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Abstract: The objectives of this research were to study the highest acceptability of various 
voluminous matters on waterfowls nugget and to analyze the nutrition content of the 
nugget. The nugget was added with various voluminous matter such as corn flour (T1), rice 
flour (T2), wheat flour (T3) and sago flour (T4). Randomized Block Experimental Design was 
used and the result showed that sago flour nugget was significantly acceptable compared to 
corn flour, rice flour or wheat flour nugget. There was no difference among corn flour, rice 
flour and wheat flour nugget. The sensory value of sago flour nugget was 3,21. Nutrition 
content i.e. protein content was increased about 65% compared to protein content of fresh 
waterfowls meat. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan berbagai macam bahan 
pengisi pada nugget itik air (waterfowls) terhadap penerimaan (acceptability) rasa dan juga 
untuk mengamati nilai gizinya. Bahan pengisi yang digunakan adalah tepung jagung (T1), 
tepung beras (T2), tepung terigu (T3), dan tepung sagu (T4). Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak kelompok dengan 5 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nugget 
yang ditambahkan dengan tepung sagu berbeda nyata dalam penerimaan rasa dibanding 
dengan perlakuan lainnya. Sementara itu antara nugget yang ditambahkan tepung jagung, 
tepung beras, dan tepung terigu tidak terdapat perbedaan rasa. Nilai organoleptik nugget 
dengan tepung sagu adalah 3,21. Pengamatan yang dilakukan terhadap nilai gizi, yaitu 
kandungan protein menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sekitar 65% daripada daging itik 
segar. 
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Pendahuluan 
 

Inovasi terhadap pengolahan bahan 
pangan sangat dibutuhkan saat ini. Aktivitas 
yang tinggi menyebabkan masyarakat 
menuntut untuk disediakan makanan yang 
cepat saji, mempunyai nilai gizi, dan aman 
untuk dikonsumsi. 

Nugget adalah salah satu jenis 
makanan yang memenuhi syarat di atas. 
Nugget pertama sekali dipopulerkan di 
Amerika Serikat dan cocok sekali dengan 
kondisi masyarakat Amerika yang sangat 
sibuk, sehingga jenis makanan ini ada di 
setiap rumah tangga. 

Indonesia saat ini adalah negara 
yang sedang menuju ke suatu kondisi di 
mana kaum ibu juga banyak yang bekerja, 
sehingga tuntutan terhadap makanan yang 
cepat saji juga mulai terasa.  

Penelitian pengolahan daging itik air 
sangat jarang dilakukan. Hal ini sangat 

disayangkan karena daging itik lezat dan 
bergizi. Pemeliharaannya mudah dan itik 
responsif terhadap kualitas makanan jelek, 
yaitu dapat mengubah makanan jelek 
dengan efisien menjadi daging yang bergizi 
dan telur yang cukup banyak. Karena 
kelebihan itik inilah pemerintah memilih itik 
sebagai salah satu produk peternakan yang 
diberi kemudahan peminjaman modal lewat 
Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk 
pengembangannya (Dinas Peternakan, 
2002). 

Itik adalah salah satu jenis unggas 
air yang banyak dimiliki penduduk di 
pedesaan. Kehadiran itik telah lama 
menyatu dengan kehidupan mereka sehari-
hari dan begitu potensialnya ternak itik bagi 
masyarakat pedesaan, sehingga 
kehadirannya tersebar merata di Indonesia. 
Dalam memenuhi kebutuhan protein asal 
hewani, itik menduduki peringkat 
berikutnya sesudah unggas darat, yaitu 
ayam (Srigandono, 1997). 
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Tabel 1.  Nilai gizi daging itik (100 gram). 
 

Jenis Unggas 
Energi 
(kal) 

Protein 
(gram) 

Lemak 
(gram) 

Karbohidrat 
(gram) 

Kalsium 
(gram) 

Itik 302 18,2 25 0 14 

Sumber: Direktorat Bina Produksi Peternakan, 1983 
 

Ternak itik merupakan unggas yang 
tidak saja menghasilkan daging, namun juga 
telur. Cara pemeliharaannya mudah, 
responsif terhadap makanan sederhana, 
serta lebih resisten terhadap penyakit 
(Murtidjo, 1988). 
Manfaat dari ternak itik antara lain adalah 
sebagai berikut. 

a) Daging itik, anak-anak itik terutama 
itik pedaging yang dipelihara sampai 
umur  9 (sembilan) atau 13 (tiga 
belas) minggu dapat mencapai berat 
badan 2,00 - 2,70 kg. 

b) Telur, antara 150 - 175 butir per 
tahun. 

c) Bulu-bulu yang dapat dimanfaatkan 
sebagai pengisi bantal, bahan 
pembuat shuttle cock, dan makanan 
ternak. 

d) Feces yang dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk organik karena 
mengandung: 

- 9,99 kg Nitrogen 
- 13,13 kg Asam Posfat 
- 4,50 kg Potash (Murtidjo, 

1992). 
Daging itik cukup lezat, hal ini disebabkan 
oleh nilai nutrisinya yang baik serta 
mempunyai flavor yang khas (Pratomodjati 
dan Pradisurya, 1984). Ditambahkan oleh 
Soeparno (1994) bahwa kandungan gizi 
daging yang lengkap serta seimbang 
menimbulkan kepuasan dan kenikmatan bagi 
yang mengkonsumsinya. 
 
Bahan Pengisi Nugget 

Bahan pengisi adalah material bukan 
daging yang ditambahkan kepada produk 
olahan daging seperti nugget. Kegunaannya 
adalah sebagai berikut:  
a. meningkatkan daya ikat air produk daging 
b. mengurangi pengerutan selama 
pemasakan 
c. meningkatkan flavor 
d. meningkatkan karakteristik irisan produk 
e. mengurangi biaya formulasi 

Bahan pengisi antara lain adalah 
bermacam tepung yang umumnya 
mempunyai lemak dalam jumlah relatif 
tinggi dan protein dalam jumlah relatif 

rendah. Tepung tersebut antara lain tepung 
jagung atau maizena, tepung beras, tepung 
terigu, dan tepung sagu.  
 
Tepung Jagung 

Tepung jagung diperoleh dengan 
cara menggiling biji jagung yang baik dan 
bersih. Pemilihan bahan yang baik termasuk 
kadar airnya dan cara pengolahannya 
mempengaruhi mutu tepung jagung 
tersebut. Selanjutnya sistem penyimpanan 
dan tenggang waktu penyimpanan juga akan 
mempengaruhi kualitas tepung jagung. 
Tepung yang disimpan pada ruangan yang 
lembab dan tenggang waktu yang panjang 
secara nyata akan menurunkan kualitasnya 
(Anonimus, 1973). 
Jagung utamanya adalah sebagai sumber 
karbohidrat di mana setiap 100 g jagung 
menghasilkan energi sebanyak 355 kalori. 
 
Tepung Beras 

Selain dari karbohidrat, beras 
mengandung sedikit protein, kaya akan 
vitamin B, sedikit lemak dan mineral 
(Juliano, 1980). 
 
Tepung Terigu 

Tepung terigu diproduksi setelah 
lebih dahulu memisahkan endosperma dari 
dedak dan benih, selanjutnya endosperma 
dihancurkan menjadi ukuran tepung. Di 
dalam proses produksi terigu, sudah lazim 
dilakukan penambahan vitamin dan mineral 
untuk meningkatkan gizi terigu, antara lain 
zat besi, kalsium, vitamin B1, asam 
nikotinat, dan asam pantothenat (Buckle, 
et.al. 1997).  
 
Tepung Sagu 

Sagu adalah salah satu sumber 
karbohidrat yang sudah dimanfaatkan sejak 
masa lalu. Meskipun peranan sagu saat ini 
masih terbatas, namun sagu mempunyai 
potensi untuk lebih diperluas 
pemanfaatannya. Dengan teknologi pangan 
yang tinggi sagu dimungkinkan untuk diolah 
menjadi bahan pangan yang lezat dan 
bergizi tinggi. 
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Oleh Harsanto (1996) dikatakan bahwa sagu 
mempunyai kalori hampir setara dengan 
jagung ataupun beras, bahkan jauh lebih 
tinggi dibanding kalori ubi kayu ataupun 
kentang. sehingga sagu memang mempunyai 
potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber 
pangan. Selain itu, sagu mengandung pati 
yang tinggi yang mempengaruhi rasa dari 
sagu tersebut.  
 
 
 
Bahan dan Metode 
  
 Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Anatomi Ternak, Departemen Peternakan, 
Fakultas Pertanian USU. Bahan yang 
digunakan adalah daging itik air segar, 
berbagai jenis tepung, yaitu jagung, beras, 
terigu, sagu, tepung susu, garam, gula, 
merica, pala, bawang.  
Alat-alat yang digunakan, yaitu penggiling 
daging, timbangan, thermometer, kompor, 
penggorengan, dandang, dan peralatan 
laboratorium lainnya. 
 Pembuatan nugget dilakukan dengan 
cara mencampurkan semua bahan yang 
dihaluskan, kemudian dihomogenkan dengan 
bantuan es batu. Dilakukan pengukusan 
pada suhu 55-65 derajat celcius selama 15 
menit. Didinginkan, dipotong, dan diberi 
kulit dengan cara menggulingkannya pada 

tepung terigu, telur, dan tepung panir. 
Selanjutnya dilakukan penggorengan.  
 Rancangan percobaan yang digunakan, 
yaitu rancangan acak kelompok dengan 
empat perlakuan dan lima ulangan. 
 
Perlakuan dengan tepung jagung 
 (T1) 
Perlakuan dengan tepung beras  
 (T2) 
Perlakuan dengan tepung terigu 
 (T3) 
Perlakuan dengan tepung sagu 
 (T4) 
 
Kemudian dilakukan uji penerimaan rasa 
(organoleptik) yang dicobakan oleh 15 orang 
panelis mewakili berbagai umur (dewasa) 
serta berbagai suku. 
 
Tabel 2. Uji penerimaan rasa 

 
Skala Hedonik Skala Numerik 

Tidak suka 1 

Agak suka 2 

Suka 3 

Sangat suka 4 

 
Selain pengujian pada rasa, juga dilakukan 
pengamatan terhadap nilai gizi dari nugget.

 
Hasil dan Pembahasan 
 

Tabel 3.Pengaruh tingkat pemberian bahan pengisi terhadap uji penerimaan rasa 
(organoleptik) nugget itik air 

 

 
Perlakuan 

K  e  l  o  m  p  o  k 
Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 

T1 2.76 2.82 2.47 2.47 2.71 2.76 15.99 2.67 

T2 3.12 3.12 2.88 2.82 2.82 2.71 17.47 2.91 

T3 2.82 2.59 2.53 2.65 2.47 2.41 15.47 2.58 

T4 2.82 3.00 3.47 3.41 3.35 3.18 19.23 3.21 

Total 11.52 11.53 11.35 11.35 11.35 11.06 68.16  

Rataan        2.84 

 

FK = 
24

)16,68( 2

 = 193,574  

JKTotal = 195,69 – FK = 2,125 
  

JK Perlakuan = 
6

99,1169
 - FK = 1.428 
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JK Kelompok = 
4

44.774
 - FK = 0.04 

JKGalat = JKTotal – JKPerlakuan – JKKelompok = 0,657 
 
 
Tabel 4. Analisis keragaman berbagai tingkat pemberian bahan pengisi nugget itik air 

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 5 1,428 0,476 10,87** 3.29 5.42 

Kelompok 3 0,04 0,008 0,18tn 2.90 4.56 

Galat 15 0,657 0,0438    

Total 23 2,125     

KK = 7,37% 
Ket: ** = berbeda sangat nyata 
tn = tidak nyata 
 
Tabel 5. Uji beda nyata terkecil (BNT) 
  

Perlakuan Rataan F 0.05 F 0.01 

T1 2,67 Ab AB 
T2 2,91 Bc ABC 
T3 2,58 A A 
T4 3,21 D CD 

Ket: Notasi huruf yang sama menandakan tidak berbeda sangat nyata pada taraf 5% dan 1%. 
 
Melalui pengujian yang dilakukan, 
penambahan tepung sagu berbeda nyata 
daripada penambahan tepung lainnya, artinya 
nugget yang ditambah dengan tepung sagu 
diminati panelis. Tepung sagu banyak 
ditambahkan pada pengolahan makanan 
karena kandungan patinya yang tinggi. Sifat 
pati yang mudah memuai dalam suhu panas 
mengakibatkan terjadi pembengkakan 
sekaligus membawa kelembutan pada 
material tersebut. Pengukusan daging nugget 
dilakukan pada suhu antara 55 – 65 derajat 
celcius dengan pertimbangan suhu ini tidak 
akan mengakibatkan pecahnya molekul 
protein daging itik (Soeparno,1994). Suhu ini 
merupakan juga suhu ideal bagi pemanasan 
pati sagu karena akan terjadi peningkatan 
volume granula pati sehingga terjadi 

pembengkakan pati yang sesungguhnya. Keadaan 
yang membengkak ini mempengaruhi rasa, 
karena nugget menjadi lembut di mana pati 
berkembang dan masak dengan sempurna. 
 
Nilai Gizi Nugget 
 Pengamatan terhadap nilai gizi nugget 
dilakukan di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. 
Dari sampel yang diberikan, diperoleh data 
sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5. 
 Dari tabel tersebut tampak bahwa nugget 
mempunyai nilai protein yang tinggi. Bila 
dibandingkan dengan kandungan gizi daging itik 
yaitu sekitar 18%, maka dengan diolah menjadi 
nugget terjadi peningkatan sekitar 65%. Hal ini 
disebabkan terjadinya penambahan protein yang 
berasal dari tepung pengisi maupun tepung susu.

 
 
Tabel 6.  Nilai gizi nugget itik air (waterfowls) yang ditambahkan tepung jagung, beras, 

terigu, serta sagu 
 

Nugget dengan berbagai bahan pengisi LK PK 
Tepung Jagung 8,24 31,54 
Tepung Beras 7,52 29,25 
Tepung Terigu 7,32 28,45 

Tepung Sagu 7,24 28,43 
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Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 
 Nugget itik air (waterfowls) yang 
ditambahkan tepung sagu mempunyai 
penerimaan rasa yang paling baik 
dibandingkan dengan penambahan tepung 
lainnya, yaitu jagung, beras, dan terigu. 
Terjadi peningkatan kandungan gizi pada 
nugget yang disebabkan adanya 
penambahan bahan pengisi maupun tepung 
susu. 
 
Saran 
 Daging itik air yang selama ini kurang 
diminati, ternyata bila diolah menjadi 
nugget dengan penambahan tepung sagu 
menjadi bahan makanan yang diminati. Oleh 
karena itu, itik air layak untuk 
dikembangkan sebagai alternatif makanan 
cepat saji. Mengingat kandungan proteinnya 
yang tinggi maka nugget layak dijadikan 
sebagai salah satu sumber protein hewani. 
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