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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Anak Usia 1 – 3 Tahun 

2.1.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1 – 3 Tahun 

Status gizi merupakan bagian dari pemantauan pertumbuhan anak yang dapat 

diukur berdasarkan indikator antropometri, biokimia, klinis, maupun riwayat diet. 

Adanya pemeriksaan fisik dan penunjang bertujuan untuk mendeteksi secara dini 

adanya kelainan/gangguan pertumbuhan, sehingga dapat ditemukan penyebab dan 

usaha pemulihan.  Tujuan pemantauan pertumbuhan fisik anak adalah agar 

pertumbuhan mudah diamati, meningkatkan lingkungan yang layak untuk 

pertumbuhan anak, dan sarana untuk memberikan penyuluhan kepada ibu 

mengenai gizi/makanan bayi dan anak, tumbuh kembang anak, kesehatan anak, 

imunisasi, keluarga berencana, dan pencegahan penyakit (Soetjiningsih, 1995).   

Kelompok anak usia 1 – 3 tahun yang disebut batita mengalami penurunan 

laju pertumbuhan dibanding dengan usia bayi. Karena laju pertumbuhan menurun 

maka kebutuhan gizi dan perilaku makan juga berubah yaitu penurunan nafsu 

makan, anak sering memilih makan (picky eating) sehingga orang tua hendaknya 

dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan memberikan makanan padat gizi dalam 

porsi kecil dan frekuensi sering (Almatsier, dkk., 2011).  Pada usia 1 – 3 tahun 

(toddler) kemandirian anak dalam hal makan mulai terbentuk.  Berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan gizi anak, sebaiknya penyediaan menu makanan dibuat 
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bervariasi untuk mencegah rasa bosan pada anak.  Makanan yang diberikan antara 

lain susu, daging, sup, sayuran, dan buah-buahan.  Kemampuan mengunyah anak 

sudah mulai kuat sehingga jenis makanan yang diberikan adalah makanan padat 

(Hidayat, 2008).   

Usia balita merupakan usia rawan karena merupakan usia tumbuh kembang 

yang akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia saat remaja dan 

dewasa.  Pertumbuhan sel otak berlangsung sejak janin sampai lahir dan berhenti 

pada usia 3 – 4 tahun.  Gizi makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan sel otak 

anak, oleh karena itu perlu diperhatikan pemenuhan yang sesuai kebutuhan agar 

dapat tumbuh dan berkembang optimal (Soenardi, 2005).   

2.1.2 Kebutuhan Zat Gizi Anak Usia 1 – 3 Tahun 

Kebutuhan energi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, dan basal metabolisme.  

Usia balita merupakan usia peralihan ketika seorang anak mulai beralih dari 

makanan pendamping air susu ibu (MPASI) ke makanan keluarga dengan 

pemberian makanan secara bertahap sesuai dengan jenis dan kemampuan 

pencernaan anak.  Berdasarkan kemampuan pencernaan anak, balita terbagi 

menjadi dua yaitu batita (1 – 3 tahun) dan pra sekolah (4 – 5 tahun).  Batita 

merupakan konsumen pasif karena hanya menerima makanan yang diberikan oleh 

orang tua atau pengasuh (Prikasih dan Suganti, 2009).  Kebutuhan energi dan zat 

gizi anak usia 1 – 3 tahun disajikan pada Tabel 2.1.   
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Tabel 2.1  Angka Kecukupan Gizi Anak Usia 1 – 3 Tahun 
Zat Gizi Kebutuhan 

Energi (kkal) 1125 
Protein (g) 26 
Lemak (g) 44 
Karbohidrat (g) 155 
Vitamin A (mcg) 400 
Vitamin D (mcg) 15 
Vitamin E (mg) 6 
Vitamin K (mcg) 15 
Vitamin B1 (mg) 0,6 
Vitamin B2 (mg) 0,7 
Vitamin B3 (mg) 6 
Vitamin B5 (mg) 2 
Vitain B6 (mg) 0,5 
Asam folat (mcg) 160 
Vitamin B12 (mcg) 0,9 
Vitamin C (mg) 40 
Kalsium (mg) 650 
Fosfor (mg) 500 
Besi (mg) 8 
Zn (mg) 4 
Iodium (mcg) 120 

Sumber : Permenkes RI No 75 Tahun 2013 

Berdasarkan angka kecukupan gizi anak usia 1 – 3 tahun membutuhkan 

energi sebesar 1125 kkal per hari.  Kebutuhan energi anak secara perorangan 

didasarkan pada kebutuhan untuk energi metabolisme basal, kecepatan 

pertumbuhan, dan aktivitas.  Energi untuk metabolisme basal bervariasi sesuai 

jumlah dan komposisi jaringan tubuh yang tetap aktif (Almatsier, dkk., 2011). 

Protein di dalam tubuh digunakan untuk pertumbuhan otot dan imunitas 

tubuh.  Protein tersebut dalam tubuh harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

sesuai dengan kebutuhan anak (Hidayat, 2008).  Usia merupakan faktor yang 

sangat menentukan jumlah kebutuhan protein terutama pada anak yang 
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mengalami masa pertumbuhan (Suhardjo dan Kusharto, 1992).  Kebutuhan 

protein dalam sehari anak usia 1 – 3 tahun adalah 26 g.  Kecukupan protein ini 

hanya dapat dipakai dengan syarat kebutuhan energi terpenuhi.  Bila kebutuhan 

energi tidak terpenuhi maka sebagian protein yang dikonsumsi akan digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan energi (Adriani dan Wirjatmadi, 2014).  Menurut 

Almatsier, dkk (2011) penilaian terhadap asupan protein anak harus didasarkan 

pada kecukupan untuk pertumbuhan, mutu protein yang dimakan, kombinasi 

makanan dengan kandungan asam amino esensial yang saling melengkapi bila 

dimakan bersama, kecukupan asupan vitamin, mineral, dan energi.   

Lemak merupakan zat gizi yang menyumbang energi terbesar yaitu 9 kalori 

setiap gram.  Lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan tidak jenuh.  Lemak jenuh 

bersumber dari hewan dan makanan lain yang diproses menggunakan lemak dari 

tumbuhan sedangkan lemak tidak jenuh bersumber dari tumbuhan dan ikan.  

Lemak yang ada dalam bahan makanan sangat esensial untuk kesehatan, 

penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, K), produksi hormon untuk 

pertumbuhan anak, dan menambah cita rasa makanan (Soenardi, 2005).  Bahan 

makanan sumber lemak antara lain bahan makanan sumber hewani, minyak 

goreng, mentega, santan, dan salad dressing (Almatsier, 2010).   

Karbohidrat merupakan bahan bakar untuk kinerja otak berupa glukosa.  

Karbohidrat kompleks baik diberikan kepada anak karena memiliki rantai yang 

panjang sehingga lebih lambat dalam proses pencernaan dan pelepasan glukosa 

dalam darah dilakukan secara bertahap (Tompunu, 2015).  Karbohidrat 
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merupakan sumber energi utama karena porsi karbohidrat tersedia lebih banyak 

dibandingkan protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu hari.  Konsumsi 

karbohidrat yang cukup akan mencegah terjadinya pemecahan protein yang 

berlebihan, membantu metabolisme lemak dan protein, serta mencegah 

kehilangan mineral (Persagi, 2010).   

Vitamin dan Mineral merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh anak-

anak untuk membantu metabolisme  dan pertumbuhan.  Kekurangan konsumsi 

mineral terlihat pada laju pertumbuhan yang lambat, mineralisasi tulang tidak 

cukup, cadangan besi kurang, dan anemia.  Mineral yang penting bagi 

pertumbuhan anak antara lain kalsium, zat besi, zinc, dan yodium (Almatsier, 

dkk., 2011).  Vitamin dan mineral berasal dari kacang-kacangan, sayuran, hasil 

olahan susu, dan buah.   

2.2  Pengertian Makanan Tambahan 

Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain 

makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi.  Makanan 

tambahan diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati serta sumber 

vitamin dan mineral yang terutama berasal dari bahan makanan setempat.  

Makanan tambahan berbasis pangan lokal dibagi menjadi dua yaitu MPASI dan 

makanan tambahan untuk balita (Kemenkes RI, 2011).   

Menurut Permenkes RI No. 66 Tahun 2014, makanan tambahan berbentuk 

jajanan mengandung 200 – 300 kkal dan 5 g protein.  Bahan makanan untuk 

pemberian makanan tambahan (PMT) hendaknya menggunakan bahan-bahan 
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yang ada atau dihasilkan di daerah setempat serta diutamakan bahan makanan 

sumber energi dan protein seperti padi-padian, umbi, kacang-kacangan, ikan, 

sayuran hijau.  Tujuan pemberian makanan tambahan adalah untuk melengkapi 

gizi anak, mengembangkan kemampuan anak untuk menerima bermacam-macam 

makanan dengan berbagai rasa dan bentuk, mengembangkan kemampuan 

mengunyah dan mencerna makanan, serta melatih adaptasi terhadap makanan 

yang mengandung energi tinggi (Suryanah, 1996).   

Pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan proses pendidikan karena 

mengajarkan anak untuk mengunyah dan menelan makanan padat serta 

membiasakan kepada selera baru (Suhardjo, 1992).  Namun demikian, pengolahan 

makanan tambahan yang tidak tepat dapat menimbulkan penyakit bawaan 

makanan atau keracunan makanan khususnya diare.  Makanan tambahan yang 

diolah dalam kondisi yang tidak higienis akan terkontaminasi berat dengan agen 

patogen yang merupakan faktor risiko utama dalam penularan penyakit (Hartono, 

2006).   

2.3  Nugget 

Nugget merupakan olahan daging yang diberi bumbu, dicampur dengan 

bahan pengikat selanjutnya dicetak dan dilumuri dengan tepung roti (coating) 

kemudian digoreng.  Proses pembuatan nugget memerlukan bahan pengemulsi 

untuk kestabilan adonan.  Bahan pengemulsi yang berperan adalah bahan 

makanan yang mengandung protein berfungsi sebagai pengikat lemak dan air 

dalam satu emulsi (Yuanita dan Silitonga, 2014).  Lebih lanjut Radikal dan Janika 
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(2015) mengatakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pembuatan nugget 

adalah bahan pengisi (filler) sebagai upaya meningkatkan daya ikat air produk 

daging, mengurangi pengerutan selama pemasakan, meningkatkan flavour, 

meningkatkan karakteristik irisan produk, dan mengurangi biaya formulasi bahan 

pengisi.   

Nugget merupakan salah satu produk makanan beku siap saji yaitu produk 

yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang (precooked) kemudian 

dibekukan.  Produk beku siap saji hanya memerlukan waktu penggorengan selama 

1 menit pada suhu 150°C.  Pada proses penggorengan, nugget beku setengah 

matang akan berubah warna menjadi kekuningan dan kering.  Tekstur nugget 

tergantung dari bahan baku pembuatannya (Astawan, 2008). Menurut Yuyun, A.  

(2007) banyaknya jenis nugget yang beredar di masyarakat berdampak pada 

besarnya konsumsi dan ketatnya persaingan daam bisnis atau penjualan nugget 

sehingga membuat beberapa produsen menggunakan bahan baku pembuatan 

nugget dengan mutu yang rendah.  Nugget sebagai salah satu produk industri 

pangan memiliki standar mutu yang telah ditetapkan.  Adapun standar mutu 

nugget  menurut Standar Nasional Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Standar nugget ayam yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) 

dirumuskan bertujuan untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan 

teknologi terutama dalam metode uji dan persyaratan mutu, menyesuaikan standar 

dengan peraturan yang berlaku, melindungi kesehatan konsumen, menjamin 
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perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab, serta mendukung 

perkembangan dan diversifikasi industri pengolahan daging.   

Tabel 2.2.  Syarat Mutu Nugget Daging Ayam Kombinasi SNI No. 6683:2014 
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1 Keadaan   

1.1 Bau - Normal 
1.2 Rasa - Normal 
1.3 Tekstur - Normal 
2 Benda asing - tidak boleh ada 
3 Kadar air % b/b Maks. 60 
4 Protein (N x 6,25) % b/b Min. 9 
5 Lemak % b/b Maks. 20 
6 Karbohidrat % b/b Maks. 25 
7 Kalsium (Ca) mg/100g Maks. 50 
8 Cemaran Logam   

8.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,1 
8.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1 
8.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 
8.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 
9 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

10 Cemaran mikroba   
10.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 1x105 

10.2 Koliform APM/g Maks. 10 
10.3 Escherichia coli APM/g <3 
10.4 Salmonella sp. - Negatif/25 g 
10.5 Staphylococcus aureus koloni/g Maks. 1x102 

10.6 Clostridium perfringens koloni/g Maks. 1x102 
Catatan : berlaku untuk naget ayam dengan penambahan keju atau susu 

Sumber : BSN, 2014 

Nugget ikan tidak berbeda jauh dengan nugget berbahan dasar ayam atau 

daging.  Perbedaannya terletak pada bahan baku pembuatan nugget.  Jenis ikan 

yang digunakan akan mempengaruhi kualitas nugget yang dihasilkan.  Nugget 

ikan yang bermutu tinggi, penggunaan proporsi tepung yang digunakan paling 

banyak 15 – 30% dari berat daging ikan.  Idealnya, tepung yang ditambahkan 

hanya sebanyak 10% dari berat daging ikan, namun nugget yang sering dijajakan 
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menggunakan penambahan tepung sebanyak 30 – 40% dari berat daging ikan.  

Hal ini menyebabkan mutu nugget yang kurang bagus (Mardiah dan Efendi, 

2014).   

2.4  Makanan Beku (Frozen food) 

Makanan beku (frozen food) adalah produk makanan yang sengaja dibekukan 

dan disimpan pada suhu beku  (Dwijayanti, 2013).  Menurut Yunitasari, dkk 

(2014) makanan beku memberikan kepraktisan untuk konsumen karena cara 

penyajiannya mudah dan cepat.  Sesuai dengan perkembangan zaman dan 

padatnya rutinitas sehari-hari, masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan 

makanan yang praktis dimasak dan cepat saji.  Makanan beku menjadi alternatif 

makanan siap saji yang diminati masyarakat karena praktis, dapat disimpan cukup 

lama dalam lemari pendingin, dan dimasak sewaktu-waktu (iklanpos.co.id).  Salah 

satu bentuk makanan beku yang sangat digemari masyarakat luas adalah nugget.  

Jenis yang banyak dijual di pasaran adalah nugget ayam dan nugget ikan.  Nugget 

ayam lebih banyak dikonsumsi daripada nugget ikan disebabkan oleh ketersediaan 

bahan baku dan pola makan masyarakat.  Presentase jenis daging yang 

dikonsumsi masyarakat adalah 56% daging unggas (terutama ayam), 23% daging 

sapi, 13% daging babi, 5% daging kambing, dan 3% jenis lainnya (Astawan, 

2008).   

Pembuatan makanan beku perlu memperhatikan beberapa hal dalam teknik 

pengolahannya.  Menurut Alamsyah (2004) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan makanan beku antara lain : 
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1. Suhu adonan 

Suhu adonan harus dingin (<5°C) karena suhu panas akan merusak protein.  

Apabila daging kurang dingin makan dapat dimasukkan ke dalam freezer.  Suhu 

yang dingin membantu proses mencetak atau membentuk adonan 

2. Suhu penggorengan atau pemasakan 

Suhu penggorengan harus diatas 180°C dan minyak harus penuh agar 

makanan tercelup.  Untuk penggorengan pasca beku sebaiknya menggunakan 

panas sedang yaitu 170° - 175°C. 

3. Suhu freezer 

Suhu freezer yang baik adalah -18°C, dan selama proses pembekuan 

sebaiknya pintu freezer tidak sering dibuka.  Apabila produk masih dalam 

keadaan panas jangan disimpan dalam freezer karena memasukkan produk dalam 

kondisi panas akan merusak mesin dan menimbulkan bunga es pada produk yang 

disimpan. 

4. Teknik Pembekuan 

Letakkan produk pada baki satu persatu sebelum dikemas dan simpan selama 

4 – 5 jam dalam freezer hingga makanan mengeras.  Menurut Purnawijayanti 

(2001) pembekuan pada suhu < -18°C hampir semua bentuk air yang ada dalam 

bahan makanan berubah menjadi padat atau es.  Bentuk padat dari air ini tidak 

dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan akan menyebabkan 

kematian mikroorganisme.  Beberapa bakteri yang membentuk spora 
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kemungkinan masih tetap tahan terhadap proses pembekuan ini.  Hal yang perlu 

diperhatikan adalah saat proses pencairan makanan beku (thawing) yang tepat 

adalah sebelum makanan beku diolah dan dikonsumsi.  Thawing hendaknya tidak 

dilakukan pada suhu kamar karena hal ini akan memberikan kesempatan kepada 

spora bakteri untuk berkecambah dan berkembang biak.  Thawing sebaiknya 

dilakukan pada suhu rendah yaitu 0° - 7°C atau dengan menggunakan air dingin.   

Makanan yang akan dibekukan harus dikemas dengan wadah yang kedap air 

seperti plastik atau kertas alumunium.  Hal ini untuk mencegah kerusakan 

makanan beku yang dikenal dengan istilah freezer burn.  Kerusakan ini ditandai 

dengan kenampakan coklat gelap seperti terbakar pada permukaan makanan beku.  

Kerusakan terjadi karena makanan mengalami dehidrasi atau kehilangan air 

selama proses pembekuan.  Proses pembekuan yang baik dapat memperpanjang 

umur simpan bahan makanan selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. 

Menurut Yuyun (2007) teknik pembekuan merupakan cara yang paling baik 

untuk mengawetkan makanan, keunggulan dari teknik pembekuan adalah 

kandungan gizi dalam makanan tidak berkurang, karakteristik produk tidak 

berubah dengan jangka waktu tertentu, serta aman bagi kesehatan karena tidak 

perlu menambahkan pengawet buatan pada produk.  Proses pembekuan 

menyebabkan kadar air dalam makanan membeku dan mengurangi aktivitas air 

sehingga menjadi penghambat untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas 

enzim pada produk makanan dan menyebabkan makanan lebih awet dan tidak 

mudah membusuk (Winarno, 1993).   
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2.5  Ikan Lele (Clarias batrachus)  

Ikan lele (Clarias batrachus) merupakan salah satu jenis ikan asli perairan 

Indonesia.  Ikan lele disebut catfish dalam perdagangan internasional.  Ikan lele 

memiliki bentuk tubuh memanjang dan pipih di bagian belakang, berukuran relatif 

besar, kulit licin dan tidak bersisik (Siregar, 2004).  Ikan lele mempunyai bentuk 

badan pada bagian tengah terdapat potongan membulat.  Sedangkan di bagian 

belakang tubuh berbentuk pipih ke samping (Mahyuddin, 2008).   

Perkembangan produksi ikan lele secara nasional tumbuh pesat dan terus 

meningkat selama lima tahun terakhir.  Pada tahun 2010, produksi ikan lele hasil 

budidaya mencapai 273.554 ton.  Lele tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk utuh, 

tetapi juga dalam bentuk olahan.  Disisi lain, peningkatan jumlah produksi lele 

tidak diikuti dengan pengolahan yang bervariasi.  Pengolahan yang paling populer 

adalah dengan digoreng, diberi bumbu mangut, dan dibuat pecel lele.  Jenis 

olahan yang monoton dapat menyebabkan kebosanan konsumsi terutama oleh 

anak-anak.  Lele ukuran besar dapat diolah menjadi filet ikan atau 

merestrukturisasi menjadi daging lumat.  Diversifikasi produk olahan lele berbasis 

daging lumat antara lain bakso, nugget, sosis, burger, dan kamaboko.  

Diversifikasi pengolahan lele diharapkan dapat meningkatkan konsumsi daging 

ikan lele (Murniyati, dkk., 2013).   

Ikan lele merupakan salah satu bahan makanan bergizi yang mudah 

dihidangkan sebagai lauk.  Ikan lele mengandung nilai gizi yang tinggi dan dapat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUTU ORGANOLEPTIK, KADAR... S R WIDYA ARETA H. J.



24 
 

 

dijadikan pangan sumber protein.  Berdasarkan hasil analisis proksimat yang 

dilakukan Muharikah dkk. (2010) daging ikan lele dumbo menandung kadar 

protein 17,7%, lemak 4,8%, karbohidrat 0,3%, kadar air 76%, dan abu/mineral 

1,2%.  Lebih lanjut Rustaman (2015) menyebutkan dalam 141,5 g filet ikan lele 

budidaya mengandung Energi sebesar 217 kkal, protein 26,7 g, lemak 11,5 g, 

selenium 20,7 mcg, vitamin B12 4 mcg, kalium 459 mg, dan niasin 3,6 mg.   

Kadar lemak ikan lele termasuk rendah.  Lemak ikan sebagian besar berupa 

lemak sederhana yaitu trigliserida yang bersifat netral dan yang berbentuk 

kompleks seperti fosfolipid dan sterol.  Ikan lele mengandung omega 3 yang 

berperan penting dalam proses tumbuh kembang saraf termasuk sel otak 

(Suryaningrum, 2010).   

Kepadatan protein hewani ikan lebih tinggi dibandingkan udang dan telur.  

Kepadatan gizi (Nutrient density) adalah nisbah antara kandunagn energi atau zat 

gizi terhadap kebutuhan energi dan zat gizi yang dianjurkan berdasarkan angka 

kecukupan gizi (Tejasari, 2005).  Protein ikan lele mengandung semua asam 

amino esensial dalam jumlah yang cukup.  Protein ikan lele mengandung lisin dan 

metionin yang lebih tinggi dibandingkan protein susu dan daging.  Susunan asam 

amino ikan lele disajikan pada Tabel 2.3.   

Tabel 2.3.  Susunan Asam Amino Ikan Lele 
No Asam Amino Protein (%) Standar FAO 
1 Arginin 6,3    
2 Histidin 2,8    
3 Isoleusin 4,3  4  
4 Leusin 9,5  7  
5 Lisin 10,5  5  
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No Asam Amino Protein (%) Standar FAO 
6 Metionin 1,4  3,5  
7 Treonin 4,8  6  
8 Fenilalanin 4,8  4  
9 Valin 4,7  5  

10 Triptophan 0,8  1  
 Total Asam Amino Esensial 49,9    
 Total Asam Amino Non Esensial 50,1    

Sumber : Astawan, 2009 

Keunggulan lele dibandingkan dengan produk hewani lainnya adalah kaya 

akan asam amino leusin dan lisin.  Leusin (C6H13NO2) merupakan asam amino 

esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga 

keseimbangan nitrogen dalam tubuh.  Leusin juga berfungsi dalam perombakan 

dan pembentukan protein otot.  Lisin merupakan asam amino esensial yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, membantu penyerapan 

kalsium, menghasilkan antibodi, hormon, enzim, dan pembentukan kolagen.  

Lisin merupakan salah satu dari 9 asam amino esensial yang sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  Lisin sangat berguna untuk pertumbuhan 

tulang, membantu penyerapan kalsium, dan memelihara massa tubuh anak agar 

tidak terlalu berlemak (Rustaman, 2015).   

Siregar (2004) menyebutkan keunggulan ikan lele dibandingkan dengan 

bahan makanan hewani lain diantaranya adalah komponen daging ikan mudah 

dicerna dan diserap oleh tubuh, mengandung 8 asam amino essensial, 

mengandung asam lemak omega 3 untuk perkembangan sel otak anak usia di 

bawah 12 tahun dan memelihara sel otak pada orang dewasa.  Daging ikan 

mengandung asal lemak tidak jenuh lebih banyak dibandingkan asam lemak jenuh 
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dan kolesterol, selain itu daging ikan mengandung vitaminA, D, B1, serta mineral 

seperti kalsium, fosfor, kalium, zat besi, dan yodium.   

2.6  Kacang Merah (Vigna angularis) 

Kacang merah (Vigna angularis) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan 

(leguminoceae) dari spesies kacang buncis dan dapat dipanen saat berumur 45 – 60 

hari setelah masa tanam.  Biji kacang merah berbentuk bulat agak panjang, 

berwarna merah atau merah berbintik-bintik putih. Kacang merah banyak ditanam 

di Indonesia.  Varietas kacang merah yang beredar di pasaran jumlahnya sangat 

banyak dan beraneka ragam (Rukmana, 2009).  Kacang merah tergolong makanan 

nabati. Kelompok kacang polong (legume); satu keluarga dengan kacang hijau, 

kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang uci.  Kacang merah biasa dikonsumsi 

ketika sudah benar-benar masak berupa kacang kering (Afriansyah, 2010).   

Pada kacang merah diketahui terdapat senyawa fungsional.  Senyawa 

fungsional tersebut adalah antioksidan dan antosianin. Antosianin terdapat pada 

buah-buahan, kacang-kacangan, padi-padian, serealia, sayuran, dan beberapa 

bahan pangan lainnya.  Pigmen antosianin ini berperan sebagai senyawa 

antioksidan dalam pencegahan beberapa penyakit seperti kanker, diabetes, 

kolesterol, dan jantung koroner.  Kacang merah memiliki kandungan zat gizi yang 

lengkap diantaranya adalah protein, karbohidrat, vitamin, serat kasar, dan mineral.  

Bila dilihat kandungan gizinya, kacang merah cukup berpotensi sebagai bahan 

makanan yang sehat dan murah. Kelaikan kacang merah sebagai bahan pangan pada 
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masa kini dan masa mendatang ditunjukkan oleh potensi kandungan gizinya.  

Kandungan gizi kacang merah disajikan pada Tabel 2.4.   

Tabel 2.4.   Komposisi Zat Gizi per 100 g Kacang Merah Kering 
Zat Gizi Kadar per 100 g 

Protein (g) 22,3  
Karbohidrat (g) 61,2  
Lemak (g) 1,5  
Vitamin A (SI) 30  
Thiamin/vitamin B1 (mg) 0,5  
Riboflavin/vitamin B2 (mg) 0,2  
Niacin (mg) 2,2  
Kalsium (mg) 260  
Fosfor (mg) 410  
Besi (mg) 5,8  

Sumber : Martin (1984) dan Salunkhe et al (1985) dalam Astawan (2009) 
Kacang merah merupakan sumber protein nabati yang penting peranannya 

dalam perbaikan gizi masyarakat.  Disamping kaya protein, kacang merah juga 

merupakan sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin.  Kandungan vitamin per 

100 gram biji kacang merah kering adalah vitamin A 30 SI, thiamin/vitamin B1 

0,5 mg, riboflavin/vitamin B2 0,2mg, niacin 2,2 mg.  Dibandingkan dengan jenis 

kacang-kacangan lainnya, kacang merah memiliki kadar karbohidrat yang 

tertinggi, kadar protein setara dengan kacang hijau, kadar lemak yang yang jauh 

lebih rendah dibandingkan kacang kedelai, serta kadar serat pada kacang merah 

lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, sorghum, dan gandum (Astawan, 2009).   

Kacang merah mempunyai susunan asam amino esensial yang lengkap, 

beberapa diantaranya melebihi kandungan asam amino pada susu sapi yaitu 

arginin dan alanin.  Arginin merupakan asam amino yang dapat mengaktifkan 

hormon pertumbuhan (Human Growth Hormon) dan bertanggung jawab untuk 
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meningkatkan pertumbuhan otot, membakar lemak, serta mengatur sistem imun 

(Fernandez, 2014).  Kandungan arginin pada kacang merah adalah 53,16 mg/g 

protein, sedangkan asam amino pembatas pada kacang merah adalah metionin 

(10,56 mg/g protein) dan sistein (8,46 mg/g protein) dengan kandungan yang 

relatif rendah (Astawan, 2009).  Susunan asam amno kacang merah disajikan pada 

Tabel 2.5. 

Tabel 2.5.  Komposisi Asam Amino Kacang Merah 
Asam Amino Jumlah (mg/gram protein) 

Isoleusin 41,92  
Leusin 76,16  
Lisin 72  
Etionin 10,56  
Sistein 8,48  
Fenilalanin 53,16  
Tirosin 25,28  
Treonin 39,68  
Triptofan 10,08  
Valin 45,92  
Arginin 56,80  
Histidin 28,32  
Alanin 52,16  

Sumber : Kay (1979) dalam Astawan (2009) 

2.7  Protein 

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar 

sesudah air.  Seperlima bagian tubuh adalah protein, setengahnya ada dalam otot, 

seperlima di dalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit dan 

selebihnya di dalam jaringan lain cairan tubuh (Almatsier, 2009).  Protein 

merupakan zat gizi yang sangat penting, karena paling erat kaitanya dengan 

proses-proses kehidupan.  Protein lengkap adalah protein kelas tertinggi ditinjau 
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dari fungsi gizinya sanggup mendukung pertumbuhan badan maupun 

pemeliharaan jaringan yang rusak.  Jenis protein inilah yang diperlukan oleh anak-

anak yang sedang tumbuh pesat.  Anak yang tidak memperlihatkan laju 

pertumbuhan yang baik, tidak dapat dikatakan anak sehat (Djaeni, 2000). 

Penilaian terhadap asupan protein yang dikonsumsi anak harus didasarkan 

pada kecukupan protein, mutu protein, kombinasi makanan dengan kandungan 

asam amino esensial yang saling melengkapi, serta kecukupan vitamin dan minerl 

(Almatsier, dkk., 2011).  Protein mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan 

tubuh (Djaeni, 2000) yaitu : 

a. Pertumbuhan dan pemeliharaan 

Sebelum sel-sel dapat mensintesis protein baru, harus tersedia semua asam 

amino esensial yang diperlukan dan cukup nitrogen atau ikatan amino (NH2) guna 

pembentukan asam-asam amino non esensial yang diperlukan.  Pertumbuhan dan 

pemeliharaan jaringan dimungkinkan jika tersedia susunan asam amino tertentu 

yang sesuai (Tejasari, 2005).  Pertumbuhan dan penambahan otot hanya mungkin 

bila tersedia cukup campuran asam amino yang sesuai termasuk untuk 

pemeliharaan dan perbaikan.   

b. Pembentukan ikatan esensial tubuh 

Protein, khususnya enzim, hormon, dan antibodi berfungsi dalam proses 

pengaturan biokimia seperti pencernaan, anabolisme, dan katabolisme zat gizi 

(Tejasari, 2005).  Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah 

protein, demikian pula berbagai enzim.  Ikatan-ikatan ini bertindak sebagai 
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katalisator atau membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi di dalam 

tubuh. 

c. Mengatur keseimbangan cairan 

Cairan tubuh terdapat di dalam tiga kompartemen : intraseluler (di dalam sel), 

ekstraselular/interseluler (di antara sel), dan intravaskular (di dalam pembuluh 

darah).  Kompartemen-kompartemen ini dipisahkan satu sama lain oleh membran 

sel.  Distribusi cairan didalam kompartemen-kompartemen ini harus dijaga dalam 

keadaan seimbang atau homeostasis.  Keseimbangan ini diperoleh melalui sistem 

kompleks yang melibatkan protein dan elektrolit.  Penumpukan cairan di dalam 

jaringan dinamakan edema dan merupakan tanda awal kekuranga protein.  Protein 

bersama mineral berperan menjaga keseimbangan cairan yang cukup disetiap 

ruang bagian cairan tubuh yaitu cairan dalam pembuluh darah, ruang antar sel, 

dan di dalam sel (Tejasari, 2005).   

d. Memelihara netralitas tubuh 

Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu  bereaksi dengan asam dan basa 

untuk menjaga pH pada taraf konstan.  Sebagian besar jaringan tubuh berfungsi 

dalam keadaan pH netral atau sedikit alkali (pH 7,35 - 7,45). 

e. Pembentukan antibodi 

Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada 

kemampuannya untuk memproduksi antibodi terhadap organisme yang 

menyebabkan infeksi tertentu atau terhadap bahan-bahan asing yang memasuki 

tubuh.  Tingginya tingkat kematian pada anak-anak yang menderita gizi kurang 
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kebanyakan disebabkan oleh menurunnya daya tahan terhadap infeksi (muntaber 

dan sebagainya) karena ketidakmampuannya membentuk antibodi dalam jumlah 

yang cukup.  Antibodi bertindak sebagai agen penyerang penyakit.  Antibodi, 

protein bermolekul besar melawan virus, bakteria, dan benda asing yang masuk ke 

dalam tubuh dengan cara memori molekuler sel pembuat antibodi (Tejasari, 

2005).   

f. Mengangkut zat – zat gizi 

Protein memegang peranan esensial dalam mengangkut zat-zat gizi dari 

saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke 

jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel.  Sebagaian besar 

bahan yang mengangkut zat-zat ini adalah protein.  Kekurangan protein dapat 

menyebabkan gangguan pada absorbsi dan transportasi zat-zat gizi.  Contoh 

protein pengangkut antara lain retinol binding protein, calcium binding protein, 

lipoprotein, kalmodulin, feritin, dan transferin (Tejasari, 2005).   

g. Sumber energi 

Protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kkal/g protein.  

Namun, protein sebagai sumber energi relatif lebih mahal, baik dalam harga 

maupun dalam jumlah energi yang dibutuhkan untuk metabolisme energi.  Protein 

digunakan sebagai sumber energi jika penyediaan energi dari karbohidrat dan 

lemak tidak mencukupi (Tejasari, 2005).   

Sifat kimia protein salah satunya adalah dapat mengalami denaturasi pada 

suhu 50 - 60°C dan 10 - 15°C, serat pada pH yang melewati batas hayatinya.  
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Denaturasi adalah proses perubahan molekul protein tanpa menyebabkan 

kerusakan ikatan peptida (Sumardjo, 2009).  Proses denaturasi tidak merusak 

ikatan peptida pada struktur primer, tetapi mengubah bentuk lipatannya.  Protein 

yang terdenaturasi berakibat pada gangguan aktivitas hayati protein, namun 

berdampak pada peningkatan nilai gizi karena daya cerna protein meningkat.  

Setelah mengalami denaturasi protein tertentu seperti enzim dapat mengalami 

denaturasi kembali (karena perubahan pH dan suhu) ke bentuk asal yang disebut 

renaturasi (Tejasari, 2005).   

Nilai kepadatan protein hewani ikan lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

nabati seperti kacang merah.  Kadar protein menentukan kepadatan protein 

pangan tetapi tidak dapat menunjukkan komposisi jenis asam amino essensialnya.  

Komposisi asam amino sangat penting untuk sintesis protein.  Mutu protein 

kacang-kacangan dibatasi oleh asam amino pembatas metionin dan sistein, 

sedangkan pada ikan oleh asam amino valin.  Penganekaragaman pangan sumber 

hewani dan nabati dapat meningkatkan mutu protein karena asam amino saling 

melengkapi (Tejasari, 2005). 

Nilai kimia protein tidak menjelaskan secara tepat cara tubuh memanfaatkan 

protein karena protein memiliki daya cerna yang berbeda-beda, sebalikanya nilai 

hayati (Biological Value) adalah jumlah senyawa nitrogen yang ditahan dari 

jumlah tertentu nitrogen dan protein yang diserap.  Apabila dibandingkan, daya 

cerna ikan adalah 96 dan kacang-kacangan adalah 97.  Sedangkan BV ikan adalah 

75 – 90 dan kacang-kacangan adalah 58 (Tejasari, 2005). 
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2.8  Mutu Organoleptik 

Keistimewaan produk pangan yaitu mempunyai nilai subyektif yang 

menonjol di samping sifat mutu obyektif.  Jika mutu obyektif dapat diukur dengan 

instrumen fisik, maka sifat mutu subyektif hanya dapat diukur dengan instrumen 

manusia.  Meskipun dengan uji fisik, kimia, dan nilai gizi dapat menunjukkan 

kualitas produk yang bermutu tinggi, namun tidak ada artinya jika produk tidak 

dapat dikonsumsi karena tidak enak.  Jadi, uji organoleptik merupakan suatu 

keharusan pada pengujian suatu produk pangan (Soekarto, 1990).  Sifat mutu 

organoleptik merupakan sifat hedonik atau kesukaan yang ditentukan oleh faktor-

faktor kebiasaan, tradisi, persepsi, pengalaman, selera, pendidikan, dan prestise.  

Uji hedonik atau kesukaan merupakan tanggapan pribadi panelis yang dinyatakan 

dalam tingkat kesukaan dengan menggunakan skala hedonik (Soekarto, 1985). 

Penilaian kualitas makanan secara organoleptik atau sensoris zat makanan 

dengan menggunakan panca indra yang dimaksudkan adalah indra penglihatan, 

penciuman, peraba, perasa,dan pendengaran.  Keadaan makanan yang dinilai dari 

segi efek rangsangan makanan terhadap panca indra dapat terbentuk warna, 

aroma, rasa, dan tekstur.  Sifat mutu organoleptik yang ditemukan pada produk 

pangan antara lain pahit, manis, asam, asin, empuk, renyah, pulen, halus, tengik, 

dan enak.   

Kriteria fisik nugget yang terdapat dalam  SNI 01-6683-2002 adalah sebagai 

berikut :  
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1. Warna 

Penilaian warna dilakukan dengan melihat dan membelah nugget untuk 

mengetahui warna bagian luar dan dalam nugget.  Warna nugget dapat diketahui 

dari dua hal yaitu warna bagian dalam dan warna bagian luar.  Warna bagian 

dalam yang baik pada nugget sesuai dengan bahan dasar yang digunakan dalam 

pembuatan nugget. Apabila daging putih seperti daging ayam atau daging ikan 

baik ikan air darat maupun ikan air laut berarti warna bagian dalam putih, tetapi 

apabila daging yang digunakan termasuk daging merah seperti daging sapi berarti 

warna bagian dalam kecoklatan.  Sedangkan warna permukaan atau bagian luar 

nugget mentah yang baik adalah kuning bersih atau putih bersih, sesuai dengan 

warna tepung roti yang digunakan. Sedangkan warna permukaan nugget matang 

yang baik adalah coklat kekuningan.  Warna nugget ikan lele dan kacang merah 

adalah abu-abu kecoklatan, hal ini disebabkan oleh adanya reaksi Maillard yaitu 

reaksi kimia antara gula dan asam amino dari protein (Ayustaningwarno, dkk., 

2012).   

2. Rasa 

Rasa nugget yang baik adalah gurih dan lezat dengan rasa yang khas dari 

bahan yang digunakan.  Bahan yang digunakan adalah ikan lele dan kacang 

merah.  Ikan lele memiliki rasa yang gurih dan manis, sedangkan kacang merah 

memiliki rasa gurih dengan rasa khas kacang.   Rasa yang ditimbulkan nugget 

ikan lele dan kacang merah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rasa khas 

bahan baku, bumbu-bumbu, lemak, dan perbedaan konsentrasi bahan pengikat.   
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3. Aroma 

Aroma nugget yang baik adalah harum bumbu dan khas bahan dasarnya yang 

digunakan, misalnya pada nugget ikan lele dan kacang merah aroma khas ikan 

dan kacang tetap tercium dengan bumbu untuk meminimalisir aroma amis dari 

ikan lele dan langu dari kacang merah.  Bau amis yang merupakan bau khas ikan  

disebabkan oleh komponen penyusun selain protein yaitu nitrogen, kandungan 

amonia, Trimetyl Amine Oksida, guanidine, dan turunan Imidazole (Govindan, 

1985).   

4. Tekstur 

Tekstur nugget yang baik dapat dilihat dari dua hal yaitu tekstur bagian luar 

dan bagian dalam.  Tekstur bagian luar nugget yang baik adalah keras dan renyah 

karena adanya tepung panir atau tepung panir yang melekat pada permukaan 

nugget.  Sedangkan tekstur bagian dalam nugget yang baik adalah lunak kenyal, 

maksudnya nugget yang sudah matang apabila digigit tidak keras tetapi tidak juga 

lembek dan adonan kompak.  Tekstur nugget dipengaruhi oleh penggunaan 

daging ikan lele, kacang merah, dan tepung tapioka.  Daging ikan lele merupakan 

sumber protein yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu miofibril, 

stroma, dan sarkoplasma.  Struktur primer yang mempengaruhi keempukan 

daging adalah miofibril, aktomiosin, kolagen dan elastin.  Kolagen merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi keempukan setelah proses pemasakan pada 

suhu tertentu akan mengubah kolagen yang bersifat keras menjadi gelatin yang 

bersifat empuk (Bahar, 2002).  Pembentukan tekstur nugget yang padat dan 
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kenyal juga dipengaruhi oleh peranan amilosa dan amilopektin pada tepung 

tapioka.  Amilosa merupakan fraksi tidak terlarut dan amilopektin adalah fraksi 

terlarut (Simanjuntak, 2015).   

Komposisi kandungan amilosa dan amilopektin berbeda-beda pada setiap 

bahan pangan, semakin tinggi  kandungan amilopektin pada bahan pangan makan 

akan semakin mudah dicerna.  Substitusi kacang merah dengan tepung tapioka 

sebagai bahan pengikat dan pengisi akan berpengaruh pada tekstur nugget.  

Keunggulan kacang merah yaitu meningkatkan emulsifikasi lemak dibandingkan 

dengan bahan pengikat atau pengisi yang terdiri dari karbohidrat saja.  Hal 

tersebut yang menyebabkan tekstur formula nugget modifikasi lebih dapat 

diterima dibandingkan dengan nugget kontrol yang hanya menggunakan tepung 

tapioka sebagai bahan pengikat.   

5. Bentuk 

Bentuk merupakan sifat morfologi pangan yang dikategorikan dalam padat, 

cair, gas, berbentuk pasta atau kental, lempeng, silinder, atau bundar (Soekarto, 

1990).  Bentuk nugget yang dibuat beragam dinilai sesuai dengan kesukaan 

panelis untuk menentukan bentuk yang menarik sehingga mempengaruhi mutu 

organoleptik nugget.   

Penilaian mutu obyektif dapat diukur dengan instrumen fisik, maka sifat mutu 

subyektif hanya dapat diukur dengan instrumen manusia.  Orang yang bertindak 

sebagai instrumen dalam penilaian mutu organoleptik disebut panelis (Soekarto, 

1990).  Terdapat 7 macam panelis yang digunakan yaitu panel perseorangan, 
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panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel 

konsumen, dan panel anak-anak.  Perbedaan ketujuh panelis tersebut didasarkan 

pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik (Teknologi Pangan 

UNIMUS, 2013) yaitu : 

1. Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik

yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat

intensif.  Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan, dan cara

pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metode analisis

organoleptik dengan sangat baik.  Keuntungan menggunakan panel

perseorangan adalah kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien,

dan keputusan sepenuhnya ada pada seseorang.

2. Panel terbatas terdiri dari 3 – 5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi

sehingga bias dapat dihindari.  Panelis terbatas mengenal dengan baik faktor-

faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan

pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir.  Keputusan diambil dari hasil

diskusi antara anggota.

3. Panel terlatih terdiri dari 15 – 25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik.

Panelis terlatih dapat menilai beberapa rangsangan sehingga tidak terlampau

spesifik.  Keputusan diambil setelah data dianilisis secara bersama.  Menurut

Soekarto (1985) untuk menjadi panelis terlatih perlu diseleksi dan dilatih.

Panel terlatih berfungsi sebagai alat analisis yang memiliki kemampuan

membedakan.
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4. Panel agak terlatih terdiri dari 15 – 25 orang yang sebelumnya dilatih untuk 

mengetahui sifat-sifat tertentu.  Panel agak terlatih mengetahui sifat sensorik 

dari contoh yang dinilai karena mendapat penjelasan atau latihan.  Mahasiswa 

atau staf peneliti termasuk dalam panel agak terlatih yang diberi penjelasan 

secukupnya.   

5. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang diperbolehkan untuk 

menilai alat organoleptik sederhana yaitu sifat kesukaan.  Pemilihan yang 

dilakukan bukan terhadap kepekaan tetapi mengutamakan segi sosial seperti 

latar belakang pendidikan, asal daerah, kelas ekonomi dalam masyarakat, atau 

kelompol tertentu.   

6. Panel konsumen terdiri dari 30 – 100 orang yang tergantung pada target 

pemasaran produk.  Pengujiannya berupa uji kesukaan dan dilakukan sebelum 

pengujian pasar.  Hasil uji kesukaan dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu produk dapat diterima masyarakat atau tidak.  Namun, hasil uji 

dengan panel konsumen tidak dapat menentukan apakah produk tersebut akan 

dibeli di pasaran.   

7. Panel anak-anak digunakan sebagai penilaian produk pangan yang disukai 

anak-anak seperti permen, es krim, serta jajanan.  Panel yang digunakan adalah 

anak usia 3 – 10 tahun dengan pemberitahuan atau bermain bersama, kemudian 

dipanggil untuk diminta responnta terhadap suatu produk.  Tingkat kesukaan 

pada produk dari panel anak-anak dapat dilihat dari sisa produk yang diberikan.   
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2.9  Masa Simpan 

Pengolahan pangan pada industri komersial antara lain bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan, mengubah atau meningkatkan karakteristik produk, 

mempermudah penanganan dan distribusi, memperbanyak pilihan produk, 

meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, dan meningkatkan mutu gizi.  Umur 

simpan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum produk 

pangan dipasarkan.  Penetapan umur simpan dan parameter sensori sangat penting 

pada tahap penelitian dan pengembangan produk pangan baru (Herawati, 2008).  

Umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara saat produksi hingga 

konsumsi di mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan 

karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. 

Penggunaan indikator mutu dalam menentukan umur simpan produk siap 

masak atau siap saji bergantung pada kondisi saat percobaan penentuan umur 

simpan tersebut dilakukan (Kusnandar, 2004).  Hasil percobaan penentuan umur 

simpan hendaknya dapat memberikan informasi tentang umur simpan pada 

kondisi ideal, umur simpan pada kondisi tidak ideal, dan umur simpan pada 

kondisi distribusi dan penyimpanan normal dan penggunaan oleh konsumen. Suhu 

normal untuk penyimpanan yaitu suhu yang tidak menyebabkan kerusakan atau 

penurunan mutu produk. Suhu ekstrim atau tidak normal akan mempercepat 

terjadinya penurunan mutu produk dan sering diidentifikasi sebagai suhu 

pengujian umur simpan produk (Hariyadi, 2004).   
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2.10  Analisis Kandungan Protein Pangan 

Analisis protein yang terkandung pada bahan pangan ditujukan pada kadar 

total protein daripada terhadap adanya protein spesifik dalam bahan pangan 

tersebut.  Jumlah gram protein dalam bahan panng dihitung sebagai hasil 

perkalian dalam jumlah gram nitrogen dengan faktor 6,25 (Muchtadi, 2010).  

Kandungan protein pangan dapat ditentukan antara lain dengan metode Kjeldahl 

dan spektrofotometri.  Penentuan metode Kjeldahl dilakukan dengan analisis 

volumetri dan teknik titrasi.  Prinsip pengukuran kadar nitrogen dengan metode 

Kjeldahl adalah oksidasi senyawa organik oleh asam sulfat menjadi 

karbondioksida, air, dan nitrogen dalam bentuk amonia (Tejasari, 2005).   

Amonia yang terdapat dalam asam sulfat berbentuk amonium sulfat, 

sedangkan karbondioksida dan air akan terpisahkan oleh proses destilasi.  

Belerang dioksida adalah produk reduksi dari asam sulfat yang bersifat volatil.  

Destruksi sampel untuk membentuk amonium sulfat merupakan bagian terpenting 

dalam metode ini.  Faktor-faktor yang dianggap paling mempengaruhi adalah 

jenis katalis, waktu pemanasan, serta penambahan bahan pereduksi atau 

pengkosidasi.   

Menentukan kadar protein nugget substitusi ikan lele dan kacang merah  

diukur dengan metode mikro Kjedhal. 

a. Destruksi : memasukkan 0,05 g sampel ke dalam labu kjedhal   ditambahkan 

0,5 g tablet kjedhal dan 2 ml asam sulfat pekat. Panaskan  mula-mula dengan 

api kecil, kemudian dibesarkan sampai terjadi larutan yang berwarna jernih 
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kehijauan dan uap SO2 hilang. Pindahkan kedalam labu ukur 100 ml dan 

diencerkan sampai terjadi perubahan warna. 

b. Destilasi :  Memasukkan 10 ml kedalam labu destilasi dan menambahkan 10

ml NaOH 10%, kemudian disuling. Sebelumnya tambahkan 5ml aquadest

sampai larutan bersuasana basa menggunakan indikator pp. Menampung

destilat dalam 20 ml larutan asam borat 3%, Menghentikan destilasi bila

destilat sudah bersifat basa.

c. Titrasi : Melakukan titrasi dengan HCl 0,02 N sampai mencapai titik akhir

titrasi dengan menunjukan warna merah muda permanen.

Menghitung N total dengan menggunakan rumus: 

% Nitrogen Total =  (A-B) x 100% 
Mg sampel 

Keterangan : 

A = Vol HCl untuk titrasi blanko 

B = Vol HCl untuk titrasi sampel 

N = Normalitas standar untuk HCl 

14,008 = berat atom nitrogen.  Kadar protein di ukur dengan mengalihkan 

N total dengan faktor konversi bahan makanan yaitu 6,25 

2.11 Penyerapan Minyak 

Penggorengan adalah suatu proses pemanasan bahan pangan dengan 

menggunakan minyak sebagai media pemanas.  Proses penggorengan melibatkan 

suhu tinggi yang berpengaruh pada daya serap minyak dan daya simpan produk 

(Laily, 2010).  Minyak yang digunakan berfungsi sebagai medium pindah panas 

dan memberikan flavor (rasa dan aroma) pada produk akhir (Rukmana dan 
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Oesman, 2003).  Penyerapan minyak pada nugget dipengaruhi oleh kontak antara 

minyak dan nugget yang digoreng serta peningkatan waktu pemanasan minyak. 

Semakin lama waktu untyk menggoreng makan semakin banyak minyak yang 

terserap (Febriansyah, 2007).   

Teknik penggorengan nugget yang digunakan adalah deep frying yaitu 

menggoreng dengan minyak banyak pada suhu tinggi dan waktu sebentar. 

Seluruh permukaan nugget harus tenggelam dalam minyak panas untuk 

mendapatkan warna yang merata.  Waktu yang digunakan untuk menggoreng 

nugget adalah 3 – 5 menit hingga warna kecoklatan.   Menurut Moreira dkk 

(1997) penyerapan minyak dipengaruhi beberapa faktor antara lain kualitas 

minyak, komponen penyusun bahan makanan, kadar air bahan, perlakuan pra 

penggorengan, perlakuan khusus permukaan produk, dan ketebalan produk. 

Perlakuan pra penggorengan adalah pengukusan dan perlakuan khusus permukaan 

produk adalah battering serta pelapisan dengan tepung panir.   

2.12  Nilai Ekonomi 

Nilai ekonomi adalah jumlah harta (assets) perusahaan sedemikian rupa 

sehingga walaupun dihalangi inflasi tetap menunjukkan peningkatan nilai.  Dalam 

meningkatkan nilai ekonomi harus memperhitungkan kenaikan produksi dengan 

tingkat harga (Herujito, 2001).  Nilai ekonomi suatu produk yang dibuat oleh 

seseorang atau wirausahawan dibutuhkan inovasi untuk menambah nilai 

guna/nilai manfaat terhadap suatu produk untuk menjaga mutu produk dengan 
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memperhatikan “market oriented” atau produk yang sedang laku dipasaran 

(Soegoto, 2009).     

Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan biaya 

atau pengorbanan (Deliarnov, 2007).   Pembeli ekonomi (economic buyers) adalah 

orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan-

pilihan untuk mendapatkan kepuasan terbesar dari waktu dan uang yang 

dikeluarkan.  Pendekatan ekonomi dari suatu produk dapat dijadikan pilihan bagi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.  Kebutuhan ekonomi 

menuntun sebagian besar perilaku konsumen.  Kebutuhan ekonomi (economic 

needs) menyangkut pemanfaatan terbaik dari waktu dan uang konsumen. 

Sebagian konsumen akan memilih harga terendah, sebagian lain akan membayar 

lebih untuk mendapatkan kemudahan, serta sebagian lainnya mengutamakan 

harga dan kualitas untuk memperoleh nilai terbaik (Canon, et al., 2008).   

Food cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan 

suatu produk dengan standar resep tertentu.  Biaya food cost dihitung berdasarkan 

bahan baku dan pengolahan.  Food cost yang digunakan adalah 50% dari total 

biaya belum termasuk biaya tenaga, penyusutan alat, dan penggunaan energi.   
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