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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan nugget dari campuran daging analog dan jamur 

kancing. Daging analog yang digunakan sebagai campuran pada pembuatan nugget 

terbuat dari campuran tepung gluten dan tepung kacang tolo. Nugget merupakan makanan 

yang dibuat dengan metode restructured meat yaitu teknik pengolahan daging dengan 

memanfaatkan potongan daging yang relatif kecil dan tidak beraturan yang kemudian 

dilekatkan kembali menjadi produk olahan dengan ukuran yang lebih besar (Diniyah et 

al., 2015). Pemilihan daging analog yang terbuat dari campuran tepung gluten dan tepung 

kacang tolo didasari pada subtitusi bahan utama pembuatan nugget yang umumnya adalah 

bahan hewani menjadi bahan nabati yang memiliki tekstur dan kandungan gizi seperti 

daging dari bahan hewani. Kacang tolo dipilih berdasarkan kandungan protein dan zat 

besinya yang cukup tinggi, sedangkan jamur kancing dipilih karena memiliki jumlah serat 

yang cukup tinggi dan kandungan lemak yang cukup rendah. 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget jamur kancing berbasis daging 

analog ini terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utamanya adalah jamur 

kancing dan daging analog yang terbuat dari campuran tepung gluten dan tepung kacang 

tolo. Bahan pendukung yang digunakan adalah bawang putih, lada, garam, gula, telur, 

dan tepung panir. Kedua bahan tersebut diolah dengan cara dibuat dalam bentuk adonan 

dan dicetak dalam loyang kemudian dikukus dan digoreng. 

 

Nugget jamur kancing berbasis daging analog kacang tolo diolah menjadi 6 formulasi 

dengan konsentrasi tepung kacang tolo : tepung gluten yang berbeda pada pembuatan 

daging analog yang kemudian diaplikasikan pada pengolahan produk nugget dengan 

perbandingan daging analog jamur kancing yang berbeda. Pada daging analog terdapat 3 

formulasi dengan perbandingan tepung gluten dan tepung kacang tolo yang berbeda yaitu 

F1 (tepung gluten : tepung kacang tolo = 50 : 50), F2 (tepung gluten : tepung kacang tolo 

= 60 : 40) , dan F3 (tepung gluten : tepung kacang tolo = 70 : 30). Ketiga formulasi daging 

analog tersebut kemudian diaplikasikan pada produk nugget jamur kancing dengan 2 

formulasi perbandingan daging analog dan jamur kancing yang berbeda yaitu J1 (daging 

analog : jamur kancing = 40 : 60) dan J2 (daging analog : jamur kancing = 60 : 40). Oleh 
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sebab itu, pada penelitian ini diperoleh 6 formulasi yaitu F1J1, F2J1, F3J1, F2J2, F2J2, 

F3J2, dan 1 kontrol yang terbuat dari daging analog komersial merk “RODEO”. 

 

Nugget jamur kancing berbasis daging analog kacang tolo tersebut kemudian dilakukan 

analisis sensori untuk memperoleh 3 formulasi dengan tingkat penerimaan tertinggi. 

Analisis sensori dilakukan terhadap 30 orang panelis tidak terlatih yang memberikan 

penilaian terhadap beberapa parameter yaitu tekstur, aroma, rasa, dan overall. Para 

panelis akan mendapatkan sebanyak 7 sampel yang terdiri dari 6 formulasi nugget jamur 

kancing dan kontrol. Setelah dilakukan analisis sensori akan diperoleh 3 formulasi dengan 

tingkat penerimaan tertinggi yang kemudian dilakukan analisis fisikokimia yang meliputi 

analisis tekstur, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar 

serat kasar, kadar zat besi, dan kadar total kalori. 

 

4.1.Penerimaan Panelis Terhadap Nugget Jamur Kancing Berbasis Daging Analog 

Pada analisa sensori dilakukan dengan metode rating hedonik untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap formulasi nugget jamur kancing FIJ1, F2J1. F3J1, F1J2, F2J2, 

F3J2, dan kontrol. Analisis sensori nugget jamur kancing berbasis daging analog kacang 

tolo dilakukan dengan menggunakan organ indera manusia yang disebut sifat sensorik. 

Penilaian yang diberikan pada analisis sensori ini didasarkan pada rangsangan sensorik 

pada organ indera sehingga mengasilkan nilai mutu yang subyektif (Rihastuti & 

Soeparno, 2014).  

 

Aroma suatu produk pangan dapat digunakan sebagai indikator kelezatan suatu makanan 

dan akan mempengaruhi daya tarik panelis untuk mencoba produk pangan tersebut. 

Aroma produk pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis bahan pangan, tingkat 

kematangan, proses pengolahan, dan penyimpanan. Selain faktor tersebut, aroma juga 

dapat terbentuk akibat reaksi kimia yang terbentuk antara komponen-komponen yang ada 

dalam bahan pangan (Saragih, 2015). 

 

Berdasarkan pada Tabel 10, aroma nugget jamur kancing berbasis daging analog tidak 

terdapat perbedaan nyata antara keenam sampel dan kontrol. Rata-rata penilaian aroma 

yang diberikan panelis terhadap sampel memiliki selisih nilai yang tidak terlalu banyak 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa panelis menyukai aroma dari nugget jamur kancing 

berbasis daging analog. Nugget jamur kancing memiliki aroma khas yang berasal dari 

reaksi Mailard yang terbentuk pada proses penggorengan. Tepung panir yang merupakan 

bahan pelapis pada nugget memberikan aroma yang khas dan bahan tambahan yang 

ditambahkan pada nugget yaitu bawang putih dan merica memberikan aroma yang 

disukai oleh panelis.  

 

Selain aroma produk makanan, bahan pangan juga dapat mempengaruhi tekstur suatu 

produk makanan. Berdasarkan pada Tabel 10 didapatkan hasil bahwa pada produk nugget 

jamur kancing berbasis daging analog terdapat perbedaan yang nyata antara nugget 

dengan penambahan jamur kancing yang berbeda. Nugget jamur kancing dengan 

penambahan jamur kancing sebanyak 40% merupakan formulasi nugget dengan tekstur 

yang disukai oleh panelis. Hal ini dikarenakan jamur kancing memiliki kandungan air 

yang tinggi yaitu sebanyak 90% (Valverde, 2015). Kandungan air yang tinggi 

menyebabkan tekstur nugget menjadi lebih lembek sehingga kurang disukai oleh panelis.  

 

Selain komposisi bahan pangan, tekstur nugget juga dapat dipengaruhi pada saat proses 

penggorengan. Proses penggorengan nugget dilakukan dengan minyak yang panas dan 

nugget yang digoreng tercelup kedalam minyak. Suhu minyak yang tinggi pada proses 

penggorengan menyebabkan terjadinya proses evaporasi air yang berpindah dari bahan 

pangan menuju sekeliling minyak. Bersamaan dengan proses tersebut terjadi 1penyerapan 

minyak oleh bahan pangan untuk menggantikan air yang hilang (Nisa, 2013). Pada 

penelitian ini waktu yang digunakan pada proses penggorengan antara sampel adalah 

sama yaitu sekitar 5 menit. Akibat waktu penggorengan yang sama dengan kandungan 

air yang berbeda menyababkan proses evaporasi yang terjadi antara minyak dengan air 

juga berbeda. Nugget dengan konsentrasi jamur kancing 60% memiliki kadar air yang 

lebih tinggi sehingga proses evaporasi yang terjadi juga semakin sedikit sehingga air yang 

berpindah dari bahan menuju minyak juga semakin sedikit sehingga kandungan air dalam 

nugget masih dalam jumlah yang cukup banyak sehingga tekstur yang dihasilkan masih 

terlalu lembek dan kurang disukai oleh panelis. 
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Daya terima panelis sangat dipengaruhi oleh parameter rasa. Rasa pada suatu produk 

makanan dapat dipengaruhi oleh komponen yang ada di dalam bahan dan proses yang 

dialaminya. Rasa menjadi keputusan akhir panelis untuk menerima atau menolak suatu 

makanan, jika rasa produk tidak disukai oleh panelis meskipun parameter lain memiliki 

nilai yang lebih baik maka produk tersebut akan ditolak (Saragih, 2015). Berdasarkan 

pada Tabel 10, rasa dari nugget jamur kancing memiliki perbedaan yang nyata. Nugget 

jamur kancing yang disukai panelis adalah nugget dengan penambahan jamur kancing 

sebanyak 40%. Kadar air yang ada di dalam jamur kancing akan mempengaruhi rasa pada 

nugget. Semakin banyak jamur kancing yang ditambahkan akan menyebabkan kadar air 

nugget semakin tinggi. Kadar air yang tinggi akan membawa rasa khas dari bahan baku 

dan bumbu tambahan akan berkurang karena proses penggorengan. Proses penggorengan 

akan menyebabkan evaporasi sehingga air yang terkandung dalam nugget akan berpindah 

ke sekeliling minyak, dan rasa khas dari bahan-bahan tersebut akan terbawa keluar yang 

menyebabkan rasa nugget kurang kuat. 

 

Pada analisis sensori nugget jamur kancing berbasis daging analog secara keseluruhan 

didapatkan hasil bahwa nugget yang paling disukai panelis adalah nugget dengan 

formulasi penambahan jamur kancing sebanyak 40%. Hal ini dikarenakan para panelis 

akan memilih produk makanan yang disukai berdasarkan rasa produk, sehingga rasa akan 

sangat berhubungan dengan daya terima panelis (Saragih, 2015). Berdasarkan Tabel 10 

daya terima akhir dari produk nugget jamur kancing berbasis daging analog kacang tolo 

adalah nugget dengan formulasi penambahan jamur kancing sebanyak 40%. Tiga 

formulasi nugget jamur kancing berbasis kacang tolo yang disukai oleh panelis adalah 

formulasi F1J2, F2J2, dan F3J2 yang kemudian akan dilanjutkan dengan uji fisikokimia.  

 

4.2.Analisa Tekstur Nugget Jamur Kancing Berbasis Daging Analog Kacang Tolo 

Pada analisa tekstur nugget jamur kancing berbasis kacang tolo, data yang didapatkan 

adalah data pengukuran hardness dan chewiness. Pada umumnya hardness digunakan 

untuk mendeskripsikan ketidakhalusan suatu bahan pangan. Nilai hardness yang 

didapatkan adalah jumlah gaya yang dibutuhkan untuk menekan nugget hingga mencapai 

50%. Nilai hardness nugget jamur kancing berbasis daging analog kacang tolo paling 

tinggi dimiliki sampel F1J2 yaitu 2735,70 gf dan tekstur paling rendah dimiliki sampel 
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F3J2 yaitu 2640,10 gf. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak gluten yang 

ditambahkan pada daging analog menyebabkan tesktur daging analog menjadi semakin 

lunak. Tekstur daging analog akan mempengaruhi tekstur dari nugget jamur kancing 

karena penambahan daging analog antara formulasi nugget berjumlah sama.  

 

Tekstur pada daging analog dan nugget jamur kancing dipengaruhi oleh kandungan 

protein dan karbohidrat pada sampel. Semakin tinggi kandungan protein dalam sampel 

maka tekstur produk akan semakin lunak dan elastis. Hal ini disebabkan karena tepung 

gluten merupakan protein utama dalam tepung terigu yang terdiri dari gliadin dan glutenin 

yang bersifat tidak larut dalam air. Ketika gluten bercampur dengan air, maka gluten akan 

membentuk adonan yang memiki sifat lengket, kenyal, dan elastis. Sifat inilah yang 

mempunyai kemiripan dengan daging (Xu, 2001). 

 

Tekstur daging analog yang keras karena tambahan tepung gluten yang sedikit akan 

mempengaruhi hasil tekstur nugget. Formulasi antara F1J2, F2J2, dan F3J2 hanya 

memiliki perbedaan pada konsentrasi daging analog yang ditambahkan sedangkan jumlah 

takaran formulasi antara semua sampel adalah sama. Daging analog yang ditambahkan 

akan dihancurkan terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil. Tekstur daging analog 

dengan tambahan tepung gluten yang tinggi akan memiliki kenampakan tekstur yang 

menyerupai serat-serat daging. Serat-serat daging ini tidak semuanya hancur menjadi 

lembut tetapi hanya akan menjadi potongan yang lebih kecil. Semakin tinggi kandungan 

gluten yang ditambahkan maka serat-serat seperti daging akan semakin terlihat dan pada 

proses penghancuran hanya dilakukan sebentar saja karena penghancuran daging analog 

hanya untuk memperkecil ukuran partikel. 

 

Pada daging analog dengan penambahan tepung gluten yang sedikit, tekstur serat 

menyerupai daging akan tampak hanya sedikit, sehingga pada waktu proses 

penghancuran daging analog dengan konsentrasi gluten yang sedikit akan hancur menjadi 

produk yg lebih halus karena ikatan-ikatan serat hanya sedikit saja. Daging analog yang 

telah dihancurkan akan dicampur dengan bahan-bahan pendukung lain. Salah satu bahan 

pendukung yang mempengaruhi tekstur nugget adalah tepung maizena. Tepung maizena 

akan mengikat air yang ada dalam campuran bahan. Kadar air daging analog akan 
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mempengaruhi tekstur nugget juga, semakin banyak kandungan air dalam daging analog 

maka tekstur nugget akan menjadi semakin lunak atau empuk. 

 

4.3.Analisis Kimia Nugget Jamur Kancing Berbasis Daging Analog Kacang Tolo 

4.3.1. Kadar Air  

Kadar air pada sampel F1J2 lebih tinggi daripada sampel F2J2 dan F3J2 yaitu 49,35%. 

Kadar air nugget pada penelitian ini sudah sesuai dengan syarat mutu nugget dari Badan 

Standarisasi Nasional Tahun 2014 yaitu kandungan air dalam nugget maksimal 50% dari 

total produk. Kadar air pada penelitian ini tidak mengalami perbedaan yang nyata. Hal 

ini dikarenakan formulasi bahan pada pembuatan nugget pada ketiga sampel tidak ada 

perbedaan. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah konsentrasi tepung 

kacang tolo dan tepung gluten pada pembuatan daging analog yang digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan nugget. Perbedaan konsentrasi inilah yang membuat perbedaan 

kadar air pada daging analog sehingga mempengaruhi hasil kadar air produk nugget jamur 

kancing. 

 

Pada nugget kontrol memiliki kadar air yang tidak memasuki syarat mutu nugget dari 

Badan Standarisasi Nasional Tahun 2014 yaitu sebesar 54,85%. Hal ini dikarenakan 

daging analog komersial yang digunakan untuk pembuatan nugget berbentuk kering. 

Daging analog tersebut kemudian direndam dengan air untuk membentuk tekstur dari 

daging analog sehingga mirip dengan daging hewani. Proses perendaman ini membuat 

air akan terserap ke dalam daging yang akan menyebabkan kandungan air dalam daging 

analog semakin tinggi. Tingginya kadar air dalam daging analog akan mempengaruhi 

kadar air nugget jamur kancing. 

 

Kadar air pada nugget jamur kancing tertinggi terdapat pada formulasi daging analog 

dengan penambahan kacang tolo tertinggi yaitu 50:50 (F1). Kadar air daging analog 

dengan formulasi 50:50 (F1) memiliki kadar air tertinggi diantara 3 formulasi yang ada 

yaitu 47,08%. Kadar air daging analog yang didapat ini lebih rendah daripada penelitian 

Wardani & Widjanarko (2013) yaitu 69-73%, penelitian Tristantini (2016) yaitu 56-60%, 

dan penelitian Kumar, dkk (2012) yaitu 49-50%. Hal ini dikarenakan pada penelitian 

sebelumnya gluten yang digunakan merupakan gluten basah sehingga kadar air yang 
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didapatkan cukup tinggi, sedangkan pada penelitian ini gluten yang digunakan dalam 

bentuk tepung sehingga kadar air produk semakin rendah. Kandungan protein pada 

tepung gluten yang cukup tinggi juga mempengaruhi daya ikat air yang disebut air tipe 1. 

Pada air tipe 1 memiliki sifat yang tidak dapat membeku pada proses pembekuan, tetapi 

air ini bisa hilang dengan metode pengeringan. Maka dari itu semakin banyak jumlah 

tepung gluten semakin rendah pula kadar air yang dihasilkan. 

 

Selain tepung gluten, penambahan tepung kacang tolo juga mempengaruhi kadar air pada 

produk nugget. Kandungan serat pangan yang tinggi dalam tepung kacang tolo akan 

mengikat air secara fisik dan terikat dalam jaringan matriks seperti membrane, kapiler, 

serat, dan lain-lain. Tipe air yang diikat oleh tepung kacang tolo adalah air tipe III. 

Penyerapan air tipe ini juga dipengaruhi oleh luas permukaan bahan, semakin besar luas 

permukaan bahan maka daya serap air akan semakin besar. Sehingga semakin banyak 

jumlah tepung kacang tolo yang ditambahkan maka kadar air dalam bahan pangan akan 

semakin besar.  

 

4.3.2. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan zat organik dari sisa pembakaran suatu bahan organik yang 

berhubungan dengan mineral dalam suatu bahan. Kadar abu akan menyatakan persentase 

kandungan mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan terkait dengan cemaran 

logam tertentu. Pada umumnya abu terdiri dari natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), 

dan silikat (Si) (Wijayanti, 2007). 

 

Kadar abu pada sampel F1J2 berbeda nyata dengan kontrol, sampel F2J2 dan F3J2. Pada 

sampel F1J2 memiliki nilai kadar abu tertinggi yaitu 8.68%. Hal ini dikarenakan 

komponen mineral yang terkandung dalam kacang tolo yang cukup banyak yaitu 3,70 

gram per 100 gram bahan (Poedjiadi, 2006). Proses pengolahan kacang tolo menjadi 

tepung juga menyebabkan mineral-mineral pada kacang tolo menjadi lebih tinggi karena 

proses penepungan menyebabkan kadar air dalam bahan berkurang sehingga yang 

tertinggal adalah komponen-komponen lain salah satunya adalah mineral. Semakin 

banyak jumlah tepung kacang tolo yang ditambahkan semakin tinggi pula kandungan 

mineral yang dihasilkan. 
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4.3.3. Kadar Lemak 

Lemak adalah golongan senyawa organic kedua yang menjadi sumber makanan yang 

mengandung unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Lemak termasuk dalam 

senyawa turunan ester dari gliserol dan asam lemak. Lemak dalam tubuh berfungsi 

sebagai sumber energi karena digunakan sebagai tempat penyimpanan zat-zat cadangan. 

Apabila konsumsi lemak melebihi kebutuhan, maka kelebihan tersebut akan disimpan 

dalam jaringan-jaringan lemak tertentu dalam bentuk lemak (Wahab, et al., 2016). 

 

Kadar lemak pada sampel F1J2 memiliki nilai yang paling tinggi daripada sampel F2J2 

dan F3J2 yaitu 5,42%. Kadar lemak produk nugget pada penelitian ini sudah memasuki 

kriteria syarat mutu nugget dari Badan Standarisasi Nasional Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa kandungan lemak pada nugget maksimal 20% dari total produk. 

Kadar lemak pada penelitian ini cukup rendah karena bahan yang digunakan merupakan 

bahan nabati yang rendah lemak. Kandungan lemak dalam kacang tolo adalah 1,40 gram 

per 100 gram bahan (Poedjiadi, 2006) dan kandungan lemak pada jamur kancing adalah 

0,34 gram per 100 gram bahan (Valverde, 2015). Maka dari itu semakin tinggi kandungan 

kacang tolo maka kadar lemak dalam produk akan semakin tinggi. 

 

4.3.4. Kadar Protein 

Kadar protein pada sampel F3J2 berbeda nyata dengan sampel F1J2 dan F2J2. 

Kandungan protein pada sampel F3J2 lebih tinggi dibandingkan dengan sampel F1J2 dan 

F2J2 yaitu 22,63%. Kandungan protein pada penelitian ini sudah memasuki kriteria syarat 

mutu nugget dari Badan Standarisasi Nasional Tahun 2014 yang menyatakan bahwa 

kandungan protein nugget  minimal 12% dari total produk. Sampel F3J2 adalah sampel 

dengan penambahan tepung gluten : tepung kacang tolo 70 : 30. Kandungan protein pada 

tepung kacang tolo dan tepung gluten yang cukup tinggi, sehingga formulasi penambahan 

2 komponen tersebut sangat mempengaruhi jumlah protein dalam produk. 

 

Kacang tolo memiliki kandungan protein sebesar 22,90 gram per 100 gram bahan 

(Poedjiadi, 2006), sedangkan kandungan protein pada tepung gluten sebesar 45 gram per 

100 gram bahan (Dahlia, 2014). Uji protein pada bahan baku yang dilakukan pada 
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penelitian ini mendapakan hasil yaitu kadar protein sebesar 71,10% pada tepung gluten 

dan 28,34% pada tepung kacang tolo. Pada penelitian ini, kadar protein yang dihasilkan 

lebih tinggi daripada penelitian sebelumnya, hal ini dikarenakan gluten yang digunakan 

pada penelitian ini sudah dalam bentuk tepung sehingga kadar protein yang dihasilkan 

juga semakin tinggi. Maka dari itu semakin tinggi penambahan tepung gluten pada 

pembuatan daging analog maka kadar protein nugget juga semakin tinggi. 

 

4.3.5. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh dimana karbohidrat menghasilkan 4 

kalori setiap gramnya. Karbohidrat terdiri dari tiga unsur yaitu karbon (C), hidrogen (H), 

dan Oksigen (O). Kadar karbohidrat dipengaruhi oleh beberapa unsur gizi yaitu air, abu, 

protein, dan lemak. Semakin tingi kadar air, abu, protein, dan lemak maka kadar 

karbohidrat dalam sampel akan semakin rendah (Hayati & Sugito 2006). 

 

Kadar karbohidrat pada kontrol memiliki perbedaan yang nyata dengan ketiga sampel. 

Kadar karbohidrat kontrol memiliki nilai paling rendah dari ketiga sampel. Kadar 

karbohidrat dipengaruhi oleh komponen yang terkandung dalam bahan pangan antara lain 

air, abu, lemak, dan protein. Nugget kontrol memiliki kadar air dan kadar protein paling 

tinggi sehingga kadar air dan kadar protein akan mempengaruhi kadar karbohidrat. 

Kontrol memiliki kadar air yang tinggi dikarenakan daging analog yang digunakan 

berupa daging kering yang akan direndam dengan air agar terbentuk tekstur yang mirip 

dengan daging hewani. Perendaman daging dengan air tersebut akan menyebabkan kadar 

air dalam sampel semakin tinggi dan mempengaruhi kadar karbohidrat. Selain itu, daging 

analog komersial yang digunakan terbuat dari isolat protein kedelai, sehingga kandungan 

protein semakin tinggi.  

 

Dari ketiga sampel nugget, nugget F3J2 memiliki kadar karbohidrat paling tinggi. Kadar 

karbohidrat pada penelitian ini dipengaruhi oleh karbohidrat pada tepung gluten. Tepung 

gluten terbuat dari tepung terigu yang telah dihilangkan patinya sehingga yang tersisa 

hanya glutennya saja dengan kandungan protein yang tinggi. Semakin tinggi jumlah 

tepung gluten yang ditambahkan akan menghasilkan kadar karbohidrat yang semakin 

tinggi. 



39 

  

 

4.3.6. Kadar Serat Kasar 

Serat adalah salah satu golongan jenis zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Serat 

terdiri dari 2 macam yaitu serat kasar (crude fiber) dan serat pangan (dietary fiber). Serat 

kasar merupakan bahan pangan yang tidak dapat terhidrolisis oleh bahan-bahan kimia 

yang digunakan untuk menganalisa serat kasar seperti asam sulfat (H2SO4) dan natrium 

hidroksida (NaOH). Sedangkan serat pangan merupakan serat yang tidak dapat dicerna 

oleh enzim pencernaan namun bersifat positif bagi metabolism dan gizi (Nurhidayati, 

2006). 

 

Kandungan serat kasar pada sampel F1J2 lebih tinggi dibandingkan dengan sampel F2J2 

dan F3J2 yaitu 7,15%. Serat kasar pada produk nugget dipengaruhi oleh serat kasar yang 

terkandung dalam tepung kacang tolo. Kacang tolo mentah memiliki kadar serat kasar 

3,70 gram per 100 gram bahan. Proses pengolahan kacang tolo menjadi tepung 

menyebabkan teruapnya kadar air sehingga yang tersisa hanya bahan-bahan yang tidak 

larut air salah satunya serat. Maka semakin banyak jumlah tepung kacang tolo yang 

ditambahkan dalam prosuk, maka kandungan serat kasar pada produk akan semakin 

besar. 

 

4.3.7. Kadar Zat Besi 

Kadar zat besi pada kontrol dan ketiga sampel saling memiliki perbedaan yang nyata. 

Kandungan zat besi pada sampel F1J2 lebih tinggi dibandingkan dengan sampel F2J2 dan 

F3J2 yaitu 6,24 ppm. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat besi pada kacang tolo yang 

cukup tinggi. Kandungan zat besi pada tepung kacang tolo sangatlah tinggi yaitu 2,12 mg 

dalam 100 gram bahan. Kandungan zat besi pada tepung kacang tolo dikarenakan proses 

penepungan kacang tolo dilakukan untuk menguapkan air dalam bahan pangan sehingga 

komponen-komponen dalam bahan pangan seperti mineral akan semakin tinggi 

konsentrasinya setelah dilakukan proses penepungan. Semakin banyak jumlah tepung 

kacang tolo yang ditambahkan, maka kandungan zat besi dalam produk akan semakin 

tinggi. 

 

4.3.8. Kadar Total Kalori 
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Kalori adalah salah satu nutrisi yang ada dalam makanan. Dalam satu hari manusia 

dengan usia 19-29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2250 kkal untuk wanita dan 2725 

kkal untuk pria (Hardinsyah, 2012). Kebutuhan energi adalah konsumsi energi yang 

berasal dari makanan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi pengeluaran 

energi. Kebutuhan energi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis kelamin, 

umur, aktivitas, kegiatan, ukuran tubuh, iklim, dan status fisiologis (Hardinsyah, 2012). 

Kalori diperoleh dari konversi protein, lemak, dan karbohidrat yang akan diubah menjadi 

energi (Astawan et al., 2013). 

 

Pada penelitian ini nilai total kalori pada sampel F2J2 lebih tinggi daripada sampel F1J2 

dan F3J2 yaitu 1201,49 kkal. Tingginya nilai kalori dipengaruhi oleh kandungan lemak, 

protein dan karbohidrat pada nugget. Setiap 1 gram protein dan karbohidrat akan 

menghasilkan sebanyak 4 kkal dan setiap 1 gram lemak akan menghasilkan sebanyak 9 

kkal (Kurniali & Abikusno, 2007). Kandungan lemak, protein dan karbohidrat yang 

semakin tinggi meningkatkan nilai total kalori pada produk tersebut. Jumlah karbohidrat 

yang dikonsumsi oleh tubuh sebaiknya harus disesuaikan dengan jumlah energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Berdasarkan distribusi energi, karbohidrat diharapkan 

dapat menyumbang 50-65%, sedangkan protein dan lemak diharkan menyumbang 25-

35% dari sekuruh total energi yang dibutuhkan (Devi, 2010). 

 


