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4. PEMBAHASAN 

 

Nugget merupakan salah satu produk restrukturisasi daging dengan adonan dan bahan 

pelapis untuk mempertahankan mutu produk. Nugget juga merupakan salah satu jenis 

makanan ready to cook (siap masak) dan ready to eat (siap dimakan) dengan persiapan 

yang sederhana sehingga menjadi pilihan untuk mereka yang membutuhkan makanan 

santap cepat atau sering disebut quick meal (Lukman et al, 2009). Pada penelitian ini 

digunakan jamur tiram sebagai bahan dasar dalam pembuatan nugget serta tepung kacang 

merah sebagai bahan tambahan. Jamur tiram memiliki kandungan lemak yang rendah, dan 

kadar protein serta serat yang tinggi. Selain itu, jamur tiram juga memiliki tekstur yang 

kenyal dan lembut sehingga berpotensi sebagai sumber serat pangan dan protein pengganti 

daging (Saragih, 2015). Kacang merah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

memiliki kandungan protein dan serat yang cukup tinggi, sehingga kacang merah dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber protein nabati (Pangastuti et al, 2013). Penelitian ini 

fokus pada formulasi nugget dengan komposisi jamur tiram dan kacang merah sebagai 

sumber protein.   

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Karakteristik Tekstur 

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hardness pada setiap 

formulasi yang berbeda.Formulasi nugget dengan perbandingan jamur tiram dan tepung 

kacang merah sebanyak 50% dan 50% memiliki tingkat kekerasan tertinggi. Formulasi 

nugget dengan perbandingan jamur tiram dan tepung kacang merah sebanyak 75% dan 25% 

memiliki tingkat kekerasan ± ½ dari nugget dengan formulasi jamur tiram dan tepung 

kacang merah sebanyak 50% dan 50%. Sedangkan nugget dengan 100% jamur tiram 

memiliki tingkat kekerasan terendah, yaitu ± 
1
/5 dari nugget dengan formulasi jamur tiram 

dan tepung kacang merah sebanyak 50% dan 50%.  Formulasinugget dengan perbandingan 

jamur tiram dan tepung kacang merah sebanyak 75% dan 25% merupakan formulasi yang 

terbaik dibandingkan dengan formulasi lain. Hal ini didasarkan pada tekstur nugget ayam 
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komersial yang sudah diuji sebelumnya, dimana rata-rata hardness pada nugget ayam 

komersial sebesar 1553,82 gf dan hasil uji hardness pada nugget jamur dengan 

penambahan tepung kacang merah yang paling mendekati tekstur nugget ayam komersial 

yaitu sebesar 1324,37 gf yang terdapat pada F2 (75% jamur tiram dan 25% tepung kacang 

merah). Menurut Masita & Suksesi (2015), tingkat kekerasan suatu produk dipengaruhi 

oleh daya ikat air. Jika suatu produk memiliki daya ikat air yang besar, berarti air yang 

hilang selama proses pemasakan sedikit, sehingga kekerasan suatu produk akan menurun. 

Daya ikat air atau sering disebut juga dengan water holding capacity (WHC) merupakan 

kekuatan atau kemampuan suatu produk dalam menahan air atau air yang ditambahkan 

selama ada pengaruh kekuatan seperti pemotongan, daging, pemanasan, penggilingan dan 

tekanan (Gyawali & Ibrahim, 2016). Berdasarkan uji tekstur nugget dapat dilihat bahwa 

semakin banyak konsentrasi jamur tiram yang ditambahkan maka nilai hardness juga akan 

semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Masita & Suksesi (2015) yang 

mengatakan jika suatu produk memiliki daya ikat air yang besar maka kekerasan produk 

tersebut akan menurun.  

 

Selain daya ikat air, tekstur pada nugget jamur juga dapat dipengaruhi oleh jumlah protein 

yang terkandung dalam produk. Tepung kacang merah memiliki kandungan protein yang 

cukup tinggi, yaitu sebesar 26,06 gram/100 gram (Kay, 1979). Kandungan protein akan 

berbanding lurus dengan nilai hardness, dimana adanya peningkatan kandungan protein 

akan meningkatkan nilai hardness pada produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

protein akan terkoagulasi, yaitu terjadinya denaturasi protein karena panas sehingga 

menyebabkan protein akan semakin sulit untuk larut dan akan semakin kental. Hal ini akan 

memberikan tekstur yang padat pada nugget jamur yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian 

oleh Annisa & Afifah (2015) mengenai pembuatan kue kering dengan komplementasi 

tepung jagung dan tepung kacang merah menujukkan bahwa semakin banyak penambahan 

tepung kacang merah maka tekstur yang dihasilkan akan semakin keras. Hal ini 

dikarenakan tepung kacang merah memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan 

tepung jagung. Kadar protein tepung kacang merah yaitu 24,37% (Kay, 1979) sedangkan 

tepung jagung 9,19% (Sirappa, 2003). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
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yang telah dilakukan dimana nilai hardness akan meningkat seiring dengan adanya 

penambahan tepung kacang merah.  

 

4.1.2. Karakteristik Warna 

Tingkat penerimaan panelis pada suatu produk makanan akan sangat dipengaruhi oleh 

warna yang terdapat pada produk tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat 

pada Tabel 9menunjukkan nilai L* dan b* akan semakin meningkat , dan nilai a* 

mengalami penurunan seiring dengan penambahan konsentrasi jamur tiram. Nilai L* akan 

menunjukkan tingkat kecerahan pada sampel yang diuji dan memiliki rentang 0 (gelap) 

hingga 100 (terang). Nilai a* merupakan parameter warna yang mengindikasikan warna 

merah dan hijau, dimana nilai a* positif akan menunjukkan warna merah dan nilai a* 

negatif akan menunjukkan warna hijau. Nilai b* merupakan parameter warna yang 

mengindikasian warna kuning dan biru, dimana nilai b* positif akan menunjukkan warna 

kuning sedangkan nilai b* negatif akan menunjukkan warna biru. 

 

Berdasarkan hasil penelitian parameter L* pada Tabel 9 nugget jamur tanpa penambahan 

tepung kacang merah (kontrol) memiliki nilai L* yang paling tinggi, kemudian diikuti 

dengan nugget jamur dengan penambahan 25% tepung kacang merah dan dengan nugget 

jamur yang ditambahkan sebanyak 50% tepung kacang merah memiliki nilai L* yang 

paling rendah. Hal ini sesuai dengan teori oleh Annisa & Afifah (2015) yang menyatakan 

bahwa semakin banyak tepung kacang merah yang ditambahkan pada suatu produk akan 

menyebabkan warna produk tersebut menjadi semakin gelap (coklat gelap).  Terbentuknya 

warna coklat disebabkan karena adanya reaksi Maillard antara gula pereduksi dengan 

protein yang terdapat pada tepung kacang merah (Cauvin, 2003).  

 

Berdasarkan hasil penelitian parameter a* pada Tabel 9 nugget jamur dengan penambahan 

tepung kacang merah sebanyak 50% memiliki nilai a* yang paling tinggi, diikuti dengan 

nugget jamur dengan penambahan tepung kacang merah sebanyak 25% dan nugget jamur 

tanpa penambahan tepung kacang merah (kontrol) memiliki nilai a* yang  paling rendah. 

Semakin tinggi nilai a* maka menunjukkan bahwa sampel tersebut memiliki warna yang 
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semakin merah pula.  Hal ini terjadi karena pada pembuatan tepung kacang merah tidak 

menggunakan perlakuan pendahuluan apapun sehingga semakin banyak konsentrasi tepung 

kacang merah yang ditambahkan maka pigmen warna merah yang terdapat pada kacang 

merah juga akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa 

nilai a* pada nugget jamur dengan penambahan tepung kacang merah dengan konsentrasi 

tertinggi dimana semakin tinggi nilai a* maka warna produk yang dihasilkan akan semakin 

merah gelap. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengukusan pada nugget jamur. 

Adanya proses pengukusan akan menyebabkan pigmen antosianin pada tepung kacang 

merah terekstrak dan menghasilkan warna yang lebih gelap (Pangastuti et al, 2013). Foto 

penampakan tepung kacang merah dapat dilihat pada lampiran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian parameter b* pada Tabel 9 nugget jamur tanpa penambahan 

tepung kacang merah memiliki nilai b* yang paling tinggi, diikuti dengan nugget jamur 

dengan penambahan tepung kacang merah sebanyak 25% dan nugget jamur dengan 

penambahan tepung kacang merah sebanyak 50% memiliki nilai b* yang paling rendah.  

Hal ini terjadi karena semakin banyak konsentrasi jamur tiram yang ditambahkan maka 

warna produk yang dihasilkan juga akan semakin cerah. Sebaliknya, apabila semakin 

banyak konsentrasi tepung kacang merah yang ditambahkan maka warna produk yang 

dihasilkan akan semakin gelap karena adanya antosianin, yaitu pigmen warna merah yang 

ada pada kacang merah (Pangastuti et al, 2013).  

 

4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air 

PadaTabel 10 dapat dilihat bahwa nugget jamur tanpa penambahan tepung kacang merah 

memiliki nilai kadar air tertinggi, yaitu sebesar 52,25% dan nugget jamur dengan 

penambahan 50% tepung kacang merah memiliki nilai kadar air paling rendah, yaitu 

sebesar 28,07%. Tepung kacang merah mengandung amilosa dan amilopektin. Kadar 

amilosa dan amilopektin pada tepung kacang merah, berturut-turut adalah 39% dan 61%. 

Amilosa dan amilopektin sendiri memiliki derajat polimerisasi yang berbeda, dimana 

derajat polimerisasi ini akan berpengaruh terhadap kadar air suatu produk. Derajat 
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polimerisasi pada amilosa yaitu 10
2
-10

4
, sedangkan derajat polimerisasi pada amilopektin 

yaitu sebesar 10
4
-10

5
. Reaksi polimerisasi akan melepaskan molekul-molekul air sehingga 

semakin tinggi derajat polimerisasi maka semakin banyak pula molekul air yang dilepas. 

Tepung kacang merah memiliki kandungan amilopektin yang lebih besar daripada 

kandungan amilosa, sehingga semakin banyak konsentrasi tepung kacang merah yang 

ditambahkan dalam pembuatan nugget jamur maka akan meningkatkan derajat polimerisasi 

yang menyebabkan banyaknya molekul-molekul air yang dilepaskan dan mengakibatkan 

penurunan kadar air pada produk yang dihasilkan (Asfi etl al, 2017). 

 

Berdasarkan SNI 6683:2014 (2014) tentang nugget ayam, kadar air maksimal pada nugget 

ayam kombinasi adalah sebesar 60%. Kadar air pada nugget jamur yang dihasilkan pada 

penelitian ini sudah sesuai dengan standar SNI yang ditetapkan. Menurut Utomo et al 

(2014), kadar air dari produk nugget juga dipengaruhi pada formulasi dari bahan yang 

digunakan. Kadar air pada daging ayam segar yaitu sebesar 74,99% dan kadar air pada 

jamur tiram segar yaitu sebesar 88,74% (Wala et al., 2016). Hal ini berarti jamur tiram 

segar memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam segar. Pada 

penelitian ini, pembuatan nugget jamur tiram menggunakan susu dimana susu memiliki 

kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan air murni, sehingga kadar air pada nugget 

jamur yang dihasilkan memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan nugget 

ayam yang dibuat tanpa penggunaan susu. 

 

Tingginya persentase kadar air akan berpengaruh terhadap mutu nugget yang dihasilkan. 

Selain itu, semakin tinggi kadar air akan memudahkan mikroba untuk berkembang biak dan 

mengakibatkan terjadinya perubahan pada produk nugget yang dihasilkan. Kadar air dalam 

bahan pangan akan menentukan kesegaran serta keawetan produk (Winarno, 1993). Hal ini 

dipertegas oleh Buckle, et al (2009) dalam Utomo (2014) yang mengatakan bahwa kadar 

air sangat penting dalam menentukan umur simpan bahan pangan karena akan 

mempengaruhi sifat fisik, kimia, enzimatis dan mikrobiologi bahan pangan.  
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4.2.2. Kadar Protein 

Berdasarkan Tabel 10 kadar protein tertinggi terdapat pada nugget jamur dengan 

penambahan tepung kacang merah sebanyak 50% dan terendah pada nugget jamur tanpa 

penambahan tepung kacang merah (kontrol). Pada nugget jamur dengan penambahan 

tepung kacang merah sebanyak 50% didapatkan kadar protein sebesar 17,7%, pada nugget 

jamur dengan penambahan tepung kacang merah sebanyak 25% didapatkan kadar protein 

sebesar 13,61% dan pada nugget jamur tanpa penambahan tepung kacang merah didapatkan 

total kadar protein sebesar 14,93%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ketiga formulasi 

nugget jamur sudah memenuhi standar SNI pada nugget ayam dimana kadar protein 

minimal pada nugget ayam yaitu sebesar 12% (SNI 6683:2014, 2014).  

 

Kadar protein pada nugget jamur tiram akan meningkat seiring dengan penambahan tepung 

kacang merah. Hal ini dikarenakan kandungan protein pada tepung kacang merah yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 24,37% (Kay, 1979) sehingga semakin tinggi konsentrasi tepung 

kacang merah yang ditambahkan maka akan semakin tinggi pula kadar protein yang 

dihasilkan. Sebaliknya, pada nugget jamur tanpa penambahan tepung kacang merah 

(kontrol) memiliki kadar protein terendah apabila dibandingkan dengan kedua formulasi 

lainnya. Rendahnya kadar protein terjadi karena banyaknya protein dalam jamur tiram yang 

berbentuk globular. Protein globular merupakan protein yang berbentuk bola, larut dalam 

larutan garam dan larutan asam encer serta akan mudah terdenaturasi oleh suhu, konsentrasi 

garam, serta pelarut asam dan basa  

 

4.2.3. Kadar Serat Pangan 

Serat pangan atau sering disebut dengan dietary fiber atau serat diet merupakan bagian dari 

tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten 

terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta akan mengalami 

fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar (Anonim, 2001). Serat pangan 

merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim 

pencernaan. Kadar serat yang terdapat pada jamur tiram yaitu sebesar 38,9% 

(Tjokrokusumo, 2015) dan pada tepung kacang merah sebesar 3,53% (Pangastuti et al, 
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2013).Berdasarkan Tabel 10 nugget jamur tanpa penambahan tepung kacang merah 

memiliki kandungan serat tertinggi sedangkan kandungan serat terendah dihasilkan oleh 

nugget jamur dengan konsentrasi tepung kacang merah sebanyak 50%. Hal ini dikarenakan 

kadar serat pada jamur tiram lebih tinggi dibandingkan kadar serat pada tepung kacang 

merah. Jamur merupakan salah satu sumber serat pangan karena adanya polisakarida non 

pati. Menurut (Cheung, 2013), jamur tiram merupakan sumber serat pangan yang 

bermanfaat bagi kesehatan terutama dalam pengaturan lipid dalam darah dan kadar glukosa 

darah, meningkatkan sistem imun serta sebagai antikanker. Berdasarkan kelarutannya, serat 

pangan dibagi menjadi 2 yaitu serat pangan larut air dan serat pangan tidak larut air. 

Kandungan serat pangan tidak larut air dalam jamur lebih banyak dibandingkan kandungan 

serat pangan larut air.  

 

4.3. Karakteristik Sensori 

Analisis sensori dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap nugget jamur yang dibuat dengan penambahan tepung kacang merah. Pengujian 

sensori ini dilakukan terhadap 30 panelis mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dengan menggunakan uji ranking hedonik. Parameter sensori yang diujikan 

meliputi atribut warna, rasa, aroma, tekstur dan overall. 

 

Berdasarkan kelima parameter yang diujikan, nugget yang paling disukai oleh panelis 

adalah nugget jamur tanpa penambahan tepung kacang merah (kontrol). Namun, nugget 

jamur dengan penambahan tepung kacang merah yang paling disukai oleh panelis adalah 

nugget jamur dengan konsentrasi tepung kacang merah sebanyak 25% daripada nugget 

jamur dengan konsentrasi tepung kacang merah sebanyak 50% (Tabel 12). Semakin tinggi 

konsentrasi tepung kacang merah yang ditambahkan maka warna nugget jamur yang 

dihasilkan akan semakin gelap. Hal ini dikarenakan pada pembuatan tepung kacang merah 

tidak dilakukan proses pengupasan kulit dan adanya proses pengukusan pada nugget jamur. 

Menurut Pangastuti et al (2013), pada tepung kacang merah tanpa pengupasan kulit dan 

adanya proses pengukusan akan membuat warna produk menjadi merah gelap. Hal ini 
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dikarenakan pigmen antosianin akan terekstrak dan menghasilkan warna yang lebih gelap 

saat adanya proses pengukusan.  

 

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa konsentrasi tepung kacang merah tertinggi semakin 

tidak disukai oleh panelis dari segi aroma dan rasa. Menurut Pangastuti et al (2013) 

tingginya bau langu pada kacang-kacangan menyebabkan produk akhir menjadi kurang 

diterima oleh masyarakat. Bau langu yang terdapat pada kacang merah disebabkan karena 

adanya enzim lipoksigenase yang secara alami terdapat pada kacang-kacangan (Pertiwi, 

Widanti and Mustofa, 2017).  

 

Berdasar atribut tekstur, ketidaksukaan panelis pada nugget jamur dengan penambahan 

tepung kacang merah dengan konsentrasi tertinggi dikarenakan tingginya kandungan 

protein pada tepung kacang merah pula, dimana semakin tinggi kandungan protein maka 

tekstur yang dihasilkan akan semakin keras (Annisa and Afifah, 2015). Berdasarkan atribut 

overall (keseluruhan), nugget jamur dengan penambahan tepung kacang merah sebanyak 

25% merupakan nugget jamur yang paling disukai dan nugget jamur dengan penambahan 

tepung kacang merah sebanyak 50% merupakan nugget jamur yang paling tidak disukai 

oleh panelis. Adanya penambahan tepung kacang merah menunjukkan penerimaan panelis 

terhadap produk akan semakin menurun.   


