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STUDIES ON ADDITION Of OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreatrus) 

ON THE CHEMICAL QUALITY OF CHICKEN NUGGETS 

 

Agus Hari Utomo
 
, Djalal Rosyidi dan Aris Sri Widati 

 

ABSTRACT 

 

Data collection of this research was carried out at Chemical laboratory and 

Laboratory Nutrition of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University from January 

to March 2012. This research aimed to determine the effect of oyster mushroom 

(Pleurotus ostreatus) addition and find out the best level of adding oyster mushroom 

(Pleurotus ostreatus) on chicken nuggets in terms of chemical quality (moisture , fat  and 

protein). The experimental method was designed by Randomized Block Design (RBD) by 

using six treatments and three replications. The treatments were 0 % (P0), 10 % (P1), 20 

% (P2), 30 % (P3), 40 % (P4), and 50 % (P5) of oyster mushroom from meat chicken 

weight. The variables measured were moisture, fat  and protein content. The data was 

analized by using analysis of variance. The result showed that the addition of oyster 

mushroom (Pleurotus ostreatus) can increase the moisture content, lowering the fat and 

protein content of chicken nuggets. The best quality chicken nuggets was produced 

without oyster mushroom addition with the best chemical quality scores: moisture content 

64.5%; protein content 16.5%; fat content 4.15%. It was suggested to make advanced 

research about water quantity relations that used on chicken nuggets combined with 

oyster mushroom. 
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RINGKASAN 
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Brawijaya dan Laboratoriun Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan Januari sampai Maret 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan jamur 

tiram (Pleurotus ostreatus) dan menentukan persentase terbaik penambahan jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus) pada pembuatan nugget ayam ditinjau dari kualitas kimia (kadar air, 

kadar lemak, dan kadar protein). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nugget yang dibuat dari 

daging dada ayam broiler, jamur tiram, bawang putih, garam, merica, air, putih telur, 

tepung tapioka, dan tepung roti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 6 

perlakuan dengan 3 kelompok.  Perlakuan penambahan jamur tiram pada pembuatan 

nugget ayam, yaitu 0 % (P0), 10 % (P1), 20 % (P2), 30 % (P3), 40 % (P4), dan 50 % (P5) 

dari berat daging ayam, masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Variabel yang diukur 

adalah kadar kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Data yang diperoleh dianalisis 

ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata (P <0,01) terhadap kadar air, 

kadar protein, dan kadar lemak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan nilai kadar 

air pada perlakuan P0, P1, P2, P3, P4 dan P5 masing-masing: 64,50%; 66,51%; 67,22%; 

69,01%; 70,71%; dan 71,38%; kadar protein 16,50%; 15,04%; 12,05%; 10,55%; 9,79% 

dan 10,35% ; dan kadar lemak 4,15%; 3,59%; 3,46%; 3,36%; 3,19%; dan 2,79%. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penambahan jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus) pada pembuatan nugget ayam dapat meningkatkan kadar air, 

menurunkan kadar lemak dan kadar protein nugget ayam. Nugget terbaik adalah 

perlakuan tanpa penambahan jamur tiram dengan nilai kadar air terendah (64,5%), kadar 

protein tertinggi (16,5%) dan kadar lemak tertinggi (4,15%) mendekati nilai Standart 

Nasional Indonesia (SNI). Disarankan adanya penelitian lanjutan hubungan jumlah air 

yang digunakan dalam pembuatan nugget ayam yang dikombinasi jamur tiram karena 

tingginya kadar air didalam jamur tiram untuk memenuhi nilai Standart Nasional 

Indonesia (SNI). 


