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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nugget adalah makanan ready to eat dan ready to cook, artinya nugget bisa langsung 

dimakan ataupun langsung dimasak lagi. Pada zaman sekarang nugget ternyata tidak hanya 

terbuat dari daging saja, namun juga dibuat dari bahan baku lainnya seperti sayur-sayuran, 

tahu, maupun jamur (Permadi et al, 2012). Nugget yang bukan berasal dari daging ini sering 

juga disebut sebagai nugget nabati yang cocok untuk para vegetarian. Di Indonesia, 

berdasarkan Indonesia Vegetarian Society (IVS) jumlah vegetarian meningkat setiap 

tahunnya hingga pada tahun 2010 tercatat sudah mencapai 500.000 orang (Siahaan et al. 

2015). Pada tahun 2013 di kota Medan jumlah vegetarian sekitar 2.000 orang. Sedangkan 

pada tahun 2016, menurut Kakilo, Tomastola, & Ranti (2016) jumlah vegetarian di Jakarta 

saja sudah ada kurang lebih 12.000 orang vegetarian.  

 

Para vegetarian mudah mengalami kekurangan asupan kalsium. Hal ini disebabkan karena 

bahan makanan nabati banyak mengandung asam oksalat dan asam fitat. Asam oksalat dapat 

mengikat kalsium dan membentuk senyawa yang tidak mudah larut dan tidak mampu diserap 

tubuh (Fatmawati, 2012). Selain itu menurut Freitag dan Oktaviani (2010), setelah usia 30 

tahun para vegetarian mengalami penurunan kepadatan tulang yang semakin cepat karena 

makanan yang mereka konsumsi mengandung kalsium yang rendah. Oleh karena itu, para 

vegetarian memerlukan makanan yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi agar 

kebutuhan kalsiumnya tercukupi. Menurut Astawan (2009), kacang merah adalah sumber 

energi dan sumber protein nabati yang cukup potensial dan cukup tinggi, selain itu kacang 

merah juga mengandung kalsium yang setara dengan kacang kedelai dan kacang hijau. 

 

Tanaman kacang merah (Phaseolus vulgaris L) adalah salah satu produk pertanian yang 

banyak dihasilkan oleh petani lokal. Pada tahun 2017, petani lokal memproduksi kacang 

merah sebanyak 74.364 ton (Direktorat Jenderal Horikultura, 2017). Biji dari kacang merah 

adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan. Kenampakan dari bijinya berbentuk bulat 

agak panjang, berwarna merah atau merah berbintik-bintik putih (Rukmana, 2009). Biji 

kacang merah kering mengandung gizi yang banyak seperti karbohidrat, protein, lemak, 

kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, dan serat. Biji kacang merah mudah rusak setelah panen 

sehingga perlu dimanfaatkan lebih lanjut dan salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu 

dengan memanfaatkan biji kacang merah dibuat menjadi tepung kacang merah. Menurut 
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Astawan (2009), protein yang ada pada kacang merah sebesar 22,3 g/ 100 g dan juga kalsium 

sebesar 402 mg/ 100 g. Kandungan protein dan kalsium tersebut jauh lebih tinggi 

dibandingkan tepung terigu yang mengandung protein sebesar 10 g/ 100g dan kalsium 

sebesar 22 mg/ 100 g. Selain itu kandungan dari amilosa dan amilopektin pada kacang merah 

juga dapat membentuk tekstur yang baik pada produk. Menurut Ratnaningsih dan Marsono 

(2013), tepung kacang merah mengandung 27% amilosa dan 73% amilopektin. 

 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) segar mengandung kadar protein 2,67%, lemak tidak jenuh 

0,33%, dan kadar air 90,97%. Sedangkan jamur tiram kering mengandung kadar protein 

sebesar 30,45% dan lemak tidak jenuh sebesar 2,3%. Oleh karena itu jamur tiram bisa 

dimanfaatkan sebagai pengganti daging dalam pembuatan nugget karena kandungan gizinya 

yang baik. (Muctadi, 1990). Pada penelitian ini diharapkan substitusi tepung kacang merah 

dan jamur tiram dapat meningkatkan kadar protein serta kadar kalsium pada nugget nabati 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein dan kalsium bagi vegetarian serta 

menghasilkan tekstur nugget seperti nugget komersial. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kacang Merah 

Tananaman kacang merah mudah dijumpai di Indonesia karena merupakan tanaman tropis.  

Kacang merah mudah sekali diperoleh karena banyak petani yang menanam tanaman ini. 

Tahun 2014 saja jumlah produksi kacang merah mencapai 100.316 ton dari luas panen 

16.170 Ha. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis  pada produksi kacang 

merah menjadi 42.384 ton dari luas lahan 15.637 Ha. Setelah itu tahun 2016 kembali 

menurun menjadi 37.165 ton dari luas lahan 17.379 Ha. Akan tetapi di tahun 2017 

mengalami peningkatan produksi menjadi 74.364 ton dari luas lahan 13.596 Ha (Direktorat 

Jenderal Horikultura, 2017). 

 

Kacang merah dapat dikalsifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Subdivisi : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Familia : Fabaceae 
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Genus  : Phaseolus L. 

Spesies : Phaseolus vulgaris L. 

(USDA, 2018) 

 

Biji dari kacang merah adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan. Kenampakan dari 

bijinya berbentuk bulat agak panjang, berwarna merah atau merah berbintik-bintik putih 

(Rukmana, 2009). Kacang merah kering mengandung gizi yang banyak, seperti sumber 

karbohidrat kompleks, vitamin B (terutama asam folat dan vitamin B1), kalsium, fosfor, zat 

besi dan protein. Selain itu kandungan serat pada kacang merah juga baik. Kacang merah 

kering mengandung serat sekitar 24 gram per 100 gram kacang merah. Serat tersebut terdiri 

dari campuran serat larut dan tidak larut air. Nilai gizi kacang merah dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Nilai Gizi Kacang Merah per 100 Gram Bahan   

Zat Gizi Satuan Nilai per 100 g 

Air  g  11,75  

Energi  kkal  330  

Protein  g 24,37  

Lemak  g 0.25  

Abu  g 3,83  

Karbohidrat  g 59,80  

Serat  g 24,9*  

Kalsium, Ca  mg 402  

Besi, Fe  mg 9,35  

Magnesium, Mg  mg 160  

Phospor, P  mg 405  

Kalium, K  mg 1490  

Natrium Na  mg 11  

Seng, Zn  mg 2,25  

Tembaga, Cu  mg 1,100  

Mangan, Mn  mg 1,000  

Selenium, Se  µg 3,2  

Vitamin C  mg 4,5  

Thiamin  mg 0,529  

Riboflavin   mg 0,219  

Niacin   mg 2,060  

Asam pantotenat   mg 0,780  

Vitamin B-6   mg 0,397  

Folat (total)   µg 394  
         Keterangan : *serat termasuk dalam karbohidrat 

Sumber : USDA, (2008) dan Astawan, (2009) 
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Kacang merah termasuk jenis sayuran, sehingga kacang merah mudah mengalami kerusakan 

setelah dipanen. Kerusakan tersebut bisa kerusakan mikrobiologis, fisik, ataupun mekanis. 

oleh sebab itu, untuk menghindari kerusakan tersebut diperlukan proses pengolahan lanjutan 

pada kacang merah. Pada umumnya, masyarakat hanya mengeringkan kacang merah dengan 

bantuan sinar matahari untuk memperpanjang masa simpan kacang merah dan belum ada 

pengolahan lainnya yang dikembangkan sehingga pemanfaatan kacang merah belum optimal. 

Biji kacang merah dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Biji Kacang Merah 
(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

1.2.2. Jamur Tiram Putih 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) termasuk bahan makanan yang sehat dan memiliki 

nilai ekonomis. Jamur tiram putih dapat dilihat pada Gambar 2. Di Indonesia sudah banyak 

para petani jamur yang membudidayakan jamur tiram putih ini dalam bidang agribisnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jamur Tiram Putih  
(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Jamur tiram putih dapat diklasifikasikan sebaga berikut : 

Kingdom : Myceteae 

Divisi  : Amastigomycota 

Subdivisi : Basidiomycotae 

Kelas  : Basidiomycetes 

Ordo  : Agaricales 

Familia : Agaricaeae 

Genus  : Pleurotus 

Spesies : Pleurotus ostreatus 

(Djarijah & Djarijah, 2011) 

 

Selain itu, jamur tiram juga mengandung banyak mineral penting seperti kalsium (Ca), fosfor 

(P), zat besi (Fe), natrium (Na), dan kalium (K). Jamur tiram juga mengandung banyak serat, 

yaitu sebesar 3,5 gram per 100 gram bahan. Selain itu juga mengandung lemak 1,41 g/100 g, 

karbohidrat 61,7 g/100 g dan protein 13,8 g/100 g. Jamur tiram juga mengandung vitamin 

sperti vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C (Warisno dan Dahana, 2010). Kandungan gizi 

dalam jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan gizi jamur tiram putih kering 

No Komposisi (100 g) Jumlah 

1 Kalori (energi) 367 kal 

2 Protein 10,5 - 30,4% 

3 Karbohidrat 56,6% 

4 Lemak 1,7 - 2,2% 

5 Air 8,5 - 9,5% 

6 Tiamin 0,2 mg 

7 Riboflavin 4,7-4,9 mg 

8 Niasin 77,2 mg 

9 Ca (kalsium) 314 mg 

10 K (kalium) 3,79 mg 

11 P (fosfor) 717 mg 

12 Na (natrium) 837 mg 

13 Fe (zat besi) 3,4-18,2 mg 

14 Serat 7,5-8,7% 
Sumber: Sumarmi, 2006. 

 

Menurut Dunkwal et al (2007) dalam Wan Rosli et al (2011), menyatakan ada beberapa 

manfaat dari jamur bagi kesehatan terutama untuk diet karena kandungan lemak dan kalori 

yang rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sedangkan menurut Manzi dan Pizzoferrato 
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(2009) dalam Wan Rosli et al (2011) jamur tiram juga dapat menurunkan kadar kolesterol 

pada darah karena mengandung β-glukan yang banyak. Pada pembuatan nugget dengan 

melakukan subtitusi daging dengan jamur akan meningkatkan kandungan seratnya. (Suharjo, 

2008).  

 

1.2.3. Nugget 

Produk nugget merupakan salah satu produk makanan siap saji. Nugget merupakan produk 

makanan yang berasal dari daging yang digiling kemudian diberi bumbu, lalu dilapisi dengan 

tepung roti, serta digoreng setengah matang, dan dibekukan untuk menjaga mutu saat 

penyimpanan (Permadi, et al, 2012). Pada umumnya nugget dibuat dari daging ayam, daging 

sapi, ataupun daging ikan. Jenis nugget yang berasal dari daging memiliki rasa enak akan 

tetapi memiliki kandungan lemak yang tinggi (18,82 g/100g) dan kandungan serat yang 

rendah (0,9g/100g). Zaman sekarang nugget ternyata tidak hanya terbuat dari daging saja, 

namun juga dibuat dari bahan baku lainnya seperti sayur-sayuran, tahu, maupun jamur. 

Nugget yang bukan berasal dari daging ini sering juga disebut sebagai nugget nabati.  

  

1.2.4. Kalsium 

Kalsium merupakan mineral paling banyak di dalam tubuh. Pada tubuh orang dewasa 

mengandung kalsium sekitar 1,5 – 2% dari berat badan orang dewasa. Granner (2003) 

menyatakan bahwa jumlah kalsium pada tubuh manusia kurang lebih 1 kg. Densitas tulang 

sangat dipengaruhi oleh umur, saat masih bayi akan terus meningkat dan akan menurun 

ketika sudah dewasa.di dalam tubuh kalsium menyebar luas, beberapa fungsi kalsium adalah 

sebagai faktor pertumbuhan dan juga untuk mengatur kerja hormon (Almatsier, 2004). 

 

Penyerapan kalsium oleh tumbuh dapat dipengaruhi dari jumlah kalsium yang dikonsumsi, 

ketika jumlah di dalam tubuh sedikit dan kebutuhan dalam tubuh banyak maka penyerapan 

kalsium akan meningkat. Beberapa contoh keadaan tubuh membutuhkan penyerapan kalsium 

yang banyak diantaranya adalah ketika masa pertumbuhan, masa kemahilan, menyusui, 

maupun tingkat aktivitas fisik yang meningkatkan densitas tulang. Menurut Almatsier (2004) 

ketika tubuh mengkonsumsi kalsium sedikit maka kebutuhan dan penyerapan kalsium akan 

meningkat. 

 

Saat tubuh kekurangan kalsium akan menyebabkan peningkatan resiko penyakit tulang 

seperti osteoporosis pada kalangan dewasa. Osteoporosis merupakan kondisi saat kepadatan 
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tulang menurun dan menyebabkan tulang mudah retak serta menjadi keropos. Penyebab dari 

osteoporosis dikarenakan terjadi demineralisasi dalam tubuh. Demineralisasi adalah keadaan 

tubuh saat kekurangan kalsium sehingga menyerap simpanan kalsium yang terdapat pada 

tulang dan gigi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pada masa remaja atau 

pertumbuhan kondisi saat tubuh kurang kalsium dapat mengakibatkan penurunan kekerasan 

dan massa tulang yang sedang dibentuk (WNPG, 2004). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan jamur tiram 

dan tepung kacang merah terhadap kadar air, abu, lemak, serat kasar, protein, karbohidrat dan 

kadar kalsium nugget nabati dan karakteristik tekstur (hardness dan chewiness) serta sensori 

nugget. 


