
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia tersedia beranekaragam produk olahan pangan, diantaranya 

nugget. Nugget yang banyak dijual secara komersial hingga saat ini adalah nugget 

ayam dan nugget ikan. Produk nugget diminati saat ini karena mudah diolah. 

Produk nugget yang banyak saat ini adalah nugget ayam dan nugget ikan. 

Menurut SNI (2014), nugget ayam (chicken nugget) adalah produk olahan ayam 

yang dibuat dari campuran daging ayam dengan atau tanpa penambahan bahan 

pangan lain, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan, dicetak (kukus cetak atau beku cetak), diberi bahan pelaspis, dengan 

atau tanpa digoreng dan dibekukan.  

Tempe merupakan makanan tradisonal Indonesia yang merupakan hasil 

fermentasi biji kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Tempe 

dapat dibuat dari berbagai macam bahan, tetapi kebanyakan tempe dibuat dari 

kedelai melalui proses penempean. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat 

gizi tempe lebih mudah dicerna, diserap dan dimanfaatkan tubuh dibandingkan 

dengan yang ada dalam kedelai. Zat gizi yang terdapat pada tempe antara lain 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin, serta mineral (Bintanah dan Handarsari, 

2014). Tempe mengandung vitamin B12 yang biasanya terdapat dalam daging dan 

juga merupakan sumber protein nabati (Sukardi, et al., 2008). Tempe adalah salah 

satu sumber pangan alternatif dengan harga murah, nilai gizi tinggi dan aman bagi 

kesehatan (Hartati, 2009).  
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya hayati, terutama 

sumber daya laut karena dua pertiga dari luas negara Indonesia adalah lautan. 

Selain perikanannya, salah satu hasil laut yang cukup potensial untuk 

dikembangkan adalah alga laut atau rumput laut. Rumput laut adalah alga yang 

hidup di perairan dan merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki 

perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang dan daun (Hudaya, 2008).  

Produksi rumput laut di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2002 

– 2006 yaitu sekitar 62,01% per tahun (tahun 2002 mencapai 223.080 ton, tahun 

2003 mencapai 231.927 ton, tahun 2004 mencapai 397.964 ton, tahun 2005 

mencapai 866.388 ton, dan meningkat menjadi 1.341.141 ton pada tahun 2006) 

(Ditjen Perikanan Budidaya, 2007). Jenis rumput laut yang banyak dijual di 

Indonesia adalah jenis Carrageenophytes, yaitu jenis rumput laut penghasil 

karaginan seperti Kappaphycus alvarezii, Eucheuma spinosum, & Gracilaria sp. 

(Prasetyowati, 2008; Rosyidi, et al., 2008). Diantara jenis tersebut, rumput laut 

yang persediannya melimpah di Indonesia adalah jenis Kappaphycus alvarezii.  

Produk nugget memerlukan filler sebagai bahan pengisi agar lebih berisi. 

Salah satu contoh filler yang umum digunakan pada produk nugget adalah tepung 

tapioka. Namun untuk memaksimalkan potensi rumput laut di Indonesia, tepung 

tapioka dapat diganti dengan bahan pangan lain yang memiliki nilai kandungan 

nutrisi yang lebih baik tetapi dapat menggantikan sifat yang dimilikinya. Rumput 

laut dapat dijadikan tepung untuk menggantikan fungsi dari tepung tapioka 

sebagai filler nugget yang mengandung pati. Syarat tepung untuk filler nugget 

adalah mengandung karbohidrat tinggi dan protein rendah (Rosyidi, et al., 2008). 

Penambahan bahan pengisi untuk meningkatkan nilai tambah produk daging 
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(Kusumaningrum, et al., 2013). Bahan pengisi merupakan sumber pati yang 

ditambahkan dalam  produk restrukturisasi untuk menambah bobot produk dengan 

mensubstitusi  sebagian daging sehingga biaya dapat ditekan (Rahayu, 2007). 

Tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat dalam 

industri makanan karena kaya akan karbohidrat sedangkan kandungan proteinnya 

rendah. Bahan pengisi yang ditambahkan dalam produk restrukturisasi berfungsi 

untuk menambah bobot produk dengan mensubstitusi sebagian daging sehingga 

biaya dapat ditekan. Fungsi lain dari bahan pengisi adalah membantu 

meningkatkan volume produk (Alfiana, 2014). 

Pemanfaatan rumput laut Kappaphycus alvarezii yang dijadikan tepung 

dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pengisi pada produk tempe yang akan 

dijadikan nugget. Penelitian ini bertujuan menghasilkan nugget tempe yang 

memiliki karakterstik mendekati nugget ayam komersial dengan memanfaatkan 

tepung rumput laut sehingga kandungan nutrisinya meningkat.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam pemanfaatan tempe sebagai bahan pangan adalah 

sifatnya yang mudah rusak karena tempe segar hanya tahan disimpan 1-2 hari di 

suhu refirigerator, setelah itu tempe akan busuk. Kelemahan tempe ini 

menyebabkan penggunaan dan pemasarannya sangat terbatas. Untuk mengatasi 

masalah tersebut perlu dilakukan diversifikasi tempe menjadi produk yang lebih 

tahan lama dan salah satunya adalah dalam bentuk nugget.  Pemanfaatan tempe 

sebagai makanan olahan nugget belum banyak dilakukan. Padahal tempe dapat 

berperan sebagai pemasok mineral, vitamin B12 (yang terdapat pada pangan 
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hewani), zat besi, dan dapat dijadikan sebagai pemasok protein nabati. 

Berdasarkan zat gizi yang terdapat pada nugget tempe, masih perlu dilakukan 

beberapa penambahan bahan makanan yang mengandung serat. Penambahan 

rumput laut pada nugget tempe diharapkan dapat meningkatkan kandungan serat 

dan karakteristik pada nugget tempe.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan tepung rumput laut 

sebagai sumber serat dalam pembuatan nugget tempe. 

1.3.2  Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat tepung rumput laut dan menganalisa kandungan gizi dan serat 

pangan. 

2. Menentukan konsentrasi filler tepung rumput laut terbaik dalam 

pembuatan nugget tempe yang disubstitusi dengan tepung tapioka 

berdasarkan karakteristik fisik dan organoleptik. 

3. Menentukan lama penyimpanan nugget tempe dengan formulasi terpilih  

yang tidak merubah karakteristik awal dan membandingkannya dengan 

beberapa jenis nugget.  




