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4. PEMBAHASAN 

 

Pembuatan nugget jamur dilakukan dengan menggunakan bahan jamur tiram dan 

mensubstitusi tepung terigu dengan tepung kacang merah. Jamur tiram dan tepung kacang 

merah yang dipakai akan memberikan karakteristik nugget yang berbeda. Maka dari itu, 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 

kacang merah dan penambahan jamur terhadap kualitas fisikokimia serta sensori nugget. 

 

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

Pengujian pada bahan baku nugget yaitu jamur tiram dan tepung kacang merah dilakukan 

menghasilkan kadar protein dan kadar kalsium yang berbeda-beda. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali ulangan dalam 2 bacth. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada 

Tabel 5. menunjukkan kadar kalsium pada tepung kacang merah sebesar 22,85%. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa kadar protein pada kacang merah lebih tinggi dibandingkan pada 

jamur tiram putih. Hasil ini menunjukkan bahwa  kacang merah merupakan salah satu jenis 

kacang-kacangan yang mengandung protein yang tinggi. Menurut Astawan (2009), pada 100 

gram kacang merah mengandung protein sebesar 22,3 gram dan kacang merah juga tersusun 

dari asam amino yang lengkap. Sedangkan menurut Nurindah (2012), tepung kacang merah 

20 gram mengandung protein 4,57 gram. Sedangkan pada jamur tiram putih menurut Wan 

Roslin et al. (2011), dalam penelitiannya kadar protein jamur tiram (dry basis) sebesar 

23,3%. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Dikeman et al. (2005) yang menemukan bahwa 

kandungan protein pada 6 varietas jamur berkisar antara 23,4% hingga 41,5% berdasarkan 

berat kering. Namun berdasarkan pada penelitian jamur tiram yang dilakukan menggunakan 

jamur tiram segar kadar protein yang dihasilkan hanya sebesar 4,027%.  

 

Pada tabel 5. juga menunjukkan hasil kadar kalsium pada bahan baku yang digunakan. Dari 

hasil yang diperoleh kadar kalsium tepung kacang merah lebih tinggi dibandingkan dengan 

jamur tiram putih. Menurut Sumarmi (2006), kandungan kalsium pada jamur tiram per 100 

gram adalah sebesar 314 mg. Namun pada hasil penelitian diketahui bahwa kandungan 

kalsium jamur tiram lebih tinggi yaitu sebesar 367,957 mg/100g. Sedangkan pada tepung 

kacang merah kadar kalsium sebesar 434,87 mg/100g. 
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4.2. Karakteristik Sensori Organoleptik 

Karakteristik organoleptik diuji dengan uji sensori rating hedonik nugget jamur tiram 

berbasis tepung kacang merah. 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). Hasil yang diperoleh diketahui bahwa subsitusi tepung kacang 

merah dan penambahan jamur berpengaruh pada aroma, tekstur, rasa, dan overall pada 

nugget yang dihasilkan. 

 

Aroma digunakan untuk penilaian karakteristik organoleptik dengan indera penciuman. 

Berdasarkan tabel 6. aroma yang paling disukai adalah kontrol dengan nilai 4,833, dan tidak 

berbeda nyata dengan formulasi F1A, F2A, F2B, F3A, dan F3B. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa panelis juga menyukai nugget jarum tiram kacang merah karena aromanya 

tidak berbeda nyata dengan kontrol. Menurut Emilia Bernas et al. (2006), aroma dari 

senyawa carbonyl compounds dan octavalent carbonate alcohols yang menyebabkan bau 

khas pada jamur sudah hilang sehingga tidak terasa aroma khas jamur pada nugget. Selain itu, 

aroma khas dari kacang merah juga hilang sehingga panelis menyukai nugget yang dibuat. 

Karena menurut Nataliningsih (2007), kacang merah menghasilkan bau langu atau beany 

flavor akibat adanya enzim lipoksigenase yang kurang disukai. Berdasarkan hasil 

organoleptik bau langu sudah hilang, hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan tepung 

kacang merah dilakukan proses perendaman dan pengukusan yang mampu mengurangi bau 

langu pada kacang merah.  

 

Tekstur nugget yang baik adalah yang memiliki tekstur kenyal dan lunak serta adonan yang 

kompak. Maka dari itu tekstur nugget diketahui dari tingkat kekenyalan dengan cara 

menenkan dan mengigit nugget. Berdasarkan hasil pada tabel 6. diketahui tekstur yang paling 

disukai adalah kontrol yaitu 5,400 yang tidak berbedanya dengan formulasi F1A. Sedangkan 

pada nugget formulasi yang paling disukai teksturnya ada pada sampel F1A yaitu nugget 

dengan jamur 30% dan penambahan kacang merah sebanyak 57,8 gram yang tidak berbeda 

nyata dengan formulasi F3A dan F3B. Formulasi F1A disukai karena jamur tiram yang 

digunakan sedikit. Menurut Suharjo (2008), Penambahan jamur tiram putih yang semakin 

banyak akan berpengaruh pada tekstur nugget menjadi lebih kasar karena kandungan serat 
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pada jamur tiram. Sedangkan menurut Dhini (2016), tepung kacang merah yang ditambahkan 

mempengaruhi tekstur, karena semakin banyak yang ditambahkan akan membuat tekstur 

semakin kenyal dan tidak mudah hancur karena kandungan amilopektin dalam tepung kacang 

merah. Menurut Niken dan Adepristian (2013), amilopektin mampu membuat produk 

makanan menjadi lebih renyah, sedangkan amilosa akan membuat produk menjadi keras dan 

kompak, karena retrogradasi amilosa lebih besar dari pada amilopektin. 

 

Rasa merupakan komponen penting dalam produk makanan. Rasa didapat dari sensori yang 

dilakukan oleh lidah (Taub dan Singh,1998). Berdasarkan tabel 6. Rasa pada kontrol 

merupakan rasa yang paling disukai. Sedangkan rasa yang paling disukai pada formulasi 

adalah pada F1A. Formulasi F1A menggunakan tepung kacang merah terbanyak yaitu 

sebanyak 55 gram. Menurut Tarigan (2016), semakin banyak penambahan tepung kacang 

merah akan membuat panelis semakin suka.  

 

Uji karakteristik organoleptik yang terakhir adalah penilaian produk secara overall. 

Berdasarkan tabel 6 produk nugget jamur yang paling disukai adalah kontrol, namun tidak 

berbeda nyata dengan formulasi F1A. Sedangkan nilai overall yang paling tidak disukai 

adalah pada formulasi F2A yang tidak berbeda nyata dengan formulasi F2B. Dari hasil ini 

memperlihatkan bahwa penilaian aroma, tekstur, dan rasa nugget akan menentukan tingkat 

kesukaan overall nugget jamur.  

 

Berdasarkan uji sensori yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung kacang 

merah & tepung jagung dan penambahan jamur tiram putih akan mempengaruhi tingkat 

kesukaan panelis pada aroma, rasa, dan tekstur nugget. Nugget jamur tepung kacang merah 

tidak berbeda nyata pada aroma dan teksur dengan kontrol sehingga nugget jamur tepung 

kacang merah memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari penilaian overall 3 formulasi 

terbaik dan paling disukai adalah F1A, F3A, dan F3B akan dilanjutkan untuk dilakukan uji 

analisa kimia. 

 

4.3. Karakteristik Fisikokimia Nugget Jamur Tiram Tepung Komposit (Kacang Merah 

&  Jagung) 

4.3.1. Tekstur 

Pada pengujian tekstur yang diukur yaitu nilai hardness dan chewiness. Alat yang digunakan 

untuk uji tekstur adalah alat texture analyzer. Jenis probe yang digunakan adalah ball probe. 
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Menurut Johnson dan Szczesniak (2014) probe digunakan untuk memberikan daya tekan 

pada sampel. Sedangkan ball probe dipilih dalam analisa hardness pada nugget karena 

karakteristik nugget yang lunak sehingga ball probe berperan seperti jari yang menekan pada 

nugget untuk mengukur kekerasan nugget. Hardness adalah kemampuan daya tahan produk 

ketika diberikan daya tekan, sedangkan chewiness adalah gambaran daya tahan produk 

makanan untuk hancur akibat diberi daya tekan (Andarwulan et al. 2011). Berdasarkan hasil 

pada Tabel 7. diperoleh hasil bahwa nilai hardness paling tinggi ada pada F1A yaitu sebesar 

1639,016 gf dan tidak berbeda nyata dengan F3A dan F3B yaitu sebesar 1588,716 gf dan 

1484,200 gf. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai hardness paling tinggi menggunakan 

tepung kacang merah paling banyak. Kandungan protein yang ada dalam tepung kacang 

merah berpengaruh pada tingkat hardness produk. Nugget dengan kadar protein yang rendah 

akan menyebabkan rendahnya daya ikat air (Bintoro, 2008). Kemampuan mengikat air ini 

akan mempengaruhi tingkat hardness pada nugget. Gaman & Sherrington (1994), 

menambahkan protein yang terdenaturasi akibat proses pemanasan mengakibatkan koagulasi 

protein yaitu, protein menjadi kental dan tidak mudah larut. Maka dari itu tingkat hardness 

nugget jamur tiram tepung komposit (kacang merah &  jagung) dipengaruhi dari kadar 

proteinnya. Selain itu hardness pada produk makanan juga dipengaruhi oleh kandungan pati 

karena mempunyai sifat retrogradasi dan gelatinisasi (Nindyarani et al., 2011).  Mulyana et 

al., (2014) menambhakan bahwa kandungan amilosa yang semakin banyak akan 

menyebabkan produk yang dihasilkan semakin keras karena amilosa mengalami retrogradasi 

yaitu proses yang terjadi pada amilosa yang terdispersi oleh air sehingga membentuk suatu 

ikatan yang kuat dan kompak. Sedangkan amilopektin berperan baik mencegah pecahnya 

granula karena proses gelatinisasi pada amilosa. Proses gelatinisasi juga mempengaruhi 

tekstur yang terbentuk karena akan menghasilkan ikatan gel yang kuat dan kaku. 

 

Sedangkan pada tingkat chewiness pada nugget jamur kacang merah, berdasarkan Tabel 8. 

diketahui bahwa nilai chewiness paling tinggi ada pada F3B yaitu sebesar 11,257 Nm, dan 

tidak memiliki perbedaan nyata dengan F1A dan F3A yaitu sebesar 6,297 Nm, dan 9,281 

Nm. Nilai chewiness menggambarkan daya kunyah makanan. Menurut Ross (2006), tingkat 

hardness akan berbanding terbalik dengan nilai chewiness. Dari hasil tersebut disimpulkan 

bahwa nugget yang memiliki tingkat hardness yang tinggi akan memiliki nilai chewiness 

yang rendah, terbukti pada F1A yang memiliki nilai hardness paling tinggi, memiliki nilai 

chewiness yang paling rendah. Hal ini juga sesuai dengan hasil uji korelasi yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara hardness dan chewiness. Hal ini dapat dilihat 
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dari nilai signifikasi antara hardness dan chewiness yaitu 0,026. Nilai signifikasi kurang dari 

0,05 maka ada korelasi sedangkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan diantara hardness dan chewiness karena nilai 

signifikasinya kurang dari 0,05.  

 

4.3.2. Kadar Air 

Berdasarkan Tabel 9. diketahui bahwa kadar air paling tinggi ada pada F3B yaitu sebesar 

51,890% dan tidak berbeda nyata dengan F3A yaitu sebesar 50,568%. Sedangkan kadar air 

paling rendah terdapat pada kontrol yaitu 47,202% dan tidak berbeda nyata dengan F1A yaitu 

sebesar 47,637%. Dari hasil yang didapat formulasi F1A berbeda nyata dengan F3A dan F3B. 

Hal ini terjadi karena penambahan jamur yang berbeda pada formulasinya. Formulasi F1A 

menggunakan jamur tiram 30% sedangkan F3A dan F3B menggunakan jamur tiram sebanyak 

50%. Menurut Muchtadi (1990), jamur tiram segar mengandung kadar air sebanyak 90,97%. 

Sehingga penambahan jamur tiram yang semakin banyak akan meningkatkan jumlah air yang 

ada pada nugget. Permadi (2012), menambahkan bahwa air yang berfungsi sebagai pelarut 

dalam pembuatan nugget juga berpengaruh pada kandungan kadar air pada produk nugget. 

Sedangkan penambahan tepung kacang merah yang semakin banyak akan meningkatkan 

kadar air produk nugget. Penyebab dari meningkatnya kadar air tersebut adalah karena kadar 

air kacang merah yang tinggi yaitu sebesar 20% (Sukami, 1979). Sedangkan menurut Yuanita 

dan Silitonga (2014), penambahan tepung maizena juga bisa menurunkan kadar air nugget, 

semakin banyak tepung maizena yang digunakan maka kadar air pada nugget akan semakin 

menurun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa kadar air F1A paling kecil diantara 

perlakuan lainnya karena menggunakan tepung maizena paling banyak. Dari hasil tersebut 

disimpulkan bahwa penambahan jamur yang semakin banyak akan meningkatkan kadar air 

pada nugget sedangkan penambahan tepung kacang merah serta tepung maizena dapat 

mengurangi kadar air nugget. 

 

4.3.3. Kadar Abu 

Pada tabel 10. Dapat dilihat bahwa kadar abu paling tinggi terdapat pada F3B yaitu 4,924%. 

Sedangkan nilai kadar abu paling rendah ada pada F1A sebesar 3,474%. Formulasi F1A 

memiliki kadar abu yang rendah karena penambahan tepung kacang merah yang paling 

banyak yaitu sebesar 55 gram dibandingkan dengan F3A dan F3B sebesar 30 gram dan 49,5 

gram. Kacang-kacangan merupakan sumber mineral selain sebagai sumber protein (Sukami, 

1979). Menurut Hesti et al. (2013), tepung kacang merah yang dibuat dengan perendaman 
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akan memiliki kadar abu yang rendah, dan ketika tepung kacang merah ditambahkan semakin 

banyak maka akan menyebabkan kadar abu akan berkurang. Sedangkan menurut Wan Rosli 

(2011), peningkatan penambahan jamur tiram pada produk patty akan meningkatkan kadar 

abu. Raskita (2015) menambahkan bahwa kadar abu yang ada pada jamur tiram sebesar 3,6% 

mempengaruhi kadar abu pada produk nugget jamur tiram. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan kadar abu paling tinggi ada pada formulasi F3B sebesar 4,894% 

karena formulasi F3B menggunakan penambahan jamur tiram hingga 50% dari total bahan 

yaitu sebesar 137,5 gram. Sedangkan pada F1A yang memiliki kadar abu paling rendah 

hanya menggunakan jamur sebanyak 30% yaitu sebesar 82,5 gram. Menurut Yuanita & 

Silitonga (2014), dalam penelitiannya kadar abu pada nugget yang terbuat dari tepung 

maizena adalah yang paling tinggi dibandingkan yang berasal dari tepung tapioka maupun 

tepung terigu akan tetapi ketika tepung maizena ditambahkan semakin banyak akan sedikit 

menurunkan kadar abu nugget. Berdasarakan hasil penelitian juga diketahui bahwa 

penambahan tepung maizena akan membuat kadar abu nugget tinggi akan tetapi jika 

ditambahkan semakin banyak maka kadar abu akan sedikit menurunkan. Menurut Jonsson et 

al (2006), kadar abu akan menggambarkan kandungan mineral pada suatu bahan makanan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kadar abu akan menurun  ketika 

penambahan tepung kacang merah dan tepung maizena semakin banyak dan penambahan 

jamur yang semakin sedikit.  

 

4.3.4. Kadar Lemak 

Kadar lemak hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 11. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui kadar lemak paling tinggi ada pada F3A yaitu sebesar 7,541% dan tidak memiliki 

perbedaan nyata dengan kontrol yaitu sebesar 7,424%. Sedangkan kadar lemak yang paling 

rendah ada pada F1A yaitu sebesar 5,536%. Menurut Nuraidah (2012), kandungan kadar 

lemak dalam 20 gram tepung kacang merah adalah sebesar 4,57 gram, sehingga penambahan 

tepung kacang merah akan menurunkan kadar lemak pada produk nugget. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan formulasi F1A yang kadar lemaknya rendah 

menggunakan tepung kacang merah yang paling banyak yaitu sebesar 55 gram sehingga 

kandungan kadar lemaknya paling sedikit. Menurut Astawan (2009), kandungan lemak yang 

ada pada kacang merah memang relatif rendah, yakni 1,5g/100g. Kadar lemak tersebut terdiri 

dari asam lemak tidak jenuh 63,3% dan asam lemak jenuh 16%. Asam lemak jenuh pada 

kacan merah sebagian besar adalah asam palmitat. Asam lemak tidak jenuh pada kacang 

merah berbentuk asam linolenat, asam linoleat, dan asam oleat. Arnarson (2016) 
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menambahkan bahwa asam linolenat atau omega-3 merupakan asam lemak yang cukup 

banyak yaitu sebesar 0,17g/100 gram kacang merah. Menurut Almatsier (2004), fungsi asam 

linolenat yaitu melawan peradangan, baik untuk kesehatan mata, dan mencegah penyakit 

jantung.    

 

Sedangkan menurut Wan Rosli (2011), penambahan jamur tiram yang semakin banyak akan 

membuat produk memiliki kadar lemak yang rendah. Kandungan lemak dalam jamur tiram 

segar sangat rendah yaitu sebesar 0,33 gram/100gram (Muchtadi, 1990).  Jamur tiram 

mengandung asam lemak tidak jenuh sekitar 86% dan asam lemak jenuh 14%, contoh asam 

lemak yang ada pada jamur tiram adalah asam oleat dan asam asetat (Erie,2012). Menurut 

Stamets (2005), kadar lemak yang rendah pada jamur tiram sangat baik untuk mencegah 

penyakit jantung dan diabetes. Yuanita & Silitonga (2014) juga menambahkan bahwa 

penambahan tepung maizena tidak terlalu mempengaruhi kadar lemak nugget karena kadar 

lemak tepung maizena sangat rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapat karena 

kadar lemak nugget jamur tiram tepung komposit kacang merah &  jagung rendah yaitu 

antara 5,53% - 7,6% dibandingkan dengan standar mutu nugget yaitu sebesar 20%. Jadi 

penambahan tepung kacang merah dan penambahan jamur tiram putih akan menurunkan 

kadar lemak nugget. Sedangkan tpenambahan tepung maizena tidak terlalu mempengaruhi 

kadar lemak nugget. 

 

4.3.5. Kadar Serat Kasar 

Serat kasar merupakan serat yang sulit larut dan dicerna enzim dan saluran pencernaan 

(Winarno, 1997). Serat kasar bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan dan juga bisa 

mengatasi diabetes (Sri, 2010). Kadar serat yang ada pada kacang merah yaitu sebesar 24% 

(USDA, 2008) dan pada jamur tiram mengandung serat sebesar 1,56% (Suharjo, 2008). 

Berdasarkan Tabel 12. diketahui bahwa kandungan kadar serat kasar nuget jamur antara 8,6% 

- 10,6%. Dilihat dari hasil penelitian diketahui bahwa semakin tinggi penambahan tepung 

kacang merah akan meningkatkan kandungan serat kasar. Pada formulasi F1A berbeda nyata 

dengan kontrol. Menururt Carter (2007), serat yang ada pada kacang merah sangat 

bermanfaat pada proses pencernaan, serat tidak larut yang tidak berubah ketika proses 

pencernaan berlangsung membantu makanan melewati usus dan mengeluarkannya menjadi 

feses sehingga sistem pencernaan tetap baik. Sedangkan menurut Permadi (2012), kandungan 

serat yang ada pada jamur tiram mempengaruhi kandungan serat pada nugget meskipun tidak 

signifikan, semakin tinggi penambahan jamur maka kadar serat kasar nugget juga meningkat. 
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Erie (2012) menambahakan bahwa jamur tiram mengandung serat 7,4-9% yang sangat baik 

untuk sistem pencernaan tubuh. Serat yang ada pada jamur tiram banyak mengandung kitin 

yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi pencernaan (Stamets, 2005). Sumarmi (2006), juga 

berpendapat bahwa pada jamur tiram terdapat lignoselulosa yang baik bagi sistem 

pencernaan. Jumlah kebutuhan serat rata-rata untuk orang dewasa adalah 25 g/hari (Raskita, 

2015). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penambahan tepung kacang merah dan 

penambahan jamur tiram mampu meningkatkan kadar serat.  

 

4.3.6. Kadar Protein 

Berdasarkan hasil pada Tabel 13. kadar protein pada nugget jamur kacang merah akan 

meningkat seiring dengan penambahan tepung kacang merah dan penambahan jamur tiram. 

Kadar protein tertinggi ada pada F3B sebesar 14,110%. Sedangkan kadar protein terendah 

terdapat pada F1A sebesar 10,071%. Menurut Astawan (2009), dalam kacang merah terdapat 

protein sebesar 22,3% dengan asam amino lengkap, salah satunya adalah arginin yang paling 

tinggi yaitu 56,8 mg/g.  Arginin bermanfaat dalam peningkatan sistem imun, detoksifikasi, 

dan memperbaiki kerusakan jaringan. Selain itu juga terdapat leusin yang berfungsi untuk 

perombakan protein otot, pertumbuhan anak, dan pembentukan protein otot. Wan Roslin 

(2011), menambahkan bahwa jamur tiram yang digunakan semakin banyak akan 

meningkatkan kadar protein produk. Menurut Muchtadi (1990), jamur tiram segar 

mempunyai kadar protein sebesar 2,67% setiap 100 gram jamur tiram. Tatang, (2013), 

menambahkan bahwa jamur tiram mengandung asam amino yang merupakan protein yang 

dihasilkan daging. Terdapat 9 jenis asam amino, yakni leusin, lisin, isoleusin, triptofan, 

metionin, valin, tionin, fenilalanin, dan histidin. Sedangkan Yuanita & Silitonga (2014), 

menambahkan bahwa penambahana tepung maizena tidak terlalu mempengaruhi peningkatan 

protein nugget, dari hasil penelitiannya penambahan tepung maizena justru memiliki 

kecenderungan menurunkan kadar protein nugget. Suarni (2005), menyatakan bahwa asam 

amino yang ada pada kacang merah dan yang ada pada jagung bisa saling melengkapi 

saatdikonsumsi bersama. Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 

tepung kacang merah mempengaruhi kadar protein nugget. Sedangkan penambahan jamur 

tiram meningkatkan kadar protein tetapi tidak signifikan.  

 

4.3.7. Kadar Karbohidrat 

Kadar karbohidrat dihitung dengan metode Carbohydrate by Difference. Kandungan kadar 

karbohidrat bahan makanan bisa dihitung dengan cara 100 dikurangi keseluruhan jumlah 
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antara kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein (Winarno, 2004). Kadar 

karbohidrat yang terkandung dalam kacang merah adalah sebesar 59,80% (USDA, 2008) dan 

kandungan karbohidrat dalam jamur tiram kering sebesar 56,6% (Sumarmi, 2006). 

Berdasarkan hasil pada Tabel 14. diketahui bahwa kadar karbohidrat paling tinggi adalah 

F1A yaitu sebesar 33,228%. Sedangkan kadar karbohidrat paling rendah ada pada F3B yaitu 

23,351%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penambahan tepung kacang merah dan 

penambahan maizena pada nugget jamur tiram akan meningkatkan kadar karbohidrat karena 

formulasi F1A merupakan formulasi dengan penambahan tepung kacang merah dan 

penambahan maizena paling tinggi diantara tiap perlakuan. Hal tersebut juga dikatakan oleh 

Dhini (2016), bahwa penambahan tepung kacang merah dalam pembuatan kulit siomay 15% 

meningkatkan kandungan karbohidratnya. Kacang merah mengandung karbohidrat kompleks 

yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol darah dan sebagai sumber energi. Menurut 

Marsono et al (2002), kacang merah mengandung indeks glikemik yang rendah yaitu 25-45, 

hal ini menyebabkan kacang merah baik dikonsumsi untuk para penderita diabetes. 

Sedangkan Astawan (2009) menambahkan bahwa beberapa komponen yang ada pada 

karbohidrat kacang merah yaitu pati 35,2%, pentosa 8,4%, dekstrin 2,7%, gula 1,6%, 

galaktan 1,3%, dan pektin 0,7%. Penambahan tepung maizena yang semakin banyak juga 

akan menyebabkan peningkatan kadar karbohidrat pada produk nugget karena kandungan 

karbohidrat pada tepung maizena cukup tinggi yaitu sebesar 85% (Yuanita & Silitonga, 

2014). Suarni (2005), menambahkan karbohidrat jagung terdiri dari amilosa sebanyak 25-

30% dan amilopektin sebesar 70-75%. Sedangkan menurut Wan Roslin (2011), penambahan 

jamur tiram yang semakin banyak malah menyebabkan kadar karbohidrat akan menurun. Hal 

ini juga terjadi pada nugget jamur tiram tepung komposit kacang merah &  jagung yang 

menunjukkan bahwa pada nugget dengan konsentrasi jamur 30% kadar karbohidratnya lebih 

besar dibandingkan dengan nugget dengan konsentrasi jamur 50% jamur tiram. 

 

4.3.8. Kadar Kalsium  

Pada pengujian kadar kalsium ini metode yang digunakan adalah dengan metode titrasi 

EDTA. 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. Menurut USDA (2008), 

kandungan kalsium dalam 100 gram kacang merah adalah sebesar 402 mg dan untuk 

kandungan kalsium yang ada pada jamur tiram dry basis menurut Sumarmi (2006), adalah 

sebesar 314 mg/100g. Dari Tabel 15. dapat diketahui bahwa kadar kalsium nugget jamur 
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antara 385,11 mg/100g hingga 424,66 mg/100g. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

kadar kalsium pada nugget jamur cukup tinggi sehingga bisa dimanfatkan sebagai salah satu 

sumber asupan kalsium tiap hari. Kadar kalsium yang tinggi pada nugget jamur tepung 

kacang merah dipengaruhi dari bahan baku pembuatan nugget yang digunakan (Laksono et 

al., 2012). Kebutuhan kalsium pada kelompok usia 19-29 tahun untuk kecukupan gizi 2004 

adalah sebesar 800 mg per hari (WNPG, 2004).  Menurut Carter (2007), Kalsium sangat 

berperan untuk kesehatan tulang dan gigi, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengatur 

kerja syaraf dan otot. Jadi dengan mengkonsumsi nugget jamur kacang merah sebanyak 2-3 

kali tiap 100 gram nugget jamur dalam sehari sudah mencukupi kecukupan gizi kalsium 

harian.  


