Setelah itu larutan thiamin siap untuk disuntikkan ke dalam HPLC. Kurva 

standar thiamin dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

Sampel yang digunakan dalam pengukuran thiamin ini adalah chicken nugget dengan 

subtitusi tepung bekatul sebanyak 20%. Untuk pengukuran thiamin, sampel harus 

dipreprasi terlebih dahulu. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan dalam 
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100 ml labu volumetrik. Kemudian ditambahkan 50 ml 0,1 N H2SO4 dan diautoklaf 

pada tekanan 15 psig selama 30 menit. Setelah didinginkan, isinya diatur pH-nya 

menjadi 4,5 dengan 2 M Na-asetat dan ditambahkan papain 10% masing-masing 5 ml. 

Lalu isinya diinkubasi selama semalam pada suhu 350C. Sampel tersebut kemudian 

diencerkan dengan aquades menjadi 100 ml dan disaring menggunakan kertas saring. 

 

Kolom yang digunakan adalah C18, dengan kecepatan fase mobile dalam kolom 0,3 

ml/menit. Fase mobile yang digunakan dibuat dengan mencampur 390 ml metanol dan 

50 ml asam asetat glasial dalam 600 ml aquades deionisasi. Kemudian ditambahkan ion-

pair reagensia partitioning PIC-5 dan PIC-7. Seluruh larutan difiltrasi melalui 0,45 i m 

filter flouropore dan dideaerasi dengan vakum.  

 

Perhitungan konsentrasi thiamin dilakukan dengan rumusan di bawah ini : 
 

Konsentrasi vitamin B1 (tiap ml sampel) = 
standararealuas

 sampel area luas X standar (ppm) 

(Adnan, 1997) 

 

2.3.1.6 Analisa Sensori 

Analisa sensoris dilakukan dengan menggunakan parameter organoleptik meliputi 

penilaian warna, rasa, tekstur (hardness), dan aroma. Pengujian dilakukan dengan 

mengisi kuisioner yang telah disediakan (lampiran 1). Metode yang digunakan adalah 

rating test hedonic untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap chicken 

nugget berbasis tepung bekatul (Meilgaard et al., 1999). Analisa sensori nugget untuk 

parameter rasa dan tekstur menggunakan nugget yang sudah digoreng, parameter lain 

yaitu warna dan aroma menggunakan nugget kukus (pre-cooking). Panelis yang 

digunakan adalah mahasiswa Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata sebanyak 50 

orang. Para panelis diminta untuk memberi skor (merating) dari nilai satu hingga empat, 

dimana nilai 1 merupakan nilai terendah (tidak suka) dan nilai 4 merupakan nilai 

tertinggi (sangat suka). 
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2.3.1.7 Analisa Data 

Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan uji beda antara 2 perlakuan 

yaitu chicken nugget sebelum goreng dan setelah goreng, menggunakan perangkat lunak 

SPSS for Windows versi 13.0, yaitu Paired sample (Uji T). Setelah itu, dilanjutkan 

pengujian untuk mengetahui pengaruh nyata penggunaan berbagai konsentrasi tepung 

bekatul terhadap karakteristik fisikokimiawi (tekstur, proksimat, kadar serat pangan, 

antoksidan dan kadar vitamin B1) chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul yang 

diujikan, maka data hasil analisa fisikokimiawi tersebut akan dianalisa menggunakan 

perangkat lunak SPSS for Windows versi 13.0, yaitu One-way Anova (uji Duncan). 

Sedangkan data analisa sensoris akan dianalisa dengan menggunakan perangkat lunak 

SPSS for Windows versi 13.0, yaitu K independent samples (uji Mann Whitney) 

sehingga dapat diketahui apakah substitusi tepung bekatul yang digunakan memberikan 

pengaruh nyata terhadap penerimaan konsumen pada tekstur, aroma, rasa, dan warna 

chicken nugget yang dihasilkan.  
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3 HASIL PENELITIAN 

 

Tepung bekatul padi yang dianalisa prokimat, antioksidan, kadar vitamin B1, kadar serat 

pangan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan Gizi Pada Tepung Bekatul Padi Tidak Stabilisasi dan Stabilisasi 

Kandungan Gizi 
Parameter Tepung Bekatul Padi 

Tidak Stabilisasi 
Tepung Bekatul Padi 

Stabilisasi 
Air (%) 9,18±0,02 8,04±0,33 
Abu (%) 7,70±0,01 8,25±0,17 
Lemak (%) 26,36±0,41 23,95±0,38 
Protein (%) 25,66±0,18 22,66±0,18 
Karbohidrat (%) 31,28±0,09 35,80±0,79 
Antioksidan (%) 74,05±0,34 52,75±0,67 
Serat Pangan (%) 20,42±0,55 20,07±0,47 
Vitamin B1 (ppm)  288,02±3,51  261,28±12,71 
 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Tepung bekatul tidak stabilisasi adalah tepung bekatul mentah yang tidak diberi perlakuan apapun 
 Tepung bekatul stabilisasi adalah tepung bekatul yang telah diberi perlakuan yaitu diautoklaf 1210C 

selama 3 menit  
 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa kandungan gizi (kadar air, kadar abu, lemak, protein, 

karbohidrat), antioksidan, serat pangan, dan vitamin B1 pada tepung bekatul padi yang 

distabilisasi lebih rendah daripada tepung bekatul padi yang tidak distabilisasi. Oleh karena 

itu, dilakukan subtitusi tepung bekatul yang telah distabilisasi pada chicken nugget untuk 

meningkatkan kandungan gizinya.  

 

Pada hasil penelitian ini dapat dilihat semua hasil karakteristik fisikokimiawi produk 

chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul. Hasil pengujian karakteristik 

fisikokimiawi meliputi analisa fisik (hardness), analisa kimia (kadar air, kadar abu, lemak, 

karbohidrat, protein, kadar serat pangan, antioksidan dan vitamin B1), serta analisa 

sensoris. Chicken nugget dengan berbagai konsentrasi tepung bekatul dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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 Kontrol 20% 60% 100% 

 

Gambar  3. Chicken Nugget dengan Berbagai Konsentrasi Tepung Bekatul yang Tidak 

Diberi Tepung 

 

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa adanya perbedaan warna pada masing-masing chicken 

nugget yang dihasilkan. Pada chicken nugget kontrol memiliki warna paling putih bila 

dibandingkan dengan chicken nugget yang lain. Sedangkan chicken nugget dengan 

pensubstitusian tepung bekatul sebesar 100% memiliki warna paling coklat (gelap). Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi tepung bekatul yang 

ditambahkan maka warna chicken nugget yang dihasilkan akan semakin gelap. 

 

3.1 Karakteristik Fisik 

Karakteristik fisik yang dianalisa chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul dari 

masing-masing konsentrasi, ialah analisa tekstur (hardness). Hasil analisa tekstur, dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hardness (N) Chicken Nugget dengan Substitusi Tepung Bekatul 

Konsentrasi Bekatul yang 
disubstitusikan Sebelum Goreng Sesudah Goreng

Kontrol 13,10±0,51a1 18,16±0,51a2 
20% 14,84±0,56b1 18,19±1,03a2 
60% 15,41±0,43b1 19,25±0,72b2 
100% 16,70±1,18c1 20,42±0,64c2 

Keterangan: 
 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Nilai dengan superscript dengan tanda huruf yang berbeda pada tiap baris menunjukkan beda nyata 

antar perlakuan konsentrasi bekatul pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan menggunakan 
uji Duncan (One Way Anova) 
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 Nilai dengan superscript dengan tanda angka yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan beda 
nyata antar perlakuan sebelum dan sesudah goreng pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan 
menggunakan uji T (Paired Sampel) 

 
 

Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, perlakuan substitusi 

tepung bekatul terhadap tepung terigu pada chicken nugget memberikan perbedaan nyata 

pada tiap perlakuan. Tekstur chicken nugget berkisar antara 13,10–20,42 N. Chicken nugget 

dengan perlakuan sebelum goreng yang memiliki nilai tekstur paling besar adalah 

konsentrasi 100%, yaitu sebesar 16,70±1,18 N. Sedangkan chicken nugget dengan 

perlakuan sesudah goreng yang memiliki nilai tekstur paling besar adalah konsentrasi 

100%, yaitu sebesar 20,42±0,64 N. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan pada chicken nugget tersebut maka 

teksturnya akan semakin keras.  

 

3.2 Analisa Kimia 

Analisa kimia yang dilakukan meliputi analisa vitamin B1 yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Analisa serat pangan dan antioksidan dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Analisa 

proksimat yaitu kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat; pada chicken nugget 

dengan berbagai perlakuan konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 6. Vitamin B1 pada Substitusi Bekatul 20% 

Perlakuan Vitamin B1 (ppm) 
Sebelum Goreng 204,27±17,43 
Setelah Goreng 189,51±3,45 

 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Pengujian vitamin B1 dipilih berdasarkan hasil uji sensoris terhadap tingkat kesukaan da penerimaan 

panelis terhadap chicken nugget   
 

Dari Tabel 6, dapat dilihat bahwa vitamin B1 yang terkandung dalam chicken nugget 

dengan substitusi tepung bekatul sebanyak 20% dipengaruhi oleh perlakuan penggorengan. 

Chicken nugget dengan perlakuan sebelum goreng memiliki nilai vitamin B1 sebesar 

204,27±17,43 ppm. Sedangkan chicken nugget dengan perlakuan setelah goreng memiliki 

nilai vitamin B1 sebesar 189,51±3,45 ppm. Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kadar 

vitamin B1 pada chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul tersebut, akan menurun 

seiring dengan perlakuan pemanasan yang dilakukan. 
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Tabel 7. Serat Pangan (%) pada Chicken Nugget 

Konsentrasi Bekatul yang 
disubstitusikan Sebelum Goreng Sesudah Goreng

Kontrol 25,70±1,30a1 26,02±0,99a2 
20% 29,33±1,44b1 28,69±1,12b2 
60% 33,99±0,73c1 32,38±1,19c2 

100% 36,29±1,29d1 35,56±0,98d2 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Nilai dengan superscript dengan tanda huruf yang berbeda pada tiap baris menunjukkan beda nyata 

antar perlakuan konsentrasi bekatul pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan menggunakan 
uji Duncan (One Way Anova) 

 Nilai dengan superscript dengan tanda angka yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan beda 
nyata antar perlakuan sebelum dan sesudah goreng pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan 
menggunakan uji T (Paired Sampel) 

 

Dari Tabel 7, dapat diketahui bahwa kadar serat pangan pada chicken nugget semakin 

meningkat dan memberikan perbedaan yang nyata antar perlakuan dengan semakin 

meningkatnya presentase tepung bekatul yang disubstitusikan dengan tepung terigu. 

Penggunaan 100% tepung bekatul dapat meningkatkan kandungan serat pangan pada 

chicken nugget sebelum digoreng hingga 36,29±1,29% dan pada chicken nugget setelah 

digoreng hingga 35,56±0,98%. Sedangkan pada chicken nugget tanpa penambahan tepung 

bekatul mengandung serat pangan paling rendah yaitu 25,70±1,30% untuk chicken nugget 

sebelum digoreng dan 26,02±0,99% untuk chicken nugget setelah digoreng. 

 

Tabel 8. Aktivitas Antioksidan (%) pada Chicken Nugget 

Konsentrasi Bekatul yang 
disubstitusikan Sebelum Goreng Sesudah Goreng

Kontrol 4,55±0,33a1 2,98±0,19a2 
20% 10,00±0,57b1 9,09±0,24b2 
60% 17,22±0,63c1 16,26±0,59c2 

100% 23,48±0,51d1 19,22±0,53d2 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Nilai dengan superscript dengan tanda huruf yang berbeda pada tiap baris menunjukkan beda nyata 

antar perlakuan konsentrasi bekatul pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan menggunakan 
uji Duncan (One Way Anova) 

 Nilai dengan superscript dengan tanda angka yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan beda 
nyata antar perlakuan sebelum dan sesudah goreng pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan 
menggunakan uji T (Paired Sampel) 

 

 

 



 

 

23

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, perlakuan substitusi 

tepung bekatul terhadap tepung terigu memberikan perbedaan yang nyata pada tiap 

perlakuan. Dimana semakin tinggi substitusi tepung bekatul akan meningkatkan kandungan 

antioksidan dalam chicken nugget. Penggunaan 100% tepung bekatul menyebabkan 

peningkatan aktivitas antioksidan paling tinggi yaitu sebesar 31,94±1,24% untuk chicken 

nugget sebelum digoreng dan sebesar 41,37±1,09% untuk chicken nugget setelah digoreng. 

Sedangkan chicken nugget tanpa penambahan tepung bekatul mempunyai aktivitas 

antioksidan paling rendah yaitu sebesar 6,96±0,44% untuk chicken nugget sebelum 

digoreng dan sebesar 11,49±0,61 untuk setelah digoreng. 
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Gambar  4. Perbandingan Aktivitas Antioksidan pada Chicken Nugget Sebelum Digoreng 

dan Sesudah Digoreng 
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Tabel 9. Konsentrasi Proksimat Chicken Nugget 

Parameter 
Konsentrasi Bekatul yang 

disubstitusikan Sebelum Goreng Sesudah Goreng

Kontrol 62,49±1,04c1 55,89±0,84b1 
20% 60,11±0,51b1 57,05±0,68c1 
60% 58,14±0,93a1 54,91±1,31ab1 

Kadar air (%) 

100% 60,79±0,95b1 54,01±0,72a1 

Kontrol 1,9±0,15a1 2,05±0,09b2 
20% 2,11±0,05b1 1,68±0,14a2 
60% 2,63±0,06c1 2,52±0,14c2 

Kadar Abu (%) 

100% 3,1±0,23d1 2,75±0,09d2 

Kontrol 3,14±0,06a1 7,48±0,70a2 
20% 3,63±0,21b1 8,63±0,79b2 
60% 4,34±0,38c1 8,62±0,80b2 

Lemak (%) 

100% 5,66±0,30d1 10,93±0,67c2 

Kontrol 16,01±0,66a1 17,03±1,57a2 
20% 16,05±0,44a1 16,97±1,33a2 
60% 15,93±0,28a1 16,96±1,42a2 

Protein (%) 

100% 16,32±0,37a1 16,65±0,85a2 

Kontrol 16,46±0,67b1 17,13±1,04a1 
20% 17,99±0,77c1 15,67±1,27b1 
60% 18,96±1,15d1 16,99±1,11b1 

Karbohidrat (%) 

100% 14,14±0,64a1 15,66±0,85a1 
 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Nilai dengan superscript dengan tanda huruf yang berbeda pada tiap baris menunjukkan beda nyata 

antar perlakuan konsentrasi bekatul pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan menggunakan 
uji Duncan (One Way Anova) 

 Nilai dengan superscript dengan tanda angka yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan beda 
nyata antar perlakuan sebelum dan sesudah goreng pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan 
menggunakan uji T (Paired Sampel) 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, perlakuan 

substitusi tepung bekatul terhadap tepung terigu pada chicken nugget memberikan 

perbedaan nyata pada tiap perlakuan. Peningkatan substitusi tepung bekatul menyebabkan 

peningkatan kandungan abu, dan lemak tapi menyebabkan penurunan kandungan air dan 

karbohidrat. Peningkatan kadar abu pada chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul 

adalah sebesar 1,9-3,1% untuk perlakuan sebelum digoreng dan sebesar 1,68-2,75% untuk 
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perlakuan setelah digoreng. Peningkatan kadar lemak pada chicken nugget dengan 

substitusi tepung bekatul adalah sebesar 3,14-5,66% untuk perlakuan sebelum digoreng dan 

sebesar 7,48-10,93% untuk perlakuan setelah digoreng. Penurunan kadar air pada chicken 

nugget dengan substitusi tepung bekatul adalah sebesar 62,49-58,14% untuk perlakuan 

sebelum digoreng dan sebesar 57,05-54,01% untuk perlakuan setelah digoreng. Sedangkan 

penurunan karbohidrat pada chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul adalah 

sebesar 18,96%-14,14% untuk perlakuan sebelum digoreng dan 17,13-15,66% untuk 

perlakuan setelah digoreng. Dari Tabel 9 diperoleh bahwa kadar protein yang terkandung 

dalam chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul baik dengan perlakuan sebelum 

digoreng maupun perlakuan setelah digoreng memiliki hasil yang cukup stabil yaitu sebesar 

15,93-17,03%. 

 

3.3 Analisa Sensori 

Hasil analisa sensoris yang dilakukan terhadap produk chicken nugget dengan substitusi 

tepung bekatul pada berbagai konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Skor Analisa Sensoris pada Chicken Nugget dengan Substitusi Tepung Bekatul 

Konsentrasi Bekatul yang 
disubstitusikan Aroma Warna Hardness Rasa 

0% 3,28abc 3,80a 3,88a 3,64a 

20% 3,56a 3,76a 3,44bc 3,40ab 

60% 3,12b 3,36b 3,44c 3,12bc 

100% 3,00bc 2,80c 3,00d 3,00c 

 
Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± SD 
 Skor 1 = sangat tidak diterima, skor 2 = tidak diterima, skor 3 = cukup diterima, skor 4 = dapat 

diterima, skor 5 = sangat dapat diterima 
 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan beda nyata perlakuan 

konsentrasi bekatul pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan menggunakan uji Mann Whitney 
(One Way Anova) 

 

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul 

yang memiliki aroma sangat disukai dengan skor rata-rata paling besar adalah dari 

konsentari tepung bekatul sebesar 20%. Untuk atribut rasa, warna, dan tekstur substitusi 

dengan tepung bekatul 20% paling disukai bila dibandingkan dengan perlakuan substitusi 

tepung bekatul yang lain. Namun bila dibandingkan dengan kontrol, tingkat kesukaan 

konsumen terhadap chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul 20% lebih rendah. 
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Gambar  5. Hasil Uji Sensori Chicken Nugget dengan Substitusi Tepung Bekatul 
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4 PEMBAHASAN 

 

Pada umumnya chicken nugget yang telah beredar di masyarakat hanya memiliki 

kandungan serat pangan sekitar 1 g dalam 100 g chicken nugget (Chicken Nugget 

Fiesta) dan tidak memiliki kandungan antioksidan dan vitamin B1. Dengan rendahnya 

kandungan gizi terhadap chicken nugget yang telah beredar di masyarakat, maka 

dibuatlah penelitian tentang substitusi tepung bekatul terhadap chicken nugget.  Dari 

hasil penelitian ini dibuktikan bahwa subtitusi tepung bekatul pada  chicken nugget 

dapat menambah kandungan gizi yang terkandung didalamnya. Kandungan gizi tersebut 

meliputi kadar serat pangan, kadar antoksidan dan kadar vitamin B1. Kadar serat 

pangan pada chicken nugget ini meningkat dari 25,70% – 36,29% (Tabel 7) . Aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan oleh chicken nugget ini sebesar 23,48% (Tabel 8). 

Sedangkan kandungan vitamin B1 yang dihasilkan sebesar 204,27 ppm (Tabel 6). 

 

Tepung terigu pada pembuatan chicken nugget berfungsi sebagai bahan pengikat. Bahan 

pengikat pada chicken nugget berguna untuk meningkatkan daya ikat air produk daging, 

mengurangi pengerutan selama pemasakan, meningkatkan stabilitas emulsi, 

meningkatkan flavor, meningkatkan karakteristik irisan produk (Soeparno, 1994). 

Substitusi tepung bekatul pada pembuatan chicken nugget juga berfungsi sebagai bahan 

pengikat. Fungsi tepung bekatul sebagai bahan pengikat masih berkaitan dengan sifat 

fungsional tepung bekatul yang hampi sama dengan tepung terigu. Sifat-sifat fungsional 

tersebut antara lain kemampuan bekatul larut dalam air, menyerap air, menyerap lemak, 

dan sebagainya (Damayanthi et al., 2007). 

 

Salah satu karakteristik fisik yang diujikan adalah kekerasan (hardness). Pada Tabel 5 

dapat dilihat bahwa kekerasan chicken nugget terbesar terdapat pada chicken nugget 

dengan tingkat substitusi tepung bekatul 100%, sedangkan tingkat kekerasan terendah 

terdapat pada chicken nugget tanpa penambahan tepung bekatul. Hal ini disebabkan 

karena semakin meningkatnya konsentrasi tepung bekatul, maka semakin banyak pati 

yang berikatan dengan protein akibat adanya pengukusan dan penggorengan. Sehingga 

air tidak lagi diikat secara maksimal oleh protein dan terjadi penurunan jumlah air 

dalam chicken nugget (Suseno et al., 2007). Hal tersebut juga berkaitan dengan 
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komposisi tepung bekatul memiliki kandungan air yang lebih sedikit bila dibandingkan 

dengan tepung terigu.  

 

Penggorengan meningkatkan kekerasan (hardness) pada chicken nugget karena  pada 

saat proses penggorengan terjadi penguapan air yang terkandung dalam chicken nugget 

seiring dengan naiknya suhu minyak goreng. Hal tersebut diperkuat oleh Toledo (1991), 

yang mengatakan bahwa pada saat bahan pangan dimasukkan ke dalam minyak panas, 

maka temperatur permukaan bahan akan naik dengan cepat dan air yang terkandung 

didalamnya akan menguap sehingga permukaan bahan akan menjadi kering. Selama 

evaporasi terjadi pada bahan, tekstur bahan akan menjadi keras. Purnomo (2000) 

menyatakan bahwa tingkat kekerasan ditunjukkan dengan semakin kecilnya jarak 

penembusan jarum penetrometer pada produk. Keadaan tersebut disebabkan karena 

meningkatnya protein dalam adonan selama proses pemasakan. Pada saat itu, protein 

mempunyai kemampuan untuk mengikat bagian – bagian hancuran daging menjadi satu 

sehingga terbentuk suatu produk yang kompak dan kenyal. 

 

Hasil analisa proksimat dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 

bekatul terhadap chicken nugget. Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa 

peningkatan substitusi tepung bekatul menyebabkan peningkatan kandungan abu dan 

lemak. Hasil analisa satu arah menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kadar abu, 

lemak pada chicken nugget karena adanya subtitusi tepung bekatul. Chicken nugget 

kontrol memiliki kandungan lemak lebih rendah bila dibandingkan dengan chicken 

nugget dengan substitusi  tepung bekatul. Hal tersebut disebabkan kandungan lemak 

yang terkandung dalam tepung bekatul tinggi (24,6 g) sedangkan tepung terigu memiliki 

kandungan lemak sebesar 0,4 g (Nutrition Data, 2009). Menurut Penelitian 

Cahyaningrum (2001), semakin tinggi konsentrasi penambahan tepung terigu akan 

menyebabkan kadar lemak chicken nugget semakin menurun.  

 

Hasil analisa kadar air chicken nugget tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi substitusi tepung bekatul menyebabkan penurunan kadar air baik dengan 

perlakuan sebelum digoreng maupun dengan perlakuan setelah digoreng. Dari hasil 

analisa satu arah juga menunjukkan bahwa subtitusi tepung bekatul berpengaruh nyata 
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terhadap kadar air chicken nugget instan. Kadar air chicken nugget instan tanpa 

penambahan tepung bekatul dan sebelum digoreng adalah sebesar 62,49±1,04% dan 

substitusi tepung bekatul hingga 100% menyebabkan kadar air chicken nugget instan 

sebelum digoreng menjadi sebesar 60,79±0,95%. Hal ini disebabkan karena pada proses 

pembuatan chicken 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). 

 

Bekatul mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Dari hasil analisis 

didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi bekatul pada chicken nugget instan maka 

semakin tinggi pula aktivitas antioksidan. Hasil analisa satu arah menunjukkan adanya 

pengaruh yang nyata terhadap aktivitas antioksidan chicken nugget dengan adanya 

subtitusi tepung bekatul. Aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada chicken nugget 

dengan konsentrasi tepung bekatul 100% (sebelum digoreng) yaitu sebesar 

41,37±1,09% sedangkan yang terendah terdapat pada chicken nugget tanpa subtitusi 

tepung bekatul (sebelum goreng) yaitu sebesar 11,49±0,61%. Peningkatan ini 

disebabkan karena berbagai vitamin seperti vitamin B, alfa tokoferol (vitamin E) 

terkonsentrasi di dalam bekatul (Damayanthi et al., 2007).  

 

Sedangkan aktivitas antioksidan pada chicken nugget setelah goreng dengan konsentrasi 

tepung bekatul 100% yaitu sebesar 31,94±1,24% dan pada chicken nugget tanpa 

penambahan tepung bekatul yaitu sebesar 6,96±0,44%. Hasil tersebut mengalami 

penurunan aktivitas antioksidan bila dibandingkan dengan chicken nugget dengan 

perlakuan sebelum goreng. Hal tersebut dikarenakan antioksidan dapat rusak oleh 

oksigen dan proses oksidasi dan dipercepat jika terkena cahaya, panas, alkali dan 

adanya logam (Andarwulan & Koswara, 1992). Pada penelitian ini, faktor yang paling 

berperan dalam penurunan aktioksidan adalah adanya perlakuan panas pada saat 

pengukusan dan penggorengan chicken nugget. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh 

Pujihartati dalam Dewi et al., (2008) yang menyatakan bahwa antioksidan memiliki 

daya aktif yang menurun apabila dipanaskan. Sehingga makin tinggi suhu dan makin 

lama waktu pemanasan maka penurunan aktivitas antioksidan akan makin besar. 
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Hasil analisa serat pangan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi substitusi 

tepung bekatul maka kandungan serat pangan pada chicken nugget instan akan semakin 

meningkat. Hasil analisa satu arah juga menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar serat pangan chicken nugget dengan adanya subtitusi tepung bekatul. Kandungan 

serat pangan tertinggi terdapat pada chicken nugget dengan subtitusi tepung bekatul 

100% baik dengan perlakuan sebelum goreng maupun perlakuan setelah goreng yaitu 

masing-masing sebesar 36,29±1,29% dan 35,56±0,98% sedangkan kandungan serat 

pangan terendah pada chicken nugget tanpa penambahan tepung bekatul baik dengan 

perlakuan sebelum goreng maupun perlakuan setelah goreng yaitu masing-masing 

sebesar 25,70±1,30% dan 26,02±0,99%. Peningkatan ini disebabkan karena bekatul 

padi mengandung serat pangan yang lebih tinggi dibandingkan tepung terigu seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

 

Dari hasil analisa vitamin B1 diperoleh hasil bahwa kandungan vitamin B1 pada 

chicken nugget instan dengan perlakuan sebelum digoreng adalah sebesar 204,27±17,43 

ppm sedangkan pada chicken nugget instan dengan perlakuan setelah digoreng adalah 

sebesar 189,51±3,45 ppm. Pada hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan 

kandungan vitamin B1. Hal tersebut disebabkan oleh perlakuan panas yang diberikan 

pada chicken nugget instan tersebut. Perlakuan panas tersebut terjadi pada saat proses 

pengukusan dan penggorengan chicken nugget. Kedua perlakuan tersebut yang paling 

berperan dalam kehilangan kandungan vitmin B1 pada produk chicken nugget instan. 

Pada perlakuan panas thiamin bersifat labil sehingga pada saat proses pemasakan akan 

terjadi kehilangan atau kerusakan thiamin (Andarwulan & Koswara, 1992). Vitamin B1 

stabil pada pH asam, sedangkan pada pH basa dan netral bekatul akan mengalami 

kerusakan (Davidek et al, 1990; deMan, 1997). 

 

Karakteristik sensori yang diuji meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. Menurut Taub 

& Singh (1998) warna merupakan salah satu parameter penting untuk menentukan 

persepsi terhadap kualitas bahan pangan karena penampakan visual dari bahan pangan 

menentukan apakah makanan tersebut akan dikonsumsi atau tidak. Menurut panelis 

chicken nugget bekatul dengan tingkat substitusi 60% hingga 100% mempunyai warna 

yang tidak menarik, sedangkan chicken nugget bekatul dengan tingkat substitusi 20% 
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dan chicken nugget  kontrol dikategorikan menarik hingga sangat menarik. Penilaian 

panelis tersebut disebabkan oleh semakin tinggi tingkat substitusi tepung bekatul warna 

chicken nugget yang dihasilkan menjadi semakin gelap (cokelat gelap). Hal ini 

diakibatkan semakin tinggi tingkat substitusi maka kandungan protein dan serat 

(karbohidrat) pada bahan semakin tinggi. Selain hal tersebut warna produk akhir 

dipengaruhi oleh warna produk awal, warna tepung bekatul lebih gelap dibanding warna 

tepung terigu sehingga semakin banyak persentase tepung bekatul dalam adonan warna 

chicken nugget yang dihasilkan juga semakin gelap. 

 

Pada parameter rasa (Tabel 10) diketahui bahwa chicken nugget kontrol hingga chicken 

nugget bekatul dengan tingkat substitusi 20% cukup disukai konsumen (dengan skor 

>3) sedangkan pada substitusi 60% dan 100% kurang disukai. Hal yang sama juga 

terjadi pada parameter aroma dan tekstur yaitu hanya sampai tingkat substitusi 20% 

aroma dan tekstur chicken nugget bekatul cukup disukai konsumen. Untuk parameter 

tekstur dilakukan pengujian secara objektif dan subjektif. Secara objektif, pada tingkat 

substitusi tepung bekatul sebanyak 20% dihasilkan tekstur sebesar 14,84±0,56 N 

(sebelum digoreng) dan 18,19±1,03 N (setelah digoreng). Penggunaan tepung bekatul 

sebagai bahan substitusi tepung terigu memberikan aroma tepung bekatul yang khas 

pada chicken nugget, namun hingga tingkat substitusi 100% aroma yang dihasilkan 

sangat kuat sehingga mengurangi tingkat penerimaan konsumen. Hal yang sama juga 

terjadi pada tingkat penerimaan konsumen terhadap parmeter tekstur. Chicken nugget 

dengan subtitusi tepung bekatul sebesar 100% juga tidak disukai oleh konsumen. Hal 

tersebut dikarenakan tekstur chicken nugget tersebut tergolong keras sehingga tingkat 

penerimaan konsumen terhadap chicken nugget tersebut berkurang.  Dari hasil 

pengujian sensoris yang telah dilakukan terhadap para panelis, dapat disimpulkan 

bahwa sampai tingkat substitusi tepung bekatul sebanyak 20% terhadap chicken nugget 

masih bisa diterima oleh konsumen. 
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

• Subtitusi tepung bekatul mempengaruhi karakteristik kimia, fisik, dan sensori 

pada chicken nugget instan. 

• Penambahan tepung bekatul sebanyak 100% meningkatkan kekerasan chicken 

nugget menjadi 16,70±1,18 N (sebelum digoreng) dan 20,42±0,64 N (setelah 

digoreng). 

• Aktivitas antioksidan chicken nugget dengan substitusi 100% tepung bekatul 

adalah sebesar 23,48±0,51% (sebelum digoreng) dan 19,22±0,53% (setelah 

digoreng). Kandungan serat pangan tertinggi pada bekatul adalah 36,29±1,29% 

(sebelum digoreng) dan 35,56±0,98%(setelah digoreng). Kandungan vitamin B1 

pada chicken nugget dengan substitusi tepung bekatul sebesar 20% adalah 

sebesar 204,27±17,43 ppm (sebelum digoreng) dan 189,51±3,45 ppm (setelah 

digoreng). 

• Subtitusi tepung bekatul 20% dapat diterima oleh panelis dari parameter warna, 

rasa, aroma dan tekstur. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meneliti pengaruh umur simpan 

terhadap karakteristik fisikokimiawi dan mikrobiologis chicken nugget instan dengan 

substitusi tepung bekatul. Selain itu, juga dapat dilakukan pengujian terhadap jenis 

kemasan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan chicken nugget instan tersebut. 
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