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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia, terdapat tiga jenis ikan teri jengki yang sering digunakan dan 

ditemukan di pasar. Ketiga jenis ikan teri jengki tersebut yaitu ikan teri jengki 

medan, ikan teri jengki nasi, dan ikan teri jengki. Ikan teri jengki yang memiliki 

nama ilmiah Stolephorus sp. merupakan salah satu ikan teri jengki yang sering 

ditemukan pada berbagai pasar di Indonesia. Ikan teri jengki memiliki ukuran 

yang lebih besar dibandingkan dengan ikan teri jengki lainnya seperti ikan teri 

jengki medan maupun ikan teri jengki nasi.  

Ikan teri jengki sendiri memiliki nilai nutrisi yang baik terutama kadar 

protein, kalsium, dan fosfor (Ridwan, 2011). Ikan teri jengki memiliki kandungan 

kalsium dan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan teri jengki 

medan dan ikan teri jengki nasi (Kusumoratri, 2013). Kadar ptotein pada ikan teri 

jengki asin yaitu sebesar 40,28%, sedangkan pada ikan teri jengki nasi sebesar 

25,90%, dan pada ikan teri jengki medan sebesar 29,51%. Ikan teri jengki 

umumnya hanya dimasak dengan bumbu tanpa melalui proses pengolahan 

lainnya. Ikan teri jengki dapat diasinkan dan memiliki umur simpan yang lama, 

namun memiliki kadar natrium yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa 

diversifikasi produk dari ikan teri jengki sangat rendah dan perlu ditingkatkan.  

Diversifikasi produk dengan bahan dasar ikan teri jengki dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan ikan teri jengki sebagai bahan dasar untuk membuat 
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nugget. Tingginya kandungan protein pada ikan teri jengki, diharapkan akan 

menghasilkan salah satu produk pangan yang kandungan protein yang tinggi.  

Nugget merupakan salah satu jenis makanan yang cukup banyak diminati 

oleh masyarakat Indonesia. Bahan yang umum diproses menjadi nugget adalah 

ayam, udang, dan ikan. Pada awalnya, nugget hanya dibuat dengan menggunakan 

daging ayam. nugget daging ayam memiliki karakteristik sensori yang baik dan 

banyak disukai, memiliki nilai nutrisi yang cukup seperti protein. nugget 

tergolong sebagai jenis makanan daging dengan perlakuan breading yang 

menghasilkan produk yang disukai dan mudah untuk disiapkan (Barbut, 2016). 

Proses mengolah ikan teri jengki menjadi nugget, diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas sensori yang lebih baik dan memiliki umur simpan 

pemanfaatan teri yang lebih panjang. Coating dengan batter dapat melindungi 

karakter juicy dari pembekuan dan reheating (Kang dan Chen, 2015). Kandungan 

protein pada bahan sangat mempengaruhi tekstur nugget yang dihasilkan, 

sehingga ikan teri jengki lebih cocok untuk diolah menjadi nugget karena 

kandungan protein yang lebih tinggi (Hakim, et al., 2013). 

 Filler pada nugget memiliki fungsi dalam meningkatkan daya ikat air, dan 

mengurangi pengerutan selama pemasakkan. Filler yang sering digunakan untuk 

pembuatan nugget adalah tepung tapioka, sagu, maizena, dan tepung ketan. 

Komansilan (2015) menggunakan keempat jenis tepung tersebut sebagai filler dan 

didapatkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam daya ikat air dan cooking 

loss dari nugget yang dihasilkan. Namun, didapatkan bahwa penggunaan tepung 
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sagu sebagai filler menghasilkan nugget yang paling empuk dibandingkan dengan 

penggunaan filler lain.  

Binder juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan 

kualitas nugget yang dihasilkan. Binder berperan dalam mengemulsi lemak 

sehingga lemak tersebar merata dan menghasilkan tekstur yang lembut pada 

daging (Lien, 2006). Pada umumnya, binder berupa STPP atau dengan nama lain 

sodium tripolyphosphate yang digunakan dalam pembuatan produk olahan daging 

seperti bakso, sosis, dan nugget adalah dengan konsentrasi sebesar 0,3% hingga 

maksimal 1% (FAO, 2010). Pembuatan nugget ikan teri jengki pada penelitian 

sebelumnya menggunakan  STPP dengan konsentrasi dibawah 2,5% 

menimbulkan tekstur yang rapuh (crumbly) dan tidak kompak (Noichi, 2017). 

Oleh karena itu penggunaan STPP pada penelitian ini yaitu dengan konsentrasi 

2,5, 5,0, dan 7,5% dari berat ikan teri jengki yang digunakan. 

Di Indonesia, jantung pisang merupakan bagian dari pohon pisang yang 

biasanya tidak dipergunakan banyak dalam produk makanan dan dapat ditemukan 

di pasar tradisional manapun di Indonesia. Jantung pisang sendiri yang paling 

umum digunakan dalam makanan sebagai sayur lalapan yaitu jantung pisang dari 

jenis pisang raja, klutuk dan kepok. Menurut Robby (2008) Jenis jantung pisang 

kepok kuning memiliki kadar protein sebesar 1,26 gram. Jantung pisang ini 

memiliki keunggulan dibandingkan jenis pisang lainnya adalah jantung pisang 

kepok menimbulkan rasa gurih. Menurut Aprilia (2016), kandungan serat pangan 

pada jantung pisang kepok yang terkandung dalam chiffon cake disubstitusi 

tepungnya dengan tepung jantung pisang kepok sebanyak 50% akan 
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menghasilkan 6,7%, semakin banyak penggunaan tepung jantung pisang di dalam 

suatu produk tertentu maka akan menghasilkan kenaikan kadar serat pangan pada 

produk tersebut. 

  Diversifikasi produk dengan bahan dasar ikan teri jengki dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan ikan teri jengki sebagai bahan dasar pembuatan nugget.  

Bahan utama sebagai filler pada penelitian sebelumnya merupakan tepung tapioka 

yang akan digantikan dengan tepung jantung pisang kepok, yang diharapkan dapat 

menghasilkan nugget dengan kandungan protein dan serat yang tinggi, dengan 

perbandingan antara tepung maizena dan tepung jantung pisang kepok secara 

berturut-turut (1:0), (1:1), dan (1:2) perbandingan ini sudah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya (Noichi, 2017) dalam pembuatan nugget ikan teri jengki 

dan menghasilkan hasil akhir produk yang baik dengan perbandingan 1:2 (tepung 

tapioka : tepung maizena) oleh sebab itu perbandingan (1:0), (1:1), dan (1:2) akan 

digunakan kembali pada penelitian ini. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menentukan konsentrasi tepung 

jantung pisang kepok terbaik agar bisa digunakan untuk menggantikan tepung 

tapioka yang akan digunakan sebagai filler dalam pembuatan nugget ikan teri 

jengki. Setelah konsentrasi filler dan binder ditemukan maka selanjutnya akan di 

uji penerimaan pada masyarakat dengan cara uji sensori. Tepung jantung pisang 

tersebut juga diharapkan dapat menambahkan nilai gizi serat pangan pada produk 

olahan nugget ikan teri jengki.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Pemanfaatan ikan teri jengki dan jantung pisang kepok di Indonesia masih 

memiliki diversifikasi produk yang sangat rendah dan kurang diminati 

dibandingkan dengan ikan teri jengki impor dan buahnya sendiri. Sifat dari ikan 

teri jengki itu sendiri mudah rusak jika di suhu ruangan terlalu lama dan karena itu 

pemanfaatannya menjadi terbatas. Ikan teri jengki di bandingkan ikan teri jengki 

lainnya memiliki kandungan protein tertinggi yaitu sebesar 10,3%.  

Pada proses pembuatan nugget filler dan binder merupakan kedua faktor 

yang sangat berpengaruh dalam kualitas nugget secara sensori maupun fisik. Oleh 

karena itu, penambahan materi seperti tepung jantung pisang kepok yang 

disubstiusi dengan tepung tapioka ini sebagai filler dan dalam penelitian ini akan 

ditentukan perbandingan filler dengan perbandingan (tepung maizena : tepung 

jantung pisang kepok) 1:0, 1:1 dan 1:2. Penambahan tepung jantung pisang ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan serat pangan seharian pada manusia, 

karena kandungan serat pada jantung pisang tersebut sekitar 6,7% (Aprilia, 2016). 

konsentrasi binder (2,5; 5,0; dan 7,5%) yang dapat menghasilkan nugget dengan 

kualitas sensori yang baik dan dengan mengganti tepung tapioka dengan tepung 

jantung pisang sebagai filler agar nugget ikan teri jengki memiliki nilai gizi 

protein dan serat yang lebih baik.   

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian Karakteristik sensori, fisik, dan kimia nugget 

berbahan dasar ikan teri jengki (Stolephorus sp.) dengan menggunakan tepung 
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jantung pisang kepok (Musa paradisiaca) terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan diversifikasi produk 

olahan ikan teri jengki yang memiliki karakteristik sensori, serta diversifikasi 

produk jantung pisang yang akan dijadikan tepung sebagai filler dalam produk 

nugget yang akan di uji coba, dan nilai nutrisi yang baik terutama protein dari 

ikan teri jengki dan serat dari tepung jantung pisang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :  

1. menentukan konsentrasi filler (1:0, 1:1, 1:2) dan binder (2,5; 5,0; 7,5) 

yang diperoleh berdasarkan nilai kadar serat tertinggi. 

2. mengevaluasi karakterisik sensori (uji skoring, uji hedonik, dan uji 

perbandingan pasangan), fisik (uji analisis warna, uji frying loss, dan uji 

tekstur), dan  kimia (analisis kandungan protein, lemak, air, abu, dan 

karbohidrat) nugget ikan teri jengki dengan perbandingan filler (tepung 

jantung pisang) dan konsentrasi binder yang terpilih.  


