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Abstract: The objectives of this research were to study the highest acceptability of binder matter 
on waterfowls nugget and to prove that 62,5°C steaming could not srink waterfowls meat.The 
nugget  was added with binder matter i.e. milk powder 0 g (T1),10 g (T2),20 g (T3) and 30 g (T4), 
respectively. Randomized block experimental design was used and the result showed that T2 was 
significantly acceptable compared to others. The research also showed that 62,5°C steaming could 
not shrink waterfowls meat. 
 
Keywords:  binder matter, waterfowls nugget  
 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan bahan pengikat pada nugget 
itik serati (waterfowls) terhadap penerimaan (acceptability) rasa dan untuk membuktikan bahwa 
pemanasan daging itik dengan temperatur 62,5° C tidak menyebabkan terjadinya susut masak.  
Bahan pengikat yang ditambahkan adalah tepung susu 0 g  (T1), 10 g  (T2), 20 g (T3), dan 30 g (T4).  
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 ulangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nugget yang ditambahkan dengan tepung susu 10 g mempunyai penerimaan 
rasa yang paling baik dibanding dengan perlakuan lainnya. Tidak terdapat perbedaan antara semua 
perlakuan terhadap susut masak nugget.   
 
Kata kunci:  bahan pengikat, nugget itik serati 
 
 
Pendahuluan 
 

Pengolahan terhadap komoditas peternakan 
menghasilkan bermacam nilai tambah. Antara 
lain manjadikannya lebih tahan lama, lebih 
menarik konsumen dikarenakan tampilan yang 
inovatif, lebih mudah dalam penyajiannya, dan 
mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 
Contohnya adalah pengolahan daging menjadi 
nugget. 

Di Indonesia, asupan protein masyarakat 
saat ini masih belum memenuhi standar yang 
ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Padahal 
diketahui bahwa kekurangan protein merupakan 
masalah penting yang perlu ditanggulangi 
terutama pada anak-anak, selain pada ibu 
hamil dan ibu yang sedang menyusui.   

Banyak faktor yang mempengaruhi 
kekurangan protein ini, antara lain jenis 
makanan yang kurang variatif serta kurangnya 
cita rasa pada bahan makanan sehingga 
masyarakat kurang suka untuk mengkonsumsi 
makanan tersebut. 

Itik adalah salah satu jenis unggas air 
yang kehadirannya telah lama menyatu dengan 
kehidupan penduduk Indonesia, sehingga 
kehadirannya tersebar merata di Indonesia.  

Pemanfaatan itik sebagai sumber protein 
sangat potensial mengingat itik lebih resisten 
terhadap penyakit dibanding ayam potong dan 
itik mampu mengolah makanan yang 
berkualitas jelek menjadi daging. 

Mengingat potensi yang dimiliki itik, 
maka sangat disayangkan konsumsi terhadap 
daging itik memiliki peringkat yang jauh di 
bawah ayam potong. Hal ini dikarenakan 
beberapa faktor yaitu tidak adanya inovasi 
terhadap pengolahan daging itik dan daging itik 
mempunyai aroma sehingga lebih memerlukan 
pengolahan untuk memperbaikinya.   

Berdasarkan alasan di atas, penulis 
tertarik untuk meneliti tentang pengolahan 
daging itik yaitu itik serati. Itik serati termasuk 
itik pedaging. Itik pedaging adalah itik yang 
mampu tumbuh cepat dan dapat mengubah 
pakan secara efisien menjadi daging yang 
bernilai gizi tinggi.      
   Pembuatan nugget memerlukan beberapa 
proses pemasakan, di antaranya pengukusan 
dan penggorengan. Pengukusan akan menyebabkan 
terjadinya pengeluaran cairan daging terutama 
pada daging yang kandungan lemaknya sedikit. 
Hal ini akan mempengaruhi kelezatan dari 
nugget tersebut sehingga perlu dilakukan 
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penambahan bahan pengikat air, antara lain 
tepung susu. 
 
Bahan Pengikat 

Menurut Soeparno (1994) kegunaan dari 
penambahan bahan pengikat adalah sebagai 
berikut: 

a. meningkatkan daya ikat air produk daging, 
b. mengurangi pengerutan selama pemasakan, 
c.  meningkatkan stabilitas emulsi, 
d.  meningkatkan flavor, 
e.  meningkatkan karakteristik irisan produk, 
f.  mengurangi biaya formulasi. 

 
Disebutkan juga oleh Soeparno (1994), 

bahan pengikat adalah material bukan daging 
yang mengandung protein tinggi, terutama 
berasal dari susu kering dan produk kedelai, 
misalnya tepung kedelai. Tepung susu adalah 
suatu bentuk olahan dari susu segar agar 
produk susu lebih mudah didistribusikan. Susu 
adalah sumber protein, mengandung protein 
sekitar 3,5 %, kadar lemak 3,0 % - 3,8 %, 
sumber fosfor yang baik, sangat kaya akan 
kalsium dan vitamin A (Winarno, 1993).    

Proses yang terjadi dalam meningkatnya 
daya ikat air produk daging akibat penambahan 
bahan pengikat berhubungan dengan pH dan 
DIA (daya ikat air) daging. DIA akan meningkat 
bila pH daging lebih tinggi atau lebih rendah 
dari titik isoelektrik protein-protein daging. 
Pada kasus penambahan susu, susu yang 
bersifat asam akan menurunkan pH daging di 
bawah titik isoelektrik protein daging yang 
berada antara 5,0 - 5,1. Pada pH yang lebih 
rendah terdapat ekses muatan positif yang 
mengakibatkan penolakan miofilamen dan 
memberi lebih banyak ruang untuk molekul-
molekul air (Soeparno, 1994).  
 
Nugget 

Nugget adalah hasil olahan daging 
hewan berupa campuran daging giling dan 
bahan-bahan lain termasuk juga rempah-
rempah sebagai bumbunya. Adonan daging ini 
kemudian diletakkan pada loyang setelah 
diratakan dengan ketebalan sekitar 1 cm 
selanjutnya mendapat perlakuan termal yaitu 
pengukusan. Setelah dikukus dan didinginkan 
kemudian dicetak yang diikuti dengan 
pemberian kulit. Nugget siap dibungkus untuk 
dipasarkan. 

Pada pembuatan nugget dilakukan 
proses pengukusan.  Proses ini bertujuan untuk 
membunuh mikroorganisme pembusuk, 
mikroorganisme toksikogenik di dalam daging 
tanpa menyebabkan terjadinya pengerutan 
adonan daging yang berlebihan. Pembunuhan 
terhadap mikroba akan memperpanjang masa 
simpan daging nugget, hanya saja setelah 

selesai diproses daging nugget olahan ini 
memerlukan refrigerator (lemari pendingin) 
untuk penyimpanannya (Soeparno, 1994). 

Menurut Winarno (1993), proses 
pemasakan pada daging yang telah dihaluskan 
tidak perlu dilakukan dengan pemanasan yang 
tinggi karena dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan kimiawi pada adonan daging, di 
mana air yang terikat pada daging akan keluar 
bersama lemak yang masak dan vitamin-vitamin 
yang rusak akibat pemanasan.  Akibatnya, nilai 
nutrisi dan kelezatan adonan daging akan 
berkurang. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses 
Pengolahan Nugget  

Pada proses pengolahan nugget, 
terdapat beberapa faktor yang secara nyata 
mempengaruhi hasil akhir dari nugget tersebut.  
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 
 
Pemanasan 

Proses pemanasan produk daging 
mempunyai tujuan yang berbeda-beda.  Misalnya 
daging nugget, di mana tujuannya adalah untuk 
memperoleh produk yang baik kualitas fisik 
maupun organoleptik dan gizinya. 

Bila tujuannya seperti tersebut di atas, 
maka pemanasan harus dilakukan dengan 
temperatur dan jangka waktu tertentu.  
Menurut Winarno (1993) proses pemanasan 
daging nugget memakai metode LTH (low 
temperature holding), yaitu suatu metode yang 
mengggunakan suhu rendah dengan waktu yang 
lama yaitu 62,8° Celcius selama 30 menit.  
Sementara itu, menurut Soeparno (1994), 
pengukusan daging dapat memakai pemanasan 
sedang atau moderat yaitu temperatur                  
58° C sampai 75° C. 

Selama proses pemanasan, protein 
daging akan mengalami pemecahan jaringan 
ikat sehingga cairan daging dan lemak secara 
nyata akan keluar sehingga kelezatan daging 
olahan tersebut berkurang. Selanjutnya, tiamin 
(vitamin B) dan asam askorbat (vitamin C) 
mengalami kerusakan sehingga nilai nutrisi 
daging lebih rendah. Inilah sebabnya 
pengolahan makanan dengan suhu tinggi 
sebaiknya dihindarkan. 
 
Emulsifikasi 

Proses emulsifikasi adalah suatu 
keadaan di mana dua cairan atau senyawa yang 
tidak dapat bercampur. Pada proses pembuatan 
nugget, terjadi percampuran daging yang 
dihaluskan, air, dan bahan-bahan lain. Diharapkan 
terjadi percampuran yang homogen dari bahan-
bahan ini. Percampuran dapat gagal, misalnya 
lemak dari daging menjadi terdispersi keluar di 
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mana akan mempengaruhi organoleptik dari 
produk olahan ini. 

Stabilitas emulsi lemak dipengaruhi 
oleh temperatur selama proses emulsifikasi, 
ukuran partikel lemak, pH, jumlah dan tipe 
protein yang larut, dan viskositas emulsi. 

Untuk menghindari terjadinya pendispersian 
lemak ini, maka proses pelumatan daging 
dilakukan pada temperatur antara 3° C sampai 
dengan 11° C. Temperatur yang panas, misalnya 
22° C, dapat menyebabkan pecahnya emulsi 
dan terpisahnya lemak dengan air. 

Tauber (1977) menyatakan bahwa 
langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam 
pembuatan adonan daging, pertama adalah 
membuat larutan protein yang cukup untuk 
menyelubungi partikel-partikel lemak, kedua 
menyebarkan protein secara mekanis pada 
permukaan partikel-partikel lemak tersebut. 
Selama pembuatan daging olahan, protein 
terlarut membentuk matriks yang menyelubungi 
partikel lemak sehingga terbentuk emulsi yang 
stabil. Ditambahkan pula oleh Soeparno (1994) 
bahwa untuk membentuk emulsi yang stabil, 
maka partikel lemak membutuhkan protein 
terlarut yang lebih besar. Penurunan ukuran 
partikel lemak karena suhu yang tinggi akan 
meningkatkan total area permukaan partikel 
lemak yang harus diikat sampai kira-kira lima 
kali lipat, sehingga protein yang terlarut harus 
lebih banyak untuk menyelubungi permukaan-
permukaan partikel lemak yang lebih kecil. 

Efek yang merugikan dari temperatur 
dan waktu pemrosesan yang berlebihan 
berhubungan dengan denaturasi protein yang 
larut, penurunan viskositas emulsi, dan 
melelehnya partikel lemak. 

Upaya lain untuk mencegah emulsifikasi 
adalah penambahan agensia yang dapat 
meningkatkan jumlah protein terlarut seperti 
tepung susu atau kedelai. Agensia tersebut harus 
mempunyai protein yang tinggi dikarenakan 
protein yang terlarut inilah nantinya yang akan 
berperan untuk mengikat partikel-partikel lemak. 
Penambahan agensia sangat penting untuk 
daging-daging olahan yang sudah berada dalam 
periode postrigor. 
 
Proses Pengikatan Air  

Daya ikat air (DIA) adalah kemampuan 
daging untuk mengikat airnya atau air yang 
ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan 
dari luar, misalnya pemanasan. 

Air yang terikat di dalam otot dapat 
dibagi menjadi tiga kompartemen air yaitu: air 
yang terikat secara kimiawi oleh protein otot 
sebesar 4 - 5 % sebagai lapisan monomolekular 
pertama; air terikat agak lemah sebagai lapisan 
kedua yaitu sebesar kira-kira 4%. Lapisan kedua 
ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap 

air meningkat. Lapisan ketiga adalah molekul-
molekul air bebas di antara molekul protein, 
berjumlah kira-kira 10 %. Jumlah air terikat 
(lapisan pertama dan kedua) adalah bebas dari 
perubahan molekul yang disebabkan oleh 
denaturasi protein daging, sedangkan jumlah 
air yang terikat lebih lemah yaitu lapisan air di 
antara molekul protein akan menurun bila 
protein daging mengalami denaturasi (Wismer 
dan Pedersen, dalam Soeparno, 1994). 

Winarno (1993) mengatakan bahwa 
selama proses pemanasan, daging akan 
mengalami pengkerutan dan pengurangan berat. 
Inilah yang disebut dengan susut masak.  
Produk daging olahan sebaiknya mengalami 
susut masak sesedikit mungkin karena susut 
masak mempunyai hubungan erat dengan 
rasa/juiceness daging sekaligus organoleptiknya.  
Lebih dari 70% variasi kadar jus daging terjadi 
karena susut masak (Soeparno, 1994). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh tingkat penambahan tepung susu 
terhadap tingkat kelezatan nugget itik serati 
dan pengukusan 62,5° C tidak menyebabkan 
penyusutan pada daging itik. 
 
Bahan dan Metode Penelitian 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium 
Anatomi Ternak Departemen Peternakan Fakultas 
Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.   
 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan antara lain:               
10 kg daging itik serati, 600 g bawang merah, 
400 g bawang putih, 100 g garam, 100 g 
merica, 100 g pala, 600 g tepung tapioka, 800 g 
tepung maizena, 1200 g tepung susu, 5000 g es 
batu, dan untuk membuat kulit nugget yaitu 
tepung terigu, telur, dan tepung panir. 
 
Peralatan yang digunakan antara lain adalah: 
timbangan, pisau, alat penggiling daging/ 
bumbu, talenan, baskom, termometer, kompor, 
pengukus, lemari pendingin, peralatan tulis, 
dan peralatan laboratorium lainnya yang 
diperlukan. 
 
Metode Penelitian 
 Rancangan percobaan yang digunakan 
yaitu rancangan acak kelompok, dengan empat 
perlakuan dan lima ulangan: 

• perlakuan dengan 0 g tepung susu (T1), 
• perlakuan dengan 10 g tepung susu (T2), 
• perlakuan dengan 20 g tepung susu (T3), 
• perlakuan dengan 30 g tepung susu (T4). 
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Parameter Penelitian 
a. Uji Organoleptik 
 Merupakan hasil pengujian nilai organoleptik 
terhadap rasa yang dibantu oleh para panelis 
sebanyak 15 orang, di mana para panelis 
mewakili jenis kelamin, suku, dan usia dewasa 
yang berbeda. Diharapkan dengan keragaman 
ini akan menghasilkan kesimpulan yang lebih 
akurat. Pengambilan data diambil pukul 10 pagi 
dengan syarat panelis telah sarapan pagi, 
sehingga pada saat pengambilan data persepsi 
panelis terhadap cita rasa dalam keadaan 
netral. Panelis yang dalam keadaan lapar 
ataupun kenyang akan mempengaruhi responsnya 
terhadap cita rasa makanan. 
 
Data yang diambil berdasarkan skala hedonik 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Skala hedonik dan numerik nugget itik 
serati  

 
Skala Hedonik Skala Numerik 

Sangat Suka 4 
Suka 3 

Kurang Suka 2 
Tidak Suka 1 

 
b. Susut Masak 

Pengukusan dilakukan pada susu 65°C. 
Sebelum dan setelah pengukusan dilakukan 
penimbangan terhadap nugget untuk mengetahui 
susut masaknya. 

 
Hasil dan Pembahasan 
 
Uji Organoleptik 

Hasil dari uji organoleptik adalah suatu 
cerminan bagaimana penerimaan para panelis 
terhadap cita rasa dari produk yang diteliti.  
Dari percobaan nugget itik Serati diperoleh 
data mengenai uji organoleptik seperti yang 
tercantum pada Tabel 2 di bawah ini. 

 
 

 
Tabel 2. Uji organoleptik tingkat penambahan bahan pengikat nugget itik serati 
 

 
Perlakuan 

Kelompok  
 Total       Rataan      1 2 3 4 5 6 

T1 2.91 2.82 2.91 2.82 3.00 3.00 17.46 2.91 

T2 3.09 3.18 3.09 3.27 3.36 3.18 19.17 3.20 

T3 2.91 3.00 2.91 2.64 3.09 2.82 17.37 2.90 

T4 3.09 3.09 2.91 2.73 3.00 2.91 17.73 2.96 

Total 12.00 12.09 11.82 11.46 12.45 11.91 71.73 2.99 

 
FK = (71,73)2 = 214,383 
             24 
JK Total: 215,036 – FK = 0,656 
 
JK Perlakuan: 1288,410 – FK = 0,355 
                          6 
JK Kelompok: 858,063 – FK = 0,133 
                         4 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok = 0,168 
 
 
Tabel 3. Analisis keragaman uji organoleptik tingkat penambahan bahan pengikat nugget itik serati 
 

 
SK 

 
db 

 
JK 

 
KT 

 
F Hitung 

F Tabel 
5 % 1 % 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

5 
3 
15 

0,355 
0,133 
0,168 

0,118 
0,026 
0,011 

10,73 ** 
2,36 tn 

3,29 
2,90 

5,42 
4,56 

Total 23 0,0656     
 
KK = 3,5 % 
Keterangan:  ** = berbeda sangat nyata 

             tn = tidak nyata 
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Uji beda nyata terkecil (BNT) 
 

Perlakuan Rataan F 0,05 F 0,01 
T 1 2,91 ab AB 
T 2 3,2 d D 

T 3 2,9 a A 
T 4 2,96 abc ABC 

 
Keterangan: Notasi huruf yang sama menandakan tidak berbeda sangat nyata pada taraf 5 % dan 1 % 
 

Hasil penelitian menunjukkan nugget 
yang ditambahkan 10 g tepung susu paling 
disukai panelis. Penambahan tepung susu 
berpengaruh terhadap pH daging yaitu daging 
menjadi lebih asam. Suasana asam di bawah 
titik isoelektrik daging menyebabkan daya ikat 
air daging lebih tinggi, daging tidak menyusut, 
dan teksturnya lebih lembut. 

Tingkat penyusutan dalam pemasakan 
berhubungan langsung dengan rasa/juiceness 
dari daging, yaitu semakin banyak penyusutan 
maka semakin hilang rasa dari daging. Rasa 
lezat dari daging disebabkan oleh cairan daging 
dan lemak daging.  

Menurut Lawrie (2003) rasa dari daging 
olahan menciptakan 2 tahap sensasi. Pada awal 
pengunyahan, lidah akan dikejutkan dengan 
sensasi keluarnya cairan daging. Kemudian 
tahap berikutnya saliva (liur) bercampur dengan 
lemak yang keluar menyebabkan rasa daging 
sempurna bagi pengunyahan. Rasa lemak ini 
dapat dimengerti dengan mengambil contoh 
pengunyahan daging yang berkualitas jelek 
dengan yang berkualitas baik. Daging berkualitas 
jelek sedikit mempunyai lemak intramuskuler 
sehingga bila dikunyah tidak meninggalkan 
sensasi kedua, berbeda bila mengunyah daging 
kualitas baik. Pada penelitian ini digunakan daging 
itik yang tidak mempunyai lemak intramuskuler, 
sehingga perlu penambahan tepung susu untuk 
menimbulkan sensasi kedua sekaligus untuk 
meningkatkan daya ikat air. 

Penambahan tepung susu lebih dari  10 g 
kurang disukai panelis. Hal ini mungkin 
dikarenakan nugget menjadi berasa susu dan 
membiaskan rasa daging pada nugget itu sendiri. 
 
Susut Masak 

Susut masak adalah suatu perhitungan 
berapa persen bahan makanan olahan, dalam 
penelitian ini nugget itik, yang susut setelah 
proses pemanasan/pemasakan. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahw
dengan pengukusan pada suhu 62,5° C tidak 
terjadi susut masak bahkan pada perlakuan 
tanpa penambahan tepung susu.  Hal ini sejalan 
dengan Winarno (1993), bahwa pemasakan 
produk olahan daging yang dicacah dapat 

dilakukan dengan metode LTH (low temperatute 
holding) yaitu sekitar 62,5°C selama 30 menit. 

a           Tauber, D. R. 1977.  The Science of Meat Product, 
W.H. Freeman and Co, San Fransisco.     

Susut masak dapat mempengaruhi 
rasa/juiceness dari daging sampai dengan 70%.  
Semakin sedikit susut masak maka semakin 
lezat suatu penganan dari daging. 

 
Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 

Penambahan bahan pengikat pada 
nugget itik serati sebanyak 10 g paling disukai 
dibanding dengan kontrol (tanpa penambahan 
tepung susu) maupun perlakuan lainnya yaitu 
penambahan 20g dan 30g. Penambahan tepung 
susu pada nugget itik menambah rasa/juiceness 
dari makanan olahan tersebut.   

Pemanasan dengan temperatur 62,5°C 
selama 30 menit tidak menyebabkan susut 
masak pada nugget itik serati. 
 
Saran 

Nugget itik serati yang lezat layak 
untuk dijadikan sumber protein. Di perdesaan, 
di mana masyarakat banyak memelihara itik, 
pengolahan menjadi nugget adalah suatu 
alternatif agar asupan protein meningkat.   

Nugget itik serati juga sangat 
memungkinkan untuk dijadikan makanan cepat 
saji komersial. Hal ini secara langsung akan 
meningkatkan budi daya itik serati, sekaligus 
meningkatkan pendapatan bagi rakyat yang 
membudidayakannya. 
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