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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Labu Kuning  

1. Definisi Labu Kuning  

Tanaman labu kuning termasuk dalam keluarga buah labu-labuan atau 

curcubitacea. Tanaman ini merupakan tanaman semusim yang bersifat menjalar 

dengan perantaraan alat pemegang berbentuk pilin atau spiral, berambut kasar,  

berbatang basah dengan panjang 5-25 meter. Tanaman labu kuning mempunyai salur 

dahan berbentuk spiral yang keluar di sisi tangkai daun. Berdaun tunggal, berwarna 

hijau, dengan letak berselang-seling, dan bertangkai panjang (Dhiyas, 2016). 

Tanaman ini, jika diklasifikasikan, termasuk khas tanaman biji berkeping dua. 

Berikut adalah klasifikasi labu kuning : 

Kingdom  : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (Berpembuluh) 

Superdivisio  : Spermatopyta (Menghasilkan Biji) 

Division : Mongnoliophyta/ Spermatophyta (Berbunga) 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae (Berkeping Dua) 

Ordo   : Cucurbitales 

Familia :  Cucurbitaceae 

Genus   : Cucurbita 

Spesies  : Cucurbita moschata durch.  

Daging labu kuning bagian luar kulitnya keras, bakal buah terbenam, berdaun 

buah tiga, tetapi hanya berongga atau serta berbiji banyak, seperti terdapat pada suku 
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timun - timunan. Produksi labu di Indonesia sangat rendah, tetapi potensinya masih 

dapat ditingkatkan.Tanaman labu banyak ditemukan di hutan-hutan jati, hutan 

campuran, ataupun ditepi jalan. Tanaman labu juga dibudidayakan di ladang, 

halaman rumah, kebun atau di rumah kaca. Tanaman ini tidak tahan terhadap hujan 

yang terus menerus. Pertumbuhannya memerlukan kelembapan udara yang tinggi, 

tanah yang gembur dan mendapat sinar matahari penuh dengan drainase yang 

baik,tanaman ini lebih baik dirambatkan. 

Bentuk buah labu kuning sangat bervariasi mulai dari bentuk bulat hingga 

lonjong. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 7 variasi bentuk buah labu kuning 

meliputi : bulat, bulat oval, bulat ceper, bulat melintang, bulat lonjong, segiempat, 

dan pir. Warna kulit buah labu kuning sangat bervariasi mulai dari hijau tua hingga 

orange dengan bintik putih. Biji labu kuning terletak ditengah daging buah pada 

bagian rongga yang kosong yang diselimuti oleh lendir dengan serat. Biji berbentuk 

berbentuk pipih dan ujungnya meruncing. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

biji labu kuning berbentuk bulat hingga lonjong.  

Labu kuning berbentuk bulat, bulat lonjong mempuanyai bentuk biji bulat, 

sedangkan labu kuning berbentuk bulat oval, bulat ceper, bulat melintang, segiempat, 

dan pir mempunyai bentuk biji oval. Warna permukaan biji. Panjang biji berkisar 

antara 1,4-1,8 cm dan lebar biji berkisar 0,6-1 cm. Labu kuning berbentuk pir 

memiliki ukuran biji yang paling panjang, sedangkan labu kuning berbentuk bulat 

lonjong memiliki ukuran biji yang paling pendek. Warna permukaan biji mulia dari 

putih hingga kecoklatan.Labu kuning berbentuk bulat, bulat oval, bulat melintang, 

bulat lonjong, segiempat, dan pir memiliki warna permukaan biji yang berwarna 

putih, sedangkan bulat ceper permukaan bijinya berwarna kecoklatan (Furqan, 2018). 
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2. Kandungan Gizi Labu Kuning  

Labu kuning atau pumpkin, kaya akan berbagai vitamin, mineral, karbohidrat, 

dan lemak. Daging buahnya mengandung antioksidan yang bermanfaat sebagai anti 

kanker. Daunya berfungsi sebagai sayur dan bijinya bermanfaat untuk dijadikan 

kuaci. Air buahnya berguna sebagai penawar racun binatang berbisa, sementara 

bijinya menjadi obat cacing pita. Labu kuning dapat digunakan untuk penyembuh 

radang pengobatan ginjal, demam, dan diare. Warna kuning atau jingga pada labu 

kuning mengandung karetenoid yang sangat tinggi, seperti betakaroten (vitamin A), 

vitamin B1, vitamin C, kalsium, fosfor, besi, kalium, niasin, albuminoid, karbohidrat, 

protein, serat, abu, lemak, zat besi, natrium, serta daunya mengandung saponin, 

flafonoid, dan palifenol (Majid, 2010).  

Betakaroten pada labu kuning dapat menjadi bahan biofortifikasi pada produk 

pangan olahan. Fortifikasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan komponen gizi 

produk pangan, dengan cara menambahkan secara langsung komponen gizi yang 

ingin ditingkatkan ataupun menambahkan bahan yang kaya akana komponen gizi 

tersebut pada produk pangan. Fortifikasi diharapkan dapat berperan untuk mengatasi 

masalah kekurangan gizi mikronutrien. Betakaroten merupakan provitamin A yang 

ketika dikomsumsi dan dicerna dalam tubuh berubah menjadi vitamin A yang aktif. 

Vitamin A yang aktif ini akan berfungsi dan aktif memberikan porsi vitamin pada 

sasaran dan fungsi vitamin tersebut. Salah satu buah yang mengandung β-karoten 

adalah labu kuning. Berikut adalah nilai gizi dalam 100 gram labu kuning pada tabel 

1 : 
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Tabel 1 

Kandungan Nilai Gizi Dalam 100 Gram Labu Kuning 

Zat Gizi Kandungan Satuan 

Air 86,60 G 

Energy 51,00 Kal 

Protein 1,70 G 

Lemak 0,50 G 

Karbohidrat 10,00 G 

Serat 2,70 G 

Abu 1,20 G 

Kalsium 40,00 Mg 

Besi 1,8 Mg 

Natrium 280,00 Mg 

Kalium 113 Mg 

Tembaga 0,35 Mg 

Seng 1,50 Mg 

Retinol 0,00 Mcg 

Betakaroten 1,18 Mg 

Thiamin 0,20 Mcg 

Riboflavin 0,00 Mg 

Niasin 0,10 Mg 

Vitamin C 23 Mg 

Sumber: (Sudarto, 2016) 

 

3. Manfaat Kandungan Gizi Pada Labu Kuning 

a. Betakaroten merupakan pigmen organik berwarna kuning, oranye atau merah 

oranye yang dapat terjadi secara alamiah dalam tumbuhan yang berfotosintesis, 

ganggang, beberapa jenis jamur dan bakteri. Betakaroten dapat larut dalam lemak, 

tidak larut dalam air, mudah rusak karena teroksidasi pada suhu tinggi. Betakaroten 

dapat dipercaya dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Betakaroten 

juga bermanfaat melindungi sel dan jaringan tubuh dengan cara menetralisir molekul 
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oksigen jahat yang disebut radikal bebas atau disebut mekanisme antioksidasi. 

Betakaroten memiliki pengaruh imunomodulator dan mengontrol respon interselular 

melalui celah diantara membran sel sehingga meningkatkan imunitas serta dapat 

mencegah penyakit jantung dan kanker (Barrimi, 2013). 

b. Kandungan kalium, serat, dan antioksidan pada labu kuning merupakan sumber 

nutrisi yang baik untuk memelihara kesehatan jantung. Kalium berperan dalam 

menjaga tekanan darah tetap stabil, sedangkan serat dan antioksidan dapat 

mengurangi kolesterol dalam darah dan mencegah penyumbatan pada pembuluh 

darah jantung. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau 

menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif 

seperti kardiovaskuler, karsinogenesis, dan penyakit lainnya. Senyawa antioksidan 

merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan 

mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, 

protein, dan lemak (Parwata, 2016). 

c. Serat termasuk bagian dari makanan yang tidak mudah diserap dan sumbangan 

gizinya dapat diabaikan, namun serat makanan sebenarnya mempunyai fungsi 

penting yang tidak tergantikan oleh zat lainnya. Labu kuning memiliki kandungan 

serat dan air yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk melembutkan tinja dan 

melancarkan pencernaan. Hal ini juga menjadikan labu kuning baik untuk mencegah 

dan menangani sembelit (Kusharto, 2007). 

d. Vitamin merupakan zat yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berperan 

sebagai katalisator organik, mengatur proses metabolisme, dan fungsi normal tubuh. 

Labu kuning merupakan salah satu sumber vitamin A yang baik. Bahkan, kandungan 

vitamin A di dalam labu kuning lebih banyak dari wortel. Selain itu, buah labu 
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kuning juga kaya akan antioksidan lutein dan zeaxanthin.Kandungan nutrisi tersebut 

menjadikan labu kuning bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah 

terjadinya penyakit mata, seperti degenerasi makula (Tumiwa, Kapantow and Punuh, 

2020). 

e. Baik daging maupun biji labu kuning mengandung beragam nutrisi yang penting 

untuk otak, seperti kolin, magnesium, serat, dan antioksidan lutein. Berbagai 

kandungan nutrisi tersebut diketahui berperan penting dalam memelihara fungsi otak 

dan mengurangi risiko demensia atau pikun.Selain itu, lutein yang terkandung pada 

labu kuning juga bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat serta konsentrasi dan 

kemampuan belajar. 

f. Vitamin A secara umum di mana dapat membantu pembentukan jaringan tubuh 

dan tulang, meningkatkan penglihatan dan ketajaman mata, memelihara kesehatan 

kulit dan rambut, meningkatkan kekebalan tubuh, memproteksi jantung, anti kanker 

dan katarak, pertumbuhan dan reproduksi. Vitamin A dan antioksidan yang 

terkandung pada labu kuning juga bermanfaat untuk menjaga sistem imun, sehingga 

tubuh lebih kuat melawan kuman dan virus penyebab penyakit. Selain itu, kandungan 

vitamin C pada buah labu juga dapat mempercepat pemulihan saat terkena flu 

(Jamaluddin, 2020). 

 

B. Tempe  

1. Pengertian Tempe  

Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari 

bahan baku kedelai melalui proses fermentasi oleh Rhizopus sp. Proses pembuatan 

tempe terdiri dari beberapa tahap yaitu sortasi, perebusan, perendaman, pengupasan 

kulit, peragian, dan fermentasi (Laksono, Marniza and Rosalina, 2019). 
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Selama fermentasi, kapang menghidrolisis senyawa komplek kedelai menjadi 

senyawa sederhana dan mengakibatkan derajat ketidak jenuhan asam lemak tempe 

meningkat, protein dalam bentuk terlarut, produksi vitamin B meningkat, dan 

ketersediaan mineral tertentu meliputi besi, kalsium, magnesium dan zink meningkat 

serta menghasilkan rasa dan aroma khas tempe. Warna putih dengan tekstur padat 

dan kompak pada tempe juga dihasilkan dari pertumbuhan miselium. Perubahan 

konsentrasi makromolekul maupun mikromolekul senyawa penyusun tempe pada 

saat pengolahan sangat mungkin menghasilkan karakteristik tempe yang berbeda. 

Suatu alternatif metode pengolahan yang dapat menghasilkan perlu dipelajari 

(Kusyawati et al., 2015). 

Pangan fungsional ini sangat sesuai untuk dikonsumsi oleh para penderita 

malnutrisi. Selain itu, tempe bermanfaat untuk mengobati diare, meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menghambat proses penuaan, 

menurunkan berat badan, memenuhi kebutuhan vitamin B12, mengatasi efek 

flatulensi, mengurangi risiko Parkinson, meningkatkan kinerja otak, menurunkan 

kadar kolesterol jahat, dan mencegah berbagai penyakit seperti : penyakit jantung 

koroner, osteoporosis, penyakit saluran pencernaan, kanker, anemia, diabetes 

mellitus, dan asma. 

 

2. Fermentasi Tempe 

Fermentasi dalam biokimia diartikan sebagai pembentukan energi melalui 

katabolisme senyawa organik, sedangkan dalam bidang industri, ferrmentasi 

diartikan sebagai proses pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan suatu produk. 

Kedelai diolah menjadi tempe melalui proses fermentasi dengan menambahkan ragi 

tempe. Ragi tempe adalah bahan yang mengandung biakan jamur tempe dan 
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digunakan sebagai agensia pengubah bahan baku menjadi tempe akibat tumbuhnya 

jamur tempe dan melakukan kegiatan fermentasi yang menyebabkan berubahnya 

sifat karakteristik menjadi tempe Di dalam proses pembuatan tempe, tercatat 2 (dua) 

jenis jamur yang berperan yaitu jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryae. 

Kedua jenis jamur ini mempunyai kemampuan untuk mengubah kedelai menjadi 

asam amino dan protein lain yang cepat larut apabila dikonsumsi (Elita, 2017). 

Tempe yang baik harus memenuhi syarat mutu secara fisik dan kimiawi. 

Menurut Sarwono 2005, tempe dikatakan memiliki mutu fisik jika tempe itu sudah 

memenuhi ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Warna Putih  

Warna putih ini disebabkan adanya miselia kapang yang tumbuh pada 

permukaan biji kedelai.  

b. Tekstur Tempe Kompak  

Tempe yang baik mempunyai bentuk kompak yang terikat oleh miselium 

sehingga terlihat berwarna putih dan bila diiris terlihat keping kedelainya.  

c. Aroma dan Rasa Khas Tempe  

Terbentuk aroma dan rasa yang khas pada tempe disebabkan terjadinya 

degradasi komponen – komponen dalam tempe selama berlangsungnya proses 

fermentasi. Tempe dengan kualitas baik mempunyai ciri-ciri berwarna putih bersih 

yang merata pada permukaannya memiliki struktur yang homogen dan kompak serta 

berasa berbau dan beraroma khas tempe. Tempe dengan kualitas buruk ditandai 

dengan permukaannya yang basah struktur tidak kompak adanya bercak bercak 

hitam, adanya bau amoniak dan alcohol serta beracun. 
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3. Manfaat Tempe 

Protein yang terdapat dalam tempe sangat tinggi, mudah dicerna sehingga baik 

untuk mengatasi diare, mengandung zat besi, flafoid yang bersifat antioksidan 

sehingga menurunkan tekanan darah, mengandung superoksida desmutase yang 

dapat mengendalikan radikal bebas, baik bagi penderita jantung. Penanggulangan 

anemia. Anemia ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin karena kurang 

tersedianya zat besi (Fe), tembaga (Cu), Seng (Zn), protein, asam folat dan vitamin 

B12, di mana unsur-unsur tersebut terkandung dalam tempe.  

Hasil survey menunjukkan bahwa tempe mengandung senyawa anti bakteri yang 

diproduksi oleh kapang tempe (R. Oligosporus) merupakan antibiotika yang 

bermanfaat meminimalkan kejadian infeksi dan daya hipokolesterol. Kandungan 

asam lemak jenuh ganda pada tempe bersifat dapat menurunkan kadar kolesterol, 

memiliki sifat anti oksidan, menolak kanker, mencegah masalah gizi ganda (akibat 

kekurangan dan kelebihan gizi) beserta berbagai penyakit yang menyertainya, baik 

infeksi maupun degeneratif, mencegah timbulnya hipertensi dan kandungan 

kalsiumnya yang tinggi, serta tempe dapat mencegah osteoporosis. (Arsyad, 2015). 

 

4. Kandungan Zat Gizi Tempe 

Berbagai macam kandungan dalam tempe yang mempunyai nilai obat, seperti 

antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit 

degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia 

kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga tekstur yang memadat. Degadasi 

komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan 

aroma yang khas. Tempe adalah makanan yang berasal dari fermentasi kedelai. 
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Teksturnya yang lembut, berserat tinggi, larut dalam air dan mudah dicerna 

merupakan keunggulan dari jenis makanan ini.  

Selain keunggulan lainnya seperti kadar protein yang tinggi dan harganya yang 

mudah terjangkau oleh masyarakat dari semua lapisan. Pada tempe terdapat enzim-

enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan 

karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah untuk dicerna di dalam tubuh 

dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik 

diberikan kepada semua kelompok umur (dari bayi hingga lansia) (Redi Aryanta, 

2020). Selain kaya akan zat gizi, tempe juga mudah dicari dipasaran dan harganya 

relative murah. Tempe juga menjadi makanan yang digemari oleh masyarakat  luas. 

Berikut adalah kandungan zat gizi tempe pada tabel 2 : 

Tabel 2 

Kandungan Zat Gizi Dalam 100 Gram Tempe 

Zat Gizi Kandungan Satuan 

Energi 201 Kkal 

Protein 20,8 G 

Lemak 8,8 G 

Karbohidrat 13,5 G 

Serat 

Betakaroten  

1,4 

0,0 

G 

Mcg 

Abu (Ash) 1,6 G 

Kalsium (Ca) 155 Mg 

Fosfor (P) 326 Mg 

Besi (Fe) 4 Mg 

Natrium (Na) 9 Mg 

Kalium (K) 234 Mg 

Tembaga (Cu) 0,57 Mg 

Zeng (Zn) 1,7 Mg 

Thiamin (Vitamin B1) 0,19 Mg 

Riboflavin (Vitamin B2) 0,59 Mg 

Niasin (Niacin) 4,9 Mg 

Isoflavon 60,61 Mg 
 Sumber : Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. 
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5. Standar Mutu Tempe 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menerbitkan standar tempe, yakni : 

SNI 3144:2009, Tempe Kedelai. SNI ini merupakan revisi dari SNI 01– 3144–1998, 

Tempe kedele. SNI 3144:2009 dirumuskan oleh Panitia Teknis 67–04 Makanan dan 

minuman. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat 

konsensus pada tanggal 27 November 2008 di Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut 

wakil dari konsumen, produsen, lembaga pengujian, Lembaga IPTEK, dan instansi 

terkait lainnya. Sesuai dengan standar tersebut, standar mutu tempe kedelai, 

dijelaskan pada tabel 3 : 

Tabel 3 

Standar Mutu Tempe 

No Kiteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bau - Normal, khas 

1.2 Warna - Normal 

1.3 Rasa - Normal 

2 Kadar air (b/b) % Maks. 65 

3 Kadar abu (b/b) % Maks. 1,5 

4 Kadar lemak (b/b) % Min. 10 

5 Kadar protein (N X 6,25) (b/b) % Min. 16 

6 Kadar serat kasar (b/b) % Maks. 2,5 

7 Cemaran logam   

7.1 Cadmium (Cd) Mg/kg Maks. 0,2 

7.2 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0,25 

7.3 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40 

7.4 Merkuri Mg/kg Maks. 0,03 

8 Cemaran arsen (As) Mg/kg Maks. 0,25 

9.1 Bakteri colliform APM/g Maks. 10 

9.2 Salmonella sp. - Negative/25 g 

 

Sumber : BSN 2009. 
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SNI 3144:2009 juga memuat mengenai cara produksi tempe yang higienis. 

Menurut standar ini, cara memproduksi tempe yang higienis, termasuk cara 

penyiapan dan penanganannya, berlaku ketentuan sesuai dengan pedoman cara 

produksi pangan olahan yang baik. Hal lain yang ditentukan dalam SNI 3144:2009 

ini menyangkut pengemasan dan pelabelan. Menurut SNI ini, tempe kedelai dikemas 

dalam kemasan yang tertutup baik, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman 

dan tahan selama penyimpanan dan pengangkutan. Sementara itu, syarat penandaan 

tempe mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan. 

 

C. Nugget 

1. Gambaran Umum  Nugget 

Nugget adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari daging 

giling yang dicetak dalam bentuk potongan empat persegi dan dilapisi dengan tepung 

berbumbu (battered dan braded). Nugget dikonsumsi setelah proses penggorengan 

rendam (deep fat frying). Nugget dibuat dari daging giling yang diberi bumbu, 

dicampur bahan pengikat, kemudian dicetak membentuk tertentu, dikukus, dipotong 

dan dilumuri perekat tepung (batter) dan diselimuti tepung roti (breading). Nugget 

digoreng setengah matang dan dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama 

penyimpanan. Nugget merupakan salah satu bentuk produk makanan 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 1 menit pada suhu 150º C. Tekstur nugget tergantung dari 

bahan asalnya (Tarigan, 2019). 

Akan tetapi kebutuhan dan pola hidup masyarakat yang mengarah pada pola 

hidup yang sehat, makanan diet, dan siap saji membuat nugget diinovasikan dari 



 

17 

 

bahan lain seperti  nabati atau sering disebut nugget nabati. 

Nugget tempe merupakan olahan nugget yang dibuat dengan cita rasa yang nikmat 

dan tidak kalah enaknya dengan olahan nugget yang dibuat dengan menggunakan 

bahan baku daging sehingga masyarakat akan menyukainya. Nugget nabati 

merupakan salah satu jenis makanan olahan yang berbahan dasar nabati yang telah 

dihancurkan dan diberi bahan pengisi, bahan pengikat dan bumbu-bumbu yang 

kemudian dicetak dalam berbagai bentuk dan digoreng. Pembuatan nugget nabati 

dapat  dilakukan dengan berbagai variasi bahan baku yang akan menghasilkan 

kualitas yang berbeda, dengan harapan diperoleh produk yang lebih 

berkualitas. Salah satu bahan nabati yang dapat digunakan dalam proses pembuatan 

nugget yaitu tempe. (Dhiyas, 2016). 

 

2. Cara Pengolahan Nugget 

Cara pengolahan nugget tempe dengan penambahan labu kuning tidak jauh 

berbeda dari pengolahan nugget pada umumnya. Adapun proses dari pembuatan 

nugget tempe dengan penambahan labu kuning secara umum adalah sebagai berikut 

(Ribeiro, 2014) :   

a. Persiapan Alat dan Bahan 

Siapkan seluruh peralatan yang digunakan disatu tempat agar mempermudah 

proses selanjutnya. Letakkan bahan yang akan digunakan diatas meja kerja. 

b. Penimbangan 

Mula-mula tempe dan labu ditimbang terlebih dahulu sebagai acuan untuk 

menentukan kuantitas bahan-bahan yang lain. Proses penimbangan adalah tahap 

yang penting, oleh karena itu hindari menimbang dengan memakai takaran sendok 

atau cangkir. Penimbangan hendaknya menggunakan timbangan digital agar hasilnya 



 

18 

 

lebih akurat. Pada saat penimbangan harus teliti dan tepat dan hindari tercecernya 

bahan. 

c. Pencucian 

Proses selanjutnya adalah pencucian. Labu kuning dicuci dalam air mengalir 

agar sisa kotoran yang masih menempel pada labu kuning terbuang. Tujuan dari 

pencucian dengan menggunakan air mengalir adalah untuk menghilangkan kotoran 

juga dapat mengurangi bakteri yang ada, dan mencegah kontaminasi. 

d.    Penghalusan Bahan  

Sebelum dihaluskan tempe dan labu kuning dikukus terlebih dahulu selama 20 

menit, pengukusan dilakukan bertujuan agar tekstur tempe dan labu kuning lembek 

dan mudah dihaluskan. Setelah dikukus, kemudian tempe dan labu kuning 

dihaluskan dengan cara ditumbuk – tumbuk sampai halus.  

e. Pencampuran 

Pencampuran merupakan titik kritis dalam pembuatan nugget, adonan tempe dan 

labu kuning yang telah halus dicampurkan dengan bahan pengisi, bahan pengemulsi 

dan bumbu-bumbu. Zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan 

minyak dan air.  Penambahan bahan pengisi harus ditambahkan terlebih dahulu, 

setelah mencampur secara sempurna maka penambahan bahan pengemulsi (telur) 

harus segera ditambahkan untuk menjaga kestabilan emulsi. Terakhir bumbu-bumbu 

sebagai cita rasa nugget, jika adonan masih dirasa keras maka dilakukan penambahan 

air es. Penambahan air es tidak boleh terlalu banyak karena selain membuat adonan 

menjadi lembek, air yang berlebihan juga membuat stabilitas emulsi berkurang. 

Proses pencampuran berakhir jika telah didapatkan adonan yang homogen. 
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f. Percetakan  

Setelah siap adonan nugget dipindahkan kedalam loyang yang telah diolesi oleh 

minyak, tujuannya untuk mencegah adonan nugget menempel pada loyang. Saat 

memasukkan adonan nugget harus ditekan-tekan dengan sendok atau solet untuk 

menghilangkan udara yang terperangkap sehingga didapatkan nugget dengan 

tampilan yang bagus dan tidak berongga. 

g. Pengukusan 

Setelah adonan nugget dimasukkan ke dalam loyang, tahap selanjutnya adalah 

proses pengukusan. Nugget dikukus sekitar 25 menit. Menurut Harris dan Karmas 

(1989) dalam Dhevina (2010) pengukusan berfungsi untuk menonaktifkan enzim 

yang akan menyebabkan perubahan warna, cita rasa atau nilai gizi yang tidak 

dikehendaki selama penyimpanan. Tujuan utama pengukusan adalah mengurangi 

kadar air dalam bahan baku sehingga tekstur bahan menjadi kompak. Tahap 

pengukusan ini dilakukan pada suhu 60-80 derajat Celcius selama 25 menit. 

h.  Pendinginan  

Setelah dikukus tahap selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan dilakukan 

sekitar 15-20 menit. Pendinginan ini bertujuan untuk mencegah denaturasi protein 

aktomiosin oleh panas. 

i. Pemotongan 

Nugget yang telah matang dikeluarkan dari cetakan dan didinginkan sebentar. 

Kemudian potong nugget sesuai selera, bisa dipotong menjadi bentuk bujur sangkar 

atau persegi panjang. Potongan nugget harus seragam agar dapat menarik minat 

konsumen untuk membeli. 
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j. Pemaniran 

Setelah selesai tahap pemotongan, selanjutnya potongan nugget dicelupkan ke 

tepung pelumur terigu yang sudah diencerkan sebagai bahan pengikat dan kemudian 

pelumuran pada tepung panir (breading). Tujuan dari pemaniran yaitu untuk menjaga 

nugget dari penguapan berlebihan akibat pembekuan karena nugget sebenarnya 

termasuk ke dalam salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, suatu produk 

yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang kemudian 

dibekukan. Batter dan breading juga berfungsi melindungi nugget dari penguapan 

akibat penggorengan sehingga meskipun digoreng namun rasa yang dihasilkan 

tetap juicy. 

k. Pembekuan  

Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. 

Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu -12 oC sampai -24 oC. Tujuan 

dari pembekuan yaitu untuk memperpanjang daya simpan produk sehingga produk 

dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Secara mikrobiologis suhu -12 

oC sampai -24 oC dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen, dimana 

sebagian besar bakteri pathogen tidak bisa tumbuh pada suhu dibawah -3,5 oC. 

(Nento and Ibrahim, 2017). 

l. Penggorengan 

Setelah dibekukan nugget digoreng dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 

menit sampai berwarna kuning keemasan . Penggorengan nugget merupakan 

penerapan dari metode deep frying oleh karena itu minyak yang digunakan haruslah 

banyak dan dilakukan dalam suhu yang tinggi. Nugget digoreng hingga berwarna 

kuning keemasan, menurut Ketaren (1996) dalam Dhevina 2010 warna yang muncul 
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disebabkan karena reaksi pencoklatan (Maillard) reaksi Maillard terjadi antara 

protein, asam amino, gula, aldehida, dan keton, yang merupakan penyebab terjadinya 

pencoklatan selama pemanasan atau penyimpanan dalam waktu yang lama pada 

bahan pangan berprotein. Reaksi pencoklatan ini diawali dengan adanya reaksi antara 

gugus karbonil dari gula pereduksi dengan gugus asam amino bebas dari protein atau 

asam amino dengan adanya pemanasan akan menghasilkan pigmen-pigmen 

melanoidin yang berwarna coklat. 

 

3. Tinjauan Umum Pembuatan Nugget Dengan Penambahan Labu Kuning  

Dalam pembuatan nugget tempe ditambahkan dengan labu kuning. Berikut ini 

adalah beberapa bahan dasar yang biasa digunakan dalam membuat nugget : 

a. Tempe  

Tempe merupakan produk olahan kedelai yang terbentuk atas jasa kapang jenis 

Rhizopus sp. terutama dari spesies Rhizopus oligosporus, melalui proses 

fermentasi. Produk tradisional ini sangat bermanfaat bagi kesehatan karena 

mengandung zat-zat gizi esensial (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) 

dan senyawa-senyawa bioaktif yang unggul seperti vitamin B12, antidiare, 

antikanker, penurun kolesterol jahat, dan antioksidan dalam bentuk isoflavon 

(daidzein, glisitein, genistein dan 6,7,4 trihidroksi isoflavon) (Reddy, 2019) 

b. Labu kuning  

Labu kuning (Cucurbita moschata) adalah salah satu tanaman yang banyak 

tumbuh di Indonesia, yang penanamannya tidak sulit, baik pembibitannya, 

perawatannya, hasilnya cukup memberikan nilai ekonomis untuk masyarakat. 

Tanaman ini dapat ditanam di lahan pertanian, halaman rumah atau tanah 

pekarangan yang kosong dapat dimanfaatkan. Buah labu kuning mempunyai kulit 
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sangat tebal dan keras, sehingga dapat berfungsi sebagai penghalang laju respirasi, 

keluarnya air melalui 9 penguapan, maupun masuknya udara penyebab proses 

oksidasi. Hal ini yang menyebabkan labu kuning menjadi awet atau tahan lama 

dibanding buahbuahan lainnya (Effenberger, 2013). 

c. Telur  

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, 

mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan 

pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur 

merupakan emulsifier pada proses pengolahan nugget, penambahan telur berfungsi 

agar adonan memiliki stabilitas yang baik. Emulsi nugget dapat dipertahankan 

dengan menambahkan kuning telur sebagai emulsifier. Zat yang terpenting di 

dalam kuning telur yang dapat mempertahankan emulsi adalah fosfolipida, 

diantaranya yang terpenting adalah lesitin dalam bentuk kompleks sebagai lesitin-

protein. Gelatin dan albumin (putih telur) adalah protein yang bersifat 

sebagai emulsifier dengan kekuatan biasa (Widarta, 2018). 

c. Tepung terigu  

Tepung terigu merupakan hasil ekstraksi dari proses penggilingan gandum (T. 

sativum) yang tersusun oleh 67-70% karbohidrat, 10-14% protein, dan 1-3% lemak. 

Tepung terigu adalah serealia yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi 

sebagai bahan pangan produk di dunia. Tepung terigu diperoleh dari proses 

penepungan gandum sehingga sering pula disebut gandum. Tepung terigu yang 

digunakan dalam pembuatan nugget adalah tepung terigu protein tinggi. Tepung 

terigu berprotein tinggi umumnya dipakai untuk jenis resep makanan yang 

memerlukan tekstur kenyal dan elastis. Fungsi tepung terigu pada nugget yaitu 
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untuk memperbaiki sifat elastisitas, warna dan kekuatan gel.  Tepung 

terigu mengandung gluten yang tinggi sehingga dapat mengikat air lebih banyak 

(Riska, 2018). 

d. Tepung panir 

Tepung panir memiliki kandungan protein dan pati yang merupakan komponen 

penting sebagai bahan pelapis. Interaksi antara kedua komponen tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat daya lekat (adhesivitas) pada produk nugget. Tepung panir 

atau sering disebut tepung roti, adalah tepung yang dibuat dari roti tawar yang 

dikeringkan dan dihancurkan. Tetapi kadang – kadang produsen tepung roti tidak 

cermat, sehingga roti tawar untuk tepung tercampur dengan roti manis. Tepung roti 

yang tercampur roti manis, akan cepat gosong saat digoreng. Begitu juga tepung 

roti yang dibuat dari kulit roti tawar. Pilihlah tepung roti yang warnanya terang, 

cream pucat, daripada yang berwarna kecoklatan (Khoiriyah, Windrati and Diniyah, 

2019). 

e. Lada bubuk  

Lada (Piper ningum L) mempunyai sifat yang khas, yaitu rasanya yang pedas 

dan aromanya yang khas sehingga menjadi bahan penyedap dari hamper seluruh 

masakan di beberapa penjuru dunia. Rasa pedas lada adalah akibat adanya zat 

piperin, piperanin dan chavicin.  

f. Garam  

Garam merupakan komponen bahan makanan yang ditambahkan dan 

digunakan sebagai penegas cita rasa dan bahan pengawet. Penggunaan garam tidak 

boleh terlalu banyak karena akan menyebabkan terjadinya penggumpalan (salting 

out) dan rasa produk menjadi asin. Garam bisa terdapat secara alamiah dalam 
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makanan atau ditambahkan pada waktu pengolahan dan penyajian makanan. 

Makanan yang mengandung kurang dari 0,3 persen garam akan terasa hambar dan 

tidak disukai. Konsentrasi garam yang ditambahkan biasanya berkisar 2 sampai 3 

persen dari berat daging yang digunakan. 

g. Bawang putih  

Bawang putih (Allium sativum L.) berfungsi sebagai penambah aroma serta 

untuk meningkatkan cita rasa produk. Bawang putih merupakan bahan alami yang 

ditambahkan ke dalam bahan makanan guna meningkatkan selera makan serta 

untuk meningkatkan daya awet bahan makanan (bersifat fungistotik dan fungisidal). 

Bau khas dari bawang putih berasal dari minyak volatil yang mengandung 

komponen sulfur.  

h. Minyak  

Minyak yang digunakan untuk menggoreng nugget adalah minyak kelapa 

karena minyak kelapa memberi warna yang paling cerah, diikuti 

dengan minyak jagung, minyak kelapa sawit dan minyak kedelai. Minyak kelapa 

murni diekstrak dari kelapa yang masih segar tanpa diolah menggunakan bahan 

kimia tambahan atau diproses tanpa suhu tinggi. Hal tersebut bertujuan agar 

kandungan alami, seperti senyawa phenolic, tidak hilang atau rusak. 

Senyawa phenolic berperan sebagai antioksidan. Selain itu, senyawa dalam minyak 

kelapa seperti asam laurat, kaprilat, dan kaprat, dapat mendukung 

pertumbuhan probiotik di dalam saluran pencernaan yang berfungsi untuk melawan 

bakteri jahat, Minyak kelapa murni tidak mudah tengik karena kandungan asam 

lemak jenuhnya tinggi sehingga proses oksidasi tidak mudah terjadi (Marlina, 

2019). 
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4. Standar Mutu Nugget  

Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2014) pada SNI 01-6683-2014 

mendefinisikan nugget ayam sebagai produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, 

dibuat dari campuran daging ayam giling yang diberi bahan pelapis dengan atau 

tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang 

diperbolehkan (Tarigan, 2019).  Berikut adalah standar mutu nugget pada tabel 4 : 

Tabel 4 

Standar Mutu Nugget 

 

No 

 

Kriteria uji 

 

Satuan 
Persyaratan 

Nugget daging 

ayam 

Nugget daging 

ayam 

kombinasi 

1 Keadaan    

1.1 Bau - normal normal 

1.2 Rasa - normal normal 

1.3 Tekstur - normal normal 

2 Benda asing - tidak boleh ada tidak boleh 

ada 

3 Kadar air % 

(b/b) 

maks. 50 maks. 60 

4 Protein (N x 6,25) % 

(b/b) 

min. 12 min. 9 

5 Lemak % 

(b/b) 

maks. 20 maks. 20 

6 Karbohidrat % 

(b/b) 

maks. 20 maks. 25 

7 Kalsium (Ca) mg/10

0 g 

maks. 30/50* maks. 50 

8 Cemaran logam    

8.1 Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,1 maks. 0,1 

8.2 Timbal (Pb) mg/kg maks. 1,0 maks. 1,0 

8.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40 maks. 40 

8.4 Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks. 0,03 

9 Cemaran arsen (As) mg/kg maks. 0,5 maks. 0,5 

10 Cemaran mikroba    

10.1 Angka lempeng total koloni/

g 

maks. 1 x 105 maks. 1 x 

105 

10.2 Koliform APM/

g 

maks. 10 maks. 10 

10.3 Escherichia coli APM/

g 

< 3 < 3 
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10.4 Salmonella sp. - negatif/ 25 g negatif/ 25 

g 

10.5 Staphylococcus 

aureus 

koloni/

g 

maks. 1 x 102 maks. 1 x 

102 

10.6 Clostridium 

perfringens 

koloni/

g 

maks. 1 x102 maks. 1 

x102 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2014) 

 

D. Betakaroten 

Beta-karoten adalah pigmen yang terjadi secara alami pada banyak tumbuhan 

dan organisme fotosintesis. Beta-karoten merupakan salah satu karotenoid yang 

banyak ditemukan dalam darah manusia. Beta-karoten memiliki rumus molekul 

C40H56, terdiri dari penggabungan delapan unit isoprena (C5H8) atau 2-metil-1,3-

butadiena dimana isoprena berikatan secara “kepala-ekor” kecuali pada pusat 

molekul berikatan secara “ekor-ekor” sehingga menjadikan bentuk molekul simetris. 

Beta-karoten memiliki struktur kimia yang ditandai dengan rantai karbon yang besar 

dengan ikatan ganda dan tunggal yang bergantian, diakhiri pada setiap ujungnya oleh 

struktur cincin. Selain memberikan sifat antioksidan, ikatan ganda yang bergantian 

ini disebut sebagai ikatan rangkap terkonjugasi yang rentan terhadap pembelahan 

oksidatif dan isomerisasi dari trans ke bentuk. 

Beta-karoten berwujud kristal berwarna merah kecoklatan hingga ungu. Beta-

karoten agak larut dalam kloroform dan benzen, sangat larut dalam eter dan aseton, 

dan tidak larut dalam air. Karotenoid sangat sensitif terhadap asam, panas, cahaya, 

dan oksigen, sehingga harus selalu disimpan dalam ruangan gelap (tidak ada cahaya) 

dan dalam ruangan vakum, pada suhu - 200C. Karotenoid yang terbaik disimpan 

dalam bentuk padatan kristal dan didalamnya terdapat pelarut hidrokarbon seperti 

petroleum, heksana atau benzena untuk meminimalkan resiko kontaminasi dengan 

air sebelum dianalisa lebih lanjut.  
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Senyawa karotenoid provitamin A termasuk beta-karoten ditemukan pada 

banyak makanan nabati seperti jeruk, sayuran yang berwarna kuning serta jingga, 

dan sayuran yang berwarna hijau gelap seperti amaranth dan bayam, sekalipun warna 

buah dan sayuran tersebut bukan indikator yang menunjukkan konsentrasi 

provitamin A. Kebutuhan harian vitamin A disediakan sekitar 75% dari asupan 

retinol (seperti ester asam lemak, terutama retinil palmitat), sedangkan 25% sisanya 

dari beta-karoten dan karotenoid provitamin aktif. 

 

E. Kadar Air 

Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan 

terhadap serangan mikroba. Berdasarkan derajat keterikatan air, air terikat dapat 

dibagi atas empat tipe. Tipe I adalah air yang terikat kuat. Tipe II yaitu 

molekulmolekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain, terdapat 

dalam mikrokapiler. Air jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II 

akan Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2015 112 

mengakibatkan penurunan aw. Tipe III adalah air bebas. Tipe IV adalah air yang 

tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni. 

Air adalah suatu bahan yang terdapat secara berlimpah di bumi dalam bentuk 

uap, cairan dan padatan. Air merupakan komponen kimiawi yang terbesar pada 

bahan pangan dan merupakan cairan yang esensial bagi hidup. Air penting sebagai 

alat transportasi (zat gizi dan limbah metabolisme), reaktan maupun sebagai media 

reaksi, stabilisasi (biopolimer, suhu), dan sebagai fasilitator terhadap sifat dinamis 

makromolekul (misalnya enzim). Kandungan air sangat berpengaruh terhadap 

konsistensi bahan pangan, dimana sebagian besar bahan pangan segar mempunyai 

kadar air 70% atau lebih. Sebagai contoh, sayur-mayuran dan buah-buahan segar 

https://mktraining.co.id/food-safety/training-iso-22000-2018-food-safety/
https://mktraining.co.id/food-safety/training-iso-22000-2018-food-safety/
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mempunyai kadar air 90-95%, susu 85-90%, ikan 70-80%, telur 70-75% dan daging 

60-70%. Secara kimiawi, air tersusun dari 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom 

oksigen, sehingga memiliki simbol kimia H2O.Dalam pembentukan 2 atom H 

mendekati orbital SP3 oksigen dan membentuk 2 ikatan kovalen sigma. 

 Bentuk molekur air yang seperti huruf V / HOH memudahkan terbentuknya 

ikatan antarmolekul air melalui ikatan hidrogen. Keberadaan ikatan ini 

memungkinkan air memiliki beberapa karakteristik yang unik dibandingkan dengan 

molekul sejenisnya. Beberapa karakter ini antara lain titik cair, titik didih, energi 

yang melibatkan proses perubahan fase serta parameter titik kritis. 

 

F.  Serat 

Menurut The American Association of Cereal Chemist (AACC, 2001) serat 

pangan (dietary fiber) merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau 

karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus 

dengan fermentasi lengkap atau parsial pada usus besar. 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 ialah bagian dari bahan pangan yang 

tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia tertentu, yaitu asam sulfat (H2SO4) 

dan NaOH, sedangkan serat pangan adalah bagian dari bahan pangan yang tidak 

dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan.  
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