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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kacang kedelai (Glycine max) merupakan salah satu jenis kacang-

kacangan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kacang kedelai merupakan

sumber protein nabati. Protein kedelai memiliki susunan asam amino esensial

yang lengkap (Astawan, 2009). Kandungan protein kedelai relatif tinggi (±40%)

jika dibandingkan dengan protein nabati hasil pertanian lainnya (Suprapti, 2003).

Selain sebagai sumber protein nabati, kacang kedelai juga mengandung isoflavon,

vitamin, dan mineral. Kacang kedelai umumnya diolah menjadi tahu, kembang

tahu, tempe, tepung, kecap, dan susu.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola hidup masyarakat telah

berubah. Beberapa kelompok masyarakat semakin menyadari akan pentingnya

pola hidup sehat sehingga mulai beralih untuk menjadi vegetarian. Menurut

Bangun (2003), beberapa orang memilih untuk menjadi vegetarian dikarenakan

oleh keyakinan agama, kesadaran dan keinginan serta kesehatan fisik dan

kejiwaan. Menurut Susianto (2010), vegetarian adalah sebutan untuk seseorang

yang mengonsumsi makanan nabati dan tidak mengkonsumsi makanan yang

berasal dari hewani termasuk telur dan susu.

Nugget merupakan salah satu jenis pangan yang dikenal luas oleh

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan nugget merupakan produk yang praktis dan

penyajiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Menurut Suwoyo (2006),
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nugget terbuat dari daging yang dicincang dan telah dibumbui. Bentuk nugget

umumnya bulat, persegi panjang, dan stik.

Nugget yang banyak beredar di pasaran adalah nugget yang terbuat dari

daging ayam. Nugget ayam memiliki harga yang relatif mahal sehingga menjadi

kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Sutaryo et al., (2006), umumnya

nugget ayam diolah dari daging ayam bagian dada. Daging dari bagian dada

banyak disukai karena memiliki kandungan lemaknya rendah, serabut daging

yang seragam, dan warna daging yang terang.

Harga daging ayam terus meningkat sehingga diperlukan adanya alternatif

nugget dengan tanpa mengurangi nilai gizi yaitu nugget yang terbuat dari nabati

dengan harga lebih terjangkau. Alternatif nugget yang akan dibuat adalah nugget

yang terbuat dari kacang kedelai sebagai makanan yang bergizi dan bermanfaat

bagi kesehatan. Menurut Astawan (2009), kacang kedelai merupakan kacang-

kacangan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut FDA (1999), banyak

fungsi dari kacang kedelai yang menjadi perhatian seperti kacang kedelai dapat

mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker.
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1.2 Rumusan Masalah

Nugget merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi di

Indonesia. Hampir semua nugget yang beredar di pasaran merupakan hasil olahan

daging. Kacang kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang sangat

bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung banyak nutrisi. P roduk berbasis

kacang kedelai di Indonesia masih kurang variatif sehingga kacang kedelai akan

dimanfaatkan sebagai pengganti daging dalam pembuatan nugget.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah memanfaatkan kacang kedelai dalam

pembuatan nugget.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian adalah:

1. Menentukan jenis filler dan binder yang terbaik dalam pembuatan nugget

kedelai.

2. Menentukan jenis batter yang terbaik dalam pembuatan nugget kedelai.

 


