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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Karakteristik Fisik 

Karakteristik fisik meliputi tekstur (hardness) dan warna (L, a*, dan b*) pada nugget jamur 

yang dibuat dengan penambahan tepung kacang merah dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Karakteristik Fisik Nugget Jamur yang Dibuat dengan Penambahan Tepung 

Kacang Merah 

Karakteristik 

Fisik 

Sampel 

F1 F2 F3 

Tekstur    

Hardness 2222,38±245,59 1344,36±175,41 421,10±44,37 

Warna     

   L* 48,57±0,99
a
 58,94±1,66

b
 63,80±3,25

c
 

   a* 5,44±1,09
a
 5,11±0,92

a
 1,63±0,96

b
 

   b* 11,37±1,88
a
 11,76±1,17

a
 15,25±2,42

b
 

Keterangan: 

F1 = nugget dengan formulasi 50% jamur : 50% tepung kacang merah 

F2 = nugget dengan formulasi 75% jamur : 25% tepung kacang merah 

F3 = nugget dengan formulasi 100% jamur : 0% tepung kacang merah 

 Seluruh sata disajikan dalam rata-rata ± standardeviasi 

 Data dengan simbol superscript yang berbeda pada setiap baris menunjukkan adanya beda nyata  

pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji wilayah ganda Duncan (p < 

0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan tepung kacang 

merah dapat meningkatkan tekstur pada nugget jamur. Nugget jamur F1 memiliki nilai 

hardness paling tinggi. Semakin banyak konsentrasi tepung kacang merah yang 

ditambahkan maka tekstur yang dihasilkan akan semakin keras. Pada uji warna, nilai L 

menunjukkan kecerahan pada produk. Nilai L tertinggi adalah nugget jamur F3 sedangkan 

nilai L terendah adalah nugget jamur F1. Nilai a* menunjukan kecenderungan warna 

merah. Nilai a* tertinggi adalah nugget jamur dengan formulasi F1 dan nilai a* terendah 

dimiliki nugget jamur formulasi F3. Nilai b* menunjukan kecenderungan warna kuning. 

nilai b* tertinggi dimiliki oleh F3 dan terendah dimilki F1. Diagram warna pada nugget 

jamur tiram dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Warna pada Nugget Jamur Tiram 

 

 

Gambar 5. Tekstur pada Nugget Jamur yang Dibuat dengan Penambahan Tepung Kacang 

Merah 

 

Berdasarkan Gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa nugget dengan perbandingan 50% jamur 

tiram : 50% tepung kacang merah memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi, yaitu 

berkisar 2200 gf. Nugget dengan perbandingan 75% jamur tiram : 25% tepung kacang 
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merah memiliki tekstur dengan kisaran 1300 gf. Tekstur terendah dimiliki oleh nugget 

dengan formulasi 100% jamur tiram yaitu dengan kisaran 400 gf.  

 

3.2. Karakteristik Kimia 

Karakteristik kimia meliputi kadar air, kadar protein, dan kadar serat pangan (dietary fiber) 

pada nugget jamur yang dibuat dengan penambahan tepung kacang merah dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

 

Tabel 10.Karakteristik Kimia Nugget Jamur yang Dibuat dengan Penambahan Tepung 

Kacang Merah 

Karakteristik Kimia 
Sampel 

F1 F2 F3 

Air (%) 28,07±2,73
a
 41,19±2,49

b
 52,25±1,31

c
 

Protein (%)        17,17±0,46
a
          13,61±0,75

b
           14,94±0,50

c
 

Serat (%)              5,98±0,48
a
          9,34±0,91

b
           11,40±0,81

c
 

Keterangan: 

F1 = nugget dengan formulasi 50% jamur : 50% tepung kacang merah 

F2 = nugget dengan formulasi 75% jamur : 25% tepung kacang merah 

F3 = nugget dengan formulasi 100% jamur : 0% tepung kacang merah 

 Seluruh sata disajikan dalam rata-rata ± standardeviasi 

 Data dengan simbol superscript yang berbeda pada setiap baris menunjukkan adanya beda 

nyata  pada setiap perlakuan berdasarkan uji One-Way ANOVA dengan uji wilayah ganda 

Duncan (p < 0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung kacang merah 

yang ditambahkan maka kadar protein akan semakin tinggi pula dan diikuti dengan 

penurunan kadar air dan kadar serat. Nugget jamur dengan formulasi F3 memiliki kadar air 

tertinggi dan F1 memiliki kadar air terendah. Kadar protein tertinggi dimiliki oleh nugget 

jamur dengan formulasi F1 dan terendah dimiliki oleh nugget jamur dengan formulasi F3. 

Kadar serat tertinggi dimiliki oleh nugget jamur dengan formulasi F3 dan terendah dimiliki 

oleh nugget jamur dengan formulasi F1. Standar yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini adalah syarat mutu berdasarkan SNI 6683:2014 tentang nugget ayam, dimana 

kadar air dan protein pada nugget jamur tiram ini sudah memenuhi syarat mutu SNI 

6683:2014.  
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3.3. Karakteristik Sensori 

3.3.1. Sensori Pendahuluan 

Karakteristik sensori pada penelitian ini meliputi karaktersitik sensori pendahuluan dan 

karakteristik sensori pada penelitian utama. Keduanya meliputi atribut warna, aroma, rasa, 

tekstur dan overall pada nugget amur tiram yang dibuat dengan penambahan tepung kacang 

merah. Karakteristik sensori pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Karakteristik Sensori Pendahuluan pada Nugget Jamur dengan Penambahan 

Tepung Kacang Merah 

Atribut 
Sampel 

F1p F2p F3p F4p 

Warna 1,52±0,95
a
 2,32±0,68

b
 2,7±0,93

c
 3,46±0,93

d
 

Aroma 1,7±1,07
a
 2,58±0,91

b
 2,7±0,86

c
 3,02±1,19

d
 

Rasa 1,44±0,95
a
 2,18±0,72

b
 3,00±0,76

c
 3,38±0,90

d
 

Tekstur 1,36±0,92
a
 2,3±0,58

b
 3,34±0,77

c
 3,00±0,99

d
 

Overall 1,34±0,92
a
 2,3±0,61

b
 3,08±0,85

c
 3,28±0,88

d
 

Keterangan: 

F1p = nugget dengan formulasi 25% jamur :75% tepung kacang merah 

F2p = nugget dengan formulasi 50% jamur :50% tepung kacang merah 

F3p = nugget dengan formulasi 75% jamur :25% tepung kacang merah 

F4p = nugget dengan formulasi 100% jamur : 0% tepung kacang merah 

 Seluruh sata disajikan dalam rata-rata ± standardeviasi 

 Data dengan simbol superscript yang berbeda pada setiap baris menunjukkan adanya beda nyata 

pada setiap perlakuan berdasarkan uji Kruskal Wallis dan uji Mann-Whitney (p <0,05) 

 Rentang nilai sensori adalah 1-4; 1 = tidak disukai, 2 = disukai, 3 = netral dan 4 = sangat disukai 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa atribut yang diuji pada uji sensori yang meliputi 

warna aroma, rasa, tekstur dan overall pada nugget jamur tiram pada setiap formulasi 

menghasilkan tingkat kesukaan yang berbeda-beda pula. Berdasarkan hasil sensori, nugget 

jamur tiram yang paling disukai adalah nugget jamur tiram kontrol, yaitu tanpa 

penambahan tepung kacang merah. Namun, untuk nugget jamur tiram dengan penambahan 

tepung kacang merah yang paling disukai adalah F3, yaitu nugget jamur tiram dengan 

penambahan tepung kacang merah sebanyak 25%. Berdasarkan tabel diatas pula, dapat 

dilihat bahwa nugget jamur tiram dengan penambahan tepung kacang merah sebanyak 75% 

merupakan nugget yang paling tidak disukai baik dari atribut rasa, aroma, tekstur, warna 

dan overall.  
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3.3.2. Sensori Utama 

Karakteristik sensori utama yang meliputi atribut warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall 

pada nugget jamur yang dibuat dengan penambahan tepung kacang merah dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Karakteristik Sensori Nugget Jamur yang dibuat dengan Penambahan Tepung 

Kacang Merah 

Atribut 
 Sampel  

F1 F2 F3 

Warna 1,2±0,4
a
 1,95±0,2

b
 2,9±0,3

c
 

Aroma 1,4±0,4
a
 1,90±0,4

b
 2,7±0,4

c
 

Rasa  1,3±0,4
a
 2,10±0,5

b
 2,7±0,4

c
 

Tekstur 

Overall 

 1,2±0,3
a
 

 1,1±0,3
a
 

2,30±0,4
b
 

2,10±0,3
b
 

2,5±0,4
c
 

2,8±0,3
c
 

Keterangan: 

F1 = nugget dengan formulasi 50% jamur : 50% tepung kacang merah 

F2 = nugget dengan formulasi 75% jamur : 25% tepung kacang merah 

F3 = nugget dengan formulasi 100% jamur : 0% tepung kacang merah 

 Seluruh sata disajikan dalam rata-rata ± standardeviasi 

 Data dengan simbol superscript yang berbeda pada setiap baris menunjukkan adanya beda 

nyata pada setiap perlakuan berdasarkan uji Kruskal Wallis dan uji Mann-Whitney (p <0,05) 

 Rentang nilai sensori adalah 1-3; 1 = tidak disukai, 2 = disukai, dan  3 = sangat disukai 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa atribut yang diuji pada uji sensori yang 

meliputi warna aroma, rasa, tekstur dan overall pada nugget jamur tiram pada setiap 

formulasi menghasilkan tingkat kesukaan yang berbeda-beda pula. Berdasarkan hasil 

sensori, nugget jamur tiram yang paling disukai adalah nugget jamur tiram kontrol, yaitu 

nugget jamur tiram yang dibuat tanpa penambahan tepung kacang merah. Sedangkan untuk 

nugget jamur tiram yang dibuat dengan penambahan tepung kacang merah yang paling 

disukai adalah pada formulasi F2, yaitu nugget jamur tiram dengan penambahan tepung 

kacang merah sebanyak 25%. Nugget jamur tiram dengan penambahan tepungkacang 

merah sebanyak 50% merupakan nugget jamur yang paling tidak disukai berdasarkan 

atribut warna, rasa, aroma, tekstur dan overall. 
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3.4. Penentuan Formulasi Terbaik 

Penentuan formulasi nugget jamur tiram terbaik dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Scoring terhadap Nugget Jamur yang dibuat dengan Penambahan Tepung Kacang 

Merah 

 F1 F2 F3 

Tekstur 1 2 3 

Warna (L) 1 2 3 

Kadar Air 3 2 1 

Kadar Protein 3 1 2 

Kadar Serat 1 2 3 

Sensori    

     Warna 1 2 3 

     Aroma 1 2 3 

     Rasa 1 2 3 

     Tekstur 1 2 3 

    Overall 1 2 3 

Total 14 19 27 

 

Berdasarkan Tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa nugget jamur kontrol (F3) merupakan 

nugget jamur yang paling disukai. Sedangkan untuk nugget jamur dengan penambahan 

tepung kacang merah yang paling disukai yaitu nugget jamur pada F2 yang meemiliki 

perbandingan jamur tiram dan tepung kacang merah sebesar 75%:25%. Secara umum, 

nugget memilki rasa yang enak, dan memiliki tekstur yang padat namun sedikit kenyal dan 

berwarna cerah. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nugget 

jamur dengan penambahan tepung kacang merah yang paling disukai adalah nugget jamur 

F2.  

 

 

 

 

 

 

 


