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1. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi daging pada masyarakat merupakan bagian dari pola konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh. Daging dianggap sebagai sumber protein 

bermutu tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial dan sumber vitamin 

B kompleks dalam tubuh. Berdasarkan data dari Indonesia Vegetarian Society (IVS) 

kelompok masyarakat vegetarian pada tahun 1998 berjumlah sekitar 5000 orang. Namun, 

seiring dengan berjalanannya waktu, kelopok masyarakat vegetarian terus bertambah 

hingga mencapai sekitar 60.000 orang pada tahun 2007 (Nugroho & Muniroh, 2017).  

 

Meninkatnya jumlah kelompok masyarakat vegetarian, maka pada masa sekarang banyak 

diciptakan produk-produk inovasi baru berbahan dasar nabati. Produk ini dibuat dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi masyarakat vegetarian. Salah satu bahan yang 

diciptakan untuk vegetarian adalah daging analog. Daging analog mempunyai 

kenampakan dan kandungan gizi yang mirip dengan daging hewani (Joshi, 2015). Pada 

produk daging analog komersial dibuat dari campuran tepung gluten dan isolat kedelai.  

 

Gluten adalah senyawa protein yang berasal dari terigu berprotein tinggi. Gluten 

mempunyai sifat elastisitas dalam proses pengolahan yang akan menghasilkan karakter 

kenyal pada produk akhirnya. Karakter kenyal ini yang menyerupai karakter yang 

dimiliki pada pangan protein hewani (Novita, 2014). Sedangkan kedelai merupakan jenis 

kacang-kacangan yang mengandung protein paling tinggi sehingga kedelai dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan daging analog. Selain kacang kedelai terdapat jenis kacang 

yang mempunyai protein yang cukup tinggi dengan kandungan lemak yang rendah yaitu 

kacang tunggak atau kacang tolo. 

 

Kacang tolo merupakan kacang yang mengandung protein dan lemak lebih rendah 

daripada kacang kedelai. Kacang tolo mengandung protein sebesar 22,9 g dan lemak 

sebesar 1,4 g per 100 g bahan. Selain itu kacang tolo mengandung fosfor dan zat besi 

terbesar ke-2 dari jenis-jenis kacang yang ada, sehingga kacang tolo dapat dijadikan 
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sebagai sumber protein nabati yang dapat diolah menjadi daging analog selain kacang 

kedelai (Indriati & Gardjito, 2014). 

 

Selain gaya hidup vegetarian yang sedang berkembang, masyarakat Indonesia juga 

memiliki gaya hidup yang cenderung lebih memilih makanan yang dapat diolah dengan 

praktis dan higienis. Salah satu makanan praktis itu adalah nugget. Nugget adalah produk 

olahan yang berasal dari potongan daging yang memiliki ukuran yang relatif kecil dan 

memiliki bentuk yang tidak beraturan dan kemudian dilekatkan kembali menjadi lebih 

besar dan menjadi suatu produk olahan (Diniyah, et al., 2015). Pada umumnya nugget 

terbuat dari daging ayam, tetapi daging analog yang terbuat dari tepung gluten dan tepung 

kacang tolo memiliki kenampakan seperti daging diharapkan dapat menggantikan daging 

ayam sebagai bahan utama dalam pembuatan nugget. 

 

Nugget juga dapat dibuat dari bahan baku nabati, salah satu bahan baku pembuatan nugget 

nabati adalah jamur dan yang umum digunakan adalah jamur tiram. Di Indonesia terdapat 

beberapa jenis jamur yang dapat dikonsumsi, salah satunya jamur kancing. Jamur kancing 

sangat mudah ditemui di pasar-pasar tradisional tetapi umumnya jamur kancing hanya 

diolah menjadi sup dan ditumis saja. Jamur kancing memiliki tekstur yang lembut dan 

akan menjadi kenyal ketika dimasak, sehingga penambahan jamur kancing pada 

pembuatan nugget ini diharapkan memberikan tekstur nugget yang kenyal dan cheewy 

sehingga mirip dengan nugget yang berasal dari bahan hewani. Jamur kancing juga 

memiliki aroma khas yaitu aroma sedikit manis dan menyerupai daging (Achmad, et al., 

2011). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kumar (2012), semakin tinggi penambahan 

tepung gluten pada nugget daging tiruan akan menurunkan kadar lemak dan mempunyai 

hasil sensori yang terbaik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Juliana 

(2009) dan Simamora (2016) bahwa penggunaan tepung gluten sebanyak 50% 

menghasilkan produk dengan kekokohan yang paling baik. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan Ryandoko (2017), semakin tinggi penambahan kacang tolo pada produk 

brownies akan meningkatkan kandungan zat besi pada produk.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kacang Tunggak atau Kacang Tolo 

 

Gambar 1 Biji Kacang Tolo 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Kacang tunggak atau kacang tolo adalah kelompok kacang-kacangan yang memiiki biji 

berbentuk agak lonjong, berwarna hijau ketika muda, dan akan berwarna merag 

kehitaman ketika tua (Rosida, 2013). Kacang tolo termasuk dalam famili Leguminoceae. 

Klasifikasi kacang tolo adalah sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledoneae 

 Ordo  : Rosales 

 Famili  : Leguminoceae 

 Subfamili : Papilionidae 

 Genus  : Vigna 

 Spesies : Vigna unguiculata 

(Fachruddin, 2000). 

 

Kacang tolo memiliki keunggulan yang untuk menjadi bahan pangan yang dapat 

dikonsumsi oleh vegetarian yaitu kandungan protein yang tinggi dengan kandungan 

lemak yang rendah. Kandungan protein dalam kacang tolo sebesar 22,90 g dalam 100 g 

bahan. Kandungan protein yang tinggi ini dapat digunakan oleh vegetarian untuk 

menggantikan kebutuhan protein dalam tubuh yang umumnya didapat dari bahan-bahan 

hewani. Kacang tolo juga memiliki kandungan lemak yang rendah yaitu 1,10 g per 100 g 

bahan. Kandungan lemak yang rendah ini merupakan keunggulan kacang tolo karena 

vegetarian membutuhkan bahan pangan yang memiliki jumlah protein yang tinggi namun 
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memiliki kandungan lemak yang rendah. Kandungan gizi kacang tolo dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kandungan Gizi Kacang Tolo Per 100 Gram Bahan 

 

Keterangan : 

*Serat merupakan bagian dari karbohidrat 

Sumber : Poedjiadi, 2006 

 

1.2.2. Tepung Gluten 

Gluten merupakan senyawa yang terdapat dalam tepung terigu yang memiliki sifat kenyal 

dan elastis. Menurut Sukarini (2008), gluten memiliki tekstur yang mirip dengan daging, 

sehingga banyak digunakan oleh para vegetarian sebagai sumber bahan pangan alternatif 

pengganti daging. Gluten juga tergolong ke dalam makanan sehat karena gluten 

mengandung lemak dan garam yang rendah tetapi memiliki kandungan protein yang 

tinggi. Kandungan gizi gluten tiap 100 g bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Gluten merupakan protein utama dalam tepung terigu yang terdiri dari gliadin (20-25%) 

yang akan memeberikan sifat kaku dan glutenin (35-40%) yang akan memberikan sifat 

lengket. Gluten mempunyai sifat hidrofilik sehingga gluten memegang peranan penting 

dalam pembentukan struktur yang dapat meningkatkan nilai baking expansion. Gluten 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya kembang suatu produk makanan karena 

ketika gluten bercampur dengan air akan merenggangkan ikatan antar molekul sehingga 

air akan masuk ke dalam granula pati dan ketika proses pemasakan gluten akan mengikat 

molekul air dengan ikatan hidrogen (Dias, et al., 2011). 

Komposisi Kandungan Gizi 

Kalori (Kal) 342,00 

Air (g) 11,00 

Protein (g) 22,90 

Lemak (g) 1,10 

Karbohidrat (g)* 61,60 

Serat (g) 3,70 

Abu (g) 3,70 

Kalsium (mg) 77,00 

Fosfor (mg) 449,00 

Besi (mg) 6,50 

Vitamin A (SI) 30,00 

Vitamin B1 (mg) 0,92 

Vitamin C (mg) 2,00 
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Tabel 2 Kandungan Gizi Gluten tiap 100 gram Bahan 

Kandungan Gizi (100 gram) Jumlah 

Air (g) 8,20 

Energi (kcal) 370,00 

Protein (g) 75,16 

Glutenin 20-25 

Gliadin 35-40 

Lemak Total (g) 1,85 

Karbohidrat (g) 13,79 

Serat Pangan Total (g) 0,60 

Kalsium (mg) 142,00 

Besi (mg) 5,20 

Magnesium (mg) 25,00 

Fosfor (mg) 260,00 

Kalium (mg) 100,00 

Sodium (mg) 29,00 

Seng(mg) 0,85 

Sumber : USDA, (2018) 

 

1.2.3. Daging Tiruan (Meat Analog) 

Daging tiruan atau meat analog adalah produk tiruan daging yang dibuat dari bahan bukan 

daging yang dapat dijadikan alternatif sebagai produk makanan siap dikonsumsi dan 

dapat memenuhi kebutuhan protein konsumen (Yusniardi, 2010). Daging tiruan yang 

dibuat dari bahan bukan daging harus memiliki sifat dan kandungan gizi yang menyerupai 

dengan daging asli.  

 

Daging tiruan banyak dibuat dari campuran gluten dan kacang-kacangan dan serealia 

dengan jumlah protein yang cukup tinggi. Kacang-kacangan dan serealia banyak 

digunakan karena salah satu komponen terpenting pada pembuatan daging tiruan adalah 

protein. Protein akan digunakan sebagai bahan yang akan membentuk tekstur daging 

tiruan mirip dengan daging asli. Pada proses pembuatan daging tiruan terdapat proses 

pemasakan yang mengakibatkan bahan berprotein tinggi akan mengalami pemasakan 

sehingga bersifat plastis karena adanya kombinasi pemanasan, tekanan tinggi, dan 

gesekan mekanis. Temperatur yang tinggi akan menimbulkan pembentukan gel yang 

akan diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air, denaturasi 

protein, serta proses restrukturisasi komponen adonan.  
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1.2.4. Jamur Kancing 

 

Gambar 2 Jamur Kancing 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Jamur kancing sering disebut dengan jamur kompos yang merupakan jamur pangan yang 

berbentuk hampir bulat seperti kancing dan berwarna putih bersih hingga cokelat muda. 

Bagian tubuh buah jamur kancing terdiri dari tudung, batang, dan akar. Jamur kancing 

sendiri memiliki ciri khas yaitu memiliki cincin pada batangnya sehingga 

membedakannya dengan jamur pangan lainnya (Achmad, et al., 2011). 

 

Jamur kancing dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Achmad, et al., 2011). : 

Kingdom  : Myceteae 

Divisi   : Basidiomycota 

Kelas   : Basidiomycetes 

Sub Kelas  : Homobasidiomycetidae 

Ordo   : Agaricales 

Famili   : Agaricaceae 

Genus   : Agaricus 

Spesies  : Agaricus bisporus 

 

Jamur kancing memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Pada jamur kancing segar 

bebas akan lemak dan sodium, tetapi kaya akan vitamin dan mineral dan mengandung 

serat lignoselulosa. Kandungan gizi jamur kancing secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 3. Jamur kancing sering diolah menjadi makanan berupa tumis, sup, salad, dan 

topping pizza. Jamur kancing banyak dijual dalam bentuk segar dan dalam bentuk kaleng. 

Jamur kancing memiliki tekstur yang kenyal ketika sudah direbus, dan memiliki aroma 
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yang khas yaitu aroma manis yang menyerupai daging (Achmad, et al., 2011). Jamur 

kancing memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan yaitu mengurangi risiko 

penyumbatan darah koroner pada penderita hipertensi dan jantung akibat dari kolestrol. 

Jamur kancing juga mengandung serat lignoselulosa yang baik untuk pencernaan. 

 

Tabel 3 Kandungan Nutrisi Jamur Kancing Segar per 100 gram Bahan 

Kandungan Gizi Bentuk Segar 

Air (g) 92,45 

Protein (g) 3,09 

Lemak (g) 0,34 

Karbohidrat (g) 3,26 

Serat (g)* 1,00 

Kalori (kcal) 22,00 

Fe (mg) 0,50 

Kalsium (mg) 3,00 

Magnesium (mg) 9,00 

Fosfor (mg) 86,00 

Potasium (mg) 318,00 

Sodium (mg) 5,00 

Seng (mg) 0,52 
Keterangan : 

*Serat merupakan bagian dari karbohidrat 

Sumber : USDA, (2018)  

 

1.2.5. Nugget 

Nugget adalah produk daging restrukturisasi dengan adonan dan pelapis untuk 

mempertahankan kualitas. Restructured meat merupakan teknik pengolahan daging 

dengan memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil dan tidak beraturan kemudian 

dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar menjadi suatu produk olahan 

(Suseno, 2007). Nugget merupakan salah satu produk olahan pangan setengah jadi yang 

terbuat dari daging sapi, ayam atau ikan yang digiling dengan campuran bumbu, dibuat 

adonan, dicetak, dan diberi pelapis (bettered dan breaded).  

 

Pengolahan nugget diawali dengan penggilingan daging, lalu pemberian bumbu, 

pencampuran bumbu dan daging, pematangan serta pembekuan. Pembuatan chicken 

nugget dilakukan melalui pencampuran daging giling dengan bahan pelapis dan atau 

tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diizinkan (BSN, 2002). Penambahan 

bahan pengisi (filler) dan bahan pengikat (binder) berguna dalam meningkatkan stabilitas 
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emulsi, meningkatkan flavor, meningkatkan daya ikat bumbu, biaya formulasi berkurang 

dan mengurangi pengerutan pada saat pemanasan (Soeparno, 1998). 

 

Tabel 4 Syarat Mutu Nugget 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   

 1.1.Aroma - Normal sesuai label 

 1.2.Rasa - Normal sesuai label 

 1.3.Tekstur - Normal  

2. Benda Asing - Tidak boleh 

3. Air % b/b Maks 50 

4. Protein % b/b Min 12 

5. Lemak % b/b Maks 20 

6. Karbohidrat % b/b Maks 25 

7. Kalsium (Ca) mg/100g Maks 30 

8. Bahan tambahan makanan   

 8.1. Pengawet - Sesuai dengan SNI 01-

022201995  8.2. Pewarna - 

9. Cemaran logam berat   

 9.1. Timbal (Pb) mg/kg Maks 20 

 9.2. Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20 

 9.3. Seng (Zn) mg/kg Maks 40 

 9.4. Timah (Sn) mg/kg Maks 40 

 9.5. Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 

10. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 1,0 

11. Cemaran Mikroba   

 
11.1. Angka Lempeng 

Total 

Koloni/g Maks 5x105 

 11.2. Coliform APM/g Maks 10 

 11.3. E. Coli APM/g <3 

 11.4. Salmonella /25g Negatif 

 
11.5. Staphylococcus 

aureus 

Kolom/g Maks 1x102 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2014) 

 

1.2.6. Zat Besi 

Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah 

(hemoglobin). Selain itu, zat besi juga berperan sebagai komponen untuk membentuk 

mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat di 

tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim. Zat besi juga berperan 

dalam sistem pertahanan tubuh (Sudargo, 2018).  
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Kebutuhan zat besi pada orang normal berkisar antara 3-5 g dengan proporsi jumlah 

hemoglobin sebesar 1,5-3 g dan sisanya terdapat dalam jaringan dan plasma. Bentuk zat 

besi yang terionisasi (tidak berikatan) akan bersifat toksik bagi tubuh. Olah karena itu, 

zat besi akan berikatan dengan heme dalam bentuk hemoprotein (myoglobin, he,oglobin 

dan sitokrom) atau dengan protein (non-heme iron) seperti hemosiderin, feritin, dan 

transferin. Zat besi akan diekskresikan melalui keringat, hasil pernafasan, feses, dan urin. 

Total zat besi yang hilang dari tubuh berkisar 0,7-1,0 mg per hari (Gleason, 2007).  

 

Defisiensi besi akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin darah, pada umumnya 

menyebabkan pucat, rasa lemah, letih pusing, kurang nafsu makan, menurunnya 

kebugaran kekebalan dan gangguan penyembuhan luka, serta kemampuan mengatur suhu 

tubuh menurun. Kelebihan zat besi gejalanya adalah rasa enek, muntah, diare, denyut 

jantung meningkat, sakit kepala, mengigau, dan pingsan (Annur, 2015). 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

kacang tolo pada formulasi daging analog, mengetahui pengaruh penambahan daging 

analog pada produk nugget jamur kancing, mengetahui penerimaan konsumen terhadap 

nugget jamur kancing, dan menentukan formulasi terbaik pada nugget jamur kancing. 


