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Latar Belakang : Makanan jajanan sehat adalah makanan yang sehat dan bergizi, bebas 

dari bahan berbahaya seperti racun, kimia, kuman.Makanan jajanan merupakan jajanan 

yang paling diminati oleh anak usia sekolah. Badan pengawasan makanan dan minuman 

menyatakan terdapat 40% jajanan yang tidak layak dimakan karena kandungan yang 

berbahaya terdapat pada makanan serta miskin gizi dan jauh dari kata sehat. Dengan 

adanya stik ikan nila dapat menjadi salah satu alternatif jajanan sehat yang memberikan 

kandungan gizi yang baik bagi tubuh khususnya pada usia anak sekolah dasar baik 

membantu dalam pertumbuhan maupun perkembangan anak serta menjadi salah satu 

alternatif jajanan sehat yang baik dan aman di konsumsi 

 

Tujuan : Untuk mengetahui penerimaan panelis dan proksimat terhadap stik ikan nila 

sebagai jajanan sehat pada anak Sekolah Dasar 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian Pra Eksperimental menggunakan Post-Test 

Only desain dengan tiga perlakuan, yaitu penambahan daging ikan nila dengan konsentrasi 

20%, 30% dan 40%. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Mei 2020. Proses 
pengumpulan data dilakukan di rumah masing – masing siswa kelas IV dan V SDN 

Kumapo, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan tetap memperhatikan prosedur 

protokol kesehatan covid. Jumalah panelis dalam penelitian ini adalah 30 orang.   

 

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya terima terhadap warna 

camilan stik tertinggi adalah P1 yaitu 90%, daya terima terhadap aroma adalah P2 yaitu 

90%, daya terima terhadap rasa adalah P1 yaitu 96,6%, daya terima terhadap tekstur adalah 

P0 dan P1 yaitu 90%. Sedangkan rata – rata pengabungan atribut yang paling di terima 

oleh panelis adalah P1 yaitu (3,3). Berdasarkan hasil uji proksimat kandungan gizi protein 

tertinggi adalah pada produk P3 yaitu (22,61%), Lemak P3 yaitu (14,10%) dan 

Karbohidrat P0 yaitu (72,01%).  

 

Kata Kunci : Makanan Jajanan, Stik Ikan Nila, Nilai Gizi, Proksimat 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Makanan merupakan elemen 

penting bagi tubuh manusia, hal ini 

disebabkan karena makanan memberikan 

energi dan tenaga bagi tubuh untuk 

bekerja dan beraktifitas. Berdasarkan 

Peraturan No. 28 Tahun 2004, makanan 

jajanan merupakan makanan atau 

minuman yang telah diolah sedemikian 

rupa sehingga dapat langsung disajikan 

kepada konsumen dan kegiatan ini dapat 

dilakukan di tempat usaha maupun diluar 

tempat usaha (Aulia, 2012). 

Makanan ringan atau aneka jajanan 

merupakan pangan yang sangat akrab 

bagi anak-anak. Biasanya pada jam-jam 

pulang sekolah atau jam istirahat, anak-

anak akan memanfaatkannya untuk 

membeli aneka makanan kecil sebagai 

camilan. Pada jam-jam pulang sekolah 

penjual jajanan diserbu oleh puluhan 

anak yang ingin membeli jajanan(Semito, 

2014). 

Jajanan anak sekolah yang kurang 

terjamin kesehatannya dapat berpotensi 

menyebabkan keracunan, gangguan 

pencernaan dan jika berlangsung lama 

akan menyebabkan status gizi yang buruk 

(Suci, 2009). Selain itu, jajanan tidak 

sehat dapat menyebabkan prestasi anak di 

sekolah juga terganggu (Nurbiyati et al., 

2014) 

Anak sekolah menurut definisi 

WHO (World Health Organization) yaitu 

golongan anak yang berusia antara 7-15 

tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya 

anak yang berusia 7-12 tahun (Iklima, 

2017). 

Badan Pengawasan Makanan dan 

Minuman menyatakan terdapat 40% 

jajanan tidak layak dimakan. Kandungan 

boraks, serta formalin masih 

mendominasi kandungan zat-zat 

berbahaya pada jajanan anak-anak di 

sekolah-sekolah. Jajanan di sekolah 

memang beranekaragam dan lebih 

menarik dari pada bekal yang dibawa dari 

rumah. Namun jajanan yang menarik 

tersebut justru miskin gizi dan jauh dari 

kata sehat(Agus Aan Adriansyah, 2017).  

Berdasarkan BPOM Tahun 2014 

Presentase Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) yang tidak memenuhi Syarat yang 

di peroleh adalah pada tahun 2011 

sebanyak 35,46%, Tahun 2012 menjadi 

23,89%, 2013 19,21% dan pada tahun 

2014 kembali naik menjadi 23,82%. 

Penyebab Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) dari tahun 2011-2014 yang paling 

tinggi disebabkan oleh pencemaran 

mikroba, Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

berlebihan, dan Penggunaan bahan 

berbahaya yang dilarang untuk pangan 

(BPOM, 2014).    

Pada saat menunggu jemputan atau 

saat istirahat sering kita jumpai anak –

anak sekolah dasar sedang memakan 

jajanan seperti siomay, ciky-ciky, stik, 

cilok, cimol, bakso, aneka es dan masih 

banyak jajanan yang lainnya (Semito, 

2014). 

Salah satu camilan yang digemari 

anak usia sekolah adalah stik. Stik 

merupakan salah satu makanan ringan 

atau jenis kue kering dengan bahan dasar 

tepung terigu, tepung tapioka, lemak, 

telur serta air. Berbagai macam stik 

sering kita jumpai di pasaran misalnya 

stik kentang, keju, tempe, ubi dan 

bawang. Seiring berjalannya waktu, 

masyarakat mulai melirik ikan untuk 

dijadikan stik. Selain kandungan protein 

yang tinggi, ikan dapat dibuat menjadi 

stik yang gurih dan enak. Stik ikan yang 

dihasilkan memiliki tekstur yang renyah 

dan rasa khas ikan serta dapat di simpan 

lebih lama dibandingkan jajanan basah 

lainnya seperti somay, cilok dll. (Sari, 

2019). Dengan adanya penambahan ikan 

nila pada produk ini dapat menambah 

kandungan gizi. karena ikan nila 

memiliki nilai gizi yang baik yaitu Energi 

89 kal, Protein 18,7 g, Lemak 1 g, KH 0 

g, dan Kalsium 96 mg. (TKPI, 2017). 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) 

adalah salah satu ikan air tawar yang 



 

paling banyak diminati oleh berbagai 

kalangan baik masyarakat lokal maupun 

mancanegara karena dagingnya enak dan 

tebal serta cepat berkembang biak (Yanti 

et al., 2013; Fadri et al., 2016). Tulang 

ikan nila berfungsi untuk kesehatan 

tulang dan kepadatan tulang. Sedangkan 

protein berfungsi untuk memproduksi 

hormon, enzim, jaringan, dan antibodi. 

Ikan nila juga menyediakan hampir 

seluruh kebutuhan vitamin D yang 

berguna untuk metabolisme kalsium yang 

membantu kesehatan tulang (Anonim, 

2013). Menurut (Santoso & Laili, 2018) 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) 

ditempatkan urutan ketiga setelah udang 

dan salmon oleh Departemen Perikanan 

dan Akuakultur FAO (Food and 

Agriculture Organization). 

Data Dinas Perikanan dan Kelautan 

Sultra (2018) menyebutkan, potensi lahan 

usaha budidaya ikan air tawar di Sultra 

saat ini mencapai 20.885 hektare atau 

hampir 50% dari luas area pertambakan 

di Sultra yang mencapai 45 ribu hektare 

yang tersebar pada 17 kabupaten kota di 

Sultra. 

Peningkatan produksi ikan nila 

secara nasional Angka sementara tahun 

2017 produksi ikan nila mencapai 1,15 

juta ton atau naik sebesar 3,6% dari tahun 

2016 yang mencapai 1,14 juta ton. 

Berdasarkan tingkat provinsi tahun 2017 

ikan nila yang terdapat di sulawesi 

tenggara mencapai 487 ton dengan nilai 

produksi 10,670 (Kementrian kelautan 

dan perikanan, 2018). Sedangkan 

menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sultra, 2014) ikan nila di konawe di 

produksi sebanyak 243,54 ton. 

Berdasarkan latar belakang di atas 

dengan adanya stik ikan nila dapat 

menjadi salah satu alternatif jajanan sehat 

yang memberikan kandungan gizi yang 

baik bagi tubuh khususnya pada usia 

anak sekolah dasar baik membantu dalam 

pertumbuhan maupun perkembangan 

anak serta menjadi salah satu alternatif 

jajanan sehat yang baik dan aman di 

konsumsi. Selain itu produksi bahan 

utamanya yaitu ikan nila juga melimpah. 

 

HASIL 

1. Gambaran Umum Panelis 

a. Umur Panelis 

Tabel 5 

          Umur Panelis 

Umur n % 

9 4 13,4 

10 15 50 

11 10 33,3 

12 1 3,3 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas, sebagian 

besar umur responden 10 tahun sebanyak 

15 orang (50%).  

 

b. Jenis Kelamin 

     Tabel 6 

         Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin n % 

Laki – Laki  17 56,7 

Perempuan 13 43,3 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas, sebagian 

besar jenis kelamin panelis adalah laki – 

laki sebanyak 17 orang (56,7%).  

2. Daya Terima Terhadap Warna 

a. Daya Terima Terhadap Warna 

 
Gambar 4 

Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Warna 



 

Berdasarkan gambar 4 menunjukan 

bahwa konsentrasi berdasarkan daya 

terima atribut warna panelis sangat suka 

pada produk P1 dengan presentase 56,7% 

(n = 17),bila rentang di gabungkan paling 

diterima oleh panelis sangat suka 56,7% 

(n = 17) dan suka 33,3% (n = 10) adalah 

produk P1 yaitu (90%). sedangkan 

penggabungan antara tidak suka 23,3% (n 

= 7) dan sangat tidak suka13,3% (n= 4) 

terdapat pada produk P2 yaitu (36,6%).  

 

b. Daya Terima Terhadap Aroma 

 
Gambar 5 

Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Aroma 
Berdasarkan gambar 5 menunjukan 

bahwa konsentrasi berdasarkan daya 

terima atribut aromapanelis sangat suka 

pada produk P2dengan presentase 50% (n 

= 15),bila rentang di gabungkan paling 

diterima oleh panelissangat suka 50% (n 

= 15) dan suka 40% (n = 12) adalah 

produk P2 yaitu (90%), sedangkan 

penggabungan antaratidak suka 20% (n= 

8) dan sangat tidak suka3,3% (n= 1) 

terdapat pada produk P1 yaitu (23,3%).  

 

c. Daya Terima Terhadap Rasa 

 

Gambar 6 

Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Rasa 
Berdasarkan gambar 6 menunjukan 

bahwa konsentrasi berdasarkan daya 

terima atribut rasapanelis sangat 

sukapada produk P1dengan presentase 

53,3% (n = 16),bila rentang di gabungkan 

paling diterima oleh panelissangat suka 

53,3% (n = 16) dan suka 43,3% (n = 13) 

adalah produk P1 yaitu (96,6%), 

sedangkan penggabungan kategori tidak 

suka16,7% (n = 6) dan sangat tidak suka 

10% (n= 2) terdapat pada produk P2 yaitu 

(26,7%).  

 

d. Daya Terima Terhadap Tekstur 

 
Gambar 7 

Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Tekstur 
Berdasarkan gambar 7 menunjukan 

bahwa konsentrasi berdasarkan daya 

terima atribut tekstur panelis sangat 

sukapada produk P0 dengan presentase 

46,7% (n = 14),bila rentang di gabungkan 

paling diterima oleh panelis sangat suka 

P0 46,7% (n = 8), P1 40% (n = 16) dan 

suka P0 43,3% (n=17), P1 50% (n = 13) 

adalah produk P0 & P1 yaitu 

(90%).Dengan penggabungan kategori 

tidak suka20% (n= 6) dan sangat tidak 

suka13,3% (n= 4) terdapat pada produk 

P3 yaitu (33,3%).  

 

 

 

 

 



 

3. Tingkat Kesukaan  

Tabel 7 

Distribusi Berdasarkan Tingkat 

Kesukaan 

Kriteria 
Stik 

P0 P1 P2 P3 

Warna 3,1 3,47 2,77 2,97 

Aroma 3,17 2,77 3,37 3,17 

Rasa 3,1 3,5 3 3,23 

Tekstur 3,37 3,3 2,83 2,73 

Rata - Rata 3,2 3,3 3,0 3,0 

 

Berdasarkan tabel 7 di atas 

menunjukkan rata – rata pengabungan 

atribut secara keseluruhan (Overall) stik 

yang paling di terima oleh panelis adalah 

P1 yaitu (3,3). 

 

4. Hasil Uji Proksimat 
Hasil uji proksimat stik ikan nila 

dengan perbandingan yang berbeda 

dilakukan di Laboratorium Biologi 

FMIPA Universitas Halu Oleo Kendari 

berikut hasil uji proksimat stik ikan nila : 

Tabel 8 

Hasil Uji Proksimat Stik Ikan Nila 

 
Berdasarkan tabel 8 di atas hasil uji 

proksimat terhadap stik ikan nila dapat 

dilihat kandungan gizi protein tertinggi 

adalah pada produk P3 yaitu (22,61%), 

Lemak P3 yaitu (14,10%) dan 

Karbohidrat P0 yaitu (72,01%). 

 

PEMBAHASAN 

1. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan metode 

ilmiah yang digunakan untuk mengukur, 

menganalisis dan menginterpretasikan 

respon suatu produk makanan meliputi 

warna, aroma, rasa dan tekstur pada 

sampel produk makanan yang diberikan 

perlakukan khusus (Setyaningsih 2010). 

Uji organoleptik dilakukan kepada 30 

siswa – siswi kelas 4 dan 5 SDN Kumapo 

Kecamatan Abuki 

a. Warna 

 Warna merupakan salah satu 

atribut yang sangat penting dalam hal 

penerimaan suatu bahan pangan karena 

warna merupakan visualisasi suatu 

produk yang langsung terlihat lebih 

dahulu dibandingkan dengan variabel 

lainnya, sehingga warna secara langsung 

akan memenuhi spresepsi panelis (Rani 

Dwi Rahayu, 2018). 

 Hasil uji hedonik pada atribut 

warna menunjukan bahwa panelis sangat 

suka pada produk P1 dengan presentase 

56,7%,bila rentang di gabungkan paling 

diterima oleh panelis sangat suka dan 

suka adalah produk P1 yaitu (90%)hal ini 

menjukkan warna P1 cenderung berwarna 

kuning keemasan sesuai dengan kriteria 

stik. Sedangkan penggabungan antara 

tidak suka 23,3% dan sangat tidak suka 

13,3% terdapat pada produk P2 yaitu 

(36,6%) hal ini karena penambahan 

daging ikan pada P2 semakin banyak 

yang dapat mengakibatkan perubahan 

warna terhadap produk yang cenderung 

kuning kecoklatan. Semakin banyak 

penambahan daging ikan pada suatu 

produk maka warna yang di hasilkan 

akan semakin gelap. 

 Menurut Kusnandar (2010), 

warna yang lebih coklat pada stik 

disebabkan karena adanya reaksi Maillard 

yang melibatkan reaksi antara gula 

pereduksi dengan gugus amin dari asam 

amino bebas atau yang terikat pada 

struktur peptida protein. Hasil reaksi 

tersebut menghasilkan bahan berwarna 

coklat yang sering tidak dikehendaki atau 

bahkan menjadi indikasi penurunan mutu 

(Martunis, 2012).  

 Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ninal (2017), bahwa pengaruh warna 

yang terjadi pada stik dikarenakan adanya 

penggantian sebagian bahan atau subtitusi 

bahan utama berupa tepung. Warna 

coklat disebabkan pula oleh senyawa 



 

melanoidin yaitu reaksi antara gula 

pereduksi dan protein tersebut terjadi saat 

pemasakan. 

b. Aroma 

 Aroma merupakan salah satu 

variabel kunci, karena pada umumnya 

cita rasa konsumen terhadap produk 

makanan sangat ditentukan oleh aroma. 

Aroma dapat memberikan efek kepada 

seseorang untuk melakukan persepsi atau 

kelezatan dalam suatu makanan (Pranata 

2018). Flavor atau aroma memiliki 

peranan penting dalam menentukan 

penerimaan suatu produk pangan 

(Adawiyah et al., 2009) dalam Fera et al, 

(2019). 

 Hasil uji hedonik pada atribut 

aroma menunjukkan bahwa panelis 

sangat suka pada produk P2 dengan 

presentase 50%,bila rentang di 

gabungkan paling diterima oleh panelis 

sangat suka dan suka adalah produk P2 

yaitu (90%)hal ini menjukkan aroma P2 

cenderung beraroma khas kue dengan 

adanya penambahan daging ikan nila 

menambah aroma terhadap produk 

tersebut. sedangkan penggabungan antara 

tidak suka dan sangat tidak suka terdapat 

pada produk P1 yaitu (23,3%).hal ini 

karena penambahan daging ikan pada P1 

sedikit jadi membuat daya tarik terhadap 

aroma berkurang. Semakin banyak 

penambahan daging ikan pada suatu 

produk maka aroma yang di hasilkan 

akan semakin wangi. 

 Menurut Istanti (2005)dalam Fera 

et al, (2019), aroma khas ikan juga 

dikarenakan adanya kandungan protein 

yang terurai menjadi asam amino 

khususnya asam glutamat yang dapat 

memperkuat aroma yang tajam pada 

produk olahan seperti kerupuk, stik dan 

amplang. 

c. Rasa 
 Rasa merupakan faktor yang 

paling menentukan dalam keputusan 

akhirkonsumen untuk menerima atau 

menolak suatu makanan (Okfrianti et al. 

2011).Faktor rasa memegang peranan 

penting dalam pemilihan produk oleh 

konsumen, karena walaupun kandungan 

gizinya baik tetapi rasanya tidak dapat 

diterima oleh konsumen maka target 

meningkatkan gizi masyarakat tidak 

dapat tercapai dan produk tidak laku 

(Winarno, 2004) dalam Fera et al, (2019). 

 Hasil uji hedonik pada atribut rasa 

menunjukkan bahwa panelis sangat suka 

pada produk P1 dengan presentase 

53,3%, bila rentang di gabungkan paling 

diterima oleh panelis sangat suka dan 

suka adalah produk P1 yaitu (96,6%), hal 

ini menjukkan rasa P1 cenderung gurih 

dengan adanya penambahan daging ikan 

yang tidak terlalu banyak sehingga rasa 

yang dihasilkan tidak jauh beda dengan 

stik tanpa daging ikan. Sedangkan 

penggabungan antara tidak suka dan 

sangat tidak suka adalah pada P2 yaitu 

26,7% hal ini karena semakin banyak 

penambahan daging ikan semakin 

menimbulkan rasa yang berbeda pada 

produk tersebut.  

 Aryani dan Norhayani (2011) 

menyatakan bahwa protein berhubungan 

dengan komponen pembentuk rasa bahan 

pangan , semakin banyak protein maka 

produk terasa semakin gurih. Feraldo et 

al. (2017)dalam Rani (2018) menyatakan 

bahwa bahan yang mengandung protein, 

saat pengukusan protein terhidrolisis 

menjadi asam amino, yaitu asam glutamat 

yang memberikan rasa gurih dan lezat. 

d. Tekstur 

 Kerenyahan stik bawang 

merupakan salah satu faktor 

pentingmempengaruhi penilaian panelis 

terhadap uji hedonik. Okfrianti et al. 

(2011)menyatakan tekstur merupakan 

sifat penting dalam produk. Karakteristik 

teksturstik bawang yang dikenal 

masyarakat adalah renyah dan tidak 

mudah patah atauhancur. 

 Hasil uji hedonik pada atribut 

tekstur menunjukkan bahwa panelis 

sangat suka pada produk P0 dengan 



 

presentase 46,7%, bila rentang di 

gabungkan paling diterima oleh panelis 

sangat suka P0 46,7%, P1 40%  dan suka 

P0 43,3%, P1 50% adalah kedua produk 

P0 & P1 yaitu (90%)hal ini menjukkan 

tekstur P0 tanda daging ikan cenderung 

kering dan renyah. Sedangkan 

penggabungan antara tidak suka dan 

sangat tidak suka adalah pada P3 yaitu 

33,3% hal ini karena semakin banyak 

penambahan daging ikan maka tekstur 

stik akan semakin keras.  

 Winarno (2004)dalam Thessa 

Amaria Sari (2019), olahan ikan yang 

mengandung tepung, saat pemanasan 

akan menyebabkan proses gelatinisasi 

dimana granula pati menyerap air dan 

terjadi pembengkakan. 

Selanjutnyagranula ini akan pecah 

sehingga air yangmasuk dalam butir-butir 

pati tidak dapatbergerak bebas. Hal ini 

berakibat padatekstur produk menjadi 

padat dan kompak antara partikel.  

 Seperti pada penelitian Aryani 

(2016) dalamFera et al, (2019). bahwa 

kandungan protein yang tinggi dapat 

menyebabkan kantong-kantong 

dihasilkan semakin kecil karena padatnya 

kantong-kantong udara yang terisi oleh 

bahan lain yaitu daging ikan yang banyak 

mengandung protein sehingga dapat 

menyebabkan volume pengembangan 

semakin kecil yang akhirnya dapat 

menyebabkan kerenyahan semakin 

menurun. 

e. Overall 
 Berdasarkan hasil nilai rata – rata 

pengabungan atribut secara keseluruhan 

(Overall) stik yang paling di terima oleh 

panelis adalah P1 (daging ikan 100 gr, 

tepung terigu 400 gr) yaitu (3,3). 

 Penerimaan secara keseluruhan 

merupakan respon yang mencakup hasil 

penilaian panelis secara umum yang 

meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa 

terhadap sampel (Wasito, 2013).  

Hal ini diduga karena stik ikan nila 

dengan perlakuan P1 memiliki aspek 

tingkat kesukaan yang lebih banyak yaitu 

dari aspek warna dan rasa dibandingkan 

dengan perlakuan P0, P2 dan P3. 

 

2. Uji Proksimat 

 Analisis kandungan gizi adalah 

uji yang dilakukan untuk menganalisis 

nilai gizi yang terdapat pada stik ikan nila 

yang dilakukan pada formula kontrol dan 

formula terpilih. Karakteristik nilai gizi 

yang akan di analisis adalah protein, 

lemak dan karbohidrat yang terkandung 

pada masing – masing stik ikan nila. 

a. Protein 

 Protein merupakan salah satu zat 

makanan yang sangat penting bagi tubuh, 

karena zat ini di samping berfungsi 

sebagai bahan bakar dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan 

pengatur. 

 Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk  

stik ikan. Nilai gizi protein tertinggi 

adalah pada P3 (penambahan daging ikan 

nila 200 gr, tepung terigu 300 gr)  yaitu 

22,61%. Hal ini di karenakan semakin 

banyak penambahan daging ikan pada 

suatu produk maka nilai gizi protein akan 

semakin tinggi. Seperti penelitian Thessa 

Amaria Sari (2019) menunjukkan bahwa 

semakin banyak penggunaan daging ikan 

maka kandungan protein pada stik 

semakin tinggi. Adapun nilai terendah 

pada P0 (tanpa daging ikan nila) yaitu 

5,20% hal ini karena tidak adanya 

penambahan daging ikan nila.  

b. Lemak 

 Lemak merupakan zat makanan 

yangpenting untuk menjaga kesehatan 

tubuhmanusia, selain itu minyak dan 

lemakmerupakan sumber energi yang 

lebihefektif dibandingkan dengan 

karbohidratdan protein (Winarno, 

2004).Pada pembuatan stik ikan nila ini 

memakaibahan pendamping yaitu minyak 

goreng.Selain minyak goreng bahan yang 

dipakaisebagai sumber lemak adalah telur 

danmargarin. Telur dan margarin adalah 



 

salahsatu sumber lemak sehingga 

perludilakukannya analisis kadar lemak 

padastik ikan nila. 

 Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk  

stik ikan. Nilai gizi lemak tertinggi 

adalah pada P3 (penambahan daging ikan 

nila 200 gr, tepung terigu 300 gr)  yaitu 

14,10%. Hal ini di karenakan semakin 

banyak penambahan daging ikan pada 

suatu produk maka nilai gizi lemak akan 

semakin tinggi. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Stastny, et.al, (2014) 

tentang kadar lemak pada makanan yang 

digoreng menunjukkan bahwa kadar air 

yang lebih tinggi pada produk cenderung 

memberikan kontribusi terhadap 

kandungan lemak yang lebih rendah pada 

produk yang digoreng dan menurut 

Muchtadi, et.al, (2010) kadar air 

berbanding terbalik dengan kadar lemak.. 

Adapun nilai terendah pada P0 (tanpa 

daging ikan nila) yaitu 10,89% hal ini 

karena tidak adanya penambahan daging 

ikan nila.  

c. Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan senyawa 

yang terbentuk dari molekul karbon, 

hidrogen dan oksigen. Sebagai salah satu 

jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat 

adalah penghasil energi didalam tubuh. 

Tiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi 

akan menghasilkan energi sebesar 4 kkal 

dan energi hasil proses oksidasi 

(pembakaran) karbohidrat ini kemudian 

akan digunakan oleh tubuh untuk 

menjalankan berbagai fungsi-fungsinya 

seperti bernafas, kontraksi jantung dan 

otot serta juga untuk menjalankan 

berbagai aktivitas fisik seperti 

berolahraga atau bekerja (Irawan, 2007) 

dalamFera et al, (2019). 
 Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk  

stik ikan. Nilai gizi Karbohidrat tertinggi 

adalah pada P0 (tanpa penambahan 

daging ikan nila, tepung terigu 500 gr)  

yaitu 71,01%. Hal ini karena semakin 

banyaknya substitusi tepung terigu pada 

perlakuan P0 maka kadar karbohidrat 

semakin meningkat. Menurut Daftar 

Komposisi Bahan Makanan (2017) 

bahwa kandungan karbohidrat pada 

tepung terigu sekitar 77,2%. Adapun nilai 

terendah pada P3 (penambahan daging 

ikan nila 200 gr, tepung terigu 300 gr) 

yaitu 51,88% hal ini karena substitusi 

daging ikan nila dan tepung terigu hampir 

seimbang maka kadar karbohidrat rendah. 

Didukung penelitian Zulfahmi (2014) 

dalam Fera et al, (2019) hasil kadar 

karbohidrat pada perlakuan yang sama 

diperoleh hasil yang paling rendah, 

karena adanya tambahan daging ikan 

yang sama pula sehingga sebagian besar 

kandungan karbohidratnya berkurang. 

 

KESIMPULAN 

1. Produk stik ikan nila berdasarkan 

atribut warna sangat suka dan suka 

paling di terima oleh panelisadalah P1 

yaitu (90%). 

2. Produk stik ikan nila berdasarkan 

atribut aroma sangat suka dan suka 

paling di terima oleh panelisadalah P2 

yaitu (90%). 

3. Produk stik ikan nila berdasarkan 

atribut rasa sangat suka dan suka 

paling di terima oleh panelis adalah P1 

yaitu (96,6%). 

4. Produk stik ikan nila berdasarkan 

atribut tekstur sangat suka dan suka 

paling di terima oleh panelis adalah P0 

dan P1 yaitu (90%). 

5. Rata – rata berdasarkan pengabungan 

atribut paling di terima oleh panelis 

adalah P1 yaitu (3,3). 

6. hasil uji proksimat terhadap stik ikan 

nila dapat dilihat kandungan gizi 

protein tertinggi adalah pada produk 

P3 yaitu (22,61%), Lemak P3 yaitu 

(14,10%) dan Karbohidrat P0 yaitu 

(72,01%). 

 

 

 



 

SARAN 
 Perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk menganalisis kandungan 

gizi lainnya terhadap stik ikan nila. 

Diharapkan pembuatan stik ikan dapat 

lebih di kembangkan sebagai salah satu 

jajanan sehat khususnya pada anak usia 

sekolah hal ini untuk membantu 

pertumbuhan serta perkembangan anak. 
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