
1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan 

konsumsi produk pangan. Salah satu bahan pangan ialah  protein hewani (daging, 

telur, dan susu). Produk pangan dengan bahan utama daging ayam atau daging 

sapi salah satunya adalah nugget. Nugget merupakan produk olahan dari daging 

giling, diberi penambahan bumbu, dicampur bahan pengikat, kemudian dicetak 

membentuk tertentu, dikukus, dipotong dan dilumuri perekat tepung (batter) dan 

diselimuti tepung roti (breading) (Astawan, 2007). Produk nugget merupakan 

produk pangan yang cukup populer karena termasuk produk makanan beku. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), konsumsi nugget ayam dari tahun 2015-

2017 meningkat dari 0,412 kg hingga 0,496 kg.  

Meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat akan 

pemenuhan gizi khususnya protein hewani juga mendukung peningkatan 

permintaan produk peternakan. Permasalahannya bahan pangan hewani seperti 

daging memiliki harga yang tinggi dan memiliki kadar lemak yang tinggi pula. 

Daging ayam memiliki harga sekitar Rp 29.000/kg. Kadar lemak yang dimiliki 

oleh daging ayam adalah 25 gram/100 gram (BSN, 2009). Untuk mengatasi hal 

tersebut, dapat dilakukan dengan mengganti produk hewani dengan nabati. Salah 

satunya adalah penggunaan jamur tiram (Pleurotus ostreatus).  

Jamur tiram memiliki kandungan protein sebesar 13,8 g/100 g, kadar serat 

3,5 g, lemak 1,41 g, karbohidrat 61,7 g dan zat besi 4,1 mg (Warisno, 2010). 

Rendahnya kandungan lemak jamur tiram juga dapat menjadi pengganti konsumsi 
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dari produk protein hewani yaitu daging. Jamur tiram juga memiliki hargayang 

relatif rendah sekitar Rp 12.000/kg.  

Salah satu kekurangan makanan cepat saji atau produk makanan beku 

seperti nugget ini adalah kurangnya gizi dari sayuran. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu inovasi makanan cepat saji dengan penambahan sayuran sehingga 

kebutuhan gizi tubuh dapat terpenuhi. Beberapa sayuran yang telah ditambahkan 

dalam proses pembuatan nugget yaitu bayam, brokoli, wortel. Sumber bahan yang 

diketahui memiliki kandungan yang tinggi vitamin C, berserat ataupun tinggi 

antioksidan nya ialah kelor. Salah sayuran yang berpotensi ditambahkan dalam 

nugget adalah daun kelor (Moringa oleifera L).  

Kelor merupakan tanaman perdu yang memiliki kandungan asam amino 

yang berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, 

histidin, lisin, arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan methionin (Simbolan, 

2007). Selain itu manfaat dari ekstrak daun kelor sangat banyak untuk tubuh yaitu 

untuk kanker, diabetes, baik untuk memperlancar asi, meningkatkan kemampuan 

tubuh menyerap vitamin dan meningkatkan daya tahan tubuh (Soetanto, 2005), 

maka dari itu ekstrak daun kelor ditambahkan pada pembuatan nugget jamur ini.  

Pembuatan nugget jamur tiram dengan penambahan ekstrak daun kelor 

akan membuat daya ikat dari bahan pengisi berbeda dibandingkan dengan bahan 

utama daging dan tanpa adanya penambahan ekstrak daun kelor. Salah satu bahan 

pengikat dan pengisi yang baik ialah tepung maizena dan tapioka. 

Keunggulan tepung maizena adalah bahan pengganti tepung terigu pada 

pembuatan nugget jamur tiram putih. Tepung maizena yang terbuat dari jagung ini 

memiliki kandungan komponen terbesar adalah karbohidrat, sekitar 72% yang 
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sebagian besar berupa pati dengan kandungan amilosa sebesar 25-30 % dan 

amilopektin sebesar 70-75 % (Watson, 2005).. Pati jagung juga dapat 

dimanfaatkan pada makanan salah satunya sebagai bahan perekat (Alam dan 

Nurhaeni, 2008). Pada tapioka jenis karbohidrat yang terkandung berupa zat 

tepung atau pati (Somaatmadja, 2004). Pati pada tepung maizena akan berperan 

pada pengikatan daya air, sedangkan pada tapioka akan mempertahankan 

kekenyalan nugget.  

Penelitian kali ini menggunakan subtitusi tepung maizena dan penambahan 

ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang berbeda pada pengaplikasian produk 

nugget jamur tiram putih. Penggunaan jamur tiram sebagai kombinasi bahan baku 

pembuatan nugget, karena jamur tiram memiliki nilai gizi yang baik, sifat fisik 

yang kenyal menyerupai daging dan harga yang relatif murah. Diharapkan dengan 

subtitusi tepung maizena dapat memperbaiki kualitas dan menekan susut masak 

dengan perlakuan yang berbeda.  

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara penambahan campuran tepung maizena dan 

tapioka serta penambahan ekstrak kelor terhadap sifat fisikokimia nugget 

jamur tiram putih  

2. Mengetahi interaksi rasio antara tepung maizena dan tapioka terhadap sifat 

fisikokimia nugget jamur tiram putih  

3. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kelor terhadap sifat fisikokimia 

nugget jamur tiram putih  
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1.3 Hipotesa  

Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa terdapat interaksi penambahan campuran tepung maizena

dan tapioka serta ekstrak daun kelor terhadap sifat fisikokimia nugget jamur

tiram putih

2. Diduga rasio penambahan tepung maizena dan tapioka berpengaruh

terhadap sifat fisikokimia nugget jamur tiram putih

3. Diduga penambahan ekstrak kelor berpengaruh terhadap sifat fisikokimia

nugget jamur tiram putih




