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 BAB V 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL  

Nugget merupakan salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, yaitu 

produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang (precooked), 

kemudian dibekukan.(Wulandari., 2016). Perlakuan yang dibedakan dalam penelitian 

ini adalah penambahan labu kuning yaitu sebanyak 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%. 

Karakteristik produk yang dihasilkan pada nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning yaitu, untuk warna nugget yang diamati adalah bagian dalam nugget yaitu 

berwarna cream kekuningan yang didapatkan dari perpaduan warna labu kuning 

dengan tempe. Untuk aroma yang dihasilkan yaitu aroma agak langu yang 

didapatkan dari perbaduan aroma tempe dan labu kuning. Rasa yang dihasilkan yaitu 

dominan rasa tempe, tapi pada P3 sudah terasa rasa labu kuning dan paling disukai 

oleh panelis. Untuk mutu tekstur yang dihasilkan yaitu tekstur agak padat pada P2, 

P4 dan P5 sedangkan pada P1 dan P3 tekstur yang dihasilkan yaitu padat.  

Pembuatan nugget tempe menggunakan bahan – bahan seperti tempe, labu 

kuning, telur, lada bubuk, kaldu ayam, tepung terigu, bawang putih dan tepung panir. 

Penambahan labu kuning yang digunakan yaitu menggunakan pure labu kuning. 

Cara pembuatan pure labu kuning yaitu kulit labu kuning dikupas terlebih dahulu 

kemudian diambil dagingnya dan ditimbang beratnya sesuai dengan perlakuan, 

selanjutnya dikukus selama 20 menit, setelah dikukus kemudian ditumbuk dengan 

pengulekan sampai teksturnya halus. Selanjutnya proses pembuatan nugget tempe 

dimulai dengan menimbang bahan – bahan yang digunakan untuk membuat nugget. 

Langkah pertama tempe dipotong dadu dan labu kuning dipotong dadu serta dicuci. 
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Setelah itu kukus tempe dan labu kuning selama 20 menit, kemudian haluskan tempe 

dan labu kuning dengan cara ditumbuk sampai halus dan haluskan bawang putih. 

Kemudian campurkan bahan yang telah dihaluskan tambahkan dengan telur dan 

tepung terigu kemudian aduk rata. Setelah itu tambahkan dengan sedikit garam, lada 

bubuk dan kaldu ayam kemudian diaduk rata. Selanjutnya masukan ke dalam loyang 

yang sudah diolesi minyak agar adonan tidak lengket dan kukus selama 20 menit. 

Setelah dikukus dinginkan selama 20 menit. Kemudian keluarkan dari cetakan dan 

potong dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya proses pemaniran yaitu celupkan 

ke adonan tepung terigu dan baluri dengan tepung panir. Selanjutnya proses 

pembekuan, taruh nugget dalam lemari pendingin selama 5 jam dengan suhu -4oC. 

Setelah dibekukan kemudian goreng nugget dengan suhu 150 oC selama 1 menit 

sampai berwarna kuning keemasan. Berikut adalah foto pure labu kuning dan produk 

nugget tempe: 

 
Gambar 3. Pure Labu Kuning  

 

P1 P2 P3 P4 P5 

     
Gambar 4. Produk nugget 

 

Perlakuan objektif pada nugget tempe yaitu dilakukan uji betakaroten, kadar 

serat dan kadar air. Hasil analisis ragam terhadap mutu objektif perlakuan 
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penambahan labu kuning pada uji betakaroten untuk hasilnya tidak linier tetapi 

secara statistic tidak jauh berbeda. Hasil uji serat kasar hasilnya linier yaitu semakin 

banyak banyak penambahan labu kuning maka serat kasar semakin meningkat. 

Untuk uji kadar air hasilnya juga linier yaitu semakin banyak penambahan labu 

kuning maka kadar air semakin meningkat. 

 

1. Mutu organoleptik  

Mutu Organoleptik terhadap nugget dilakukan untuk mengetahui karakterisitik 

nugget secara organoleptik diantaranya uji hedonik yang meliputi warna, aroma, 

rasa, tekstur dan penerimaan secara keseluruhan dan uji mutu hedonik yang meliputi, 

mutu aroma dan mutu warna dan mutu tekstur. Nilai rata-rata uji hedonik dan mutu 

hedonik terhadap nugget dapat dilihat pada Tabel 11.  

Tabel 11 

Nilai Rata - Rata Uji Hedonik Terhadap Nugget Tempe  

Perlakuan 

Nilai Rata – Rata Uji Hedonik  

Rasa Warna Aroma Tekstur Penerimaan    

Keseluruhan 

P1 4,18a 4,14a 4,32a 4,49a 3,72c 

P2 4,21a 4,19a 4,39a 4,34a 3,82bc 

P3 4,40a 4,18a 4,32a 4,03b 4,48a 

P4 4,38a 4,04a 4,24a 3,69c 4,02bc 

P5 4,30a 4,21a 4,18a 3,63c 4,17ab 
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Tabel 12 

Nilai Rata - Rata Uji Mutu Hedonik Terhadap Nugget Tempe  

 

Perlakuan  

Nilai Rata - Rata Uji Mutu Hedonik  

Mutu Aroma Mutu Warna Mutu Tekstur 

P1 2,41a 2,12a 2,68a 

P2 2,45a 2,17a 2,34b 

P3 2,33a 2,05a 2,65a 

P4 2,44a 2,06a 2,41b 

P5 2,31a 2,29a 2,07c 

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukan perbedaan 

nyata (P>0.05) 

 

a. Rasa  

Rasa sangat menentukan tingkat kesukaan panelis terhadap bahan pangan. Nilai 

rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa nugget tempe disajikan pada Gambar 5.  

 

Gambar 5. Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Rasa Nugget Tempe. 

 

  Berdasarkan Gambar 5, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap rasa 

nugget berkisar antara 4,18 sampai dengan 4,40 yang berarti nugget dinilai agak 

suka. Nilai rata – rata  kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P3 yaitu 4,40 dan 

terendah pada nugget P1 yaitu 4,18. 
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Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap tingkat kesukaan rasa nugget 

diperoleh F hitung (1,212) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

tidak ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu kuning terhadap 

rasa nugget yang tidak berbeda nyata. 

 

b. Warna  

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap warna nugget tempe disajikan pada 

Gambar 6. 

 

Gambar 6. Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Warna Nugget Tempe . 

 

Berdasarkan Gambar 6, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap warna 

nugget berkisar antara 4,04 sampai dengan 4,21 yang berarti nugget dinilai agak 

suka. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P5 yaitu 4,21 dan 

terendah pada nugget P4 yaitu 4,04. 

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap tingkat kesukaan warna 

nugget diperoleh F hitung (0,561) <  F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat 
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diartikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu 

kuning terhadap warna nugget yang tidak berbeda nyata.  

 

c. Aroma 

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma nugget tempe disajikan pada 

Gambar 7. 

 

Gambar 7. Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Aroma Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 7, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap aroma 

nugget berkisar antara 4,18 sampai dengan 4,39 yang berarti nugget dinilai agak 

suka. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P2 yaitu 4,39 dan 

terendah pada nugget P5 yaitu 4,18. 

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap tingkat kesukaan aroma nugget 

diperoleh F hitung (0,628) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

tidak ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu kuning terhadap 

aroma nugget yang tidak berbeda nyata. 
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d. Tekstur 

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur nugget tempe disajikan pada 

Gambar 8.  

 

Gambar 8. Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Testur Nugget 

 

Berdasarkan Gambar  8, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap tekstur 

nugget berkisar antara 3,63 sampai dengan 4,49 yang berarti nugget dinilai agak 

suka. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P1 yaitu 4,49 dan 

terendah pada nugget P5 yaitu 3,63. 

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap tingkat kesukaan tekstur 

nugget diperoleh F hitung  (19,242) > F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu 

kuning terhadap tekstur nugget yang berbeda nyata.  
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e. Penerimaan Keseluruhan 

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap penerimaan secara keseluruhan nugget 

tempe disajikan pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Terhadap Penerimaan 

Keseluruhan Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 9, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap 

penerimaan keseluruhan  nugget berkisar antara 3,72 sampai dengan 4,48 yang 

berarti nugget dinilai agak suka. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada 

nugget P3 yaitu 4,48 dan terendah pada nugget P1 yaitu 3,72. 

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap tingkat kesukaan 

penerimaan secara keseluruhan nugget diperoleh F hitung (4,913) > F tabel (2,447) 

5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa ada perbedaan karakteristik nugget 

dengan penambahan labu kuning terhadap penerimaan secara keseluruhan nugget 

yang berbeda nyata.  
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f.  Mutu Aroma  

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap mutu aroma nugget tempe pada 

Gambar 10. 

 

Gambar 10. Nilai Rata – Rata Uji Mutu Hedonik Terhadap Mutu 

Aroma Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 10, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap mutu 

aroma nugget berkisar antara 2,32 sampai dengan 2,44 yang berarti aroma nugget 

dinilai agak langu. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P2 dan 

P4 yaitu 2,44 dan terendah pada nugget P5 yaitu 2,32. 

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap mutu aroma nugget diperoleh 

F hitung (0,382) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak 

ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu kuning terhadap mutu 

warna nugget yang tidak berbeda nyata.  
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g. Mutu Warna 

Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap mutu warna nugget tempe disajikan 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Nilai Rata – Rata Uji Mutu Hedonik Terhadap Mutu 

Warna Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 11 , nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap mutu 

warna  nugget berkisar antara 2,06 sampai dengan 2,29 yang berarti nugget dinilai 

cream kekuningan. Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P5 yaitu 

2,29 dan terendah pada nugget P3 dan P4 yaitu 2,06.  

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap mutu warna nugget 

diperoleh F hitung (0,850) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa tidak ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu kuning 

terhadap mutu warna nugget yang tidak berbeda nyata.  
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h. Mutu Tekstur  

 Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap mutu tekstur nugget tempe pada 

Gambar 12. 

 

Gambar 12. Nilai Rata – Rata Uji Mutu Hedonik Terhadap Mutu 

Tekstur Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 12, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap mutu 

tekstur nugget berkisar antara 2,08 sampai dengan 2,68 yang berarti nugget dinilai 

agak padat – padat . Nilai rata-rata kesukaan tertinggi terdapat pada nugget P1 yaitu 

sebesar 2,68 (padat) dan terendah pada nugget P5 sebesar 2,08 (agak padat).  

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap mutu tekstur nugget 

diperoleh F hitung (10,16) > F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa ada perbedaan karakteristik nugget dengan penambahan labu kuning 

terhadap mutu warna nugget yang berbeda nyata.  
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2. Mutu Objektif  

Analisis objektif yang dilakukan pada nugget tempe meliputi analisis kadar 

betakaroten, serat kasar dan kadar air. Nilai analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 

13. 

Tabel 13 

Analisis Uji Objektif Pada Nugget Tempe Dengan Penambahan Labu Kuning 

 

Perlakuan  

Analisis Objektif  

 

Betakaroten (mg) 

 

Serat Kasar %bb Kadar Air %bb 

P1 2,77a 4,37a 24,60a 

P2 2,56a 4,67a 25,93a 

P3 2,59a 4,79a 26,76a 

P4 2,87a 4,80a 28,07ab 

P5 2,94a 5,08a 31,35b 

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukan perbedaan nyata 

(P>0.05) 

 

 

a. Betakaroten 

Betakaroten merupakan pigmen yang ditemukan dalam tanaman yang 

memberikan warna kuning dan orange pada buah – buahan serta warna serupa pada 

sayuran. Betakaroten dikonversi dalam tubuh menjadi vitamin A, antioksidan kuat 

yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit dan fungsi 

neurologis.  
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Nilai rata-rata analisis uji objektif betakaroten pada nugget tempe disajikan pada 

gambar 13. 

 

Gambar 13. Nilai Rata – Rata Uji Betakaroten  Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 13, nilai rata-rata analisis uji objektif betakaroten pada 

nugget berkisar antara 2,56 sampai dengan 2,94 (penambahan 10%-30%). Nilai rata-

rata tertinggi kandungan betakaroten terdapat pada nugget P5 yaitu 2,94 

(penambahan 30%) dan terendah pada nugget P2 yaitu 2,56 (penambahan 15%).  

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap uji betakaroten pada nugget 

tempe diperoleh F hitung (0,217) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa tidak ada perbedaan kandungan betakaroten pada nugget dengan penambahan 

labu kuning terhadap kandungan betakaroten yang tidak berbeda nyata.  

 

b. Serat Kasar  

Serat adalah zat gizi yang hanya terkandung dalam tumbuhan. Serat dapat 

ditemukan pada makanan yang berasal dari sayur dan buah – buahan kaya vitamin C.  
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Nilai rata-rata analisis uji objektif  kadar serat pada nugget tempe disajikan pada 

gambar 14. 

 

Gambar 14. Nilai Rata – Rata Uji Serat Kasar Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 14, nilai rata-rata analisis uji objektif kadar serat pada 

nugget berkisar antara 4,37 sampai dengan 5,08 (penambahan 10%-30%), yang 

berarti semakin tinggi penambahan labu kuning maka kandungan kadar serat 

semakin meningkat. Nilai rata-rata tertinggi kandungan serat terdapat pada nugget P5 

yaitu 5,08 (pembambahan 30%) dan terendah pada nugget P1 yaitu 4,37 

(penambahan 10%).  

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap uji kadar serat pada nugget 

tempe diperoleh F hitung (0,485) < F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa tidak ada perbedaan kandungan serat pada nugget dengan penambahan labu 

kuning terhadap kandungan betakaroten yang tidak berbeda nyata.  
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c. Kadar air  

Kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting 

dalam industry pangan untuk menemukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap 

kerusakan yang mungkin terjadi. Nilai rata-rata analisis uji objektif  kadar air pada 

nugget tempe disajikan pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Nilai Rata – Rata Uji Kadar Air Nugget Tempe. 

 

Berdasarkan Gambar 15, nilai rata-rata analisis uji objektif kadar air pada nugget 

berkisar antara 24,60 sampai dengan 31,35 (penambahan 10%-30%), yang berarti 

semakin tinggi penambahan labu kuning maka kandungan kadar air semakin 

meningkat. Nilai rata-rata tertinggi kandungan kadar air terdapat pada nugget P5 

yaitu 31,35 (penambahan 30%) dan terendah pada nugget P1 yaitu 24,60 

(penambahan 10%).  

Berdasarkan sidik ragam yang dilakukan terhadap uji kadar air pada nugget 

tempe diperoleh F hitung (3,866) > F tabel (2,447) 5%. Hasil tersebut dapat diartikan 
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bahwa ada perbedaan kandungan kadar air pada nugget dengan penambahan labu 

kuning terhadap kandungan kadar air yang berbeda nyata. 

3. Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik pada nugget tempe didapat berdasarkan total notasi 

tertinggi dari rata – rata analisis subyektif pada nugget tempe. Nilai perlakuan terbaik 

analisis subyektif pada nugget tempe dengan penambahan labu kuning dapat dilihat 

pada tabel 14. 

Tabel 14 

Perlakuan Terbaik Analisis Subyektif Terhadap Nugget Tempe  

Perlakuan 

Nilai Rata – Rata Uji Hedonik Dan Mutu 

Hedonic 

P1 P2 P3 P4 P5 

Uji Hedonik 

Rasa 

 

4,18a 

 

4,21a 

 

4,40a 

 

4,38a 

 

4,30a 

Warna 4,14a 4,19a 4,18a 4,04a 4,21a 

Aroma 4,32a 4,39a 4,32a 4,24a 4,18a 

Tekstur 4,49a 4,34a 4,03b 3,69c 3,63c 

 Penerimaan Keseluruhan 3,72c 3,82bc 4,48a 4,02bc 4,17ab 

Uji Mutu Hedonik 

Mutu Aroma 

 

2,41a 

 

2,45a 

 

2,33a 

 

2,44a 

 

2,31a 

Mutu Warna 2,12a 2,17a 2,05a 2,06a 2,29a 

Mutu Tekstur  2,68a 2,34b 2,65a 2,41b 2,07c 

Notasi a 7 6 7 5 6 

 

Berdasarkan tabel 14 didapat total notasi tertinggi yaitu pada nugget P1 

(penambahan 10%) dan P3 (penambahan 20%) dengan jumlah notasi a yaitu 7. Hal 

ini menunjukan bahwa nugget pada P1 (penambahan 10%) dan P3 (penambahan 

20%) paling disukai dari organoleptik yang meliputi rasa, warna, aroma, tekstur, 

penerimaan keseluruhan, mutu warna, mutu aroma, dan mutu tekstur. Sedangkan 

perbandingan dari uji objektif nilai rata – rata P1 (penambahan 10%) yang meliputi 

betakaroten 2,77 mg, kadar serat, 4,37 bb% dan kadar air 24,60%. Sedangkan hasil 

uji objektif rata – rata nilai pada P3 (penambahan 20%) yaitu betakaroten 2,59 mg, 
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kadar serat 4,79 bb%, dan kadar air 26,76. Maka dari itu P3 (Penambahan 20%) 

dinyatakan sebagai perlakuan terbaik dari analisis subyektif dan analisis objektif. 

Pada perlakuan terbaik yaitu P3 (penambahan 20%) mengandung 2,59 mg 

betakaroten. Berdasarkan AKG 2019 rata – rata kecukupan vitamin A untuk dewasa 

usia 19 – 49 tahun yaitu 625 RE perhari. Kebutuhan snack yaitu 10% dari kebutuhan 

sehari, sehingga dibutuhkan snack dengan kandungan vitamin A sebanyak 6,25 RE 

perhari untuk dewasa usia 19 – 49 tahun. Dalam 1 buah nugget labu kuning pada 

perlakuan terbaik mengandung 0,91 mg betakaroten. 1 RE vitamin A sama dengan 

0,006 mg betakaroten. Jadi kandungan 0,91 mg betakaroten setara dengan 0,0055 RE 

vitamin A pada satu buah nugget. Jika dalam 1 porsi terdapat 3 buah nugget, maka 

mengandung 2,72 mg betakaroten dan setara dengan 0,016 RE vitamin A dalam 1 

porsi. Jadi dalam 1 porsi hanya dapat memenuhi 0,0026% kecukupan vitamin A 

perhari untuk dewasa  usia 19 – 49 tahun.  

Pada perlakuan terbaik yaitu P3 (penambahan 20%) mengandung 4,79 gram 

serat. Berdasarkan AKG 2019 rata – rata kecukupan serat untuk dewasa usia 19 – 49 

tahun yaitu 33,75 gram per hari. Kebutuhan snack yaitu 10% dari kebutuhan sehari, 

sehingga dibutuhkan snack dengan kandungan serat sebanyak 3,38 gram per hari 

untuk dewasa usia 19 – 49 tahun. Dalam 1 buah nugget labu kuning pada perlakuan 

terbaik mengandung 1,68 gram serat. Jika dalam 1 porsi terdapat 3 buah nugget, 

maka mengandung 5,03 gram serat. Jadi dalam 1 porsi hanya dapat memenuhi 

14,90% kecukupan serat per hari untuk dewasa  usia 19 – tahun. Jika dibandingkan 

dengan nugget ayam, maka kandungan serat nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning lebih tinggi, dalam 100 gram nugget ayam mengandung 2,1 gram serat 



 

67 

 

pangan, sedangkan dalam 100 gram nugget tempe dengan penambahan labu kuning 

mengandung 4,79 gram serat. 

 

B. PEMBAHASAN  

Nugget merupakan salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, yaitu 

produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang (precooked), 

kemudian dibekukan.(Wulandari., 2016). Nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning memiliki karakteristik berwarna kuning dibagian dalam nugget  yang 

didapatkan dari warna labu kuning dengan aroma khas tempe dan dengan tekstur 

yang padat.  

Uji organoleptik atau pengujian secara sensory evaluation merupakan pengujian 

suatu produk makanan berdasarkan indera penglihatan, indera pencium, indera 

perasa, dan mungkin indera pendengar. Pengujian sifat organoleptik digunakan untuk 

menentukan formula terbaik, mengetahui daya terima, dan kesukaan panelis. 

 

1. Mutu Organoleptik  

Berdasarkan hasil analisis data mutu organoleptik dengan analisis sidik ragam 

diketahui bahwa perlakuan perbedaan penambahan persentase labu kuning pada 

nugget tempe  berpengaruh tidak nyata terhadap rasa, warna, aroma, mutu warna dan 

mutu aroma.  Namun perbedaan penambahan persentase labu kuning pada nugget 

tempe  berpengaruh nyata terhadap tekstur, penerimaan keseluruhan, dan mutu 

tekstur. 

a. Rasa  

Cita rasa suatu produk pangan merupakan salah satu penentu terhadap 

penerimaan produk oleh konsumen. Rasa merupakan hasil kerja pengecap rasa yang 
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terletak dilidah, pipi, kerongkongan atau mulut yang merupakan bagian dari cita rasa. 

(Elita, 2017). 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis pada uji 

kesukaam terhadap rasa nugget tempe, yang memperoleh nilai atau skor tertinggi 

oleh panelis yaitu P3 yaitu 4,40 (agak suka) dengan penambahan labu kuning 

sebanyak 20% dan terendah pada P1 yaitu 4,18 (agak suka) dengan penambahan labu 

kuning sebanyak 10%. Hal ini disebabkan karena rasa pada P3 (4,40) dengan 

penambahan labu kuning sebanyak 20% lebih terasa perpaduan antara rasa tempe 

dan rasa labu kuning. Labu kuning yang sudah masak memiliki cita rasa yang manis. 

Rasa khas pada labu kuning berasal dari kandungan senyawa flavonoid yang 

terdapat pada labu kuning. Sedangkan pada P1 yaitu 4,18 dengan penambahan 10% 

labu kuning kurang diterima dikarenakan masih dominan rasa tempe dibandingkan 

dengan rasa labu kuning. Hal ini dipengaruhi oleh degradasi komponen – komponen 

kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas dan 

sedikit langu.(Rismaya, Syamsir and Nurtama, 2018). 

 

b. Warna dan Mutu Warna 

Warna merupakan salah satu aspek penting dalam hal penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk pangan. Warna dalam bahan pangan dapat menjadi ukuran 

terhadap mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau 

kematangan. Apabila suatu produk pangan memiliki nilai gizi yang baik, enak dan 

tekstur yang sangat baik, akan tetapi jika memiliki warna yang tidak enak dipandang 

maka akan member kesan bahwa produk pangan tersebut telah 

menyimpang.(Subhan, Arfi and Ummah, 2020). 
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Uji kesukaan warna yang diamati pada nugget tempe yaitu bagian dalam nugget. 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis pada uji kesukaan 

terhadap warna nugget memperoleh nilai atau skor tertinggi  yaitu nugget P5 yaitu 

4,21 (agak suka) dengan penambahan labu kuning sebanyak 30% dan terendah pada 

P4 yaitu 4,04 (agak suka) dengan penambahan labu kuning sebanyak 25%.  

Selanjutnya adalah mutu warna. Mutu warna merupakan salah satu uji mutu 

hedonik pada suatu produk pangan. Uji mutu warna pada produk nugget tempe 

dilakukan oleh 30 orang panelis dengan kategori kuning  dengan nilai 3, cream 

kekuningan dengan nilai 2 dan cream dengan nilai 1. Warna yang diamati adalah 

warna bagian dalam nugget. Pada pengamatan uji mutu warna nugget, nugget dibagi 

2 terlebih dahulu untuk mengamati warna bagian di dalamnya.  

Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan hasil dengan rata – rata tertinggi 

pada P5  yaitu 2,29 (cream kekuningan) dengan penambahan labu kuning 30% dan 

rata – rata terendah pada P3 dan P4 yaitu 2,06 (cream kekuningan) dengan 

penambahan labu kuning 20% dan 25%. Dari hasil tersebut maka warna nugget yang 

dihasikan dominan berwarna cream kekuningan. Hal ini disebabkan oleh perpaduan  

warna tempe dan warna labu kuning. Secara umum tempe berwarna putih 

dikarenakan pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji – biji kedelai 

sehingga terbentuk tekstur yang memadat. (Rustanti, 2016).  

Warna kekuningan disebabkan oleh warna pada labu kuning. Warna kuning pada 

labu kuning disebabkan oleh kandungan karotenoid yang menyebar pada bagian kulit 

sampai daging buah pada labu kuning. Karotenoid berhubungan dengan intensitas 

warna kuning sampai orange pada labu kuning. Akan tetapi selama proses persiapan, 

pemrosesan, dam penyimpanan produk memungkinkan terjadinya degrasi karotenoid 
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yang dapat menyebabkan perubahan warna pada produk yang dihasilkan. (Parwata, 

2016). 

 

c. Aroma dan Mutu Aroma 

Aroma merupakan salah satu parameter dalam pengujian sifat sensori 

(organoleptik) dengan menggunakan indera penciuman. Aroma dapat diterima 

apabila bahan yang dihasilkan mempunyai aroma sfesifik. Selanjutnya aroma 

merupakan sensasi subyektif yang dihasilkan dengan penciuman 

(pembauan).(Bastian., 2013). 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis pada uji 

kesukaan terhadap warna nugget yang memperoleh nilai atau skor tertinggi yaitu 

nugget dengan penambahan labu kuning pada P2 yaitu 4,39 (agak suka) dengan 

penambahan labu kuning sebanyak 15% dan nilai terendah pada P5 yaitu 4,18 

dengan penambahan labu kuning sebanyak  30%.  

Selanjutnya adalah uji mutu aroma pada produk nugget tempe, uji mutu aroma 

dilakukan oleh 30 orang panelis dengan kategori harum dengan nilai 3, agak langu 

dengan nilai 2 dan langu dengan nilai 1. Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan 

hasil dengan rata – rata tertinggi pada 2 perlakuan yaitu P2 yaitu 2,44 (agak langu) 

dengan penambahan labu kuning sebanyak  15% dan P4 yaitu 2,44 (agak langu) 

dengan penambahan labu kuning sebanyak 25% sedangkan  rata – rata terendah pada 

P5 yaitu 2,32 (agak langu) dengan penambahan labu kuning sebanyak 30%. Dari 

hasil tersebut aroma nugget dengan penambahan labu kuning yaitu menghasilkan 

aroma dominan agak langu.  

Aroma pada nugget dipengaruhi oleh bahan tempe dan labu kuning. Aroma langu 

pada tempe disebabkan oleh bahan dasar tempe yaitu kedelai, bau langu pada kedelai 
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disebabkan oleh aktivitas dari enzim lipoksigenase. Selain itu tempe memiliki aroma 

yang khas dikarenakan adanya degradasi dari komponen – komponen dari kedelai itu 

sendiri. Sedangkan labu kuning memiliki aroma yang khas disebabkan karena adanya 

senyawa kimia pada labu kuning yaitu flavanoid. Flavanoid merupakan senyawa 

yang terkandung dalam buah labu kuning yang memiliki kegunaan sebagai 

antioksidan yang dapat melembabkan dengan cara gugus hidroksil yang bekerja 

mengikat kandungan air pada stratum korneum yang dibantu oleh humektan 

sehingga memberikan kesan kulit lebih halus dan kurangnya kerutan. (Ribeiro, 

2014)(Jamaluddin, 2020). 

 

d. Tekstur dan Mutu Tekstur  

Tektur pada bahan pangan merupakan salah satu atribut mutu, karena tekstur 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas 

bahan pangan tersebut. Secara umum, penyebab bervariasinya tekstur dapat 

dipengaruhi proses pengolahannya dan juga varietasnya.(Indiarto, R., B and E, 

2012). 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis pada uji 

kesukaan terhadap tekstur nugget tempe yang memperoleh nilai atau skor tertinggi 

yaitu nugget dengan penambahan labu kuning pada P1 yaitu 4,49 (agak suka) dengan 

penambahan persentase labu kuning 10% dan nilai rata – rata terendah pada P5  yaitu 

3,63 (agak suka) dengan penambahan persentase labu kuning 30%.  

Selanjutnya adalah mutu tekstur. Mutu tekstur adalah uji mutu hedonik yang 

dilakukan pada suatu produk  pangan. Uji mutu tekstur pada produk nugget tempe 

dilakukan oleh 30 orang panelis dengan kategori padat dengan nilai 3, agak padat 

dengan nilai 2 dan lembek dengan nilai 1. Dari pengamatan yang dilakukan 
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didapatkan hasil dengan rata – rata tertinggi pada P1 yaitu 2,68 (padat) dengan 

penambahan labu kuning 10% dan rata – rata terendah pada P5 yaitu 2,08 (agak 

padat).  

Tekstur pada nugget dipengaruhi oleh bahan – bahan utama pembuatan nugget 

seperti, tempe, labu kuning, tepung dan telur. Tempe memiliki tekstur yang padat 

dikarenakan berbahan dasar kedelai sebagai bahan baku tempe, sebelum diolah 

menjadi tempe harus melewati berbagai proses termasuk membutuhkan bantuan dari 

jamur atau kapang Rhizopus. sp sehingga dapat membentuk massa yang kompak dan 

padat. Selain tekstur tempe yang kompak dan padat juga dipengaruhi oleh kandungan 

protein dan air selain itu disebabkan oleh banyaknya jumlah miselium yang 

terbentuk. Semakin banyak miselium kapang yang terbentuk maka tekstur tempe 

semakin bagus. Miselium akan meningkatkan kerapatan massa tempe, sehingga 

membentuk suatu massa yang kompak dan mengurangi rongga udara di dalamnya. 

Pada proses pembuatan nugget juga diperlukan tepung terigu. Fungsi penambahan 

tepung pada nugget yaitu untuk memperbaiki sifat elastisitas, warna dan kekuatan 

gel. Selain itu tepung terigu mengandung gluten yang tinggi sehingga dapat mengikat 

air lebih banyak. Telur juga digunakan dalam pembuatan nugget. Telur dicampurkan 

pada adonan dimana telur mengandung protein dan dapat berperan sebagai binding 

agent yakni mengikat bahan – bahan lain sehingga menyatu dan diharapkan dapat 

memperoleh nugget dengan kualitas yang lebih baik.  

Selanjutnya adalah labu kuning yang ditambahkan dengan persentase yang 

berbeda, semakin tinggi persentase penambahan labu kuning maka tekstur tempe 

semakin lembek, hal ini dikarenakan labu kuning mengandung kandungan air yang 

tinggi yaitu 9,1 gram per 100 gram labu kuning. Dari bahan – bahan yang digunakan 
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dalam pembuatan nugget, maka sangat berpengaruh terhadap tekstur nugget dan 

didapatkan tekstur agak pada – padat. (Tumiwa, Kapantow and Punuh, 2020). 

 

e. Penerimaan secara keseluruhan  

Penerimaan secara keseluruhan mencangkup penilaian terhadap rasa, tekstur, 

warna dan aroma. Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis 

pada penerimaan secara keseluruhan terhadap nugget tempe yang memperoleh nilai 

atau skor tertinggi oleh panelis yaitu nugget dengan penambahan labu kuning pada 

P3 yaitu 4,48 (agak suka)  dengan penambahan persentase labu kuning 20% dan nilai 

rata – rata terendah pada P1 yaitu 3,72 (agak suka) dengan penambahan persentase 

labu kuning 10%. Pada P3 yaitu 4,48 dengan penambahan persentase labu kuning 

20% paling disukai karena nugget memenuhi sebagian kiteria yaitu memiliki rasa 

yang khas, aroma harum, tekstur padat, warna kuning yang menarik, sehingga 

disukai oleh panelis.  

 

2. Mutu Objektif 

a. Betakaroten  

Betakaroten adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon karotenoid yang 

merupakan senyawa golongan tetraterpenoid. Betakaroten merupakan salah satu 

antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas dalam tubuh yang merupakan 

sumber pemicu timbulnya penyakit degenerative. Betakaroten banyak ditemukan 

pada buah dan sayuran yang berwarna kuning atau orange. (Majid, 2010). Pada 

penelitian ini digunakan metode spektrofotometri untuk menganalisis kandungan 

betakaroten pada sampel nugget tempe dengan penambahan labu kuning.  
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Dari hasil analisis, didapatkan rata – rata tertinggi kandungan betakaroten pada P5 

yaitu 2,94 dan terendah pada P2 yaitu 2,56. Pada P5 dilakukan penambahan labu 

kuning sebanyak 30% dan pada P2 penambahan labu kuning sebanyak 15%. Hasil uji 

kandungan betakaroten dari P1 sampai P5 tidak linier tetapi dalam statistik tidak jauh 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh bebarapa faktor diantaranya kondisi lingkungan 

yang tidak baik, cuaca, sinar matahari dan udara. Dikarenakan pada penelitian ini 

labu kuning yang digunakan langsung dipetik disawah dan terpapar sinar matahari 

secara langsung.   

Kandungan betakaroten akan menurun karena dipengaruhi oleh suhu dan sinar 

matahari di sekelilingnya. Penurunan kandungan betakaroten juga disebabkan oleh 

udara. Betakaroten mudah teroksidasi jika terkena udara, hal ini disebabkan karena 

adanya 11 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi, selain itu betakaroten juga sangat 

tidak stabil jika terkena cahaya dan panas sehingga dapat mengalami perubahan 

isometric menjadi bentuk cis betakaroten yang lebih tidak stabil. Senyawa – senyawa 

karotenoid termasuk betakaroten mempunyai sifat sensitive terhadap alkali dan 

sangat sensitive terhadap udara dan sinar. Degradasi betakaroten akan menghasilkan 

epoxy karotenoid, apokarotenal, serta senyawa – senyawa volatile.  

Selain itu kerusakan karotenoid pada labu kuning juga dipengaruhi oleh lama 

paparan sinar matahari, karena semakin lama paparan sinar matahari,  semakin lama 

waktu pemaparan semakin tinggi pula intensitas sinar matahari yang diterima. 

Paparan sinar matahari secara langsung mengandung radiasi UV yang dapat 

menimbulkan kerusakan.(Triningsih, Prihastanti and Haryanti, 2014). 
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b. Serat Kasar 

Hermaningsih A (2010), mendefinisikan serat pangan adalah sisa dari dinding 

sel tumbuhan yang tidak terhidrolisis atau tercerna oleh enzim pencernaan manusia 

seperti hemiselulosa, selulosa, lignin, oligosakarida, pektin, gum, dan lapisan lilin. 

Istilah serat pangan harus dibedakan dari istilah serat kasar (crude fiber) yang 

biasanya digunakan dalam analisis proksimat bahan pangan. Serat kasar adalah 

senyawa yang biasa dianalisis di laboratorium, yaitu senyawa yang tidak dapat 

dihidrolisa oleh asam atau alkali, sedangkan serat pangan adalah bagian dari bahan 

pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penentuan serat kasar. dari hasil 

analisis yang dilakukan pada nugget tempe didapatkan hasil dengan rata – rata 

tertinggi pada P5 yaitu 5,08 dan rata – rata terendah pada P1 yaitu 4,37. Pada P5 

dilakukan penambahan labu kuning sebanyak 30% dan pada P1 dilakukan 

penambahan sebanyak 10%. Penambahan persentasi labu kuning dari P1 sampai P5 

mendapatkan yang linier, semakin banyak penambahan labu kuning maka kadar serat 

semakin tinggi. Labu kuning termasuk buah yang mengandung tinggi serat. 

Berdasarkan data Kemenkes RI (TKPI) setiap 100 gram labu kuning mengandung 

2,7 gram serat.  

Labu kuning mengandung tinggi serat yang sangat berguna untuk memperlancar 

pencernaan, menurunkan risiko kanker, dan penyait jantung koroner. Kandungan 

serat yang tinggi pada labu kuning juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan berat 

badan, karena rendah kalori. Mengonsumsi labu kuning yang tinggi serat akan 

menimbulkan rasa kenyang yang lama, namun konsumsi serat terlalu banyak juga 

dapat menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh. Serat yang berasal dari nabati 
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merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang tahan terhadap enzim pencernaan 

sehingga tidak dapat hancur dan dicerna. Sehingga menyebabkan terbentuknya gas 

pada tubuh dan sulit buang air besar. Untuk konsumsi serat perhari pada pria dewasa, 

serat dibutuhkan yakni 34 gram setiap harinya, sementara wanita dewasa 

membutuhkan 28 gram serat setiap harinya.  

Labu kuning termasuk buah – buahan yang berwarna kuning/orange, warna 

kuning pada labu kuning disebabkan oleh kandungan karotenoid yang menyebar 

pada bagian kulit sampai daging buah pada labu kuning. (Bastian., 2013). Selain labu 

kuning, sayuran yang berwarna orange yang mengandung tinggi serat adalah wortel. 

Sayuran berwarna orange ini mengandung serat sekitar 2,8 gram per 100 gram 

wortel. Dari perbandingan tersebut, maka sayuran dan buah yang berwarna orange 

rata – rata memiliki kandungan serat yang tinggi. (Munawwarah, 2017). 

 

c. Kadar Air  

Kadar air merupakan komponen penting yang dapat menentukan stabilitas 

maupun keawetan produk pangan. Kandungan air sangat berpengaruh terhadap 

konsistensi bahan pangan, dimana sebagian besar bahan pangan segar mempunyai 

kadar air 70% atau lebih. Sayur dan buah – buahan segar mempunyai kadar air 90 – 

95% kandungan kadar air.(Mirnawati and Seveline, 2019). Analisis kadar air pada 

penelitian ini menggunakan metode oven. Pengukuran metode oven atau 

pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kadar air 

dalam suatu pangan dengan prinsip yaitu bahwa air yang terkandung dalam suatu 

bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105oC selama waktu 

tertentu.  
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Dari hasil analisis kadar air pada nugget tempe didapatkan hasil yaitu dengan rata 

– rata tertinggi P5 yaitu 31,35 dan rata – rata terendah pada P1 yaitu 24,60. Pada 

perlakuan P5 dilakukan penambahan labu kuning sebanyak 30% dan pada P1 

dilakukan penambahan labu kuning sebanyak 10%. Penambahan persentasi labu 

kuning dari P1 sampai P5 mendapatkan yang linier, semakin banyak penambahan 

labu kuning maka kadar serat semakin tinggi. Hal ini disebabkan kadar air yang 

terdapat pada kandungan labu kuning cukup tinggi, sehingga penambahan labu 

kuning pada setiap perlakuan mengalami peningkatan. (Rismaya, Syamsir and 

Nurtama, 2018). 

Selain labu kuning, buah – buahan yang berwarna orange yang mengandung kadar 

air tinggi yaitu jeruk. Pada daging buah jeruk yang berwarna orange dengan 

permukaan kulit yang bercelah halus banyak mengandung air , dan beraroma sangat 

khas. Kandungan air pada buah jeruk yaitu sekitar 8,7%. Dari perbandingan kadar air 

tersebut, maka buah – buahan yang berwarna orange rata – rata memiliki kandungan 

air yang tinggi. (Figlio and Uomo, 1971). 

Berdasarkan data yang ada pada daftar Komposisi Bahan Pangan Depkes RI 

(2005) bahwa dalam 100 gram buah labu kuning segar mengandung 9,1 gram air. 

Syarat mutu nugget yang ditetapkan oleh SNI (2014) maksimal 60% kandungan air  

pada nugget dengan bahan kombinasi. Bila dilihat dari standar SNI (2014) untuk 

kadar air produk nugget tempe dengan penambahan labu kuning telah memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan, yaitu dengan rata – rata 27,34%.  
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