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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai iklim tropis, dimana 

tanaman dapat tumbuh subur. Tanaman yang dapat tumbuh subur diantaranya 

sayur–sayuran, buah–buahan, biji–bijan, kacang–kacangan, dll. Salah satu contoh 

produk pertanian yang hasilnya melimpah yaitu dari jenis kacang–kacangan. 

Komoditi tanaman kacang-kacangan meliputi kacang merah, kacang hijau, kacang 

tanah, dan kedelai, dengan luas panen 79.254 Ha dengan produksi 168.829 ton (Anonim, 

2011). 

Salah satu produk komoditas pertanian yang melimpah dan mempunyai 

gizi tinggi yaitu kacang merah (Vigna angularis). Nutrisi kacang merah cukup 

lengkap, selain protein, lemak dan karbohidrat juga mengandung asam amino 

seperti vitamin B dan kalium lebih tinggi dibandingkan dengan kacang–kacangan 

lainnya (Keng-Feng.1994 dalam Adie 2004). Disamping itu, kacang merah juga 

merupakan sumber serat yang baik. Dalam 100 gram kacang merah kering, dapat 

menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat yang larut air dan serat yang 

tidak larut air. Serat yang larut air secara nyata mampu menurunkan kadar 

kolesterol dan gula darah (Anonim, 2010). 

Seiring berkembangnya teknologi pangan, banyak menghasilkan makanan 

yang beragam dan mempunyai gizi tinggi tetapi dengan harga yang tinggi. 

Dengan melimpahnya produk kacang–kacangan tersebut maka ditemukannya 
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alternatif penggunaan kacang–kacangan sebagai olahan makanan yang banyak 

diminati masyarakat. Salah satunya yaitu penggunaan kacang merah (Vigna 

angularis) sebagai bahan dasar pembuatan nugget.  

Kacang merah dijadikan sebagai produk nugget karena kebutuhan akan 

olahan makanan terutama nugget semakin meningkat dan produk ini disukai oleh 

segala usia, bukan hanya anak-anak bahkan orang dewasa juga menyukainya. 

Dengan adanya nugget kacang merah diharapkan kebutuhan gizi dalam tubuh 

akan terpenuhi.  

Nugget merupakan bentuk olahan daging atau bahan pangan lain yang 

diperoleh dengan cara penggilingan. Nugget dibedakan menjadi dua, yaitu nugget 

hewani dan nugget nabati (Sofiana, 2003 dalam Suryono, dkk. 2008). Nugget 

yang banyak ditemukan di pasaran yaitu nugget hewani atau nugget yang 

berbahan dasar daging (Anonim, 2011). Daging merupakan protein hewani yang 

harganya relatif mahal. Selain itu juga masyarakat yang mempunyai penyakit 

tertentu tidak bisa menikmati. Sehingga terciptanya inovasi pengganti bahan 

pokok pembuatan nugget yaitu kacang merah (Vigna angularis). Nugget kacang 

merah merupakan alternatif makanan yang mempunyai gizi tinggi dan harga yang 

relatif lebih murah daripada nugget berbahan dasar daging. Salah satu kelebihan 

dari nugget kacang merah dengan nugget yang lain yaitu mempunyai kandungan 

serat yang tinggi yang berasal dari kacang merah (Vigna angularis) (Anonim, 

2010). 

 Pada proses pengolahan nugget biasanya ditambahkan bahan penstabil dan 

pengemulsi. Saat ini masih banyak ditemukan bahan kimia sebagai bahan 
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penstabil dan pengemulsi. Penggunaan bahan kimia dalam produk makanan sudah 

dibatasi, salah satunya yaitu penggunaan sodium tripolifosfat  (STPP). Jumlah 

penggunaan STPP menurut SNI 01-0222-1995 adalah 0,3% dari berat daging 

yang digunakan. Menurut Sams (2001), penggunaan STPP sekitar 0,5% dapat 

menyebabkan rasa sabun dan licin dalam produk, menurunkan warna dalam 

diameter produk yang kecil dengan rata-rata pemasakan yang cepat dan 

menghasilkan tekstur alami dalam produk tanpa lemak. Oleh karena itu, perlu 

adanya alternatif pengganti bahan kimia yaitu dari bahan alami. Salah satu bahan 

tambahan makanan alami yang fungsinya hampir sama dengan STPP yaitu serbuk 

agar-agar. Menurut Winarno (1990), agar–agar berfungsi sebagai pengatur 

keseimbangan dan memberikan tekstur yang halus. 

Penggunaan serbuk agar-agar sebagai alternatif bahan penstabil dan 

pengemulsi ini cukup aman bagi kesehatan dan juga bermanfaat bagi tubuh. 

Karena serbuk agar-agar merupakan hasil pengolahan rumput laut jenis 

Rhodophyceae yang diproses mulai dari pencucian, perendaman sampai menjadi 

tepung atau serbuk agar. Serbuk agar-agar dapat diperoleh dari alga merah, salah 

satu jenisnya adalah dari genus Gracilaria, Gelidium dan Gymnocongrus. Serbuk 

agar-agar mengandung serat tinggi yang baik untuk kesehatan (Atun,1996). 

Penambahan serbuk agar-agar ini diharapkan dapat menghasilkan nugget 

yang mempunyai tekstur yang lembut dan tidak mudah rusak. Karena serbuk agar-

agar merupakan pembentuk gel paling kuat sehingga dapat mencegah proses 

denaturasi. Selain itu, Menurut Deman (1997), pada larutan netral, agar-agar dapat 

bercampur dengan protein dan polisakarida yang lain. Larutan yang digunakan 
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dalam pembuatan nugget kacang merah adalah susu sterilisasi yang mempunyai pH 

6-7 atau bersifat netral sehingga serbuk agar-agar dapat bercampur dengan seluruh 

bahan.  

Menurut hasil uji pendahuluan untuk menentukan penambahan serbuk 

agar-agar dalam pembuatan nugget kacang merah didapatkan hasil yang banyak 

disukai oleh panelis adalah nugget kacang merah dengan penambahan serbuk agar-

agar 1% dan 1,5% serta pada pengujian protein dan serat yang tertinggi yaitu pada 

nugget kacang merah dengan penambahan serbuk agar-agar 1,5%. Sedangkan 

batas penggunaan maksimum menurut Permenkes RI. No. 722/Menkes/Per/IX/88 

yaitu 5 g/kg – 10 g/kg berat bahan atau secukupnya. 

Pemberian serbuk agar-agar yang sesuai diharapkan dapat menghasilkan 

nugget dengan kandungan protein, serat dan sifat organoleptik yang tinggi. Selain 

itu juga produk ini diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomis pada bahan 

pangan dan dapat memenuhi kandungan gizi yaitu protein dan serat yang 

dibutuhkan oleh tubuh. 

Berdasarkan hal diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

berjudul “Pengaruh Penambahan Serbuk Agar-agar dalam Berbagai 

Persentase terhadap Kandungan Protein, Serat dan Sifat Organoleptik 

Nugget Kacang Merah (Vigna angularis)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh penambahan serbuk agar-agar dalam berbagai persentase 

terhadap kandungan protein, serat dan sifat organoleptik nugget kacang 

merah (Vigna angularis)? 

1.2.2 Pada persentase berapakah penambahan serbuk agar-agar dapat 

menghasilkan nugget kacang merah (Vigna angularis) dengan kandungan 

protein, serat dan sifat organoleptik yang baik?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh penambahan serbuk agar-agar dalam berbagai 

persentase terhadap kandungan protein, serat dan sifat organoleptik nugget 

kacang merah (Vigna angularis). 

1.3.2 Mengetahui penambahan serbuk agar-agar dalam berbagai persentase yang 

dapat menghasilkan nugget kacang merah (Vigna angularis) dengan 

kandungan protein, serat dan sifat organoleptik yang terbaik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritis 
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a. Menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian mengenai bahan 

penstabil dan pengemulsi yang digunakan pada pembuatan nugget kacang 

merah (Vigna angularis). 

b. Memperkaya penelitian mengenai teknologi pengolahan pangan 

khususnya pengolahan kacangan–kacangan. 

1.4.2 Secara Praktis 

 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan serbuk agar-

agar sebagai bahan penstabil dan pengemulsi alami dalam pengolahan produk 

makanan agar dapat mengurangi penggunaan bahan penstabil dan pengemulsi 

sintetis.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Bahan penstabil dan pengemulsi yang digunakan adalah serbuk agar-agar 

dengan persentase 0,5%, 1%, 1,5%. 

1.5.2 Serbuk agar-agar yang digunakan adalah serbuk agar merk “PRIMA 

RASA”. 

1.5.3 Pengamatan yang dilakukan terhadap nugget kacang merah (Vigna 

angularis) adalah kandungan protein, serat dan sifat organoleptik. 

1.5.4 Pengamatan yang dilakukan terhadap nugget kacang merah (Vigna 

angularis) yaitu setelah nugget kacang merah digoreng pada waktu tertentu. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Serbuk agar-agar adalah hasil pengolahan rumput laut jenis Rhodophyceae 

yang diproses mulai dari pencucian, perendaman sampai menjadi tepung 

atau serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar merupakan pembentuk gel yang 

kuat (Winarno, 1993). 

1.6.2 Protein adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, 

O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. BM = berkisar 

10.000 (Budianto, 2009). 

1.6.3 Serat adalah komponen dinding sel tanaman terutama tersusun atas 

selulosa, pektin, hemiselulosa serta bahan non karbohidrat yang tidak dapat 

dihidrolis (dicerna) oleh enzim pencernaan manusia (Dewanti, 2006). 

1.6.4 Sifat Organoleptik adalah sifat bahan makanan yang dinilai dengan 

menggunakan indra yang meliputi: warna, rasa, aroma dan tekstur (Tim 

Laboratorium Kimia-Biokimia Pangan, 2002). 

1.6.5 Nugget adalah bentuk olahan daging atau bahan pangan lain yang diperoleh 

dengan penggilingan, penambahan bumbu, membentuk dan mencetak, 

melapisi (coating) dengan tepung, menggoreng setengah matang bila 

hendak disimpan ataupun langsung bisa digoreng matang (Sofiana, 2003 

dalam Suryono, dkk. 2008) 

1.6.6 Kacang merah adalah tanaman yang mempunyai tinggi ± 30 cm, bijinya 

berwarna merah atau merah bintik – bintik putih. Kacang merah ini dapat 

dimakan bijinya jika biji tersebut sudah tua (Sunaryono, 1990). 

 


