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1.1 Latar Belakang

Jamur tiram putih mengandung nilai nutrisi yang baik untuk kesehatan.

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) memiliki protein, karbohidrat, fosfor,

besi, thiamin, dan riboflavin yang lebih tinggi dibandingkan dengan jamur lain.

Jamur tiram putih mengandung rendah lemak dan mengandung serat. Menurut

Schneider et al., (2010), jamur tiram putih mengandung enzim yang dapat

menurunkan konsentrasi triasilgliserol dan jumlah kolesterol LDL. Jamur tiram

juga mengandung asam amino essensial sebagai senyawa penyusun protein dan

tidak mengandung kolesterol (Rivera dan Mirales, 2010). Asam amino essensial

yang baik untuk kesehatan yaitu leusin, isoleusin, valin, triptofan, lisin, treonin,

fenilalanin, metionin, dan histidin.

Pemanfaatan jamur tiram putih di Indonesia masih terbatas. Menurut

Nurjayadi dan Martawijaya (2011), jamur tiram putih umumnya dikonsumsi

dalam bentuk mentah dan segar sebagai lalapan atau campuran salad. Selain itu

jamur tiram juga dapat diolah menjadi kripik, krupuk, dan puding jamur. Untuk

meningkatkan pola ragam konsumsi jamur tiram sebagai pemenuhan kebutuhan

protein nabati dan penurunan kolesterol, diperlukan adanya diversifikasi produk

untuk meningkatkan ragam produk hasil olahan jamur tiram putih.

Teknologi pengolahan jamur tiram putih yang tepat diperlukan untuk

memperoleh produk pangan yang beraneka ragam dan mengandung nilai gizi

yang baik. Menurut Vullioud (2011), jamur tiram putih memiliki enzim polifenol

oksidase (PPO) sebagai penyebab terjadinya reaksi pencoklatan. Oleh karena itu

 



diperlukan adanya perlakuan awal jamur tiram putih yang tepat untuk

memperbaiki penampakan produk secara fisik, kimia, dan organoleptik.

Nugget ayam berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6638-2002)

adalah produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, dan dibekukan, dibuat dari

campuran daging ayam giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa

penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan.

Nugget umumnya terbuat dari ayam giling. Menurut Brown (2008), nugget adalah

salah satu produk restructure meat yang telah melewati proses penghancuran,

dibuat dengan penambahan bumbu dan bahan pengikat, lalu dicetak dan dilapisi

dengan tepung (battered dan breaded). Namun dalam penelitian yang dilakukan,

nugget dibuat dari jamur tiram putih yang dicampur dengan bahan pengisi,

bumbu-bumbu, dicetak, dikukus, dan dilapisi dengan tepung roti lalu digoreng.

Kualitas nugget umumnya ditentukan oleh kemampuan mengikat seluruh

bahan yang ditambahkan dalam pembuatan nugget. Selain protein, pati dapat

digunakan sebagai bahan pengikat untuk memerangkap air, perekat seluruh

adonan, dan meningkatkan tekstur serta sensori produk (Devadason et al., 2010).

Selain itu menurut Ginting (2006), bahan pengikat juga berfungsi untuk

mengurangi penyusutan saat proses pemasakan, meningkatkan karakteristik irisan

produk, dan mengurangi biaya formulasi produk. Berdasarkan hasil penelitian

Ginting (2006) membuktikan nugget daging itik air dengan penambahan tepung

sagu menghasilkan karakteristik nugget yang lebih baik dibandingkan dengan

bahan pengikat tepung jagung, tepung beras, dan tepung terigu. Selain itu hasil

penelitian Devadason et al., (2010) menyatakan bahwa nugget daging kerbau

dengan penggunaan tepung maizena sebagai bahan pengikat menghasilkan

 



karakteristik terbaik dengan tekstur yang lebih kompak dan lebih disukai oleh

panelis.

Sumber pati yang digunakan untuk pembuatan nugget beragam, umumnya

pati yang digunakan sebagai bahan pengikat produk nugget adalah tepung terigu,

tepung jagung, tepung sagu, dan tepung tapioka. Selain itu konsentrasi pati yang

dibutuhkan untuk pembuatan nugget yaitu berkisar 20-25%. Proses gelatinisasi

pati terjadi ketika pati diberi perlakuan air panas sehingga terjadi penyerapan air

oleh pati yang menyebabkan terjadinya pengembangan granula pati. Oleh karena

itu dibutuhkan penentuan jenis bahan pengikat dan konsentrasi bahan pengikat

yang tepat dalam pembuatan nugget jamur tiram putih sehingga dapat

menghasilkan produk nugget yang terbaik secara fisik, kimia, dan organoleptik.

1.2 Perumusan Masalah

Jamur tiram putih masih jarang dimanfaatkan dalam industri pangan di

Indonesia. Umumnya jamur tiram putih dikonsumsi dalam bentuk masakan dan

dikonsumsi sebagai keripik jamur. Kandungan air yang cukup tinggi dalam jamur

tiram putih menyebabkan penurunan umur simpan jamur. Penggunaan jamur

tiram putih sebagai bahan utama pada nugget diharapkan dapat menghasilkan

nugget yang mengandung serat yang baik untuk kesehatan.

Jamur tiram putih mengandung enzim yang dapat mempengaruhi warna

nugget. Dengan adanya perlakuan awal jamur tiram putih diharapkan dapat

memperbaiki warna nugget yang dihasilkan. Selain itu jamur tiram putih tidak

memiliki protein yang dapat berkontribusi sebagai bahan pengikat untuk

menghasilkan tekstur nugget yang kompak. Oleh karena itu diperlukan adanya

penambahan bahan pengikat dengan jenis dan konsentrasi bahan pengikat yang

 



paling tepat. Penentuan perlakuan awal jamur tiram putih, jenis bahan pengikat,

dan konsentrasi yang sesuai untuk produk nugget jamur tiram putih diharapkan

dapat menghasilkan nugget yang dapat diterima dan disukai oleh masyarakat.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan jamur tiram putih

sebagai bahan utama pembuatan nugget analog untuk diversifikasi produk jamur

dan mempelajari karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik nugget analog jamur

tiram putih.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perlakuan awal jamur tiram putih yang sesuai dalam

pembuatan nugget analog jamur tiram putih.

2. Menentukan jenis bahan pengikat dan konsentrasi bahan pengikat terbaik

dalam pembuatan nugget analog jamur tiram putih.

3. Menentukan formulasi yang paling tepat dalam pembuatan nugget analog

jamur tiram putih.

 


