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4. PEMBAHASAN 

4.1 Uji Sensori 

Aroma merupakan bau dari produk makanan. Bau sendiri merupakan suatu respon 

ketika senyawa volatil dari suatu makanan masuk ke rongga hidung dan dirasakan oleh 

sistem olfaktori (Kemp et al., 2009). Hasil pada Tabel 11., menunjukkan bahwa tingkat 

penerimaan tertinggi yaitu nugget jamur kuping dengan perbandingan gluten dan 

bekatul 70:30, 60:40, dan 50:50 dengan perbandingan daging analog dan jamur kuping 

40:60. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tepung bekatul yang ditambahkan 

maka semakin tinggi tingkat penerimaan konsumen terhadap aroma nugget jamur 

kuping.  

 

Adanya aroma khas bekatul disebabkan oleh adanya tokoferol (komponen volatil) pada 

bekatul (Wulandari & Handasari, 2010). Komponen volatil yang ada pada bekatul yaitu 

alkohol dan karbonil (Hildayanti, 2017). Pada pengukusan daging analog dan nugget 

jamur kuping, senyawa volatil juga terbentuk dari oksidasi lipida yang berasal dari 

tepung bekatul. Oksidasi lipida merupakan sumber senyawa flavor penting sehingga 

semakin lama pengukusan maka semakin banyak senyawa volatil yang terbentuk 

sehingga mempengaruhi aroma nugget jamur kuping (Tejaningrum, 2018). 

 

Tekstur merupakan perpaduan dari beberapa sifat fisik yang meliputi ukuran, bentuk, 

jumlah, dan unsur-unsur pembentukan bahan yang dapat dirasakan oleh indera peraba 

dan perasa, termasuk indera mulut dan penglihatan (Midayanto & Yuwono, 2014). Dari 

Tabel 11., menunjukkan bahwa tingkat penerimaan tertinggi yaitu nugget dengan 

perbandingan gluten dan bekatul 70:30, 60:40, dan 50:50 dengan perbandingan daging 

analog dan jamur kuping 40:60.  

 

Semakin rendah tepung bekatul yang ditambahkan maka semakin tinggi tingkat 

penerimaan konsumen terhadap tekstur nugget jamur kuping. Hal ini dikarenakan 

bekatul memiliki kandungan serat yang tinggi (Damayanthi & Listyorini, 2006). Serat 

merupakan polisakarida dalam bahan makanan yang berfungsi sebagai penguat tekstur. 

Menurut Tabel 8., bekatul memiliki serat kasar sebesar 15,87%. Tingginya serat pada 

bekatul akan menyebabkan kerapatan pada nugget jamur kuping menjadi besar sehingga 
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nugget menjadi keras (Damayanthi & Listyorini, 2006). Menurut Wati (2015), serat 

yang terkandung di dalam bekatul akan memberikan tekstur kasar pada nugget yang 

disebabkan kandungan hemiselulosa pada bekatul. 

 

Penggunaan gluten dalam pembuatan daging tiruan dapat membantu terbentuknya 

tekstur dan kekenyalan. Gluten berperan dalam pembentukan tekstur pada produk 

olahan pangan. Gluten terdiri dari gliadin dan glutenin. Gliadin bersifat kohesif dan 

glutenin bersifat elastis dan kohesif. Jika gluten bereaksi dengan air akan membentuk 

adonan yang liat dan elastis sehingga menghasilkan produk yang empuk (Muchtadi et 

al., 2015). Kadar air dalam bahan juga mempengaruhi tekstur yang dihasilkan nugget 

jamur kuping. Semakin tinggi kadar air maka tekstur yang dihasilkan semakin bagus 

dan disukai konsumen (Fahrudin, 2009). 

 

Protein juga berperan penting dalam pembentukan tekstur dari nugget. Protein dalam 

nugget akan mengalami proses koagulasi selama pengukusan sehingga menyebabkan 

terjadinya pembentukan gel pada daging yang akan memberikan kontribusi pada 

keempukan nugget jamur kuping yang dihasilkan. Selain itu, protein juga memiliki 

peranan penting terhadap warna, aroma dan rasa pada nugget. Selama proses 

pengukusan, protein akan bereaksi dengan molekul karbohidrat yang menyebabkan 

terjadinya reaksi Maillard. Reaksi Maillard akan menimbulkan warna coklat, aroma, 

serta rasa pada nugget yang dihasilkan (Wellyalina & Aisman, 2013). 

 

Rasa merupakan penilaian suatu produk dengan melibatkan lidah yang dikenal oleh 

kucup-kucup lidah dan terbagi menjadi 5 rasa yaitu manis, asam, pahit, asin, dan umami 

(Kemp et al., 2009). Hasil menunjukkan bahwa tingkat penerimaan tertinggi yaitu 

nugget dengan perbandingan gluten dan bekatul 70:30, 60:40, dan 50:50 dengan 

perbandingan daging analog dan jamur kuping 40:60. Penerimaan konsumen terhadap 

rasa semakin tinggi seiring ditambahkannya gluten pada daging analog nugget jamur 

kuping. Hal ini disebabkan karena gluten memiliki kandungan protein yang tinggi. 

Selain itu, peningkatan rasa gurih pada suatu produk ditentukan oleh besarnya 

kandungan protein dan lemak dalam suatu produk pangan (Sarofa et al., 2013). 
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Menurut Damayanthi & Listyorini (2006), tepung bekatul memiliki cita rasa kasar dan 

agak manis namun tepung bekatul sering digambarkan dengan rasa tengik, apek, dan 

asam. Rasa manis berasal dari kandungan gula bekatul dan lembaga yang relatif tinggi. 

Rasa pahit dikaitkan dengan terindentifikasinya saponin di dalam bekatul yang 

digunakan (Sarbini, 2009). Selain itu, timbulnya rasa pahit pada bekatul diduga 

berhubungan dengan oksidasi fosfatidilkolin, asam amino, dan peptide pada bekatul 

(Marzeline & Adi, 2017).  

 

Untuk atribut overall, parameter ini merupakan penilaian nugget jamur kuping secara 

keseluruhan gabungan antara aroma, tekstur, dan rasa yang disukai. Pada Tabel 11., 

menunjukkan bahwa daging analog nugget jamur kuping dengan perbandingan tepung 

gluten dan tepung bekatul 70:30, 60:40, dan 50:50 dengan penambahan daging analog 

dan jamur kuping 40:60 memiliki tingkat penerimaan tertinggi. Tiga tingkat penerimaan 

tertinggi ini yang akan diuji fisikokimia. 

 

4.2 Uji Kimia 

4.2.1 Kadar Air 

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan pangan yang 

dinyatakan dalam bentuk persen. Kadar air menunjukkan jumlah absolute air yang 

terdapat dalam bahan pangan. Kadar air dihitung sebagai presentase kandungan air 

suatu bahan yang dinyatakan dalam basis basah atau basis kering (Lindani, 2016).  

  

Pada hasil pengujian kadar air nugget jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 12., nilai 

kadar air tertinggi yaitu nugget jamur kuping F3 dan yang terendah yaitu nugget jamur 

kuping F1. Berdasarkan hasil uji beda, nugget jamur kuping F1 memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget jamur kuping F3 namun tidak memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget jamur kuping F2. Nugget jamur kuping F3 memiliki perbedaan 

nyata dengan nugget jamur kuping F1 dan F2. Semakin tinggi tepung bekatul yang 

ditambahkan maka semakin rendah kadar airnya. Berdasarkan hasil yang didapat, nilai 

kadar air nugget jamur kuping mendekati standar yang ditetapkan oleh SNI (2014) yaitu 

maksimum 60% sehingga kadar air nugget jamur kuping sudah memenuhi syarat. 
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Berdasarkan Tabel 12., hasil yang didapat sama dengan penelitian yang dilakukan 

Permana & Putri (2015) bahwa semakin meningkatnya substitusi tepung bekatul yang 

disubstitusikan maka akan terjadi penurunan kadar air. Hal ini disebabkan karena 

adanya serat dalam bekatul. Menurut Tabel 8., tepung bekatul memiliki kandungan serat 

sebesar 15,87%. Serat memiliki daya serap air yang tinggi karena ukuran polimernya 

besar, strukturnya kompleks, dan banyak mengandung gugus hidroksil sehingga mampu 

menyerap air dalam jumlah yang besar (Tala, 2009).  

 

Kadar air yang tinggi dapat disebabkan juga oleh penambahan tepung gluten. Gluten 

memiliki kemampuan mengikat air yang kuat sehingga semakin rendah penambahan 

gluten maka kadar airnya juga rendah dan sebaliknya (Jariyah et al., 2009). Rendahnya 

kadar air seiring dengan banyaknya jumlah tepung gluten yang ditambahkan juga 

dipengaruhi oleh protein dan karbohidrat yang ada pada gluten. Molekul protein dapat 

melakukan pengikatan dan penyerapan air sedangkan karbohidrat dalam gluten 

mempunyai kemampuan untuk mengikat dan menahan air dalam jumlah yang besar 

(Sarofa et al., 2014). Anam dan Handajani (2010) menambahkan bahwa gluten 

mengakibatkan daya ikat air pada bahan makanan menjadi tinggi karena gluten bersifat 

viskoelastis. 

 

4.2.2 Kadar Abu 

Kadar abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik yang 

berhubungan dengan mineral suatu bahan. Pada umumnya, abu terdiri dari natrium 

(Na), kalium (K), kalsium (Ca), dan silikat (Si) (Wijayanti, 2007). Kadar abu 

menyatakan persentase kandungan mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan. 

Kadar abu suatu bahan juga dapat mencerminkan kualitas suatu bahan pangan terkait 

dengan keberadaan cemaran logam tertentu (Jonsson et al., 2006).  

 

Berdasarkan Tabel 12., dapat dilihat kadar abu terendah ada pada nugget jamur kuping 

F3 dan kadar abu tertinggi ada pada nugget jamur kuping F1. Berdasarkan uji beda, 

nilai kadar abu antar formulasi tidak memiliki perbedaan yang nyata. Kadar abu erat 

hubungannya dengan kadar air, dimana kadar abu berbanding terbalik dengan kadar air. 

Menurut Agusnandi et al., (2013) jika mineral di dalam bahan pangan berinteraksi 
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dengan unsur hidrogen maka daya kelarutan mineral pada bahan pangan akan 

meningkat. Sedangkan di dalam air dan protein terdapat unsur hidrogen sehingga 

peningkatan kadar air di dalam nugget dapat melarutkan mineral yang ada di dalam 

nugget. Penggunaan air pada proses perebusan daging analog dan nugget juga dapat 

menurunkan kadar abu karena mineral akan larut dalam air (Wahab et al., 2016).  

 

Semakin tinggi proporsi penggunaan tepung bekatul maka kadar abu semakin tinggi. 

Kadar abu yang tinggi pada nugget disebabkan karena tingginya kandungan mineral 

yang ada pada tepung bekatul. Fosfor merupakan komponen terbesar dalam bekatul, 

setelah itu kalium, dan magnesium (Damayanthi & Listyorini, 2006). Kadar abu dari 

tepung bekatul sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan Idora et al. (2017) sebesar 

9,56%.  

 

4.2.3 Kadar Lemak 

Lemak adalah golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan. Di 

dalam lemak terkandung unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) (Angelia, 

2016). Lemak termasuk senyawa turunan ester dari gliserol dan asam lemak. Lemak di 

dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi karena tempat menyimpan zat-zat 

cadangan. Jika makan melebihi kebutuhan, maka kelebihannya akan diubah menjadi 

lemak dan disimpan dalam jaringan-jaringan tertentu dalam lemak jaringan. Lemak 

sendiri dalam makanan menyumbang 9 kilokalori per gram bahan (Wahab et al., 2016).  

 

Berdasarkan Tabel 12., dapat dilihat bahwa nilai kadar lemak tertinggi ada pada nugget 

jamur kuping F1 dan yang terendah nugget jamur kuping F3. Semakin banyak 

penambahan tepung bekatul maka nilai kadar lemaknya tinggi. Hal ini disebabkan 

karena kadar lemak tepung bekatul lebih besar dibandingkan tepung gluten. Menurut 

Tabel 8., kadar lemak pada tepung bekatul sebesar 8,89% sedangkan tepung gluten 

sebesar 1,54%.  

 

Kandungan lemak pada bekatul sangat baik karena mengandung asam lemak yang tidak 

jenuh. Asam lemak tidak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kandungan kolestrol 

yang berdampak pada kejadian aterosklerosis (menumpuknya lemak, kolestrol, dan zat 
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lain di dalam dan di dinding arteri) (Bintanah & Handarsari, 2014). Menurut 

Tejaningrum (2018), asam lemak utama yang ada di dalam bekatul yaitu asam oleat (40-

50%), linoleat (30-35%), dan palmitat (12-18%). Berdasarkan SNI (2014), kadar lemak 

untuk nugget ayam maksimal 20% sehingga kadar lemak pada nugget jamur kuping 

sudah memenuhi syarat. Selain dari bekatul, kadar lemak juga berasal dari kuning telur 

yang digunakan saat pelapisan nugget. Menurut USDA (2018), didalam 100 gram 

kuning telur terkandung 58,13% lemak. 

 

4.2.4 Kadar Serat Kasar 

Serat merupakan salah satu golongan jenis zat gizi yang sangat diperlukan bagi 

kesehatan manusia. Ada dua macam serat yaitu crude fiber (serat kasar) dan dietary 

fiber (serat pangan). Serat kasar (crude fiber) 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) sebagian terdiri dari 

selulosa dan tidak mudah larut. Sedangkan serat pangan merupakan serat yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim pencernaan namun bersifat positif bagi gizi dan metabolisme 

(Nurhidayati, 2006). 

 

Berdasarkan Tabel 12., dapat dilihat nilai kadar serat kasar pada nugget jamur kuping. 

Nilai kadar serat kasar terendah ada pada nugget jamur kuping F3 dan yang tertinggi 

ada pada nugget jamur kuping F1. Berdasarkan hasil uji beda, nugget jamur kuping 

memiliki perbedaan nyata antar formulasi kecuali kontrol. Semakin tinggi proporsi 

tepung bekatul yang ditambahkan maka nilai kadar serat kasar akan semakin meningkat. 

Hal ini disebabkan karena bekatul memiliki kandungan serat kasar yang tinggi. Dapat 

dilihat pada Tabel 8., kadar serat kasar tepung bekatul mencapai 15,87% sedangkan 

tepung gluten hanya 2,73%. 

 

Bekatul merupakan salah satu bagian kulit padi yang memiliki serat lebih tinggi dari 

beras hasil penggilingan yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Serat pada bekatul 

dominan akan serat tidak larut air, serat larut air kurang lebih hanya 2%. Kandungan 

serat tidak larut air pada bekatul terdiri dari selulosa (8,7-11,4%), hemiselulosa (9,6-

12,8%), dan beberapa lignin. Serat kasar pada bekatul yang tidak larut air ini apabila 
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dikonsumsi maka dapat mengikat lemak yang ada di dalam tubuh (Choo & Dreher, 

2001).  

 

Selain itu penambahan jamur kuping juga berpengaruh terhadap kadar serat kasar 

nugget karena dari Tabel 8., dapat dilihat kadar serat kasar jamur kuping sebesar 

35,40%. Semakin tinggi proporsi tepung gluten yang ditambahkan maka nilai kadar 

serat kasar akan semakin menurun. Menurut Sarofa et al., (2013) hal ini disebabkan 

karena sedikitnya serat kasar pada tepung gluten, dengan adanya penambahan tepung 

gluten menyebabkan komponen serat dalam bahan akan berkurang. Berdasarkan Tabel 

8., kadar serat kasar pada tepung gluten hanya sebesar 2,73%. Setiowati (2010), 

menambahkan kadar serat kasar berhubungan dengan kadar air nugget yang dihasilkan. 

Semakin banyak tepung gluten yang ditambahkan maka semakin tinggi kadar airnya 

sehingga menyebabkan komponen lain atau bahan total padatan termasuk kadar serat 

menurun. 

 

4.2.5 Kadar Protein 

Protein merupakan komponen terbesar setelah air dan juga sumber asam amino yang 

mengandung unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (H) dan nitrogen (N) yang tidak 

dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein merupakan zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tumbuh, zat 

pembangun, dan pengatur. Sebagai sumber energi, protein memberikan 4 kilokalori per 

gram bahan (Almatsier, 2009).  

 

Berdasarkan Tabel 12., dapat dilihat nilai kadar protein tertinggi yaitu nugget jamur 

kuping F3 dan yang terendah nugget jamur kuping F1. Berdasarkan hasil uji beda, nilai 

kadar protein memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. Semakin tinggi proporsi 

penggunaan tepung bekatul dan semakin rendah penggunaan tepung gluten maka kadar 

protein nugget semakin rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sarofa 

et al. (2013) bahwa semakin banyak penggunaan tepung gluten maka kadar protein dari 

crackers akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena protein tepung gluten yang 

cukup tinggi yaitu 70,93% (Tabel 8.). Menurut Sarofa et al. (2013), jika gluten 

ditambahkan ke dalam suatu produk maka dapat meningkatkan kadar protein produk 
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tersebut. Berdasarkan SNI (2014), kadar protein pada nugget ayam minimal 9% 

sehingga kadar protein nugget jamur kuping sudah memenuhi syarat. 

 

Penurunan kadar protein juga bisa disebabkan karena protein terdenaturasi saat proses 

pengolahan. Proses denaturasi protein terjadi saat pengukusan daging analog dan nugget 

sehingga air yang terkandung menguap dan protein menurun (Utami et al., 2015). 

Zulfikar (2008) menambahkan bahwa denaturasi protein dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti suhu, pH, pemanasan, dan mekanik. Oleh karena itu, saat proses 

penggilingan dan pencampuran bahan dapat terjadi denaturasi protein. Selain itu, 

penurunan kadar protein juga disebabkan karena terdapat protein larut air yang larut 

selama proses pengukusan daging analog dan nugget (Wardani & Widjanarko, 2013).  

 

Pada Tabel 4. dan Tabel 5., mengenai kandungan protein dalam chicken nugget pada 

USDA dan SNI yang sebesar 15,27% dan minimal 9% sedangkan hasil yang didapat 

berkisar 20-40%. Hasil yang berbeda jauh ini disebabkan karena adanya penambahan 

telur pada saat pelapisan nugget. Menurut USDA (2018), telur memiliki kandungan 

protein sebesar 48,05% per 100 gram. 

 

4.2.6 Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan 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) (Mamuaja, 2016). Menurut Hayati & Sugito (2006), 

kadar karbohidrat dipengaruhi oleh kadar komponen gizi seperti air, abu, protein, dan 

lemak. Semakin tinggi kadar air, abu, protein, dan lemak maka kadar karbohidrat 

semakin rendah. 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 12., dapat dilihat bahwa nilai kadar karbohidrat ada pada 

nugget jamur kuping F1 dan yang tertinggi ada pada nugget jamur kuping F3. 

Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar karbohidrat memiliki perbedaan yang nyata antar 

perlakuan. Semakin rendah tepung bekatul dan semakin tinggi tepung gluten yang 

ditambahkan akan meningkatkan kadar karbohidrat. Hal ini disebabkan karena kadar 

abu, lemak, dan protein yang tinggi sehingga menurunkan kadar karbohidrat. 
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Berdasarkan SNI (2014), syarat mutu nugget ayam untuk kadar karbohidrat maksimal 

25% sehingga kadar karbohidrat nugget jamur kuping sudah memenuhi syarat. Kadar 

karbohidrat juga dipengaruhi oleh karbohidrat yang terkandung di jamur kuping. 

Menurut USDA (2018), dalam 100 gram jamur kuping terkandung 73,01% karbohidrat.  

 

4.2.7 Total Kalori 

Kalori merupakan salah satu nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Kebutuhan energi 

per hari pada usia 19-29 tahun yaitu 2550 kilokalori. Kebutuhan energi merupakan 

konsumsi energi yang berasal dari makanan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk 

memenuhi pengeluaran energi. Kebutuhan energi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh, kegiatan, iklim, dan status fisiologis 

(Hardinsyah, 2012). Kalori diperoleh dari konversi protein, lemak, dan karbohidrat 

menjadi energi (Astawan et al., 2013).  

 

Pada Tabel 12., dapat dilihat nilai total kalori nugget tertinggi yaitu nugget jamur 

kuping F3 dan yang terendah yaitu nugget jamur kuping F1. Berdasarkan hasil uji beda, 

nilai total kalori nugget jamur kuping tidak memiliki perbedaan yang nyata antar 

formulasi namun nugget kontrol memiliki perbedaan yang nyata dengan formulasi 

lainnya. Semakin banyak tepung bekatul dan semakin sedikit tepung gluten yang 

ditambahkan akan menurunkan nilai total kalori. 

 

Setiap 1 gram karbohidrat dan protein menghasilkan 4 kilokalori, dan 1 gram lemak 

menghasilkan 9 gram kilokalori (Kurniali & Abikusno, 2007). Jumlah karbohidrat yang 

dikonsumsi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sebagai sumber energi. 

Berdasarkan distribusi energi, karbohidrat harus menyumbang 50%-65%, protein harus 

lemak harus menyumbang 25%-35% dari energi total (Devi, 2010). Rendahnya nilai 

kalori yang dihasilkan disebabkan karena kandungan lemak, protein, dan karbohidrat 

yang rendah pada nugget jamur kuping. 

 

4.3 Uji Fisik 

Tekstur yang diuji pada penelitian ini yaitu kekerasan (hardness) dan kekenyalan 

(chewiness). Tekstur merupakan penginderaan yang berhubungan dengan rabaan atau 
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sentuhan. Tekstur merupakan faktor yang paling penting pada makanan yang renyah 

dan lunak. Hardness atau kekerasan dapat ditunjukkan sebagai jumlah gaya yang 

dibutuhkan untuk menekan sampel mencapai 50% dari tinggi semula. Sedangkan 

chewiness adalah energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan bahan makanan semi 

padat menjadi keadaan yang siap untuk ditelan. Chewiness berhubungan dengan 

kekerasan, kelengketan, dan elastisitas (Rosenthal, 1999). Menurut Ross (2006), nilai 

hardness berbanding terbalik dengan nilai chewiness.  

 

Pada Tabel 13., dapat dilihat hardness tertinggi yaitu nugget jamur kuping F1 dan yang 

terendah yaitu nugget jamur kuping F3. Berdasarkan hasil uji beda, nilai hardness pada 

nugget jamur kuping F1 tidak berbeda nyata dengan nugget jamur kuping F2. Nilai 

hardness pada nugget jamur kuping F2 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget jamur kuping F3. Nugget jamur kuping F1 tidak memiliki perbedaan yang nyata 

dengan nugget jamur kuping F2. Nilai hardness pada nugget kontrol memiliki 

perbedaan yang nyata dengan semua formulasi. 

 

Semakin meningkatnya konsentrasi tepung bekatul maka nilai hardness semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya serat pada bekatul yaitu sebesar 15,87% 

(Tabel 8.). Tingginya serat pada bekatul menyebabkan nugget yang dihasilkan 

berkurang porositasnya dan menjadi lebih besar kerapatannya (Damayanthi & 

Listyorini, 2006). Penurunan kandungan lemak juga berpengaruh terhadap nilai 

hardness dan chewiness nugget jamur kuping. Semakin tinggi kandungan lemak maka 

akan berpengaruh terhadap proses gelatinisasi sehingga produk yang dihasilkan semakin 

keras. Matriks dalam struktur gel akan menahan air dan lemak serta memberikan 

chewiness pada produk sehingga tingkat kekerasan meningkat (Nurhartadi et al., 2014). 

Tingginya protein dalam bekatul juga berpengaruh terhadap hardness nugget. Menurut 

Philips & Williams (2009), protein dapat mempengaruhi distribusi air dalam matrik dan 

kekauan rantai sehingga semakin banyak protein maka tekstur yang dihasilkan akan 

semakin kompak dan keras. 

 

Semakin tinggi tepung gluten yang ditambahkan maka nilai kekerasan akan menurun. 

Menurut Muchtadi et al., (2015), gluten berperan dalam pembentukan tekstur pada 
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produk olahan pangan. Jika gluten bereaksi dengan air akan membentuk adonan yang 

liat dan elastis sehingga dihasilkan produk yang empuk. Menurut Fahrudin (2009), nilai 

kekerasan berhubungan dengan kadar air nugget jamur kuping. Semakin tinggi kadar air 

maka semakin tinggi keempukan pada nugget. Hal ini terjadi karena kemampuan 

mengikat air pada tepung gluten yang berkurang seiring berkurangnya tepung gluten. 

 

Berdasarkan Tabel 13., dapat dilihat nilai chewiness tertinggi yaitu nugget jamur kuping 

F3 dan yang terendah nugget jamur kuping F1. Berdasarkan hasil uji beda, nilai 

chewiness pada nugget jamur kuping F1 memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget 

jamur kuping F2 dan F3. Nilai chewiness pada nugget jamur kuping F2 tidak memiliki 

perbedaan yang nyata dengan nugget jamur kuping F3 dan kontrol. Nilai chewiness 

pada nugget kontrol tidak memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. 

 

Semakin tinggi tepung gluten yang ditambahkan maka nilai chewinessnya semakin 

meningkat. Menurut Simamora (2016), kekenyalan dipengaruhi oleh banyaknya tepung 

gluten yang ditambahkan. Gluten akan memberikan sifat kenyal pada nugget. Semakin 

banyak tepung gluten yang ditambahkan maka nugget akan semakin kenyal. Falahudin 

(2013) menambahkan bahwa tingginya kandungan protein juga ikut berperan dalam 

proses gelatinisasi. Kekenyalan nugget juga dipengaruhi kadar air dari bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan nugget jamur kuping. Menurut Chin et al. (2004), 

kekenyalan produk berkurang dengan meningkatnya kadar air pada bahan. Salah satu 

bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget yaitu jamur kuping. Jamur kuping 

memiliki kadar air yang cukup tinggi yaitu sebesar 81,95% (Tabel 8.). 


