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ABSTRAK 
 

 

Nafiah, Hidayatun. 2011. Pemanfaatan Karagenan dalam Pembuatan Nugget 
Ikan Cucut . Tugas Akhir II, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Ir. Winarni 
P., M.Si, dan Pembimbing Pendamping Drs. Eko Budi Susatyo M.Si. 

 
Kata Kunci: karagenan, nugget ikan cucut, proksimat  

 

Salah satu produk perikanan yang dapat dikembangkan dan berpeluang 

menambah nilai tambah (added value) adalah nugget ikan cucut. Bahan alami 
pembentuk gel yang dapat digunakan sebagai bahan alternatif aman pengganti 

peran boraks dan sodium tripolifosfat dalam nugget ikan adalah karagenan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan variasi 

karagenan terhadap kadar proksimat (air, protein, lemak, abu, karbohidrat), 
kekuatan gel, jumlah mikroba, warna aroma, rasa dan tekstur nugget ikan cucut. 

Kadar air dianalisis dengan oven, kadar protein dengan metode makro kjeldahl, 
kadar lemak dengan metode soklet, kadar abu dengan pengabuan, kadar 

karbohidrat dengan metode by difference, analisis kekuatan gel dengan alat TA-
XT Plus Texture Analyzer, penentuan jumlah mikroba dilakukan dengan cara 

Total Plate Count (TPC). Penambahan karagenan meningkatkan kadar kadar air, 
protein, abu, kekuatan gel dan jumlah mikroorganisme serta menurunkan kadar 

lemak dan karbohidrat. Penambahan karagenan tidak berpengaruh terhadap 
parameter warna, aroma, dan rasa nugget ikan cucut, tetapi berpengaruh terhadap 

tekstur (kekenyalan) nugget ikan cucut. Nugget ikan cucut yang paling disukai 
panelis adalah sampel N3 yaitu nugget dengan penambahan karagenan 1,5 %. 

Hasil Analisis kadar  air berkisar 53,89-58,35%; kadar protein 20,52-21,52%; 
kadar lemak 4,29-3,05%; kadar abu 2,14-2,63%; kadar karbohidrat 19,16-14,45%; 

kekuatan gel 1773,2750-2958,5332(gf); Jumlah mikroba masa simpan hari ke-15 
9 x 10

2 
- 5,8 x 10

3
(koloni per g/mL). 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki perairan yang luas dan 

sumber daya ikan yang melimpah, namun konsumsi ikan masyarakat Indonesia 

masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk 

melakukan diversifikasi pengolahan komoditi perikanan yang diharapkan mampu 

memanfaatkan sumber daya perikanan menjadi optimal dan meningkatkan minat 

untuk mengkonsumsi ikan cucut. 

Salah satu usaha diversifikasi produk perikanan yang dapat dikembangkan dan 

berpeluang menambah nilai tambah (added value) adalah nugget ikan. Nugget 

adalah suatu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang 

dicetak dalam bentuk potongan empat persegi. Potongan ini kemudian dilapisi 

tepung berbumbu. Bahan baku daging untuk nugget, dapat menggunakan bagian 

daging dari ikan cucut yang mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan dan daging segar ikan yang lain(Angga, 2009). 

Salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan adalah 

asam borak dan garam natrium tetraborak (boraks). Meskipun pemerintah 

(Departemen Kesehatan) telah melarang penggunaan boraks, ternyata sebagian 

masyarakat produsen makanan tersebut masih menggunakannya. Hal ini 

disebabkan (salah satunya) karena penggunaan boraks selain sebagai pengawet, 
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juga dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas makanan yang bersifat kenyal, 

renyah dan padat (Mujamil, 2007). 

 Boraks dapat diganti peranannya oleh Sodium Tripolyphosphate (STPP). 

penggunaan STPP dalam beberapa makanan sudah umum dilakukan, namun telah 

diketahui bahwa penggunaan bahan kimia dalam produk makanan sudah dibatasi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk mengurangi penggunaan bahan 

kimia dan menggantinya dengan bahan alami. 

Karagenan adalah bahan alami pembentuk gel yang dapat digunakan sebagai 

bahan alternatif yang aman pengganti boraks dan STTP. Karagenan mempunyai 

kemampuan yang unik, yaitu dapat membentuk berbagai variasi gel pada 

temperatur ruang. Larutan karagenan dapat mengentalkan dan menstabilkan 

partikel-partikel sebaik pendispersian koloid dan emulsi air/minyak (Winarno, 

1996:112). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfah (2009) Penambahan iota dan kappa 

karagenan pada mie kering yang masih dapat diterima panelis adalah 0,5 %. 

Adanya penambahan karagenan ini dapat meningkatkan cooking time, daya serap 

air, kekenyalan nugget ikan cucut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradana 

(2008), menunjukkan  pemakaian karagenan berpengaruh terhadap Daya Ikat Air 

(DIA) pada sosis dengan bahan dasar daging ayam, semakin besar persentase 

pemakaian karagenan (sampai dengan 4%) nilai DIA semakin turun. Dan 

penelitian oleh Zahiruddin, dkk. (2008), menunjukkan perlakuan dengan 

konsentrasi kitosan 0,1 % dan karagenan 0,5 % lebih unggul dalam membentuk 

gel dan daya awet dibandingkan perlakuan penambahan STPP 0,15 %. Perlakuan 
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tersebut umumnya memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

penambahan STPP 0,15 %. Rosyidin (2008) lebih lanjut menjelaskan pengaruh 

penggunan KCl untuk membantu karagenan membentuk gel pada bakso. Pada 

penelitian tersebut nilai kekenyalan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kosentrasi KCl yang digunakan, nilai kekenyalan tertinggi pada 

konsentrasi 0,2%. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah pengaruh penambahan variasi karagenan terhadap kadar 

proksimat (air, protein, lemak, abu, karbohidrat), kekuatan gel, jumlah mikroba,  

warna, aroma, rasa dan tekstur nugget ikan cucut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui pengaruh penambahan variasi karagenan terhadap kadar 

proksimat (air, protein, lemak, abu, karbohidrat), kekuatan gel, jumlah mikroba 

dan warna, aroma, rasa dan tekstur nugget ikan cucut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa tentang pengaruh penambahan 

karagenan terhadap kadar proksimat, kekuatan gel, jumlah mikroba warna, 

aroma, rasa dan tekstur nugget ikan cucut. 

b. Memberikan kontribusi dalam bidang pangan berupa pemanfaatan karagenan 

dalam pembuatan nugget ikan cucut. 

c. Memberikan pengetahuan pada masyarakat untuk memanfaatkan karagenan 

sebagai bahan tambahan pada pembuatan nugget ikan cucut.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Karagenan 

Karagenan merupakan kelompok polisakarida galaktosa yang diekstraksi dari 

getah rumput laut dari spesies tertentu dari kelas Rhodophyceae (alga merah). 

Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium, 

natrium, magnesium, dan kalsium sulfat, dengan galaktosa dan 3,6-

anhidrogalaktopolimer (Winarno, 1996:112). Karagenan tersusun dari unit D-

galaktosa dan 3,6-anhidro-Dgalaktosa dengan ikatan α-1,3 dan β-1,4 pada polimer 

heksosanya (Glicksman, 1983:79). Menurut Hellebust dan Cragie (1978:205), 

karagenan terdapat dalam dinding sel rumput laut atau matriks intraselulernya dan 

karagenan merupakan bagian penyusun yang besar dari berat kering rumput laut 

dibandingkan dengan komponen yang lain. 

2.1.1 Jenis dan Sifat Karagenan 

Karagenan terbagi menjadi 3 fraksi yaitu kappa karagenan dihasilkan dari 

rumput laut jenis Eucheuma cottonii mengandung 25-30 % ester sulfat, iota 

karagenan dihasilkan dari Eucheuma spinosum mengandung 28-35 % ester sulfat, 

dan lambda karagenan dari Chondrus crispus mengandung 32-39 % ester sulfat 

(Winarno, 1996:112). 
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Gambar 2.1 Struktur  Kappa, Iota dan Lamda Karagenan 

(Sumber:  Glicksman, 1983:79) 

Tipe karagenan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kappa karagenan (κ-

karagenan) karena merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam aplikasi 

pangan dan jumlahnya melimpah. Kappa karagenan tersusun dari α (1,3)-D-

galaktosa-4-sulfat dan  β (1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. Karagenan ini juga 

mengandung D-galaktosa-6-sulfat ester. Adanya gugusan 6-sulfat, dapat 

menurunkan daya gelasi dari karagenan, tetapi dengan pemberian alkali mampu 

membantu hilangnya gugus-6-sulfat dari unit monomernya dengan membentuk 

3,6-anhidrogalaktosa sehingga mengakibatkan kenaikan kekuatan gelnya, selain 

itu pemberian alkali juga membantu ekstraksi polisakarida dari rumput laut 

menjadi sempurna. (Yasita & Rachmawati, 2009:38). Reaksi yang terjadi adalah : 
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Gambar 2.2 Reaksi Pembentukan Kappa Karagenan 

Sumber: Falaah dan Kurniawati, 2009: 29 

Karagenan atau polisakarida sulfat merupakan polimer negatif dapat 

membentuk kompleks dengan polimer bermuatan positif. Hal ini menyebabkan 

karagenan mampu menghasilkan berbagai jenis pengaruh seperti peningkatan 

viskositas, pembentukan gel, pengendapan dan penyaringan stabilisasi. Proses 

pembentukan gel terjadi karena adanya ikatan antar rantai polimer sehingga 

membentuk struktur tiga dimensi yang mengandung pelarut pada celah-celahnya 

(Glicksman, 1983:79-91). Potensi pembentukan gel karagenan dipengaruhi oleh 

pH, kekuatan gel akan menurun dengan menurunnya pH, karena ion H
+
 

membantu proses hidrolisis ikatan glikosidik pada molekul karagenan (Angka & 

Suhartono, 2000:49-56). 

2.1.2 Metode Ekstraksi Karagenan 

Prosedur isolasi karagenan dari berbagai rumput laut telah banyak 

dikembangkan, umumnya prosedur ini terdiri atas tiga tahapan kerja yaitu: 

ekstraksi, penyaringan, dan pengendapan. Pada tahapan ekstraksi, kecepatan dan 

daya larut karagenan dalam air dipengaruhi oleh temperatur dan waktu proses 

bergabungnya seluruh fraksi karagenan dari rumput laut dengan fraksi air yang 

digunakan sebagai media pelarut (air panas atau larutan basa) (Bawa dkk., 2007).  
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Semakin tinggi suhu ekstraksi maka persentase rendemen karagenan semakin 

besar, tetapi pada suhu di atas 90
o

C persentasenya menurun. Hal ini disebabkan 

semakin tinggi suhu (diatas 70 
o

C), terjadi pembentukan gel karagenan secara 

optimal, namun ketika suhu mencapai lebih dari 90
o

C, pembentukan gel 

karagenan menurun. Penurunan aktifitas ini disebabkan pada suhu di atas 90
o

C 

gugus sulfat sebagai komposisi yang terkandung dalam karagenan telah menguap 

bersama air. Begitu juga semakin lama rumput laut kontak dengan panas maupun 

larutan pengekstrak pada suhu tidak lebih dari 90
0
C, maka semakin banyak 

karagenan yang terlepas dari dinding sel dan menyebabkan karagenan semakin 

tinggi persentase rendemennya (Falaah & Kurniawati, 2009:29). 

Proses pengendapan menggunakan methanol, etanol, isopropanol atau KCl. 

Penggunaan pengendap jenis alkohol yang memiliki rantai C berjumlah lebih 

sedikit  lebih baik dalam mengekstrak rumput laut eucheuma cottonii dan 

menghasilkan rendemen yang besar (Yasita dan Rachmawati, 2009:38). 

2.1.3 Manfaat Karagenan 

Karagenan sangat penting peranannya sebagai stabilizer (penstabil), 

thickener (bahan pengentalan), pembentuk gel, pengemulsi dan lain-lain. 

Penggunaan karagenan pada industri makanan terutama pada produk-produk jeli, 

jamu, saus, permen, sirup, pudding, dodol, salad dressing, gel ikan, nugget atau 

produk susu. Karagenan juga dapat digunakan di industri kosmetika, tekstil, cat, 

obat, dan pakan ternak (Poncomulyo, 2006:21). 
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2.1.4 Analisis Senyawa dengan Metode Spektroskopi Inframerah 

Spektroskopi inframerah merupakan teknik analisis kimia yang metodenya 

berdasarkan pada penyerapan sinar inframerah (IR) oleh molekul senyawa. 

Panjang gelombang IR tergolong pendek yakni sekitar 0,78-1000 m sehingga 

tidak mampu mentransisikan elektron melainkan hanya menyebabkan molekul 

bergetar (vibrasi). Metode ini digunakan untuk menentukan gugus fungsional 

suatu senyawa organik, cuplikan yang dianalisis dapat berupa zat cair atau zat 

padat. Pola spektra berupa alur antara persen transmisi (%T) terhadap perubahan 

angka gelombang (Hendayana, dkk., 1994:6), 

Analisis spektrum IR dapat dilakukan dengan analisis : a) daerah sidik jari; b) 

analisis dengan identifikasi gugus fungsi. Letak dan kekuatan spektrum vibrasi 

dari jenis-jenis ikatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Letak dan Kekuatan Spektrum Vibrasi 

Ikatan Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

C-H Alkana 
-CH3 

-CH2- 
Aldehid 

C=C Alkena 
C= C Alkuna 

Aromatik 
Keton 

C=O Aldehid 
Asam karboksilat 

Ester 
C-O Alkohol, Ester, Eter, 

Asam karboksilat, Anhidrit 
O-H Alkohol, Fenol bebas  

S=O Sulfoksid 
Sulfat, Sulfonamid 

3000-2850 
1450-1375 

1465-1450 
2900-2800 

1680-1600 
2250-2100 

1600-1475 
1725-1705 

1740-1720 
1725-1700 

1750-1730 
1300-1000 

 
3650-3600 

1050 
1200-1140 

Sumber: Sastrohamidjojo, 1992:15-16 
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2.2. Nugget Ikan Cucut 

2.2.1 Nugget 

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

yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang (precooked), 

kemudian dibekukan. Produk siap saji ini hanya memerlukan waktu penggorengan 

selama 1 menit pada suhu 150
0
C. Ketika digoreng, nugget beku setengah matang 

akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan dan kering. Tekstur nugget 

tergantung dari bahan asalnya (Angga, 2009).  

2.2.2 Ikan Cucut 

Ikan cucut juga termasuk sub grup elasmobranchii, jenis cucut yang 

tertangkap di Laut Jawa dan didaratkan pusat-pusat pendaratan ikan di Pantai 

Utara Jawa didominasi oleh Carcharhinus dussumieri (24,7%), C. melanopterus 

(8.3%), Spyrna Lewini (7.3%), C. falciformis (6,4 %) dan C.Sorrah (9%) (Balai 

Riset Perikanan, 2005:12). 

Secara umum, persentase berat  rata-rata badan cucut (tanpa kepala, ekor dan 

sirip) adalah mencapai 51% dan daging irisan tipis  (fillet) mencapai 42% dari 

berat totalnya. Daging cucut mengandung protein yang cukup tinggi  yaitu 

berkisar antara 16,3%-21,7%, lemak 0,1%-0,3%, mineral ,6%-1,8%, dan air 

73,6%-79,6%. Walaupun kandungan proteinnya tinggi, tetapi sampai saat ini 

daging cucut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan 

adanya kendala berupa kandungan ureanya yang sangat tinggi, sehingga dalam 

pengolahan dagingnya mudah rusak dan berbau pesing (amoniak). Kandungan 

urea ikan cucut dapat dihilangkan dengan beberapa cara, yaitu : pencucian dengan 
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air dingin secara berulang-ulang, perendaman dengan larutan garam, perendaman 

dalam larutan asam, atau perendaman dalam suasana basa. Dengan menurunnya 

kadar urea, maka hilanglah hambatan dalam  memanfaatkan daging cucut, 

sehingga dapat dijadikan sebagai sumber protein yang murah (Rahayu & Titiek, 

2001:9). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia dan Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 

Laboratorium Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Katolik Soegijapranata, serta Laboratorium Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah rumput laut jenis 

Eucheuma cottonii yaitu jenis rumput laut penghasil karagenan yang diperoleh 

dari Jepara, Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah karagenan hasil 

ekstraksi dari rumput laut dan nugget ikan cucut. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Dalam hal ini adalah variasi jumlah karagenan yang ditambahkan 

pada nugget. Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi titik pusat penelitian. 

Dalam hal ini  adalah kadar proksimat, kekuatan gel, jumlah mikroba,  uji 

organoleptik. Variabel terkendali yaitu variabel yang dijaga atau dikendalikan 
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agar selalu konstan. variabel ini meliputi waktu pemanasan, suhu, jumlah daging 

ikan, tepung panir, tepung bumbu, jumlah bumbu-bumbu, jenis daging ikan dan 

peralatan analisis yang digunakan. 

 

3.4  Rancangan Penelitian 

3.4.1 Alat  

Alat yang digunakan pada pembuatan karagenan adalah spektrofotometer 

inframerah, alat-alat gelas, blender, labu leher tiga, kertas saring, kain kasa, 

termometer, oven, pH meter. Alat yang digunakan pada pembuatan nugget ikan 

cucut adalah blender, loyang, pisau, timbangan, kompor, panci. Alat yang 

digunakan untuk uji kadar air (botol timbang, eksikator, oven, penjepit), uji kadar 

abu (muffle, kurs, oven, eksikator, tanur, neraca analitik), uji kadar lemak (alat 

ekstraksi soxhlet, eksikator, kertas saring bebas lemak, dan neraca analitik), uji 

protein (labu Kjeldahl, desikator, gelas ukur, pemanas listrik, buret, erlenmeyer) . 

Alat yang digunakan pada analisis tekstur nugget adalah TA-XT plus Texture 

Analyzer . Alat yang digunakan pada penentuan jumlah mikroba tabung reaksi, 

autoklaf, cawan petridish, inkubator, vortex. 

3.4.2 Bahan 

Bahan pembuatan karagenan adalah rumput laut (Eucheuma cottonii) adalah 

KOH, etanol. Bahan yang digunakan untuk pembuatan nugget ikan cucut adalah 

daging ikan, tepung panir, tepung bumbu, bawang putih, susu, garam, gula pasir, 

minyak goreng, karaginan. Bahan yang digunakan untuk analisis kadar proksimat 

nugget ikan (protein adalah K2SO4, CuSO4,HgO, Zn, K2S %,  H2SO4 pekat, NaOH 
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50%, HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N, Indikator metil merah, dan sampel), (lemak adalah 

pelarut heksana, dan sampel). Bahan yang digunakan untuk analisis penentuan 

jumlah mikroba sampel, media Nutrien Agar (NA). 

3.4.3 Prosedur Penelitian 

3.4.3.1 Ekstraksi Karagenan 

Rumput laut (Eucheuma cottonii) kering, direndam dalam air tawar selama 

24 jam, kemudian dibilas dan ditiriskan. Direndam kembali dalam air kaporit 

selama ± 2 – 3 jam, Selanjutnya dicuci dan dibilas menggunakan air sampai 

bersih, kemudian dikeringkan dalam oven pengering suhu 80 
o
C selama 4 jam. 

Setelah kering diblender menjadi butiran kecil dan dimasukkan ke dalam 

ekstraktor dan ditambahkan larutan KOH 0,2 N sampai didapatkan pH 8,5, 

kemudian dipanaskan pada suhu 90 
o
C selama 30 menit, sambil dilakukan 

pengadukan. Kemudian disaring dengan kain kasa dan filtrat hasil penyaringan 

diendapkan dengan penambahan etanol 96% (1:1), diaduk-aduk dan  

didiamkankan selama 24 jam. Endapan karagenan disaring kemudian diambil 

residunya, dicuci dengan aquades sampai pH netral. Kemudian residu dikeringkan 

dalam oven dengan suhu 55 
0
C selama 24 jam dengan ketebalan 0,5 cm. Setelah 

24 jam didapat hasil berupa lembaran karagenan kering yang kemudian 

dihaluskan sampai berbentuk bubuk (powder). Selanjutnya karagenan 

dikarakterisasi gugus fungsinya dengan Spektrofotometer Inframerah. 

3.4.3.2 Pembuatan Nugget 

Ikan cucut dicuci dengan air untuk menghilangkan kotoran-kotoran, 

kemudian ikan direndam dalam larutan asam asetat 2% dan dilanjutkan dalam 
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larutan garam 10%. Daging ikan dipisahkan dari kepala, tulang, ekor, sirip, dan 

kotorannya kemudian dicuci dengan air sampai bersih. Daging ikan dipotong atau 

dicacah menjadi potongan halus dicampur dengan bumbu-bumbu yang juga telah 

dihaluskan. Kemudian ditambah karagenan dengan konsentrasi 0% (N0); 0,5 % 

(N1); 1% (N2); 1,5% (N3); 2% (N4); 2,5% (N5). Adonan yang telah tercampur rata 

ditempatkan pada loyang setebal 1 cm, yang telah dialasi plastik, adonan 

diratakan dan ditutup dengan plastik kemudian dikukus pada suhu 150
0
C selama 

30 – 45 menit, untuk memungkinkan terjadinya gelatinisasi dan mematangkan 

adonan. Adonan yang telah dikukus didinginkan kemudian dipotong-potong 

sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Adonan yang telah dipotong-potong 

dimasukkan pada putih telur dan digulirkan pada tepung tepung panir kemudian 

digoreng. Nugget yang telah dihasilkan dapat disimpan pada freezer apabila tidak 

segera digoreng.  

3.4.3.3 Analisis Proksimat 

3.4.3.3.1 Analisis Air (SNI 01-2891-1992) 

Menimbang bobot cawan kosong (A) dan menimbang sampel yang telah 

dihaluskan sebanyak 1-2 gram. Memasukkan cawan yang telah diisi dengan 

sampel ke dalam oven pada suhu 105
0
C selama 3 jam. Memindahkan cawan 

menggunakan alat penjepit ke dalam desikator selama +30 menit kemudian 

ditimbang, ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh bobot tetap. 

% kadar air =  x 100 % 

A : Berat cawan kosong dinyatakan dalam g 

B : Berat cawan + sampel awal dinyatakan dalam g 
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C : Berat cawan + sampel kering dinyatakan dalam g 

3.4.3.3.2 Analisis Protein  

Dengan cara penentuan N total cara makro-kjeldahl yang dimodifikasi 

(Sudarmadji dkk., 1997: 67): 

Bahan yang telah dihaluskan ditimbang 1 gram dan dimasukkan ke dalam 

labu kyeldahl. Kemudian ditambahkan 1 gram K2SO4, 3 gr CuSO4 dan 25 mL 

H2SO4 pekat. Semua bahan yang di dalam labu kjeldahl dipanaskan dalam almari 

asam sampai berhenti berasap. Pemanasan diteruskan dengan api besar sampai 

mendidih dan cairan menjadi jernih. Api pemanas dimatikan dan dibiarkan bahan 

menjadi dingin. Kemudian ditambahkan 100 mL aquades dalam labu kjeldahl 

yang didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng Zn, juga ditambahkan 15 

mL larutan K2S 4% (dalam air)  kemudian diencerkan dan akhirnya ditambahkan 

perlahan-lahan larutan NaOH 50% sebanyak 50 mL yang sudah didinginkan 

dalam lemari es. 

Labu kjeldahl dipasang dengan segera pada alat destilasi. Labu kjeldahl 

dipanaskan perlahan-lahan sampai lapisan cairan tercampur, kemudian dipanaskan 

dengan suhu tinggi sampai mendidih. Destilat ini ditampung dalam erlenmeyer 

yang telah diisi dengan 50 mL larutan HCl (0,1N) dan 5 tetes indikator PP. 

Dilakukan destilasi sampai destilat yang tertampung sebanyak 75 mL. 

Distilat yang diperoleh dititrasi dengan standar NaOH (0,1N) sampai 

berwarna merah muda dan tidak hilang selama 30 detik. Dibuat juga larutan 

blanko dengan mengganti bahan dengan aquades, dilakukan destruksi, destilasi 

dan titrasi seperti pada bahan contoh. 
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Perhitungan % N : 

%N =  

% protein = %N x 6,25 

3.4.3.3.3 Analisis Lemak (SNI 01-2891-1992) 

Menimbang labu alas bulat kosong (A g). Menimbang seksama 1-2 g 

homogenat sampel (B g) dimasukkan ke dalam selongsong lemak. Memasukkan 

berturut-turut 150 mL heksana ke dalam alas bulat, selongsong lemak ke dalam 

extractor soxhlet, dan memasang rangkaian soxhlet dengan benar. Melakukan 

ekstraksi pada suhu 80
0
C selama 4 jam atau + 8-10 sirkulasi. Menyulingkan 

heksana dan mengeringkan ekstrak lemak dalam oven pengering pada suhu 105
0
C 

+ 2 jam untuk menghilangkan sisa heksana dan uap air. Mendinginkan labu dan 

lemak di dalam desikator selama 30 menit. Menimbang berat labu alas bulat yang 

berisi lemak (C g) sampai berat konstan. 

% Lemak total =  

A: Berat labu alas bulat kosong (g) 

B: berat sampel (g) 

C: berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi (g) 

3.4.3.3.4 Analisis Abu (SNI 01-2891-1992) 

Menimbang sampel 1-3 g dalam cawan yang sudah diketahui beratnya. 

Mengarangkan di atas nyala pembakaran dan diabukan dalam tanur listrik pada 

suhu 550º C hingga pengabuan sempurna. Setelah itu mendinginkannya dalam 

eksikator dan menimbang hingga diperoleh berat tetap. Persen abu dihitung 

berdasarkan berat kering bahan. 
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% Kadar abu =  

3.4.3.3.5 Analisis Karbohidrat 

Pengukuran kadar karbohidrat total dalam sampel dihitung berdasarkan 

perhitungan (dalam %) : 

% karbohidrat = 100% - % ( air + protein + lemak + abu) 

3.4.3.4 Analisis Kekuatan Gel 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan TA-XT Plus Texture Analyzer 

(Kusumawati, dkk., 2008) 

Nugget ditempatkan di atas meja penahan dan ditekan dengan alat pemotong 

sampai terpotong menjadi 2 bagian dengan chart speed 250 mm/menit. Dalam 

proses pemotongan akan dihasilkan grafik yang secara otomatis terhubung dengan 

komputer. Nilai tertinggi grafik merupakan nilai kekerasan atau kekuatan gel, 

dinyatakan dalam satuan gram force (gf) 

3.4.3.5 Analisis Penentuan Jumlah Mikroba 

3.4.3.5.1 Pembuatan Media Nutrien Agar 

Diambil 250 ml aquades dan ditambahkan 5 gram Nutrien Agar lalu 

dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih, ditunggu sampai agak dingin. 

Kemudian disterilisasi dalam autoklaf yang bersuhu 121
0
C tekanan 1 atm selama 

15 menit. 

3.4.3.5.1 Penentuan Jumlah Mikroba 

Sampel yang telah dilumatkan diambil 1 gram, kemudian dilarutkan dalam 9 

mL aquades steril (larutan 1). Dibuat pengenceran 1/10
2
 dengan mengencerkan 1 

mL larutan 1 ditambah 9 mL larutan aquades steril (larutan 2). Dibuat 
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pengenceran 1/10
3
 dengan mengencerkan 1 mL larutan 2 ditambah 9 mL larutan 

aquades steril (larutan 3). Sampel yang telah mengalami pengenceran 1/10
1
, 1/10

2
 

dan 1/10
3
 diambil 1 mL dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah berisi media 

NA. Setiap pengenceran dihomogenkan dengan vortex. Media NA dan sampel 

diinkubasi selama 1 hari pada suhu 37
0
C untuk mengetahui pertumbuhan bakteri.    

Dihitung jumlah koloni pada cawan petridish, dengan rumus: 

Koloni per mL/gram = jumlah koloni percawan x fp 

(SNI 2897:2008) 

3.4.3.6 Uji Organoleptik 

Merupakan hasil pengujian nilai organoleptik terhadap kenampakan, bau, 

rasa, tekstur dengan dibantu oleh panelis sebanyak 25 orang. Dengan spesifikasi 

nilai sebagai berikut : amat sangat suka 9; sangat suka 8; suka 7; agak suka 6; 

netral 5; agak tidak suka 4; tidak suka 3; sangat tidak suka 2; amat sangat tidak 

suka 1. (SNI 01-2346-2006) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi dan karakterisasi gugus fungsi 

karagenan dilanjutkan dengan pemanfaatannya dalam pembuatan nugget ikan 

cucut, variasi konsentrasi karagenan yang ditambahkan 0% ; 0,5 %; 1%; 1,5% ; 

2% ; 2,5%. Nugget ikan cucut yang dihasilkan kemudian dianalisis kadar 

proksimat, kekuatan gel serta perhitungan jumlah bakteri. Dari masing-masing 

tahap diperoleh data dan dibahas pada sub-bab berikut. 

 

4.1  Identifikasi Gugus Fungsional Karagenan 

Untuk mengidentifikasi gugus fungsional karagenan dilakukan pengujian 

dengan spektrofotometer inframerah dilakukan pada bilangan gelombang 4000-

500 cm
-1

 menggunakan pelet KBr. Pencocokan hasil spektra inframerah antara 

karagenan hasil percobaan dan karagenan standar dari literatur dilakukan dengan 

melihat puncak-puncak yang diperoleh. Bila puncak-puncak yang terdapat pada 

spektra inframerah dari literatur mirip dengan spektra inframerah karagenan dari 

percobaan (dalam arti menempati wavenumber yang hampir sama), berarti produk 

yang dihasilkan sama dengan hasil dari literatur.  

 

 



21 

 

 
 

 
Gambar 4.1 Spektra inframerah karagenan standar (Bawa dkk., 2007) 

 

 
 

Gambar 4.2 Spektra inframerah karagenan hasil percobaan 

Dari hasil spektra inframerah karagenan standar, terlihat adanya gugus OH 

(3650-3200 cm
-1

), CH alifatik (3300-2750 cm
-1

), CH
2
 (1450 cm

-1
), ester sulfat 

(1220-1280 cm
-1

), ikatan glikosida (1010-1080 cm
-1

), 3,6-anhidro-D-galaktosa 

(920-940 cm
-1

), D-galaktosa-4-sulfat (840-850 cm
-1

). Gugus-gugus fungsi pada 

karagenan hasil percobaan dapat teridentifikasi dengan sempurna, yaitu gugus OH 

pada panjang gelombang 3410,15 cm
-1

, CH alifatik pada panjang gelombang 2924 

cm
-1

, CH2 pada panjang gelombang 1427 cm
-1

, ester sulfat pada panjang 
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gelombang 1250 cm
-1

, ikatan glikosida pada panjang gelombang 1026,13cm
-1

, 

3,6-anhidro-D-galaktosa pada panjang gelombang 933,55 cm
-1

, D-galaktosa-4-

sulfat pada panjang gelombang 848,68.  cm
-1

. Dari hasil spektra inframerah 

sampel karagenan hasil penelitian terbukti bahwa tipe karagenan hasil penelitian 

adalah kappa karagenan.  

4.2  Analisis Proksimat 

Analisis proksimat adalah suatu metode analisis kimia untuk 

mengidentifikasi kandungan zat makanan dari suatu bahan. Istilah proksimat 

mempunyai pengertian bahwa hasil analisis dari metode ini menunjukkan nilai 

mendekati, hal ini disebabkan dalam fraksi hasil analisis masih terdapat zat lain 

yang berbeda sifatnya dalam jumlah yang sangat sedikit. Analisis proksimat pada 

penelitian ini meliputi kadar air, protein, lemak, abu, dan karbohidrat yang 

disajikan pada Tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Proksimat Pada Nugget Ikan Cucut 

No Sampel 
Kadar (%) 

Air Protein Lemak Abu Karbohidrat 

1 N0 53,89 20.52 4,29 2,14 19,16 

2 N1 54,48 20.64 3,81 2,25 18,82 

3 N2 55,70 20.73 3,76 2,32 17,49 

4 N3 56,82 20.83 3,57 2,46 16,32 

5 N4 57,21 20.94 3,23 2,57 16,05 

6 N5 58,35 21.52 3,05 2,63 14,45 

       *Keterangan : N0= nugget ikan cucut dengan penambahan 0% karaginan, N1= nugget ikan cucut 
dengan penambahan 0,5% karaginan, N2= nugget ikan cucut dengan penambahan 1% karaginan, 

N3= nugget ikan cucut dengan penambahan 1,5% karaginan, N4= nugget ikan cucut dengan 

penambahan 2 % karaginan, N5= nugget ikan cucut dengan penambahan 2,5% karaginan. 

 
4.2.1 Analisis Kadar Air 

Air merupakan parameter penting dalam bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi tekstur, penampakan dan cita rasa makanan. Kadar air mempunyai 
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peranan penting dalam menentukan daya awet bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi sifat fisik, perubahan fisik, perubahan mikrobiologi dan perubahan 

enzimatis. 

Analisis kadar air dilakukan dengan metode oven dengan suhu 105 
o
C 

selama 3 jam sampai diperoleh berat konstan. Dari hasil penelitian yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa penambahan karagenan dapat meningkatkan kadar air pada 

nugget ikan cucut. Hal ini diduga karena karagenan mengandung serat pangan tidak 

larut yang lebih tinggi dibandingkan kontrol. Serat pangan tidak larut dapat mengikat 

air dan memerangkap dalam matriks setelah pembentukan gel karaginan. Kadar air 

pada nugget ikan cucut telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dimana 

disyaratkan bahwa kadar air untuk nugget maksimal 60% (SNI 01-6683-2002). 

4.2.2 Analisis Kadar Protein 

Jumlah protein dalam makanan  ditentukan dengan kandungan nitrogen 

makanan  melalui metode Kjeldahl yang kemudian dikali dengan faktor protein 

6.25. Angka 6.25 diperoleh dengan asumsi bahwa protein mengandung 16 % 

nitrogen.  Analisis dengan metode makro kjeldahl pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu tahap destruksi, tahap destilasi dan tahap titrasi.  

Pada tahap destruksi ini mengubaha nitrogen dalam makanan (selain yang 

dalam bentuk nitrat atau nitrit) menjadi ammonium sulfat (NH4)2SO4 , sedangkan 

unsur organik lain menjadi CO2 dan H2O. Penambahan K2S04 dan CuSO4 

digunakan sebagai katalis untuk membantu pendidihan sehingga akan terurai. 

Reaksinya adalah sebagai berikut: 

Zat organik + H2SO4(aq)  (NH4)2SO4(aq)+SO2(g)+CO2(g) + H2O(l) 
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Pada tahap destilasi senyawa sulfat dipecah menjadi NH3 dengan 

penambahan NaOH 50% sampai alkalis dan dipanaskan. Amonia yang dibebaskan 

selanjutnya akan dialirkan ke dalam HCl 0,1 N 50 mL yang telah diberikan 

indikator PP. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut; 

( NH4)2SO4 (aq) + 2 NaOH (aq)                 2 NH4OH(aq) + Na2SO4 (aq) 

            2 NH3(g)     2 H2O (aq) 

Amoniak hasil dari destilasi ditampung dalam larutan HCl 0,1 N yang akan 

bereaksi dan menghasilkan NH4Cl dan sisa HCl. Selanjutnya sisa HCl dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N dan titrasi dihentikan jika warna larutan berwarna merah 

muda dan tidak hilang selama 30 detik. Volume NaOH hasil titrasi ini selanjutnya 

akan digunakan dalam perhitungan mencari jumlah N-total. Hal ini yang sama 

dilakukan pada blangko, yaitu sampel diganti dengan aquades. Reaksi pada titrasi 

adalah sebagi berikut: 

HCl(aq) + NaOH(aq)                  NaCl (aq) + H2O (aq) 

Dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa penambahan karagenan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar protein nugget ikan cucut. 

Kadar protein nugget ikan cucut dipengaruhi oleh kandungan protein daging ikan 

yang digunakan . kadar protein nugget ikan cucut telah memenuhi Standar 

Nasional Indonesia yaitu minimal 12 %. 

4.2.3 Analisis Kadar Lemak 

Analisis lemak dilakukan dengan menggunakan metode soklet dengan 

pelarut heksana. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa 

penambahan karagenan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar lemak 
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nugget. Kadar lemak nugget ikan cucut dipengaruhi oleh kandungan lemak daging 

ikan serta bahan-bahan lain (bumbu) yang ditambahkan. Kadar lemak nugget ikan 

cucut sesuai Standar Nasional Indonesia yaitu  maksimal 20% (SNI 01-6683-

2002) 

4.2.4 Analisis Kadar Abu 

Metode yang digunakan dalam penentuan kadar abu adalah pemijaran 

sampel hingga diperoleh abu atau biasa disebut dengan pengabuan. Metode ini 

dipilih karena dalam suatu bahan makanan mengandung komponen utama yang 

berupa air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral yang dapat berupa 

garam organik dan garam anorganik. Sehingga untuk mendapatkan mineral, 

diperoleh dari hasil pengabuan, berat kurs kosong harus diketahui terlebih dahulu 

dengan cara menimbang kurs dalam keadaan kering setelah itu diabukan hingga 

sampel berubah menjadi abu. Abu yang terbentuk kemudian didinginkan dalam 

desikator lalu ditimbang beratnya.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penambahan 

karagenan dapat meningkatkan kadar abu pada nugget ikan cucut. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Bawa dkk. (2007) yang menyatakan bahwa sebagian besar 

karagenan mengandung natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada 

gugus ester dari galaktosa dan kopolimer 3,6-anhidrogalaktosa. 

4.2.5 Analisis Kadar Karbohidrat 

Unsur – unsur pembentuk karbohidrat terdiri dari  karbon (C), hidrogen (H), dan 

oksigen (O). Kadar karbohidrat nugget ikan cucut ditentukan dengan metode by 

difference. 
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Dari hasil perhitungan diperoleh kadar karbohidrat yang sesuai dengan 

standar SNI yaitu maksimal 25%. Dari data tersebut diketahui bahwa penambahan 

karagenan yang semakin besar, kadar karbohidrat nugget semakin kecil. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erungan (2009) yang 

memanfaatkan karagenan pada pembuatan dodol. Penurunan karbohidrat ini 

diduga karena pada analisis ini hanya menggunakan cara perhitungan kasar 

(proximate analysis) atau disebut juga carbohidrate by difference. Apabila rata-

rata kandungan gizi air, abu, dan protein meningkat maka secara proporsional 

kandungan gizi karbohidrat menurun. 

Unsur karbohidrat pada nugget berupa pati, tepung tapioka sebagai salah satu 

sumber karbohidrat pada komponen nugget ikan cucut, tepung tapioka berfungsi 

sebagai bahan pengisi atau pengikat dimana merupakan fraksi bukan daging yang 

ditambahkan dalam pembuatan nugget ikan cucut. Bahan pengisi ini berfungsi 

untuk memperbaiki atau menstabilkan emulsi, meningkatkan daya mengikat air, 

memperkecil penyusutan, dan menambah berat produk.  

4.3  Analisis Kekuatan Gel 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kekuatan Gel 

Sampel Kekuatan gel  (gf) 

N0 1773,2750 

N1 1800,2769 

N2 1876,1623 

N3 2143,5016 

N4 2646,5016 

N5 2958,5332 
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Kekuatan gel atau kekerasan menyatakan kekuatan sesuatu benda terhadap 

gaya tekan tanpa mengalami deformasi bentuk. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka dapat diketahui bahwa penambahan karagenan berpengaruh  

terhadap peningkatan kekuatan gel nugget ikan cucut.  Pembentukan gel terjadi 

saat rantai dari satu karagenan bertemu dengan rantai lain yang sama untuk 

membentuk double heliks, kemudian double heliks ini akan saling bergabung 

membentuk jaringan tiga dimensi.  

4.4  Analisis Penentuan Jumlah Mikroba 

Analisis penentuan jumlah mikroba ditentukan dengan metode pengujian 

cemaran mikroba Total Plate Count (TPC) yaitu cara perhitungan jumlah mikroba 

yang terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media agar pada suhu dan 

waktu inkubasi yang ditetapkan. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Penentuan Jumlah Mikroba Pada Nugget Ikan Cucut 

Disimpan Pada Suhu Beku (-18
0
C)  

Sampel 
Jumlah mikroorganisme (koloni per g/mL) 

Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 

N0 7,5 x 10
2
 8 x 10

2
 9 x 10

2
 

N1 8,7 x 10
2
 1,2 x 10

3
 1,5 x 10

3
 

N2 9,2 x 10
2
 2 x 10

3
 2,6 x 10

3
 

N3 1,1 x 10
2
 2,7 x 10

3
 3,2 x 10

3
 

N4 1,9 x 10
2
 3,1 x 10

3
 4,5 x 10

3
 

N5 2,8 x 10
2
 4,3 x 10

3
 5,8 x 10

3
 

 

Total jumlah mikroba pada nugget ikan cucut selama penelitian (sampai hari 

ke-15) tercantum pada Tabel 4.3. Kisaran nilai jumlah mikroba masih dapat 

ditolerir artinya masih layak dikonsumsi karena masih di bawah batasan nilai 
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maksimal cemaran mikroba untuk nugget berdasarkan SNI 7388:2009 yaitu  

maksimal 1x10
5 

koloni/g. Penambahan karagenan dapat meningkatkan jumlah 

mikroorganisme, hal ini karena lebih tingginya kadar air pada nugget yang 

ditambah karagenan, pada kadar air yang tinggi dapat terjadi berbagai reaksi yang 

menyebabkan penurunan mutu pangan terutama aktivitas mikroba.  

Suhu beku dapat menyebabkan penarikan air bebas yang terdapat pada 

produk sehingga water activity menjadi rendah. Hal tersebut mengakibatkan 

aktifitas bakteri terhambat dan suhu yang rendah menyebabkan enzim menjadi 

inaktif sehingga tidak dapat menguraikan bahan organik yang terdapat pada 

produk. Karena tidak adanya bahan-bahan yang terurai maka bakteri tidak dapat 

memperoleh makanan dari subtratnya dalam hal ini adalah nugget. 

Untuk menghambat tumbuhnya bakteri dalam jangka waktu yang lama, 

diperlukan suhu -12
0
C sampai -18

0
C. Penyimpanan beku nugget menggunakan 

suhu -18
0
C, mendukung penghambatan pertumbuhan mikroorganisme pada 

nugget.  

4.5  Uji Organoleptik 

Kualitas nugget ditentukan oleh kekompakan tekstur dan citarasa yang semua 

itu dipengaruhi oleh bahan pengisi, bahan tambahan, dan cara pemasakan. 

Penambahan bahan pengisi dalam pembuatan nugget berfungsi untuk menambah 

volume sehingga menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya ikat air dan 

memperkecil penyusutan. Nugget dengan formula penambahan karagenan 

berjumlah 6 sampel kemudian dilakukan uji organoleptik menggunakan uji 
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skoring dengan jumlah panelis 25 orang. Adapun hasil analisis data sebagaimana 

pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Skor Rata-Rata Hasil Uji Organoleptik Terhadap Nugget Ikan Cucut 

Parameter 

Skor Rata-rata 

Sampel 

N0 

Sampel 

N1 

Sampel 

N2 

Sampel 

N3 

Sampel 

N4 

Sampel 

N5 

Warna 8,04 8,04 8,04 8,08 8,12 8,04 
Aroma 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 

Rasa 8,16 8,28 8,16 8,16 8,28 8,28 
tekstur 8,04 8.08 8,12 8,28 8,12 8,08 

 

Secara umum penambahan karagenan tidak berpengaruh terhadap parameter 

warna, aroma, dan rasa nugget ikan cucut. Panelis cenderung memberikan 

penilaian terhadap tiga parameter tersebut dengan nilai yang tidak berbeda nyata. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan karagenan tidak begitu 

mempengaruhi penilaian panelis terhadap warna, aroma, rasa nugget ikan cucut.  

Untuk parameter tekstur nugget ikan cucut secara umum penambahan 

karagenan berpengaruh terhadap kesukaan panelis. Secara fisik salah satu 

pengujian tekstur pada makanan adalah kekenyalan, yang dimaksud kekenyalan 

adalah kemampuan makanan untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi 

tekanan. Semakin besar jumlah karagenan yang ditambahkan pada nugget ikan 

cucut maka semakin menambah kekenyalan nugget ikan cucut. Nugget ikan cucut 

yang paling disukai panelis adalah sampel N3 yaitu nugget dengan penambahan 

karagenan 1,5 %. Hasil skor rata-rata sampel N3 yaitu warna 8,08, aroma 8,12, 

rasa 8,16 dan teksturnya 8,28, berdasarkan acuan SNI 01-2346-2006 berarti 

panelis sangat menyukai sampel N3. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

(1) Semakin bertambahnya konsentrasi karagenan maka kadar air, protein, dan 

abu nugget ikan cucut semakin bertambah. Sebaliknya semakin 

bertambahnya konsentrasi karagenan kadar lemak dan karbohidrat semakin 

berkurang. 

(2) Karagenan berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan gel (kekerasan) 

nugget ikan cucut. Semakin besar penambahan karagenan maka kekuatan 

gelnya semakin meningkat. 

(3) Karagenan meningkatkan jumlah mikroorganisme pada nugget ikan cucut.  

(4) Berdasarkan hasil uji organoleptik penambahan karagenan tidak berpengaruh 

terhadap parameter warna, aroma, dan rasa nugget ikan cucut. Tetapi 

karagenan berpengaruh terhadap tekstur (kekenyalan) nugget ikan cucut.  

(5) Nugget ikan cucut yang paling disukai panelis adalah sampel N3 yaitu nugget 

dengan penambahan karagenan 1,5 % 
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5.2  Saran 

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memanfaatkan karagenan 

sebagai stabilizer (penstabil), thickener (bahan pengental), dan pengemulsi pada 

produk pangan yang lain. 
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Lampiran 1. Hasil Spektroskopi Inframerah Karagenan 

Karakterisasi gugus fungsi karagenan dengan Spektrofotometer 

Inframerah dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia FMIPA Universitas Gajah 

Mada. 
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Lampiran 2. Data Pengamatan 

1. Kadar Air   

Sampel 

Berat A 

(cawan kosong)  
(g) 

Berat B 

(cawan+sampel awal) 
 (g) 

Berat C 

(cawan+sampelkering) 
(g) 

Kadar Air 

(%) 

N0 19,6619 20,6606 20,1224 53,89 
N1 10,1429 11,2472 10,6455 54,48 

N2 22,1492 23,1441 22,5929 55,70 

N3 22,8326 23,7974 23,2492 56,82 

N4 21,0541 22,0628 21,4857 57,21 

N5 47,2040 48,240 46,5995 58,35 

 

2. Kadar Protein 

Sampel 
Berat sampel 

(g) 
mL NaOH % N Kadar Protein (%) 

N0 1,0051 22.4 3,2832 20,52 

N1 1,0023 21.6 3,3024 20,64 
N2 1,0087 21.6 3,3168 20,73 

N3 1,0125 21.6 3,3328 20,83 
N4 1,0093 21.6 3,3504 20,94 

N5 1,0123 21.5 3,4432 21,52 

 

3. Kadar Lemak  

Sampel 
Berat A 

labu alas bulat kosong 

(g) 

Berat B 
sampel 

(g) 

Berat C 
labu alas bulat + 

lemak hasil ekstraksi 
(g) 

Kadar lemak 

% 

N0 105,5448 1,0047 105.5879 4,29  
N1 105,5448 1,0100 105.5833 3,81 

N2 105,5448 1,0034 105.5825 3,76 
N3 90,7129 1,0138 90.74909 3,57 

N4 90,7129 1,0169 90.74575 3,23 
N5 90,7129 1,0048 90.74355 3,05 

             

4. Kadar Abu 

Sampel 
Berat sampel 

(g) 

Berat abu 

(g) 

Kadar abu 

(%) 

N0 0,9987 0,2130 2,14 

N1 1,1043 0,0248 2,25 
N2 0,9949 0,0231 2,32 
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N3 0,9348 0,0229 2,46 
N4 1,0087 0,0259 2,57 

N5 1,0360 0,0272 2,63 

 

5. Kadar Karbohidrat 

Sampel 

Kadar karbohidrat  

100% - % ( air + protein + lemak + abu) 
(%) 

N0 19,16 

N1 18,82 
N2 17,49 

N3 16,32 
N4 16,05 

N5 14,45 

 

6. Analisis Penentuan Jumlah Mikroba 

Sampel 

Jumlah mikroorganisme (koloni per g/mL) 

Hari ke-5 Hari ke-10 Hari ke-15 

10
1
 10

2
 10

3
 10

1
 10

2
 10

3
 10

1
 10

2
 10

3
 

N0 75 8 0 80 10 2 90 10 2 

N1 87 9 1 120 11 3 150 13 2 

N2 92 10 1 200 18 3 ~ 26 3 

N3 110 12 2 ~ 27 3 ~ 32 4 

N4 190 20 2 ~ 31 4 ~ 45 4 

N5 ~ 28 2 ~ 43 6 ~ 58 6 
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Lampiran 3. Analisis Data 

1. Kadar air 

Hasil perhitungan kadar Air dalam penelitian ini menggunakan metode oven 

dengan rumus: 

% kadar air =  x 100 % 

A : Berat cawan kosong dinyatakan dalam g 

B : Berat cawan + sampel awal dinyatakan dalam g 

C : Berat cawan + sampel kering dinyatakan dalam g 

Sebagai contoh perhitungan kadar air pada sampel N1 

% kadar air =  x 100 % 

  

 

         

        =54,48 

 

2. Kadar Protein 

Hasil perhitungan protein dalam penelitian ini menggunakan metode makro-

kjeldahl, dengan rumus: 

Perhitungan % N : 

%N =  

% protein = %N x 6,25 

Sebagai contoh perhitungan kadar protein pada sampel N0 

Titrasi blanko     = 24,8 mL 

Titrasi sampel I   = 22,5 mL 

Titrasi sampel II  = 22,6 mL 
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%N = 
 

%N =    24,8    -   22,4     X 100 X 14,008 

  1,0051 x 1000 
 
%N =    3,2832 

% protein = 3,2832 X 6,25  

     = 20,52 %
 

3. Kadar lemak 

Hasil perhitungan lemak dalam penelitian ini menggunakan ekstraksi sokhlet 

dengan rumus: 

% Lemak total =  

A: Berat labu alas bulat kosong (g) 

B: berat sampel (g) 

C: berat labu alas bulat dan lemak hasil ekstraksi (g) 

Sebagai contoh kadar lemak pada sampel N1 

% Lemak total =  

          

         = 3,81 

4. Kadar abu 

Hasil perhituingan abu dalam penelitian ini menggunakan metode pemijaran  

dengan rumus: 

% Kadar abu =  

Sebagai contoh perhitungan abu pada sampel N1, sebagai berikut: 

% Kadar abu =  
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= 2,25 
 

5. Kadar karbohidrat 

Hasil perhitungan karbohidrat dalam penelitian ini menggunakan cara 

perhitungan kasar (proximate analysis) atau disebut juga carbohidrate by 

difference 

  % karbohidrat = 100% - % ( air + protein + lemak + abu) 

Sebagai contoh perhitungan karbohidrat pada sampel N1, sebagai berikut: 

% karbohidrat = 100% - % ( air + protein + lemak + abu) 

           = 100% - % (54,48+ 20,64 + 3,81 + 2,25) 

          = 18,82 

6. Analisis mikroba  

Berdasarkan petunjuk perhitungan jumlah koloni pada SNI 2897:2008, 

yaitu: hitung jumlah koloni pada setiap pengenceran kecuali cawan petri 

yang berisi koloni menyebar (spreader colonies). Pilih cawan yang 

mempunyai jumlah koloni 25 sampai dengan 250. 

Sebagai contoh perhitungan jumlah mikroorganisme pada sampel N1 hari ke-

15= 

∑ koloni – Pada pengenceran 10
1
  = 138 koloni dan 162 koloni 

                 Pada pengenceran 10
2
   = 16 koloni dan 14 koloni 

  Pada pengenceran 10
3
   = 2 koloni dan 3 koloni 

Dari hasil perhitungan tersebut maka jumlah mikroorganisme yang dihitung 

hanya rerata dari pengenceran 10
1 
. 
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Koloni per mL/gram    = rerata jumlah koloni x faktor pengenceran 

   = 138+162/2  x  10
1 

   = 150 x 10
1 

                  = 1,5 x 10
3
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 Lampiran 4. Hasil Uji Kekuatan Gel 
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Lampiran 5. Hasil Uji Organoleptik

Nama 
Responden 

Penilaian 

terhadap 
Warna 

Penilaian 

terhadap 
Aroma 

Penilaian 

terhadap 
Rasa 

Penilaian 

terhadap 
Tekstur 

N

0 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

0 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

0 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

0 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

Lina 9 9 7 9 9 7 7 9 7 9 8 8 7 8 8 9 8 8 9 9 7 8 8 9 

Kholis 9 7 8 8 9 9 7 9 7 9 9 9 9 7 7 8 7 7 9 8 7 7 9 8 

Kiki 9 9 9 9 7 9 8 7 8 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 7 9 

Sandra 7 7 9 7 8 9 7 8 7 8 9 9 9 8 8 9 8 8 7 8 7 8 9 7 

Nikmah 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 9 9 

Lia 9 9 9 9 8 7 9 8 9 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

Khilya 7 9 9 9 9 8 8 9 8 9 9 9 9 8 8 9 8 8 7 8 8 8 9 9 

Izza 9 9 8 9 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 9 7 7 7 7 9 

Mahda 7 7 9 7 9 7 8 9 8 9 9 9 7 9 9 7 9 9 7 8 8 9 9 7 

Adin 9 8 7 8 8 7 9 8 9 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 9 8 8 8 

Melda 8 8 9 8 9 8 9 7 9 9 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 9 7 7 8 

Intan 9 7 7 7 7 7 9 7 9 7 7 7 7 9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 7 

Atini 7 7 8 7 9 8 7 8 7 9 8 8 8 8 8 9 8 8 7 8 7 8 8 7 

Rofiq 9 8 7 8 8 9 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 9 9 8 7 7 8 

Syarif 8 7 7 7 8 7 9 8 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 7 9 9 8 7 

Eko 8 8 7 8 7 9 8 9 8 7 9 9 9 9 9 7 9 9 8 8 8 9 9 8 

Ganes 7 9 9 9 7 8 9 8 9 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 9 8 8 9 

Pipit 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 9 7 7 7 9 7 7 7 7 

Nurul 8 9 8 9 7 8 9 8 9 7 8 8 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 8 9 

Susi 7 8 9 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 8 9 9 7 7 8 9 9 8 

Uus 8 7 8 7 9 9 9 8 9 9 8 8 7 9 9 7 9 9 8 7 9 9 8 7 

Ulya 9 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 9 7 7 9 7 7 9 8 7 7 8 8 

Dian 8 8 8 8 7 9 9 9 9 7 9 9 9 8 8 7 8 8 8 9 9 8 9 8 

Ifa 7 9 8 9 8 7 8 7 8 8 7 7 7 9 9 9 9 9 7 8 8 9 7 9 

Azizah 8 8 7 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 7 7 8 7 7 8 9 8 7 9 8 
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Lampiran 6. Skema Alur Kerja  

a. Ekstraksi Karagenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tepung Karaginan 

Rumput Laut Kering 

Dicuci dan direndam dengan air tawar  
 

 

Direndam kembali dalam air kapur  

Dikeringkan dengan 
oven 

 

Diekstraksi dengan KOH 0,2 N  
 

Penyaringan dengan kain kasa 

Pengendapan dengan penambahan etanol 96% (1:1) 
 

Penyaringan 

Penetralan dan Pengeringan oven 

Selama 24 jam disaring 

Selama ± 2 – 3 jam, kemudian dicuci 
kembali 
, kemudian disaring 

Pada suhu 80 
0
C, selama 4 jam 

Sampai didapatkan pH 8,5 ; dipanaskan pada suhu 

90
0
C selama 30 menit dan sambil diaduk 

 

Dihancurkan 

 Diamkan 24 jam 
 
 

Residu 

Filtrat 

Filtrat 

Residu 

(55 
0
C 24 jam) dengan ketebalan 0,5 cm 

 

Analisis Gugus Fungsi dengan spektrofotometer inframerah 

Dikeringkan dengan oven 
 

Selama ± 2 – 3 jam, kemudian dicuci kembali 
, kemudian disaring 
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b. Pembuatan Nugget ikan Cucut dengan Penambahan Karaginan 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nugget ikan cucut 
 

Ikan cucut 

Perendaman dalam larutan CH3COOH 2% dan larutan NaCl 10% 

 

Pengambilan daging 

 

Pencacahan  
 

Pencampuran bumbu-bumbu, dan karaginan 0%; 0,5%; 1%; 1,5% 
 

Penempatan pada loyang 
 

Pengukusan pada suhu 150
0
C  30-45 menit 

 

Pemotongan  

Pemasukan pada putih telur kemudian digulirkan 
pada tepung bumbu dan tepung panir 

 
 

 

Kotoran dicuci dengan air 

Kepala, tulang, ekor, 

sirip, kotoran 

Daging 
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c. Skema Alur Kerja Analisis Kadar Air 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Menimbang bobot cawan kosong (A g) 

Menimbang sampel yang telah dihaluskan 1-2 gram dalam cawan (B g) 

Memasukkan cawan yang telah diisi dengan sampel ke 

dalam oven pada suhu 105
0
C selama 3 jam. 

Memindahkan cawan ke dalam desikator 

Menimbang bobot cawan 

Selama 30 menit 
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d.  Analisis Protein 

 

 
 

 

 

 

Dipanaskan dalam almari asam 

sampai cairan menjadi jernih 
 

Dimasukkan ke dalam labu destruksi 
 

Destilat ini ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 50 mL HCl 0,1 N 

dan 5 tetes indikator metil merah 

Hingga volume penampung destilat 75 mL 

1 gram homogenat sampel  

 Menambahkan 3,5 gram K2S2O4, 0,175 g 
HgO 

 

Menambahkan 15 mL H2SO4 pekat  

Api pemanas di matikan dan di biarkan bahan 
menjadi dingin 

Ditambahkan 100 mL aquades, beberapa lempeng Zn, dan larutan K2S 4% (dalam air) 

Menambahkan NaOH 50% sebanyak 50 mL yang sudah didinginkan 
 

Labu kjeldahl dipasang dengan segera pada alat destilasi dan dipanaskan sampai mendidih 

Titrasi hasil destilat dengan NaOH 0,1 N 
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e. Analisis Lemak 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Menimbang labu alas bulat kosong (A g) 

2 g homogenat sampel (B g) dimasukkan 

ke dalam selongsong lemak 

Memasukkan 150 mL Heksana ke dalam alas bulat, selongsong lemak ke 

dalam  extractor soxhlet, dan memasang rangkaian soxhlet dengan benar.  
 

ekstraksi pada suhu 80
0
C selama 4 jam atau 8-10 sirkulasi 

Sulingkan heksana dan keringkan ekstrak lemak dalam oven pengering 

pada suhu 105
0
C + 2 jam 

Mendinginkan labu dan lemak di dalam 

desikator selama 30 menit 

Mendinginkan labu dan lemak di dalam desikator 

Selama 30 menit 

Menimbang berat labu alas bulat yang berisi lemak (C g) sampai berat konstan 
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f.  Analisis Kadar Abu 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Skema Kerja Analisis kekuatan gel 

  

 

 

 

 

 

 

    

     

   

   

 

 

Nilai tertinggi grafik merupakan 
nilai kekuatan gel 

Nugget ditempatkan di atas meja penahan 

Ditekan dengan alat pemotong sampai terpotong 

menjadi 2 bagian 

Dihasilkan grafik yang secara otomatis terhubung 
dengan  komputer. 

 

Menimbang sampel 1-3 g dalam cawan 

yang sudah diketahui beratnya 

Mengarangkan di atas nyala pembakaran 

Mengabukan dalam tanur listrik pada suhu 550º 
C hingga pengabuan sempurna 

Mendinginkan dalam eksikator 

Menimbang hingga diperoleh berat tetap 

chart speed 250 mm/menit 
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h. Analisis Penentuan Jumlah Mikroba 

1) Pembuatan Media Agar 

 

 

 

 

 

2) Penentuan Jumlah Mikroba 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

     

    

 

 

 

 

250 ml aquades dan ditambahkan 5 gram NA  

dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih 

Disterilisasi dalam autoklaf 

suhu 121
0
C, tekanan 1 atm, selama 15 menit  

media NA (nutrient agar) 

Dihitung jumlah koloni pada cawan petridish 

1 gram sampel  

Media NA dan sampel diinkubasi selama 1 hari pada suhu 37
0
C 

Dilarutkan dalam 9 ml aquades 

Pengenceran 1/10
1
 

Diambil 1 mL, dilarutkan dalam 9 ml aquades 
 

Pengenceran 1/10
2
 

Diambil 1 mL, dilarutkan dalam 9 ml aquades 
 

Pengenceran 1/10
3
 

Masing-masing diambil 1 mL dimasukkan cawan petri yang berisi media NA 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

    
Gambar 1.Perendaman rumput laut  Gambar 2. Proses ekstraksi 

 
 

             
Gambar 3. Pengendapan karagenan         Gambar 4. Tepung karagenan 
 

 

    
Gambar 5. Ikan cucut        Gambar 6. Memfillet daging ikan 
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Gambar 7. Nugget ikan cucut   Gambar 8. Analisis kadar air 
 

 

           
Gambar 9. Analisis kadar abu       Gambar 10.  Sampel untuk analisis lemak 
 

 

 
Gambar 11. Analisis Lemak dengan Soklet 
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Gambar 12. Inkubasi Sampel 

 
 

 
Gambar 13. Hasil Identifikasi mikroba 

 
 

 
Gambar 14. Perhitungan jumlah mikroba 

(colony counter) 
 

 


