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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan ini, bahan baku utama yaitu jamur tiram dan tepung kacang 

merah akan diuji kadar protein dan kadar kalsium. Selanjutnya jamur tiram dan tepung 

kacang merah digunakan dalam pembuatan nugget nabati sesuai dengan formulasi yaitu F1A, 

F1B, F2A, F2B, F3A, dan F3B. Kemudian nugget jamur pada semua formulasi dan kontrol 

(nugget jamur dengan isolat kedelai) akan diuji sensori rating hedonik dengan penilaian 

atribut aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan (overall). Tujuan dilakukan uji sensori ini adalah 

untuk menentukan 3 formulasi terbaik nugget jamur yang selanjutnya akan digunakan untuk 

dianalisa pada penelitian utama yang meliputi uji fisik yaitu hardness dan chewiness serta uji 

kimia yaitu uji kadar air, abu, lemak, serat kasar, protein, karbohidrat, dan kalsium.  

  

3.1.1. Kadar Protein dan Kalsium Jamur Tiram dan Tepung Kacang Merah 

Kadar protein dan kalsium pada bahan baku yaitu jamur dan tepung kacang merah dapat 

dilihat di tabel 5 dibawah ini. Data tersebut diambil dari 3 kali ulangan sebanyak 2 batch. 

 

Tabel 5. Kadar protein dan kalsium jamur tiram putih dan tepung kacang merah 

Sampel Protein (%) Kalsium (mg/100g) 

Jamur Tiram Putih 4,027 ± 0,456 367,957 ± 17,296 

Tepung Kacang Merah 22,849 ± 0,528 434,870 ± 29,716 
Keterangan: 

Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 6) 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat kadar protein tepung kacang merah adalah yang 

paling tinggi dibandingkan dengan jamur tiram putih. Sedangkan untuk kadar kalsium yang 

tertinggi adalah tepung kacang merah dibandingkan pada jamur tiram putih. Tepung kacang 

merah dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Tepung Kacang Merah 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.1.2. Karakteristik Organoleptik 

Karakteristik sensori rating hedonik nugget jamur tiram berbasis tepung kacang merah dapat 

dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan hasil yang ada pada tabel 6 dapat dilihat bahwa atribut 

tekstur, rasa, aroma, dan overall menunjukkan ada perbedaan nyata antar perlakuan dengan 

kontrol pada tingkat kepercayaan 95%. Data tersebut diambil dari 30 panelis dan dengan 

menggunakan metode uji rating hedonik dengan 7 tingkat kesukaan yaitu 1 (sangat tidak suka 

sekali), 2 (sangat tidak suka), 3 (tidak suka), 4 (netral), 5 (suka), 6 (sangat suka), dan 7 

(sangat suka sekali). Panelis yang melakukan uji sensori rating hedonik merupakan 

mahasiswa Unika Soegijapranata baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada kriteria 

khusus. Hasil yang diperoleh diketahui bahwa nugget  yang digunakan untuk kontrol 

merupakan nugget yang  paling disukai pada semua parameter tekstur, rasa, aroma, dan 

overall. Sedangkan untuk nugget jamur  berbasis  tepung  kacang merah,  formulasi  yang  

paling  disukai adalah formulasi 1 yaitu nugget dengan perlakukan menggunakan konsentrasi 

jamur sebanyak 30% dengan perbandingan tepung kacang dengan tepung maizena 2 : 3. 

 
Tabel 6. Tingkat Kesukaan Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel 
Parameter 

Aroma Tekstur Rasa Overall 

Kontrol 4,833 ± 1,366
b
 5,400 ± 1,379

f
 5,933 ± 1,142

f
 5,500 ± 1,282

f
 

F1A 4,633 ± 1,066
b
 4,933  ± 1,112

def
 4,400 ± 1,248

abcde
 5,066 ± 0,827

ef
 

F1B 4,066 ± 0,944
a
 4,066  ± 1,311

ab
 3,900 ± 1,093

ab
 4,000 ± 1,174

abc 

F2A 4,733 ± 0,980
ab

 3,933 ± 1,201
a
 4,066 ± 1,172

abc
 3,933 ± 1,201

a
 

F2B 4,300 ± 1,342
ab

 4,166 ± 1,116
abc

 3,733 ± 1,387
a
 3,967 ± 1,066

ab
 

F3A 4,567 ± 1,104
b
 4,733 ± 1,080

cde
 4,367 ± 0,927

acde
 4,733 ± 1,014

de
 

F3B 4,667 ± 0,927
b
 4,333 ± 1,561

abcd
 4,333 ± 1,154

abcd
 4,566 ± 0,971

cd
 

Keterangan: 
Kontrol : Nugget jamur komersial (komposisi : isolat kedelai dan jamur tiram) 

F1A : Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F1B : Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

F2A : Nugget konsentrasi jamur 40% dan tepung 40% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F2B : Nugget konsentrasi jamur 40% dan tepung 40% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

F3A : Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B : Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi dan dianalisa berdasarkan 30 panelis

 Ranking penilaian analisa sensori dari angka 1 sampai dengan 7, dengan keterangan 1 (sangat 
tidak suka sekali), 2 (sangat tidak suka), 3 (tidak suka), 4 (netral), 5 (suka), 6 (sangat suka), dan 7 
(sangat suka sekali).

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 
pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan ANOVA dengan menggunakan pendugaan 
Kruskal Wallis yang dilanjutkan dengan uji pendugaan Mann Whitney test sebagai uji beda.
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formulasi tersebut memiliki nilai yang paling mendekati dengan nugget kontrol. Selanjutnya 

3 formulasi terbaik dan kontrol akan digunakan untuk dianalisa pada penelitian utama yang 

meliputi uji fisik yaitu hardness dan chewiness serta uji kimia yaitu uji kadar air, abu, lemak, 

serat kasar, protein, karbohidrat, dan kalsium.  

 

3.2. Penelitian Utama 

3.2.1. Analisa Fisik 

3.2.1.1. Tekstur 

Analisa tekstur bertujuan untuk mengetahui hardness dan chewiness nugget. Hardness adalah 

kemampuan daya tahan produk makanan ketika diberikan daya tekan, sedangkan chewiness 

adalah gambaran daya tahan produk makanan untuk hancur akibat diberi daya tekan 

(Andarwulan et al. 2011). Analisa tekstur dilakukan dengan menggunakan alat Texture 

Analyzer (LLOYD Instrument) menggunakan pengujian dengan Texture Profile Analysis 

(TPA). 

 

3.2.1.1.1. Hardness 

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat nilai hardness nugget jamur berbasis tepung kacang 

merah. Sampel yang diuji yaitu nugget jamur tiram berbasis tepung kacang merah dengan 3 

formulasi berbeda dan kontrol. Pengujian ini menggunakan alat texture analyzer dengan 

depression limit 2,4 mm; test speed 5 mm/s; trigger 10 gf. Pengujian ini dilakukan sebanyak 

3 kali ulangan untuk masing – masing kombinasi nugget setelah digoreng (matang) 

(Rosenthal, 1999).  

 

Tabel 7. Hardness Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Hardness (gf) 

Kontrol 1319,833 ± 157,642
a
 

F1A 1639,016 ± 352,082
a
 

F3A 1588,716 ± 287,915
a
 

F3B 1490,300 ± 229,283
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 
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Hardness pada nugget jamur berbasis tepung kacang merah tidak memiliki perbedaan nyata 

pada semua formulasi. Formulasi F1A dengan formulasi F3A memiliki hardness yang tidak 

berbeda nyata. Formulasi F1A dan formulasi F3B juga memiliki hardness yang tidak berbeda 

nyata. Sementara itu formulasi F3A dengan formulasi F3B juga memiliki hardness yang 

tidak berbeda nyata. Sedangkan semua formulasi F1A, F3A, dan F3B juga mempunyai 

hardness yang tidak berbeda nyata terhadap kontrol. Nilai hardness tertinggi terdapat pada 

formulasi F3A yaitu 1639,016 gf. 

 

3.2.1.1.2. Chewiness 

Berdasarkan Tabel 8. di bawah ini, dapat diperoleh nilai chewiness dari nugget jamur 

berbasis tepung kacang merah. Chewiness pada nugget jamur berbasis tepung kacang merah 

tidak memiliki perbedaan nyata pada semua formulasi. Formulasi F1A dengan formulasi F3A 

memiliki chewiness yang tidak berbeda nyata. Formulasi F1A dan formulasi F3B juga 

memiliki chewiness yang tidak berbeda nyata. Sementara itu formulasi F3A dengan formulasi 

F3B juga memiliki chewiness yang tidak berbeda nyata. Sedangkan semua formulasi F1A, 

F3A, dan F3B juga mempunyai chewiness yang tidak berbeda nyata. Dengan nilai chewiness 

tertingi pada formulasi F3A sebesar 11,257 gf. Karakteristik fisik (chewiness) dari nugget 

jamur berbasis tepung kacang merah dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Chewiness Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Chewiness (Nm) 

Kontrol 8,336 ± 2,950
a
 

F1A 6,297 ± 2,509
a
 

F3A 9,281 ± 3,627
a
 

F3B 11,257 ± 6,604
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

3.2.2. Analisa Kimia 

Analisa kimia yang dilakukan meliputi uji kadar air dengan metode pengeringan 

(thermogravimetri), kadar abu, kadar lemak dengan metode Soxhlet, kadar serat kasar, kadar 

protein dengan metode Kjeldahl, kadar karbohidrat dengan metode Carbohydrate by 

Difference, dan kadar kalsium dengan metode titrasi. 
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3.2.2.1. Kadar Air 

Kadar air dari nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah dan maizena dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Kadar Air Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Air (%) 

Kontrol 47,203 ± 2,148
b
 

F1A 47,637 ± 1,332
b
 

F3A 50,568 ± 1,271
a
 

F3B 51,890 ± 1,098
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

Berdasarkan Tabel 9. kadar air pada kontrol dan formulasi F1A tidak memiliki perbedaan 

yang nyata.  Pada  formulasi F3A dan formulasi F3B juga tidak memiliki perbedaan yang 

nyata. Namun kadar air pada kontrol dan formulasi F1A memiliki perbedaan nyata dengan 

formulasi F3A dan F3B. 

 

3.2.2.2. Kadar Abu 

Kadar abu dari nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah dan maizena dapat 

dilihat pada Tabel 10. di bawah ini. 

 

Tabel 10. Kadar Abu Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Abu (%) 

Kontrol 4,212 ± 0,330
b
 

F1A 3,474 ± 0,307
c
 

F3A 4,431 ± 0,112
b
 

F3B 4,924 ± 0,184
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 
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Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat kadar abu nugget jamur berbasis tepung komposit kacang 

merah dan maizena pada formulasi F3A tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan 

kontrol. Namun pada kadar abu pada formulasi F3B berbeda nyata dengan semua formulasi 

dan kontrol. Sedangkan pada formulasi F1A juga memiliki perbedaan nyata pada semua 

formulasi dan juga kontrol. 

 

3.2.2.3. Kadar Lemak  

Berdasarkan Tabel 11., dapat dilihat kadar lemak pada kontrol dan formulasi F3A tidak 

memiliki perbedaan yang nyata.  Pada  formulasi F1A memiliki perbedaan nyata dengan 

kontrol, formulasi F3A dan formulasi F3B. Sedangkan pada formulasi F3B juga berbeda 

nyata dengan kontrol, formulasi F1A, dan formulasi F3A. Karakteristik kadar lemak dari 

nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah dan maizena dapat dilihat pada Tabel 

11. di bawah ini. 

 

Tabel 11. Kadar Lemak Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Lemak (%) 

Kontrol 7,424 ± 0,343
a
 

F1A 5,536 ± 0,365
c
 

F3A 7,541 ± 0,413
a
 

F3B 6,587 ± 0,353
b
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

3.2.2.4. Kadar Serat Kasar 

Berdasarkan Tabel 12. dapat dilihat kadar serat kasar pada formulasi F1A dengan formulasi 

F3A dan formulasi F3B serta kontrol memiliki perbedaan nyata. Sedangkan kadar protein 

formulasi F3A, formulasi F3B, dan juga kontrol tidak memiliki perbedaan nyata. 

Karakteristik kadar serat kasar dari nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah  

dan maizena dapat dilihat pada Tabel 12. di bawah ini. 
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Tabel 12. Kadar Serat Kasar Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Serat Kasar (%) 

Kontrol 8,928 ± 0,351
b
 

F1A 10,576 ± 0,628
a
 

F3A 8,615 ± 0,449
b
 

F3B 9,233 ± 0,626
b
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

3.2.2.5. Kadar Protein 

 

Berdasarkan Tabel 13., dapat dilihat kadar protein pada formulasi F3B dengan formulasi F1A 

dan formulasi F3A serta kontrol memiliki perbedaan nyata. Sedangkan kadar protein 

formulasi F1A, formulasi F3A, dan juga kontrol tidak memiliki perbedaan nyata. 

Karakteristik kadar protein nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah dan 

maizena dapat dilihat pada Tabel 13. di bawah ini 

 

Tabel 13. Kadar Protein Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Protein (%) 

Kontrol 11,670 ± 0,589
b
 

F1A 10,071 ± 0,924
b
 

F3A 11,283 ± 2,078
b
 

F3B 14,110 ± 1,080
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

3.2.2.6. Kadar Karbohidrat  

Berdasarkan Tabel 14., dapat dilihat kadar karbohidrat pada formulasi F3A tidak memiliki 

perbedaan yang nyata dengan F3B. Namun pada kadar karbohidrat pada formulasi F1A 

berbeda nyata dengan semua formulasi dan kontrol. Sedangkan pada kontrol juga memiliki 

perbedaan nyata pada semua formulasi. Karakteristik kadar karbohidrat dari nugget jamur 

berbasis tepung komposit kacang merah dan maizena dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Kadar Karbohidrat Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Karbohidrat (%) 

Kontrol 29,491 ± 2,148
b
 

F1A 33,228 ± 1,932
a
 

F3A 26,175 ± 3,330
c
 

F3B 23,351 ± 3,090
c
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 

3.2.2.7. Kadar Kalsium 

Dari hasil Tabel 15., dapat dilihat kadar kalsium nugget jamur. Sampel yang diuji yaitu 

nugget jamur tiram berbasis tepung komposit kacang merah dan jagung dengan 3 formulasi 

terbaik hasil uji sensori dan kontrol. Berdasarkan Tabel 15., kadar kalsium pada formulasi 

F3A tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan F3B. Namun pada kadar kalsium pada 

formulasi F1A berbeda nyata dengan semua formulasi dan kontrol. Sedangkan pada kontrol 

juga memiliki perbedaan nyata pada semua formulasi. Karakteristik kadar kalsium pada 

nugget jamur berbasis tepung komposit kacang merah dan maizena dapat dilihat pada Tabel 

15. di bawah. 

 

Tabel 15. Kadar Kalsium Nugget Jamur Tiram Tepung Kacang Merah &  Tepung Jagung 

Sampel Kadar Kalsium (mg/100g) 

Kontrol 426,169 ± 20,299
b
 

F1A 385,113 ± 12,196
c
 

F3A 449,620 ± 16,814
a
 

F3B 449,362 ± 11,753
a
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel merupakan mean ± standar deviasi (n = 6) 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada 

tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan. 

3. F1A = Nugget konsentrasi jamur 30% dan tepung 50% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3A = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 2 : 3 

F3B = Nugget konsentrasi jamur 50% dan tepung 30% dengan rasio kacang merah : tepung maizena 3 : 2 

 


