
 
 

1 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan gizi manusia merupakan kebutuhan dasar untuk hidup lebih sehat dan 

berkualitas sehingga mampu berperan optimal dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, 

seiring berjalannya waktu, perubahan gaya hidup yang terjadi saat ini cenderung 

menyebabkan pola konsumsi masyarakat berubah. Saat ini pola konsumsi makanan siap 

saji semakin populer di Indonesia. Fenomena ini mengutamakan kepraktisan dan 

kemudahan dalam mendapatkannya. Salah satu contoh makanan siap saji yaitu nugget. 

Nugget merupakan produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang telah 

dibumbui kemudian dilumuri perekat tepung dan diselimuti tepung roti, digoreng 

setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama masa 

penyimpanan (Permadi et al., 2012). 

 

Biasanya nugget terbuat dari daging namun bisa juga dibuat dari bahan nabati seperti 

jamur kuping. Berdasarkan data dari Indonesian Vegetarian Society (IVS) masyarakat 

kelompok vegetarian pada tahun 1998 sekitar 5000 dan meningkat menjadi 60000 pada 

tahun 2007 (Nugroho & Muniroh, 2017). Berdasarkan data dari IVS maka diperlukan 

makanan pengganti daging yang berasal dari protein nabati untuk memenuhi kebutuhan 

gizi masyarakat kelompok vegetarian. Salah satu alternatif makanan pengganti daging 

siap saji yang dapat dikonsumsi masyarakat kelompok vegetarian adalah nugget jamur 

kuping.  

 

Untuk mengurangi konsumsi daging dan bagi masyarakat kelompok vegetarian 

dibuatlah daging analog. Daging analog merupakan produk yang terbuat dari protein 

nabati. Biasanya sumber protein nabati yang digunakan untuk membuat daging analog 

berasal dari kacang-kacangan dan serealia. Protein nabati yang umum digunakan yaitu 

protein pada kedelai (Astawan, 2009).  

 

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. 

Dalam proses penggilingan padi untuk menjadi beras dihasilkan bekatul yang umumnya 

tidak diurus. Dahulu bekatul beras putih hanya dianggap sebagai hasil penggilingan 
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padi dan hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak namun sekarang bekatul beras putih 

mulai dimanfaatkan pada berbagai bahan pangan karena kandungan gizinya yang tinggi 

(Idora et al., 2017). Menurut penelitian Listyani & Zubaidah (2015), semakin banyak 

bekatul beras putih yang ditambahkan pada opak bekatul padi maka kadar protein dan 

serat kasarnya semakin tinggi.  

 

Pada penelitian ini digunakan tepung bekatul beras putih untuk menyubstitusi tepung 

terigu karena bekatul yang memiliki banyak manfaat. Ketersediaan tepung bekatul beras 

putih di Indonesia sendiri cukup melimpah yaitu sekitar 5 juta ton per tahun sehingga 

perlu dimanfaatkan sebagai bahan pangan (BPS, 2018). Bekatul memiliki nilai gizi yang 

cukup tinggi yaitu protein 13,35%, lemak 20,85%, serat 21%, dan karbohidrat 49,69% 

(USDA, 2018). Komponen bioaktif fitosterol pada bekatul juga berguna sebagai zat 

hipokolestrolemik yang dapat menurunkan kadar kolestrol darah (Nashriana et al., 

2015).  

 

Pada pembuatan daging analog yang dilakukan oleh Nuraidah (2013) yang terbuat dari 

tepung kacang merah dan tepung terigu dengan formulasi 50:50, 60:40, dan 70:30 

diperoleh perlakuan 70:30 yang mendekati Standar Nasional Indonesia untuk daging 

segar. Sedangkan menurut Juliana (2009) perlakuan yang paling baik untuk 

mempertahankan kekokohan daging analog yaitu penggunaan tepung tempe dan gluten 

50:50 dengan variasi tepung tempe:gluten 40:60, 50:50. 60:40, dan 70:30. Menurut 

penelitian yang dilakukan Wahyuningtyas (2016), dalam pembuatan sosis yang terbuat 

dari ikan tongkol dan daging analog didapat perlakuan terbaik yaitu 60:40.  

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Tepung Bekatul Beras Putih (Oryza sativa) 

Bekatul beras putih (rice bran) merupakan salah satu sumber daya hasil pertanian 

Indonesia yang diperoleh dari proses penggilingan gabah padi. Dari proses penggilingan 

gabah padi menghasilkan bekatul beras putih sebanyak 8-12% yaitu sekitar 5 juta ton 

per tahun (BPS, 2018). Bekatul beras putih merupakan hasil penyosohan kedua dari 

penggilingan padi. Di dalam bekatul beras putih terkandung protein, lemak, fosfor, fitin, 
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besi, seng, tiamin, riboflavin, niasin, α-tokoferol, serat pangan, dan energi yang tinggi. 

Untuk gizi bekatul beras putih dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Bekatul Beras Putih 

Komposisi (100 gram) Jumlah 

Air (%) 6,13 

Protein (%) 13,35 

Lemak (%) 20,85 

Serat (%)* 21,00 

Karbohidrat (%) 49,69 

Abu (%) 9,98 

Energi (Kkal) 316,00 
Sumber: USDA (2018) 

* serat bagian dari karbohidrat 

 

Bekatul beras putih kaya akan vitamin B15 atau asam pangamik. Jika dibandingkan 

dengan bahan makanan lainnya seperti jagung, dedak gandum, dan havermout bekatul 

memiliki kandungan B15 paling tinggi. Konsentrasi vitamin B15 di dalam bekatul 

sebanyak 200 mg per 100 gram (Nursalim & Razali, 2007). Menurut Widyastuti et al., 

(2010), vitamin B15 fungsi utamanya sebagai donor metal yang membantu 

pembentukan asam amino tertentu seperti metionin. Vitamin B15 juga membantu 

memberikan stimulasi iringan ke endokrin dan sistem saraf serta meningkatkan fungsi 

hati yang berperan dalam proses detoksifikasi. 

 

Bekatul beras putih juga memiliki komponen bioaktif seperti tokoferol (vitamin E), 

tokotrienal, asam pangamik, dan oryzanol. Tokoferol berperan sebagai antioksidan 

dengan mencegah kerusakan dinding sel sehingga mampu mencegah hemolisis 

(kerapuhan) sel darah merah. Oryzanol berperan dalam sirkulasi darah dan memicu 

sekresi hormon. Bekatul beras putih memiliki sifat fungsional efek hipokolesterolemik 

yang berperan dalam penurunan kolestrol. Hal ini didasarkan pada kemampuan serat 

diet pada bekatul beras putih yang menyerap lipid pada jalur gastrointestinal dan 

peningkatan ekskresi asam empedu (David, 2008). 
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1.2.2 Tepung Gluten 

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

dan glutenin (35-40%). Glutenin memberikan sifat yang kaku dan gliadin memberikan 

sifat yang lengket, sehingga mampu memerangkap gas yang terbentuk selama proses 

pengembangan adonan (Fitasari, 2009). Gluten mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan struktur yaitu dapat meningkatkan nilai baking expansion karena bersifat 

hidrofilik. Gluten juga dapat merenggangkan ikatan antar molekul sehingga air akan 

masuk ke dalam molekul pati, akibatnya terjadi peningkatan volume dan pengembangan 

granula pati pada saat pemanggangan, kemampuan gluten mengikat molekul air dengan 

ikatan hidrogen yang kuat dan dapat meningkatkan daya kembang produk akhir 

(Sihotang et al., 2015).  

 

Gliadin tersusun oleh glutamin (-C-NH2), asam glutamat, prolin, dan sedikit lisin. 

Glutenin tersusun dari sub unit yang bervariasi berat molekulnya. Masing-masing 

bagian dihubungkan satu sama lain melalui ikatan disulfida (S-S). Gliadin memiliki 

ikatan intra-molekuler disulfida, sedangkan glutenin memiliki ikatan inter dan intra 

molekuler disulfida. Gabungan gliadin dan glutenin membentuk lapisan film yang kuat 

dan lentur (Susilo & Imelda, 2007).  

 

Pada pembuatan adonan yang melewati tahap pemanasan, gluten memiliki kemampuan 

sebagai bahan yang dapat membentuk sifat lengket/adhesiv, cohesive mass/bahan-bahan 

dapat menjadi padu, dan membentuk jaringan 3 dimensi. Penggunaan gluten dalam 

industri makanan berguna untuk memberi kekuatan pada adonan, mampu menyimpan 

gas, membentuk struktur, dan penyerapan air. Gluten juga digunakan untuk tujuan 

formulasi, binder, dan bahan pengisi (Fitasari, 2009).  

 

Penggunaan gluten sebagai salah satu alternatif bahan pangan bagi kaum vegetarian 

didasarkan dari sifat elastisitas yang dimilikinya. Elastisitas gluten dalam proses 

pengolahan akan menghasilkan karakter kenyal pada hasil produk akhirnya. 

Karakteristik kenyal ini akan menyerupai karakteristik yang dimiliki pangan protein 

hewani. Oleh karena itu, gluten juga biasa disebut daging tiruan atau daging sintetis 

(Novita, 2014). Kandungan gizi pada tepung gluten dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Gluten 

Komposisi (100 gram) Jumlah (%) 

Protein  

Glutenin 

Gliadin  

75,16 

20-25 

35-40 

Lemak  1,85 

Karbohidrat 13,79 

Air  8,20 
Sumber: USDA (2018) 

 

1.2.3 Jamur Kuping (Auricularia polytricha) 

Jamur merupakan bahan pangan yang mulai banyak diminati oleh masyarakat karena 

harganya yang murah dan kandungan gizinya yang tinggi. Di Indonesia, jenis jamur 

banyak dibudidayakan sebagai bahan pangan salah satunya jamur kuping (Auricularia 

polytricha). Jamur kuping merupakan jamur pangan dari kelas Heterobasidiomycetes 

dengan ciri-ciri berbentuk mangkok, dan warnanya coklat kemerahan tetapi ada juga 

yang berwarna hitam atau putih. Tubuh jamur kuping mempunyai banyak lekukan 

dengan daging lunak seperti agar-agar serta permukaan atas jamur agak mengkilap, 

berurat, dan berbulu halus. Jamur ini dinamakan jamur kuping karena bentuk jamurnya 

menyerupai telinga manusia (Wiardani, 2010). 

 

Selain sebagai bahan pangan, jamur kuping juga berguna sebagai obat. Lendir yang 

dihasilkan jamur kuping selama dimasak bisa dijadikan pengental. Lendir jamur kuping 

dapat menonaktifkan atau menetralkan kolestrol. Jika jamur kuping dipanaskan, maka 

lendir yang dihasilkan memiliki khasiat sebagai penonaktif racun baik dalam bentuk 

racun nabati, residu pestisida, dan juga racun berbentuk logam berat. Kandungan 

senyawa dalam lendir jamur kuping efektif untuk menghambat pertumbuhan carcinoma 

dan sarcoma (kanker) sampai 80-90%. Jamur kuping selain untuk makanan juga bisa 

digunakan untuk mengurangi panas dalam, mengurangi rasa sakit pada kulit akibat luka 

bakar, dan menghambat dan mencegah penggumpalan darah (Winarti, 2010). 

Kandungan gizi dan gambar jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1. 
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Tabel 3. Kandungan Gizi Jamur Kuping  

Komposisi (100 gram) 
Jumlah 

Jamur Kuping Kering Jamur Kuping Basah 

Kalori (kkal) 284 25,00 

Air (gram) 14,80 92,59 

Abu (gram) 2,21 0,15 

Protein (gram) 9,25 0,48 

Karbohidrat (gram) 73,01 6,75 

Lemak (gram) 0,73 0,04 

Serat (gram)* 70,10 0 

Tiamin (mg) 0,015 0,081 

Riboflavin (mg) 0,844 0,204 

Niasin (mg) 6,267 0,070 

Asam Pantotenat (mg) 0,481 1,990 

Vitamin B6 (mg) 0,112 0,088 

Kalsium (mg) 159,00 16,00 

Kalium (mg) 754,00 43,00 

Fosfor (mg) 184,00 14,00 

Natrium (mg) 35,00 9,00 

Zat besi (mg) 5,88 0,56 

Magnesium (mg) 83,00 25,00 
*Serat merupakan bagian dari karbohidrat 

Sumber: USDA (2018) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jamur Kuping 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

1.2.4 Daging Analog 

Daging analog merupakan produk yang terbuat dari protein nabati yang memiliki sifat 

seperti daging. Syarat agar sumber protein nabati bisa digunakan sebagai bahan baku 

daging analog yaitu memiliki serat menyerupai daging dan kenyal (Astawan, 2009). 

Biasanya sumber protein nabati yang digunakan untuk membuat daging analog berasal 

dari kacang-kacangan dan serealia. Daging analog dibuat untuk menjadikan alternatif 

produk makanan yang siap dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan protein 

masyarakat (Yusniardi, et al., 2010).  
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Salah satu bahan baku utama dalam pembuatan daging analog yaitu gluten. Gluten 

dapat menyebabkan adonan menjadi lebih elastis dan mengembang. Pembuatan daging 

analog dilakukan dengan proses ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemasakan dimana 

bahan berpati dan bahan berprotein tinggi mengalami pemasakan sehingga menjadi 

plastis karena adanya kombinasi pemanasan, tekanan tinggi, dan gesekan mekanis. Suhu 

yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya gelatinisasi pati, denaturasi protein, dan 

proses restrukturisasi komponen adonan. Gelatinisasi pati yaitu pembentukan gel yang 

diawali dengan pembengkakan granula pati yang disebabkan penyerapan air. Produk 

yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini akan mengalami perubahan bentuk yang 

ukurannya dapat diatur melalui pemotongan (Hidayat, 2009). 

 

1.2.5 Nugget Jamur 

Nugget merupakan produk olahan daging yang terbuat dari produk olahan daging yang 

telah dibumbui kemudian dilumuri perekat tepung dan diselimuti tepung roti, digoreng 

setengah matang lalu dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama masa 

penyimpanan (Permadi et al., 2012). Salah satu alternatif sumber protein pengganti 

daging adalah pemanfaatan jamur sebagai sumber protein. Jamur memiliki tekstur yang 

lembut, kenyal, serta kaya akan serat sehingga potensi sebagai protein pengganti daging 

(Saragih, 2015) 

 

Dalam pembuatan nugget diperlukan bahan pengisi yang berperan dalam peningkatan 

volume produk (Afrisanti, 2010). Bahan pengisi adalah bahan yang mampu mengikat 

sejumlah air tapi mempunyai pengaruh kecil terhadap emulsifikasi. Bahan pengisi yang 

biasa digunakan adalah tepung terigu, tepung jagung atau tepung beras. Bahan pengisi 

ditambahkan dengan tujuan untuk membentuk tekstur nugget yang kompak dan padat 

(Suseno et al., 2007). 

 

Selain bahan pengisi, bahan pengikat juga menjadi komponen penting dalam pembuatan 

nugget. Penambahan bahan pengikat berjutuan untuk meningkatkan daya ikat air 

produk, mengurangi pengerutan selama pemasakan, meningkatkan flavor, dan 
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meningkatkan karakteristik irisan produk. Bahan pengikat dapat berupa tepung terigu, 

tepung beras, tepung sagu dan tepung maizena (Ginting & Umar, 2005). 

 

Untuk membuat nugget diperlukan adanya penambahan bumbu seperti garam, gula, 

merica, dan bawang putih yang berperan dalam penyedap rasa. Untuk proses pembuatan 

nugget terdiri dari 8 tahap yaitu pengecilan ukuran bahan baku nugget dengan cara 

pemotongan atau penggilingan, pencampuran adonan, pencetakan, pengukusan, 

pencetakan, pendinginan, battering dan breading, pembekuan, dan penggorengan 

(Alfiana, 2014). Untuk kandungan gizi dan syarat mutu chicken nugget dapat dilihat 

pada Tabel 4. dan Tabel 5. 

 

Tabel 4. Kandungan Gizi Chicken Nugget 

Komposisi (100 gram) Jumlah 

Air (gram) 48,59 

Energi (kkal) 296 

Protein (gram) 15,27 

Total lemak (gram) 19,82 

Abu (gram) 2,24 

Karbohidrat (gram) 14,09 

Total dietary fiber (gram) 2,1 
Sumber: USDA (2018) 

 

Tabel 5. Syarat Mutu Chicken Nugget  

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Bau  - Normal  

Rasa  - Normal  

Tekstur  - Normal  

Kadar air % (b/b) Maksimal 60 

Protein  % (b/b) Minimal 9 

Lemak  % (b/b) Maksimal 20 

Karbohidrat  % (b/b) Maksimal 25 
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2014) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan jamur kuping 

pada konsentrasi 40% dan 60% dan tepung bekatul beras putih pada konsentrasi 30%, 

40%, dan 50% terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensori daging analog berbentuk 

nugget. 


