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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif baru untuk 

menghasilkan nugget yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat 

dan untuk memanfaatkan kulit pisang dengan lebih baik. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen, yaitu dengan membuat nugget berbahan dasar kulit pisang 

ambon dan raja bulu. Metode yang dilakukan, yaitu dengan cara meminta 10 

orang untuk mencoba dan memberi pendapat tentang hasil nugget kami.  Maka, 

didapat hasil bahwa cita rasa dari nugget kulit pisang ini tidak jauh berbeda dari 

nugget ayam. Tetapi terdapat perbedaan rasa dari nugget kulit pisang ambon dan 

raja bulu. Maka dapat disimpulkan bahwa kulit pisang dapat dijadikan bahan 

dasar pembuatan nugget dan jenis kulit pisang mempengaruhi rasa nugget.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Pada masa ini, nugget merupakan makanan fast food yang sangat digemari 

oleh berbagai kalangan karena rasanya yang enak dan cara memasaknya yang 

mudah. Namun, jika terlalu banyak dikonsumsi nugget dapat menyebabkan 

penyakit misalnya penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan kanker karena 

nugget adalah jenis makanan yang mengandung garam yang tinggi dan bahan-

bahan kimia sebagai pengawet. Maka dari itu, kami mencari alternatif untuk 

membuat nugget yang sehat dan aman, sehingga tidak masalah jika 

dikonsumsi sehari-hari. Penulis mendapatkan ide untuk membuat nugget dari 

kulit pisang. 

Pisang merupakan buah yang digemari masyarakat dan tumbuh tidak 

tergantung pada musim. Pisang juga memiliki banyak vitamin dan mineral 

yang diperlukan oleh tubuh. 

Sayangnya setiap kali mengkonsumsi pisang, kita selalu membuang kulit 

pisangnya, padahal kulit pisang memiliki banyak kandungan yang bermanfaat 

bagi tubuh. Maka dari itu lebih baik kita memanfaatkan kulit pisang untuk 

dikonsumsi dibandingkan hanya menjadikannya sampah. 

Untuk menambahkan cita rasa nugget pisang ini, ditambahkan daging 

udang untuk menambah daya tarik konsumen.Selain enak, daging udang juga 

mengandung banyak zat yang diperlukan oleh tubuh ditambah lagi kadar 

kalori yang rendah cocok untuk dikonsumsi sebagai makanan diet. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

1.2.1. Apakah kulit pisang dapat dijadikan nugget? 

1.2.2. Apakah jenis kulit pisang mempengaruhi rasa nugget? 

1.2.3. Apakah nugget kulit pisang menyehatkan untuk dikonsumsi? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Menemukan alternatif baru untuk menghasilkan nugget yang aman 

untuk dikonsumsi sehari-hari. 
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1.3.2. Memanfaatkan kulit pisang dengan lebih  baik. 

 

1.4.Manfaat Penelitian  

Sebagai bahan pengetahuan bagi pembaca agar dapat mengonsumsi nugget 

setiap hari tanpa memikirkan dampaknya terhadap kesehatan karena nugget 

kulit pisang ini mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan tidak 

menyebabkan ketidakseimbangan gizi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1 Kulit Pisang 

Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang 

cukup banyak jumlahnya. Pada umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan 

secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan 

sebagai makanan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah kulit 

pisang yang cukup banyak akan memiliki nilai jual yang menguntungkan 

apabila bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan (Susanti, 2006).  

 

Di dalam kulit pisang ternyata memiliki kandungan vitamin C, B, 

kalsium, protein, dan juga lemak yang cukup. Komposisi zat gizi per 100 g 

kulit pisang, yaitu air (68,90 g), karbohidrat (18,50 g), protein (0,32 g), 

kalsium (175 mg), fosfor (117 mg), zat besi (1,60 mg), vitamin B (0,12 mg), 

dan vitamin C (17,50 mg).Unsur-unsur gizi inilah yang dapat digunakan 

sebagai sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia 

 

2.1.2. Udang 

Banyak manfaat yang terkandung didalam udang contohnya dapat 

mencegah kanker, menjaga kesehatang kulit,rambut, dan kuku, mencegah 

anemia, meningkatkan energi, menguatkan tulang, membantu memproses 

lemak, mengurangi resiko depresi, menyehatkan saluran prostat, menjaga 

kesehatan kelenjar tiroid, dan menstabilkan kadar gula dalam darah. Hal ini 

dikarenakan udang merupakan sumber vitamin, mineral, protein. Dalam 100 

gram udang mengandung protein (20,3gr), fosfor (20%), besi dan 

tembaga(masing-masing 13%), magnesium (9%), zinc (7%), sodium (6%), 

potassium dan kalsium (masing-masing 5%), vit D (38%), vit B12 (19%), 

Niacin (13%), vit E (5%), vit B6 (5%), vit A (4%), vit C (3%).Protein dalam 

udang cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian sebanyak 41%. 
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Kalori energi udang sangat rendah yaitu 106 kalori per 100 gram udang 

menjadikannya salah satu makanan diet yang sangat baik. Kadar asam lemat 

sehat sangat tinggi yaitu Omega 3 mencapai 540 mg dan Omega 6 28 mg per 

100 gram udang.  

2.1.3. Nugget Ayam 

Nugget merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang sering 

menjadi andalan ketika butuh kepraktisan dalam memasak. Ditambah lagi 

dengan rasanya yang gurih dan lezat, makanan ini cenderung disukai segala 

usia. 

Bahan baku nugget adalah potongan daging ayam, tepung-tepungan, dan 

bumbu-bumbuan. Dalam pengolahan di industri, nugget ayam melalui 

beberapa tahapan. Pertama-tama, daging ayam digiling hingga halus. 

Kemudian, gilingan tersebut dicampur dengan pengemulsi, tepung, bumbu, 

dan air sehingga menjadi emulsi. Selanjutnya, emulsi tersebut diberikan 

pelapis basah dan pelapis kering. Berikutnya, emulsi yang telah diberikan 

pelapis ini digoreng, hingga matang. Setelah matang, nugget ayam dibekukan 

pada suhu sangat rendah hingga beku. Produk akhir kemudian dikemas. 

Dalam penyimpanannya, makanan ini memerlukan perlakuan khusus, 

yaitu selalu di simpan dalam kondisi beku (frozen). Hal ini karena Chicken 

Nugget merupakan hasil produk olahan hewani yang masuk dalam kategori 

mudah rusak oleh mikro organisme. 

Ada berbagai macam nugget yang beredar saat ini seperti nugget ayam, 

nugget ikan, nugget sayur, dan lain-lain. Namun jenis nugget yang paling 

digemari adalah nugget ayam. 

Nugget ayam mungkin terdengar aman dan bergizi karena diklaim sebagai 

makanan olahan berbahan baku daging ayam. Namun, sebuah studi baru justru 

menyatakan sebaliknya. 

Sebuah penelitian beberapa waktu lalu menunjukkan, kebiasaan makan 

daging olahan berkontribusi pada kematian di usia muda.Hal itu terjadi karena 

daging olahan mengandung garam yang tinggi serta bahan-bahan kimia 

sebagai pengawet. Kandungan itu pula yang berperan dalam meningkatkan 
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risiko penyakit seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, atau 

kanker.Berikut adalah kandungan gizi dalam nugget ayam dan daging ayam: 

Informasi Gizi per 1 nugget 

Energi 
201 kj 

48 kkal 

Lemak 3,01 g 

Lemak Jenuh 0,644 g 

Lemak tak Jenuh 

Ganda 
0,851 g 

Lemak tak Jenuh 

Tunggal 
1,276 g 

Kolesterol 9 mg 

Protein 2,49 g 

Karbohidrat 2,61 g 

Serat 0,1 g 

Gula 0,14 g 

Sodium 92 mg 

Kalium 42 mg 

2% 
dari 

AKG* 

(48 kal) 
 

*Berdasarkan AKG dari 2000 kalori 

 

Kandungan Per 100 gr daging ayam 

Energi 302 kkal 

Protein 18,2 gr 

Lemak 25 gr 

Karbohidrat 0 gr 

Kalsium 14 mg 

Fosfor 200 mg 

Zat Besi 2 mg  

Vitamin A 810 IU 

Vitamin B1 0,08 mg 

Vitamin C 0 mg 

  

Rincian Kalori: 

  

Karbohidrat (22%) 

  

Lemak (57%) 

  

Protein (21%) 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Eksperimen  

3.2.Variabel Penelitian 

 Variable bebas :Jenis Pisang 

 Variabel terikat :Rasa dan kualitas nugget 

 Variabel kontrol : 

- Lama waktu memasak 

- Banyaknya takaran bahan yang digunakan 

- Alat yang digunakan 

- Cara memasak 

3.3.Metode Kerja 

Kami membuat nugget kulit pisang dengan 2 jenis kulit pisang yaitu kulit 

pisang ambon dan raja bulu dengan cara yang sama. Setelah nugget sudah jadi 

maka kami meminta 10 orang untuk mencoba dan menilai nugget manakah 

yang rasanya lebih enak. 

 

3.4.Alat  

 Wajan 

 Spatula 

 Sendok 

 Blender  

 Panci  

 Piring

 

3.5.Bahan 

 1 kulit pisang  

 25 gr tepung terigu 

 1 buah telur ayam dikocok lepas 

 100 gr udang  

 1½ sdt merica bubuk 

 1 bawang putih ditumbuk halus 

 1½sdt garam 
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 1 sdt pala bubuk 

 1 sdt gula pasir 

 60 ml air 

 minyak goreng secukupnya 

 tepung roti secukupnya 

 putih telur secukupnya 

 

3.6.Cara Kerja 

1. Kulit pisang dibagi menjadi bagian kecil lalu dicuci. 

2. Kulit pisang direbusdengan air yang diberi garam hingga kulit pisang 

lunak dan air meresap. 

3. Pisahkan kulit pisang bagian luar dengan yang dalam dengan cara dikerok 

dengan sendok. 

4. Bagian dalam kulit pisang dihaluskan sampai halus. 

5. Cincang udang sampai halus. 

6. Campurkan semua bahan lalu aduk merata, kecuali tepung roti, putih telur, 

dan minyak. 

7. Adonan dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi plastik. 

8. Kukus sampai matang, kurang lebih  30 menit. 

9. Potong-potong adonan menjadi lebih kecil. 

10. Celupkan adonan ke putih telur lalu lumuri dengan tepung. 

11. Goreng adonan sampai berwarna kecoklatan. 
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BAB IV 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah proses penelitian ini, didapatkan hasil nugget yang memuaskan. 

Nugget kulit pisang ini memiliki rasa yang tidak jauh berbeda dari nugget ayam 

biasanya walaupun berbahan dasar dari kulit pisang. Rasa nugget ini gurih dan 

renyah. Nugget ini juga tidak mempunyai wangi khas dari kulit pisang sehingga 

para konsumen awalnya tidak menyangka bahwa ini adalah nugget kulit pisang. 

Antara nugget kulit pisang ambon dan raja bulu, tidak memilikiperbedaan 

dalam jumlah nugget yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

takaran bahan-bahan yang diberikan terhadap setiap adonan sama banyaknya.  

Begitu pula tidak terdapat perbedaan dalam segi warna dari hasil kedua 

nugget tersebut. Tetapi terdapat perbedaan dalam segi rasa diantara kedua nugget 

tersebut, maka untuk membuktikan hal tersebut  penulis meminta 10 orang untuk 

membandingkan rasa dari kedua nugget tersebut. Dari hasil pengamatan, dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tingkat Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nugget Pisang Ambon Nugget Pisang Raja Bulu
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Konsumen Pendapat 

Karin Nugget kulit pisang raja bulu 

Sean Nugget kulit pisang raja bulu 

Aryana Nugget kulit pisang raja bulu 

Ibu Oky Nugget kulit pisang raja bulu 

Aldo Nugget kulit pisang ambon 

Thea Nugget kulit pisang ambon 

Rena Nugget kulit pisang ambon 

Krisnata  Nugget kulit pisang ambon 

Lucky Nugget kulit pisang ambon 

Ibu Sian Nugget kulit pisang ambon 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa para konsumen cenderung lebih 

menyukai rasa dari nugget dengan bahan dasar kulit pisang Ambon.Karena 

konsumen memiliki tingkat kepuasan rasa yang berbeda-beda.  

 Dalam nugget kulit pisang ini dapat dinyatakan memiliki kandungan gizi 

yang cukup karena pada bahan dasar nugget terdapat zat-zat yang diperlukan 

untuk kesehatan tubuh. Dan nugget ini dapat dijamin kesehatannya karena tidak 

terdapat zat-zat kimia di dalamnya. Dan juga tidak terdapat efek samping seperti 

sakit perut setelah memakan nugget kulit pisang ini.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa kulit pisang dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan nugget. Jenis kulit pisangjuga dapat 

mempengaruhi rasa nugget. Nugget kulit pisang ini juga dapat dikonsumsi karena 

tidak menyebabkan efek samping. 

5.2. Saran 

 Saran untuk penelitian ini adalah diadakannya penelitian lebih lanjut untuk 

dapat memanfaatkan kulit pisang secara keseluruhan dan memperbaiki cita rasa 

serta penampilannya.  
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LAMPIRAN GAMBAR 

Hasil nugget 

 

 

 

 

Bahan-bahan 

 

Adonan yang sudah dicampur semua bahan 

 

 

 

Setelah dikukus 

 


