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TEPUNG TERIGU DAN LABU KUNING UNTUK NAGET

OF WHEAT FLOUR AND PUMPKIN TO NUGGET)
Oleh:

M.E Hartati*)

ABSTRAK

Penelitian tentang variasi penggunaan tepung terigu dan labu kuning untuk naget
telah dilakukan, dengan tujuan untuk penganekaragaman produk olahan berbahan labu
kuning. Percobaan penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan aeak lengkap
dengan dua faktor, yaitu faktor pertama adalah jumlah tepung terigu yang digunakan: A, =
40 g, A2 = 100 9 dan ~ = 160 g. Sedangkan faktor kedua adalah jumlah labu kuning yang
digunakan: B,
300 g, B2 600 9 dan B3 900 g. Masing-masing faktor dilakukan dengan
3 kali ulangan.
Berdasarkan uji organoleptik dapat diketahui bahwa yang disukai panelis adalah
pada perlakuan ~B2. dengan skor rata-rata dari uji: warna 3,50, rasa 3,50, aroma
3,40 dan tekstur 3,30. Hasil uji rata-rata: kadar air 49,97 % bib, protein 12,63 % bIb,
lemak
16,51 % bib, kadar abu 2,60 % bIb, karbohidrat 22,61 % bIb, serat kasar 1,19 %
bib dan angka lempeng total O,86x102 kolonilg.

=

=

=

Kata kunci : Jabukuning, naget

ABSTRACT

A research on the variations in the use of wheat flour and pumpkin to make
nugget has been done, with the aim to diversify processed products made from
pumpkin. The research was conducted using completely randomized design with two
factors. The first factor is the amount of flour used: A1 40 g, A2 100 g and A3 160
g. The second factor is the amount of pumpkin used: B1 300 g, B2 600 9 and B3
900 g. Each factor was done with three repetitions.
The organoleptic test results showed that the combination preferred by the panelist
was the treatment A3B2t with an average score of color of 3.50, taste of 3.50, f1avor of
3.40 and texture of 3.30. Average test results shows that the nuggets had a water content
of 3.35% wAv, a protein content of 6.18% WAY, an ash content of 1.39% wAv, a fat content
of 28.08% wAv, a carbohydrate content of 48.02% wAv, a crude fiber content of 1. 19 %
wAv and the total plate numbers of 7.9 x 1fi colonies/g.
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PENDAHULUAN
Tanaman
labu kuning merupakan
suatu jenis tanaman sayuran menjalar
dari famili Cucurbitaceae, yang tergolong
dalam jenis tanaman semusim yang
setelah berbuah akan tangsung matL
Tanaman tabu kuning ini tetah banyak
Berita Litbang Industri

dibudidayakan
di negara
Afrika,
Amerika, India dan Cina. Tanaman ini
dapat tumbuh di dataran rendah maupun
tinggL Adapun ketinggian tempat yang
ideal adalah antara 0 m -1.500 m di atas
permukaan laut. Di Indonesia, sudah
banyak ditanam labu kuning varietas
lokal dari berbagai jenis, seperti misalnya
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dari jenis bokor (cerme), kelenting, dan
Tabel1 Kadar Vitamin A Tepung
ular. Selain itu, terdapat pula varietas
Labu Kuning
yang
merupakan
introduksi
dari
beberapa
negara, seperti Taiwan,
Australia, Jepang dan Amerika. Batang
Vitamin A (mg/100g)
Daerah Asal
labu kuning menjalar cukup kuat,
37,8
Kalimantan
bercabang banyak, berbulu agak tajam,
PasarJakarta
36,6
dengan panjang batang yang mencapai
37.,4
5 m -10 m. Daun labu kuning berwarna
Jakarta
hijau keabu-abuan, lebar dengan garis
37,9
Karawang
tengah mencapai 20 cm, menyirih, ujung
Labu kUnlng merupakan sebutan
agak runcing, tulang daun tampak jelas,
yang
sangat cocok untuk buah yang
berbulu agak halus dan agak lembek
mempunyai
daging berwama kuningsehingga bila terkena sinar matahari
oranye,
hat
ini
menunjukkan kadungan
akan menjadi layu. Letak daun labu
karotenoid yang tinggi. Menurut Chavasit
kuning ini berselang-seling antar batang
ei' al (2002), pada penyimpanan buah
dengan panjang tangkai daun antara 15
labu kuning segar selama tiga bulan,
cm - 20 cm.
menunjukkan bahwa kadar l3-karoten
Bunga labu kuning berbentuk lonceng
akan meningkat yang ditandai oleh
dan berwama kuning. Dalam satu
warna
daging buah yang menjadi
rumpun terdapat bunga jantan dan
semakin kuning-merah tua. Artinya buah
betina. Tanaman tabu kuning mulai
tabu kuning yang dipanen dapat
berbunga setelah berumur 1 - 1,5 bulan.
disimpan lebih kurang tiga bulan dengan
Buah labu kuning atau yang sering
nilai tambah yaitu kadar l3-karotennya
disebut dengan waluh (Jawa Tengah),
semakin
meningkat.
labu parang (Jawa Barat) ataupun
Salah satu faktor yang penting dalam
pumpkin (Inggris), merupakan salah satu
suatu
bahan
makanan
adalah
sayuran yang mempunyai bentuk bulat
kandungan
gizinya.
Labu
kuning
sampai loniong dan berwama kuning
merupakan
salah
satu
jenis
tanaman
kemerahan. Pada bagian tengah buah
pangan yang mempunyai kandungan gizi
labu kuning tersebut, terdapat biji yang
cukup tinggi dan . lengkap. Secara
diselimuti lendir dan serat. Biji ini
lengkap
labu
kuning
mempunyai
berbentuk pipih dengan kedua ujungnya
kandungan
gizi
per
100
9
bahan
: energi
yang meruncing. Dalam satu pohon
29,00
kal,
protein
1,10
g,
lemak
0,30 g,
dapat menghasilkan maksimal 10 bush.
karbohidrat
6,60
g,
kalsium
45,00
g,
Berat buah labu kuning dapat menfosfor
64,00
g,
zat
besi
1,40
mg,
vitamin
capai ± 4 kg, bahkan jenis Cucurbita
moschata
dapat
mencapai
berat ----.. A 180,00 SI, vitamin B1 0,08 mg, vitamin
C 52,00 g, air '91,20 9 (Anonimous,
hingga ± 20 kg. Buah labu Kuning sudah
2004).
dapat dipanen pada umur 3 sampai 4
l3-karoten adalah pigmen berwarna
bulan, sementara untuk jents hibrida
kuning-oranye
yang bila dicerna di dalam
dapat dipanen pada umur 90 hari.
tubuh
akan
berubah
menjadi vitamin A.
Labu kuning
termasuk
dalam
Fungsi vitamin A dan l3-karoten antara
komoditas
pangan
yang
lain
berguna untuk kesehatan mata dan
pemanfaatannya
masih
terbatas.
kulit,
kekebalan tubuh serta reproduksi.
Komoditas ini merupakan salah satu
Selain
itu zat gizi ini mempunyai manfaat
jenis buah yang mempunyai kandungan
sebagai
anti oksidan, sehingga dapat
karotenoid tinggi. Kandungan l3-karoten
mengurangi
resiko terjadinya penyakit
labu segar adalah 222,81 1J9/g(Yuliani
kanker dan jantung. Labu kuning juga
et aI, 2004). Sedangkan hasil penelitian
mengandung : Vitamin C yang sangat
Widowati et a/ (2004) pada beberapa
diperlukan
untuk metabolisme tubuh,
contoh tepung tabu kuning yang berasal
berperan
pada
fungsi kekebalan tubuh
dari beberapa daerah mempunyai kadar
dan
sebagai
anti
oksidan ; Zat besi yang
vitamin A seperti pada Tabel 1
diperlukan
dalam
pembentukan darah,
sebagai berikut :

-
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khususnya hemoglobin ; Kalium, sebagai
penunjang
kelancaran
metabolisme
tubuh dan menjaga keseimbangan air
dan elektrolit di dalam sel tubuh.
Kelebihan lain dari labu kuning adalah
kandungan seratnya tinggi, sehingga
bermanfaat untuk mengurangi sembelit.
Disamping itu kandungan lemak pada
labu kuning juga rendah (Anonimous,
2010).
Naget adalah suatu produk olahan
daging giling yang diberi bumbu-bumbu
serta dicampur dengan bahan pengikat
kemudian dicetak dalam bentuk tertentu
dan dikukus sampai matang. Setelah
dingin dipotong, dicelupkan putih telur
(batter) dan dilumuri tepung roti
(breading),
selanjutnya
digoreng
setengah matang, kemudian dibekukan
untuk mempertahankan mutunya selama
penyimpanan (Astawan, 2007). Naget
merupakan salah satu jenis produk beku
siap saji, yaitu produk yang telah
mengalami pemanasan sampai setengah
matang
(precooked),
kemudian
dibekukan.
Produk beku siap saji ini hanya
memerlukan
waktu
penggorengan
selama satu menit pada suhu 150°C.
Ketika digoreng, naget beku setengah
matang akan berubah warna menjadi
kekuning-kuningan dan kering. Tekstur
naget yang dihasilkan tergantung dari
bahan asalnya.
'
Saat ini naget yang ada dipasaran
menggunakan bahan baku daging ayam
atau ikan yang harganya relatif mahal.
Oleh karena itu diperlukan. bahan baku
alternatif
dalam
pembuatan nagef ...·
sebagai pengganti daging ayam atau
ikan. Dalam penelitian ini akan dibuat
produk naget dengan bahan baku yang
bersumber dari bahan pangan lokal,
yaitu labu kuning.
Penelitian
ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh tepung terigu
sebagai bahan pengikat terhadap naget
labu kuning yang dihasilkan. Untuk
meningkatkan kadar protein dari naget
yang dihasilkan, dalam pembuatannya
ditambahkankan tempe, keju, telur dan
susu bubuk. Sebagai sasaran dari
penelitian ini, selain dalam usaha untuk
penganekaragaman
produk
olahan
berbasis labu kuning, juga untuk dapat
Berita Litbang Industri

membuka lapangan ke~a baru bagi
industri keeil dan menengah.
Tepung terigu dibuat dari biji
gandum yang digiling dan diayak
sehingga diperoleh tepung dengan besar
patikel tertentu. Secara garis besar ada
dua jenis tepung terigu, yaitu tepung
terigu keras (strong flour) dan tepung
terigu lunak (soft flour). Tepung terigu
.keras
biasanya
digunakan
untuk
membuat roti dan produk dengan proses
fermentasi.
Tepung
terigu
lunak
biasanya digunakan untuk membuat
biskuit dan kue. Perbedaan utama
tepung terigu keras dan tepung terigu
lunak adalah pada kandungan gluten.
Tepung terigu keras mengandung gluten
sekitar 13 %, sedangkan tepung terigu
lunak mengandung gluten sekitar 8,3 %.
Gluten merupakan protein dalam tepung
terigu yang berperan terhadap sifat
pengembangan adonan tepung terigu
setelah ditambah air dan ditambah
bahan pengembang atau difermentasi
dengan menggunakan ragi.
Pada pembuatan tepung terigu
seringkali ditambahkan bahan aditif yang
berfungsi untuk rneningkatkan sifat alami
tepung teligu yang dihasilkan.Salah satu
bahan aditif yang ditambahkan adalah Lsistein dengan fungsi melembutkan dan
mengembangkan
adonan
yang
dihasilkan dengan jenis tepung yang lain
(Apriyantono, 2006). Tepung terigu
digunakan sebagai bahan pengikat
karena dapat mengabsorpsi air dengan
baik. Selain itu juga berfungsi untuk
memperbaiki tekstur dan cltarasa.
Tempe merupakan bahan makanan
hasil fermentasi dari kedelai dengan
menggunakan
jamur
Rhizopus
oligosporus dan Rhizopus oryzae.
Umumnya
tempe
dibuat
secara
tradisional dan merupakan sumber
protein nabati yang murah harganya
(Francis, 2000).
Telur adalah suatu bahan makanan
sumber protein hewani yang bernilai gizi
tinggi. Fungsi telur dalam dunia kuliner
adalah sangat penting, karena dapat berfungsi sebagai pengental, perekat atau
pengikat (Tarwotjo, 1998). Telur yang
digunakan dalam pembuatan naget
adalah telur ayam ras. Telur ayam ras
memiliki nilai gizi yang tinggi, mudah
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=

didapat,
harganya te~angkau, dan
sudah dikenal oleh masyarakat.
Keju merupakan salah satu produk
olahan susu yang terbentuk karena
koagulasi susu oleh rennet (enzim
pencernaan dalam lambung hewan
penghasil susu). Keju merupakan jenis
makanan yang mengandung konsentrat
nutrisi. Kandungan gizinya sangat baik
untuk anak-anak yang berada dalam
masa pertumbuhan. Keju juga dapat
digunakan sebagai pengganti daging
untuk
kaum
vegetarian
karena
kandungan proteinnya yang tinggi.Untuk
setiap 100 9 keju chedar dapat memasok
protein 30 %, kalsium 80 %, lemak 34 %
dari
kebutuhan
gizi
yang
direkomendasikan per harinya (Novidia,
2003). Vegetarian yang makan keju
termasuk Lacto Ova Vegetarian, karena
tidak memakan daging dari semua jenis
hewan termasuk tidak memakan daging
ikan tetapi makan telur, minum eusu dan
hasil produk olahan susu, sayur dan
makanan nabati (An Najwa, 2009).
Susu yang digunakan dalam pembuatan naget ini adalah susu skim. Susu
skim adalah produk yang diperoleh dari
hasil pemisahan krim dari susu penuh
(whole milk) dengan cara centrifuge,
yang mengandung semua zat makanan
dari susu, kecuali lemak dan vitaminvitamin yang larut dalam lemak. Susu
skim bubuk mengandung laktosa 28,3 %,
lemak 1,3 %, protein 62,7 % dan bahan
kering (Buckle et aI, 1987). Menurut EISamaragy et al (1993), susu skim
digunakan sebagai bahan tambahan
dalam pengolahan makanan karena
bersifat adhesif dan menambah nilai gizi.
Bumbu yang ditambahkan pada
pembuatan naget
sangat bervariasi,
tetapi umumnya terdiri dari garam dan
rempah-rempah. Selain sebagai pemberi
citarasa, bumbu tersebut dapat juga
berfungsi sebagai pengawet alami.
Garam dapur berfungsi sebagai pemberi
cita rasa dan pengawet produk.
Rempah-rempah
yang
digunakan
merupakan campuran dari bawang putih,
bawang bombay dan merica. Bawang
putih
penting
untuk
mencegah
atherosklerosis dan penyakit jantung,
mengandung senyawa allicin (penyebab
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timbulnya bau yang tajam), mengandung
iodium dan sulfur (Wirakusumah, 2000).
Tahapan proses pembuatan naget
labu kuning yang dilakukan dimulai
dengan penyiapan bahan. Bahan baku
labu kuning yang digunakan harus dalam
kondisi segar dan bagus. Labu kuning
yang digunakan dikupas, dihilangkan
bijinya,
dipotong-potong,
dicuci
kemudian dikukus. Setelah matang dan
dingin kemudian dihaluskan. Untuk
tempe yang digunakan juga dihaluskan
setelah dikukus.
Demikian juga dengan bumbu, dihaluskan
sebelum digunakan. Labu kuning halus
dan tepung terigu (dengan berat sesuai
perlakuan), bumbu dan bahan lainnya
dicampur sampai rata menjadi adonan
yang homogen.
Adonan yang sudah homogen dimasukkan dalam loyang dengan tinggi 2
cm dan ditutup dengan aluminium foil.
Adonan dalam loyang dikukus sampai
matang dalam panci pengukus yang
airnya sudah dalam keadaan mendidih.
Setelah adonan matang, panci pengukus
diangkat dari kompor dan loyang berisi
naget
dikeluarkan
untuk
proses
pendinginan. Setelah dingin naget diiris
dengan ukuran 4cm x 2cm x 2cm
menggunakan pisau stainless steel.
Potongan naget dimasukkan ke
dalam putih telur yang sebelumnya
sudah dikocok, diangkat, kemudian
digulingkan pada tepung roti (breading)
dan digorengsetengah matang. Setelah
menjadi produk setengah matang,
kemudian dibekukan.
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Metoda Penelitian

PembuatanAdonan

Gambar1 DiagramAlir
ProsesPembuatanNagetLabuKuning
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah .: tabu
kuning~'
tepung terigu, telur, keju, susu skim,
bawang putih, merica, tepung roti,
minyak goreng. Alat yang digunakan
adalah : baskom, timbangan, pisau
stainless steel, peniris, blender, panei
pengukus, loyang,
kompor, talenan,
wajan penggoreng.
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Pereobaan penelitian
ini dilakukan
dengan menggunakan rancangan acak
lengkap dengan dua faktor.
Faktor
pertama adalah jumlah tepung terigu
yang digunakan, yaitu : A1 40 g, A2
100 9 dan ~ = 160 g.
Sedangkan faktor kedua adalah
jumlah labu kuning yang digunakan,
yaitu : B1 = 300 g, B2 = 600 9 dan B3 =
900 g. Masing-masing faktor dilakukan
dengan 3 kali ulangan.

=

=

Parameter PenguJlan
Produk naget labu kuning yang
dihasilkan dari pereobaan penelitian,
masing-masing dilakukan
pengujian
untuk parameter kimia dan parameter
mikro-biologi yang meliputi : kadar air,
protein, lemak, kadar abu, karbohidrat,
serat kasar, angka lempeng total
Selain dilakukan pengujian sesuai
dengan parameter seperti tersebut di
atas, produk naget labu kuning yang
dihasilkan juga diuji secara organoteptik.
Pengujian secara
organoleptik
terhadap tingkat kesukaan meliputi :
warna, rasa, aroma dan tekstur.
Uji
organoleptik
dilakukan
mengguna-kan metoda skala hedonik
dengan jumlah panelis 20 orang yang
tidak terlatih. Adapun nilai skor yang
digunakan adalah:
1 = tidak suka, 2 = kurang suka, 3 =
eukup suka, 4 suka, 5 sangat suka

=

=

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada percobaan penelitian ini,
bahan yang digunakan seperti labu
kuning, tepung terigu, bumbu dan bahan
lain berasal dari pasar Wonokromo
Surabaya.
Naget tabu kuning yang dihasilkan
dari
penelitian
sesuai
raneangan
pereobaan, diuji untuk parameter kimia
dan mikro-biotogi. Berdasarkan uji kimia
dan mikro-biologi rata-rata yang tetah
dilakukan, dapat diketahui hasilnya
seperti pada Tabel2 sebagai berikut :
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Hasil Uji Kimia dan Mikrobiologi Rata-rata Naget Labu Kuning

Perlakuan

Kadar
Air,%

Protein,%

Lemak,%

Kadar
Abu,%

Karbohidrat,%

Serat
Kasar,%

Angka
Lempeng
Total, kolonilg

A1B1

45,66

11,22

15,12

2,08

18,13

0,45

A1B2

45,97

11,34

15,31

2,15

18,51

0,54

0,31x102
O,36x102

A1B3

47,37

11,43

15,37

2,22

19,35

0,65

A2B1

47,64

11,62

15,48

2,31

20,84

0,77

A2B2
A2Ba

47,64

11,87

15,51

2,40

21,88

0,83

47,78

11,94

15,79

2,47

22,14

0,95

AaB1

49,47

12,43

16,43

2,54

22,50

1,04

AaB2

49,97

12,63

16,51

2,60

22,61

1,19

AaB3

50,18

12,77

17,06

2,66

22,73

1,23

Dengan berdasarkan Tabel 2 di atas
dan
setelah
dilakukan uji secara
statistik, dapat diketahui bahwa:
• Kadar air
Kestabilan mutu suatu produk pangan
s~ngat dipengaruhi oleh kadar air yang
~Ika~dungnya. Dengan kadar air yang
tlnggl akan memberikan kesempatan
tumbuhnya mikroorganisme dan dapat
mengaktifkan
enzim
sehingga
menyebabkan kerusakan produk pangan
tersebut. Pada proses pembuatannya
naget mengalami proses pembekuan.
Proses pembekuan ini mampu untuk
mereduksi air yang terdapat dalam suatu
produk (Syah et a/,2005). Hasil uji kadar
air rata-rata berkisar antara 45,66 % bib
-50,18 % bIb, semuanya
masih
memenuhi syarat bila dibandingkan
dengan syarat mutu kadar air naget -..
ayam sesuai SNI 01-6683-2002 yaitu
maksimum 60 % bIb.
Perlakuan penggunaan tepung terigu
maupun penggunaan labu kuning pada
pembuatan naget, berpengaruh nyata
terhadap kadar air karena masingmasmq memberikan nilai signifikansi
0,000<0,05. Interaksi keduanya juga
berpengaruh nyata terhadap kadar air
karena memberikan nilai signifikansi
0,001<0,05. Semakin banyak pemakaian
labu kuning, kadar air naget labu kuning
yang dihasilkan semakin meningkat.
Keadaan ini dapat disebabkan antara
lain karena labu
kuning
yang digunakan mengandung banyak air.
Berita Litbang Industri

O,46x102
O,56x102
0,66x102
O,69x102
O,72x102
O,86x102
O,91x102

• Protein
Protein merupakan komponen yang
terbesar . setelah air. Mengandung
karbon, hldrogen, oksigen juga nitrogen .
Protein
merupakan
molekul
yang
terbentuk dari banyak asam amino yang
terikat bersama (Apriyantono, 1989).
Hasil uji kadar protein rata-rata
berkisar antara 11,22 % bib - 12,77 %
bib. Bila dibandingkan dengan syarat
mutu kadar protein naget ayam sesuai
SNI01-6683-2002 yaitu minimal 12 %
bib, yang memenuhi syarat adalah pada
perlakuan AaB1'AaB2,AaB3.
Perlakuan penggunaan tepung terigu
maupun penggunaan tabu kuning pada
pembuatan
naget,
memberikan
pengaruh nyata karena masing-masing
memberikan
nilai
signifikansi
0,000<0,05. Interaksi keduanya juga
memberikan pengaruh nyata terhadap
kadar protein karena memberikan nilai
signifikansi
0,009<0,05.
Semakin
banyak penggunaan tepung terigu, kadar
protein semakin meningkat. Selain hal
tersebut juga bisa berasal dari bahan lain
ya~g digunakan, seperti tempe, telur,
keJu.
• Lemak
Tujuan dari penambahan lemak
dalam bahan pangan adalah untuk
memperbaiki rupa dan struktur fisik
dalam suatu bahan pangan, menambah
gizi dan kalori serta memberikan citarasa
yang gurih terhadap bahan pangan
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(Ketaren, 1986). Hasil uji kadar lemak
rata-rata berkisar antara 15,12 % bIb17,06 % bIb, masih memenuhi syarat
bila dibandingkan dengan syarat mutu
kadar lemak naget ayam sesuai SNI 016683-2002 yaitu maksimum 20 % bIb
Penggunaan tepung terigu maupun
penggunaan
tabu
kuning
pada
pembuatan
naget
memberikan
pengaruh nyata terhadap kadar lemak,
karena masing -masing memberikan nilai
signifikansi
0,000
<0,05. Interaksi
keduanya juga memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar lemak karena
memberikan nilai signifikansi 0,001<
0,05.
• Kadar abu
Kadar abu suatu bahan adalah kadar
residu dari hasit pembakaran komponenkomponen organik di dalam bahan
tersebut. Kadar abu tidak selalu mewakili
kadar mineral dalam bahan, karena
sebagian mineral akan rusak dan
menguap atau saling bereaksi satu
dengan
lainnya
selama
proses
pengabuan (Sudarmadji et aI, 1997).
Besarnya kadar abu suatu produk
pangan
tergantung
dan
besar
kandungan
mineral
bahan
yang
digunakan.
Hasit uji kadar abu rata-rata barkisar
antara 15,12 % bIb -17,06 %bIb.
Penggunaan
tepung terigu maupun
penggunaan
tabu
kuning
pada
pembuatan naget memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar abu, karena;
masing-masing membetikan nilai signifikansi 0,000<0,05. Interaksi keduanya
juga
memberikan
pengaruh nyata
terhadap kadar abu, karena memberikan
ni/ai sig-nifikansi 0,003<0,05.
Semakin
banyak
penggunaan
tepung terigu dan labu kuning, kadar
abu semakin meningkat. Pada naget
labu kuning kadar abu dapat berasal dari
kandungan mineral bahan dan bumbu
yang digunakan.
• Karbohidrat
Karbohidrat
merupakan senyawa
organik yang mengandung atom karbon,
hidrogen dan oksigen. Karbohidrat
mempunyai peranan penting dalam
menentukan
karakteristik
bahan
Berita Litbang Industri

makanan seperti rasa, warna dan
tekstur. Tepung terigu merupakan salah
satu
sumber
karbohidrat,
yang
mengandung 77 9 per 100 9 bahan
(Holomoan, 2004)
Peningkatan kadar karbohidrat naget
labu kuning selain disebabkan karena
pemakaian
labu
kuning
yang
meningkat, juga dapat disebabkan oleh
tepung
terigu dan bumbu yang
digunakan.
Hasit uji kadar karbohidrat rata-rata
berkisar antara 18,13 %blb -22,73 %b/b,
masih
memenuhi
syarat
bila
dibandingkan dengan syarat mutu kadar
karbohidrat naget ayam sesuai SNI 016683-2002 yaitu maksimum 25 % bIb.
Penggunaan tepung terigu maupun
penggunaan
labu
kuning
pada
pembuatan naget memberikan pengaruh
nyate terhadap kadar karbohidrat, karena
memberikan nilai signifikansi 0,000<
0,05. Interaksi keduanya juga mem
barikan pengaruh nyata terhadap kadar
karbohidrat, karena memberikan nitai
signifikansi 0,000<0,05.
• Serat kasar
Serat kasar adslah senyawa yang
tidak dapat dihidrolisa oleh asam atau
alkali. Serat kasar disusun oleh selulosa,
lignin dan sebagian kecit hemiselulosa
(Muchtadi et aI, 1992).
Hasit uji kadar serat kasar rata-rata
berkisar antara 0,45 %b/b -1,23 %b/b.
Penggunaan tepung
terigu maupun
penggunaan ,Iabu
kuning
pada
pembuatan naget memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar serat kasar, karena
masing-masing
memberikan
nitai
signifikansi 0,000<0,05.
tnteraksi
keduanya juga memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar serat kasar karena
memberikan nilai signifikansi 0,002<0,05.
Semakin banyak penggunaan tepung
terigu dan labu kuning, kadar serat
kasar semakin meningkat.
• Angka lempeng total
Hasit uji angka lempeng total pada
semua
perlakuan masih memenuhi
syarat bila dibandingkan dengan syarat
mutu kadar air naget ayam sesuai SNI
01-6683-2002 yaitu maksimum 5 x1(f
koloni/g.
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Semakin banyak pemakaian labu
kuning, angka lempeng total semakln
meningkat. Peningkatan angka lempeng
total naget labu kuning dapat disebabkan
karena meningkatnya kadar air sejalan
dengan pemakaian labu kuning yang
meningkat. Sehingga jumlah mikroorganisme juga semakin menlngkat
(Buckle et ai, 1987). Penggunaan
tepung terigu maupun penggunaan labu
kuning
pada
pembuatan
naget
memberikan pengaruh nyata terhadap
uji angka lempeng total, karena masingmasing memberikan nilai signifikansi
0,000<0,05. Interaksi keduanya juga
memberikan pengaruh nyata terhadap
angka
lempeng
total,
karena
memberikan nilai signifikansi 0,01<0,05.
Selain diuji secara kimia dan
mikrobiologi, mutu naget labu kuning
yang dihasilkan juga
dinilai secara
organoleptik.
Parameter organoleptik
yang diuji meliputi : warna, rasa, aroma
dan tekstur. Berdasarkan
hasil
uji
organoleptik
yang dilakukan oleh 20
panelis dapat diketahui hasilnya dari
Tabel3 sebagai berikut:
Tabel

3

Hasil Uji Organoleptik
Naget Labu Kuning

Rata-rata

Warna

Rasa

Aroma

Tekstur

A1B1

3,00

3,10

3,00

2,80

A2B1

3,30
3,40

3,20
3,40

3,10

2,90

3,20

2,90

3,10
3,40

3,10

3,10

2,90

3,30

3,30

3,00

~B2

3,50

3,~0 -

3,30

A1B3

3,30

3,50
3,40

3,40

3,10

A2B3

3,20

3,20

3,30

3,00

~B3

3,20

3,00

3,20

2,80

Perlakuan

~B1
A1B2
A2B2

Berdasarkan Tabel 3 di atas dan
setelah diuji secara statistik, dapat
diketahui bahwa:
• Warna
Warna mempunyai arti dan ,-peranan
penting pada komoditas pangan. Sifat
produk pangan yang paling menarik
perhatian konsumen dan paling cepat
memberi kesan disukai atau tidak adalah
warna. Warna yang tidak sedap
dipandang menjadi kurang disukai,
walaupun rasanya enak dan bergizi
Berita Litbang Industri

(Winarno, 1997). Wama naget yang
dihasilkan dapat berasal dari warna labu
kuning yang digunakan.
Penggunaan tepung terigu dan labu
kuning
pada
pembuatan
naget
memberikan pengaruh nyata terhadap
warna,
karena
memberikan
nilai
signifikansi
0,021<0,05. Skor warna
rata-rata tertinggi 3,50 (cukup suka)
pada perlakuan A382.
• Rasa
Rasa merupakan faktor penentu daya
terima konsumen terhadap produk
pangan. Pada kenyataannya konsumen
lebih
menghargai
dan
bersedia
membayar mahal pada makanan yang
enak atau disenangi.
Penggunaan tepung terigu dan labu
kuning pada pembuatan naget tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap
rasa,
karena
memberikan
nilai
signifikansi 0,167 >0,05. Skor rasa ratarata tertinggi 3,50 (cukup suka) pada
perlakuan ~B2'
• Aroma
Aroma
yang
disebabkan
oleh
makanan merupakan daya tarik yang
8angat kuat dan mampu merang8ang
indera
penciuman,
sehingga
membangkitkan selera. Panelis dapat
menerima aroma yang ditimbulkan dari
naget labu kuning yang dihasilkan.
Penggunaan tepung terigu dan labu
kuning pada pembuatan naget tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap
aroma,
karena
memberikan
nilai
"'"'signifikansi0,187>0,05. Skor aroma ratarata tertinggi 3,40 (cukup suka) pada
perlakuan ~B2'
• Tekstur
Tekstur
merupakan
salah
satu
komponen yang turut menentukan
citarasa makanan, karena sensitivitas
indera juga dipengaruhi oleh tekstur.
Penggunaan tepung terigu dan labu
kuning pada pembuatan naget tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap
tekstur, karena memberikan nilai signifikansi 0,271>0,05. Skor tekstur rata-rata
tertinggi 3,30 (cukup suka) pada
perlakuan ~B2'
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji organoleptik
yang telah dilakukan terhadap naget labu
kuning yang dihasilkan sesuai rancangan
percobaan, dapat
di~etahui bahwa
yang paling disukai panelis adalah pada
perlakuan ~B2.
Dari uji organoleptik pada perlakuan
AaB2,dapat diketahui nilai skor rata-rata
tertinggi untuk: warna 3,50, rasa 3,50,
aroma 3,40 dan tekstur 3,30.
Hasil
uji
parameter kimia dan
mikrobiolgi rata-rata pada perlakuan
tersebut adalah :
kadar air 49,97 % bib, protein 12,63 %
bIb, lemak 16,51 % bIb, kadar abu 2,60
% bIb, karbohidrat 22,61 % bib, serat
kasar 1,19 % bIb, angka lempeng total
0,86x102 kolonilg.
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