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ANDIKA RANJID A. 135100600111011. STUDI ANALISIS KIMIA 

KERIPIK BAKSO UDANG WERUS (DOGOL) DENGAN 

MENGGUNAKAN MINYAK GORENG BERULANG PADA 

PENGGORENGAN VAKUM. PEMBIMBING I : Dr. Ir. BAMBANG 

DWI ARGO, DEA. PEMBIMBING II : Prof. Dr. Ir. SUMARDI HADI 

SUMARLAN, MS 

 

                     RINGKASAN 
Udang adalah salah satu produk perikanan yang mudah 

busuk, maka penanganan mutlak dibutuhkan agar mutu udang 
tetap baik. Keripik bakso udang mampu meningkatkan nilai 
ekonomis udang, serta memiliki nilai gizi yang tinggi. 
Rancangan Percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor. Faktor pertama 
adalah suhu dan Faktor kedua yakni penggorengan berulang 
selama 7x, dan diambil sampel pada penggorengan berulang 
ke-1, ke-4 dan ke-7. Dilakukan 3 kali pengulangan untuk setiap 
kombinasi perlakuan dan data akan dianalisis menggunakan 
metode ANOVA. Dari penelitian ini, didapatkan hasil yakni 
Semakin tinggi suhu penggorengan, maka nilai kadar air akan 
semakin rendah. Semakin tinggi suhu penggorengan, maka nilai 
kadar abu akan semakin besar. Hasil analisis menggunakan 
software SPSS, suhu tidak berbeda nyata (  >0.05) pada 
kandungan karbohidrat, kadar lemak dan kadar protein. 
Penggorengan berulang tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap hasil kandungan kadar air, kadar abu, kadar 
karbohidrat, kadar protein dan kadar lemak. Hasil analisis 
menggunakan software SPSS, penggorengan berulang tidak 
berbeda nyata ( >0.05) pada kandungan kadar air, karbohidrat, 
lemak, protein dan kadar abu. Perlakuan terbaik berdasarkan 
hasil penelitian ini adalah penggorengan dengan menggunakan 
suhu 90  pada penggorengan keempat. Dengan nilai kadar air 
2.77%, kadar abu 3.32%, kadar protein 6.38%, kadar lemak 
20.77% dan kadar karbohidrat 66.76%.  
 
Kata kunci : Bakso Udang, Karakteristik Kimia keripik bakso, 
Keripik bakso udang, Vacuum Frying 
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ANDIKA RANJID A. 135100600111011. CHEMICAL ANALYSIS 

STUDY OF DOGOL SHRIMP MEATBALL CHIPS USING REPEATED 

COOKING OIL ON VACUUM FRYING. LECTURE I : Dr. Ir. 

BAMBANG DWI ARGO, DEA. LECTURE II : Prof. Dr. Ir. SUMARDI 

HADI SUMARLAN, MS. EXAMINER : Dr. Ir. Anang Lastriyanto M.Si 

 

 SUMMARY 

Shrimp is one of the fisheries products that can rot easily, so we 
need funds to ensure the shrimp remain good. Meatball chips 
increase economic value, also have high nutritional value. The 
experimental design used was a Randomized Block Design 
(RCBD) with two factors. The first factor is temperature and the 
second factor is repeated frying for 7x, and samples are taken 
on the 1st, 4th and 7th repeated frying pan. After 3 repetitions 
for each combination, the data will be analyzed using the 
ANOVA method. From this study, the results obtained are the 
higher the frying pan, the lower the moisture content. The higher 
the frying temperature, the greater the ash value. The results of 
the analysis using SPSS software, the temperature was not 
significantly different (α> 0.05) in carbohydrate content, fat 
content and protein content. Repeated frying does not have a 
significant effect on the results of air content, ash content, 
carbohydrate content, protein content and fat content. The 
results of the analysis using SPSS software, repeated frying was 
not significantly different (α> 0.05) in water content, fat, protein, 
and ash content. The best treatment based on the results of this 
study is frying by using a temperature of 90   on the fourth 
frying pan. With a value of 2.77% water content, 3.32% ash 
content, 6.38% protein content, 20.77% fat content and 66.76% 
carbohydrate content. 

Keywords: Shrimp Meatballs, Chemical Characteristics of 
meatball chips, shrimp meatball chips, Vacuum Frying 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negeri kepulauan, negeri bahari 

dengan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE). Hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia merupakan 

perairan pesisir dan lautan. Terbentang di garis khatulistiwa, 

perairan laut nusantara menopang aneka kehidupan hayati 

(Andryanto,2013). Salah satu komoditas utama dalam sektor 

perairan dan perikanan adalah udang. Udang memiliki nilai 

ekonomis tinggi serta permintaan pasar yang tinggi. Pada tahun 

2013, produksi udang nasional mencapai 608.000 ton.  

Untuk menangani produksi udang yang melimpah, perlu 

dilakukan suatu pengolahan hasil perikanan. Salah satu 

pengolahannya, adalah membuat udang menjadi bahan utama 

dalam pembuatan makanan. Contohnya dijadikan sebagai 

bakso udang. Dengan adanya pengolahan udang, diharapkan 

mampu meningkatkan nilai ekonomis udang, serta mampu 

menarik minat konsumen. Dengan mengkonsumsi udang, dapat 

membantu kita mendapatkan asupan gizi yang baik. Udang 

adalah bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang 

tinggi, selain itu didalam udang juga terdapat nutrisi lain, yakni 

omega-3, kalsium, iodium, lemak jenuh. 

Udang sebagai salah satu produk perikanan yang memilliki 

sifat mudah busuk (highly perishable), maka penanganan yang 
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baik mutlak diperlukan agar mutu udang tetap segar pada saat 

dikonsumsi (Arpah,1993). Salah satu cara untuk 

memperpanjang umur simpan udang, yakni dengan mengolah 

udang tersebut menjadi produk baru. Yakni, mengolah udang 

segar menjadi keripik bakso udang. Keripik bakso udang ini 

mampu meningkatkan nilai ekonomis udang, serta memiliki nilai 

gizi yang cukup. Sehingga membuat keripik bakso udang ini 

layak untuk dikonsumsi oleh semua kalangan.  

Salah satu mesin yang dapat digunakan untuk membuat 

keripik bakso udang, adalah mesin vacuum frying. Mesin 

penggoreng hampa (Vacum Frying) adalah mesin produksi 

untuk menggoreng berbagai macam buah dan sayuran dengan 

cara penggorengan hampa. Penggorengan vakum merupakan 

cara pengolahan yang tepat untuk menghasilkan kripik buah 

dengan mutu tinggi (Arpah,1993).  

Keunggulan penggorengan vakum dibandingkan dengan 

penggorengan konvensioal seperti deep fat frying adalah dapat 

mengurangi kadar minyak yang menyerap kedalam produk, 

dapat mempertahankan citarasa dan warna khas produk karena 

dengan penggunaan suhu rendah dan kadar oksigen yang 

rendah selama proses, mengurangi pengaruh negatif yang lebih 

sedikit terhadap kualitas minyak. Suhu dan waktu 

penggorengan vakum merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi stabilitas fitokimia dan nutrakimia suatu produk 

(Arpah,1993). Selain itu, dalam penggorengan vakum dapat 
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dilakukan penggorengan berulang dengan minyak yang sama. 

Minyak bekas penggorengan vakum tidak mudah keruh. 

Sehingga membuat penggorengan vakum ini lebih efektif dan 

efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh suhu penggorengan vakum 

terhadap mutu keripik bakso udang werus? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan minyak goreng 

secara berulang terhadap mutu keripik bakso udang 

werus? 

3. Bagaimana hasil perlakuan terbaik pada penelitian ini 

berdasarkan mutu keripik bakso udang werus? 

 

1.3 Tujuan 
1. Mengetahui pengaruh suhu penggorengan vakum 

terhadap mutu keripik bakso udang werus. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan minyak goreng 

secara berulang terhadap mutu keripik bakso udang 

werus. 

3. Mengetahui hasil perlakuan terbaik berdasarkan mutu 

keripik bakso udang werus 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memberikan informasi serta pengetahuan 

tentang pengaruh suhu dan penggunaan minyak goreng secara 

berulang keripik bakso udang werus pada penggorengan 

vakum. Selain itu, pada penelitian ini juga memberikan informasi 

tentang analisis protein, karbohidrat, kadar air, dan lemak pada 

keripik bakso udang werus yang dijadikan sampel uji. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui suhu 

yang baik untuk penggorengan, serta diketahui maksimal 

penggorengan berulang yang dapat dilakukan pada mesin 

vakum, menggunakan bahan berupa bakso udang werus.  

 

1.5 Batasan Masalah 
1. Bahan utama yang digunakan adalah bakso udang 

werus. 

2. Pembuatan adonan dilakukan di pasar tradisional 

(Penggilingan). 

3. Tidak membahas analisis biaya. 

4. Indikator yang digunakan adalah suhu dan penggunaan 

minyak goreng secara berulang. 

5. Tidak meneliti umur simpan dan organoleptik keripik 

bakso udang werus. 

6. Analisis sampel yang dilakukan adalah analisis 

kandungan protein, karbohidrat, kadar air, dan lemak. 
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 II. Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Udang Dogol (Metapenaeus monoceros Fab.) 

 Udang adalah komoditas andalan dari sektor perikanan 

yang umumnya diekspor dalam bentuk beku. Udang juga 

merupakan salah satu produk perikanan yang istimewa, 

memiliki aroma spesifik dan mempunyai nilai gizi cukup tinggi. 

Secara morfologi, udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 

kepala yang menyatu dengan dada (cephalothorax) dan bagian 

badan (abdomen) yang terdapat ekor di belakangnya. Bagian-

bagian lain yang terdapat pada udang yakni antenulla, rostrum, 

mata, tharaks, abdomen, scapacerix, antena, periopod, unopod, 

dan telson. Bagian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 Bagian 

tubuh udang. Bagian kepala beratnya lebih kurang 36-49% dari 

total keseluruhan berat badan, daging 24-41% dan kulit 17-23% 

(Purwaningsih,1995). 

 

Gambar 2.1 Bagian tubuh udang  

        Sumber: Purwaningsih,1995 
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Ciri morfologi udang dogol adalah mempunyai rostrum 

panjang dan lurus yang ditumbuhi 7-9 duri dorsal sampai ke tepi 

posterior karapas. Rostrum memiliki gigi dengan rumus 6-9/0, 

umurnya 8/0, berbentuk lurus atau hampir lurus dan agak 

mengarah ke atas. Basipod satu pada periopod ketiga terdapat 

sebuah duri. Duri ischiopod pada periopod satu. Pada jantan, 

bagian pangkal meropod pada periopod kelima terdapat sebuah 

11 bonggol yang bentuknya sama seperti pada ischiopod. 

Bagian telson tidak memiliki duri lateral. Rostrum bergigi hanya 

pada sisi bagian atas, gurat pada karapas tidak ada. Kaki jalan 

pertama dilengkapi dengan tonjolan duri yang kelihatan sangan 

kecil. Eksopod pada kaki jalan kelima tidak ada. Abdomen kasar 

dan berambut (Shigueno,1975). 

 

2.2 Komposisi Kimia Udang 

 Udang memiliki nilai gizi tinggi. Komposisi kimia udang 

sesuai tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Udang 

No. Komposisi Kimia Jumlah 

1 Kadar air        (%) 78 

2 Kadar abu      (%) 3,1 

3 Lemak            (%) 1,3 

4 Karbohidrat    (%) 0,4 

5 Protein           (%) 16,72 

6 Kalsium         (Mg) 161 
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No. Komposisi Kimia Jumlah 

7 Besi              (Mg) 2,2 

8 Natrium         (Mg) 418 

 

             Sumber : Purwaningsih,1995 

      

2.3 Keripik Bakso 

 Salah satu makanan ringan adalah keripik, yang 

tergolong jenis crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, 

renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa dan disimpan, serta 

dapat dinikmati kapan saja. Pembuatan keripik buah dapat 

dilakukan dengan mesin penggoreng vakum. Buah digoreng 

pada suhu rendah dalam tabung penggoreng bertekanan 

rendah sehingga dihasilkan keripik buah yang renyah 

(Kamsiati,2010). Bakso merupakan salah satu produk olahan 

daging khas Indonesia, yang banyak digemari oleh semua 

lapisan masyarakat dan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena 

kaya akan protein hewani. Biasanya bakso disajikan dengan 

kuah yang panas. Salah satu bentuk inovasi bakso yang sehat 

dan bernilai gizi tinggi dengan dibuat keripik bakso 

(Wijayanti,2016).  

  

Adapun cara membuat keripik bakso dengan cara 

penggorengan manual, yakni sebagai berikut (Wijayanti,2016): 
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1. Diambil masing-masing butiran bakso, kemudian diiris 

tipis-tipis. 

2. Dipanaskan minyak goreng yang akan digunakan. 

3. Dimasukkan masing-masing irisan bakso kedalam 

minyak goreng yang telah dipanaskan.  

4. Dilakukan pengadukan dan pembalikan, agar keripik 

bisa tergoreng rata. 

5. Diangkat keripik bakso yang sudah matang, kemudian 

ditiriskan.  

6. Ditunggu sampai dingin, kemudian dimasukkan ke dalam 

toples. 

7. Keripik siap untuk disajikan.  

 

2.4 Penggorengan Vakum (Vacuum Frying) 

 Pembuatan keripik buah dapat dilakukan dengan mesin 

penggoreng vakum. Buah digoreng pada suhu rendah dalam 

tabung penggoreng bertekanan rendah sehingga dihasilkan 

keripik buah yang renyah. Kelebihan lain dari penggunaan 

mesin ini adalah aroma buah masih seperti aslinya. Mesin 

penggoreng vakum (vacuum frying) dapat mengolah komoditas 

peka panas seperti buah-buahan menjadi hasil olahan berupa 

keripik (chips), seperti keripik nangka, keripik apel, keripik salak, 

keripik pisang, keripik nenas, keripik melon, keripik salak, dan 

keripik pepaya. Dibandingkan dengan penggorengan secara 

konvensional, sistem vakum menghasilkan produk yang jauh 
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lebih baik dari segi penampakan warna, aroma, dan rasa karena 

relatif seperti buah aslinya (Kamsiati,2010). 

 Prinsip kerja vacuum frying adalah menghisap kadar air 

dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi agar pori-pori 

daging buah dan sayur tidak cepat menutup, sehingga kadar air 

dalam buah dapat diserap dengan sempurna. Prinsip kerja 

dengan mengatur keseimbangan suhu dan tekanan 

vakum.Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus 

dalam artian warna, aroma, dan ras buah-sayur tidak berubah 

dan renyah pengaturan suhu tidak boleh melebihi 90˚C dan 

tekanan vakum antara 65 – 76 cmHg. Sebaiknya air dalam bak 

penampung pada vacuum frying tidak mengandung partikel besi 

karena dapat menyebabkan air keruh dan dapat merusak 

pompa vakum yang akhirnya mempengaruhi kerenyahan keripik 

(Damayanti,2012).  

  

Adapun tahapan penggunaan mesin penggorengan vakum, 

yakni sebagai berikut (Kamsiati,2010): 

1. Bahan yang akan digoreng disiapkan (dikupas dan diiris 

dengan ketebalan 0,501 cm). Jika kandungan airnya 

tinggi, dapat digunakan mesin peniris (spinner) untuk 

mengurangi kandungan air. 

2. Tabung penggoreng diisi minyak goreng. Untuk 

menggoreng 4 kg buah diperlukan minyak goreng 40 

liter. 
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3. Mesin dan kompor gas dihidupkan dan diatur suhunya. 

4. Bahan dimasukkan ke dalam keranjang penggoreng; 

posisi keranjang berada di atas (tidak terendam minyak). 

Selanjutnya tabung penggoreng dan keran tabung 

ditutup agar kondisi tabung menjadi vakum 

5. Setelah jarum penunjuk tekanan menunjuk pada angka -

680 mmHg, keranjang penggoreng diturunkan pada 

posisi terendam minyak. Bahan digoreng hingga kering. 

6. Setelah penggorengan selesai, posisi keranjang 

dipindahkan ke atas (tidak terendam minyak), dan 

kompor serta listrik dimatikan. 

7. Keran pada tabung penggoreng dibuka hingga jarum 

pada penunjuk tekanan menunjuk pada angka 0. 

8. Tutup tabung penggoreng dibuka lalu keripik diangkat 

dan ditiriskan dengan mesin peniris. 

9. Keripik didinginkan dan dikemas dalam plastik (PP 0,80 

mm)/aluminium foil kemudian disegel rapat. 

 

2.5 Kadar Air 

 Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan 

yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) 

atau berdasarkan berat kering (dry basis). Kadar air berat 

basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 

persen, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat 

lebih dari 100 persen (Syarif dan Halid, 1993).  
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 Kadar air merupakan pemegang peranan penting, 

kecuali temperatur maka aktivitas air mempunyai tempat 

tersendiri dalam proses pembusukan dan ketengikan. 

Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan 

proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik atau kombinasi 

antara ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut 

memerlukan air dimana kini telah diketahui bahwa hanya air 

bebas yang dapat membantu berlangsungnya proses 

tersebut (Tabrani,1997).  

 Pengujian kadar air menggunakan metode oven (SNI 01-

2891-1992 butir 5). Vochdoos kosong dimasukkan oven 

pada suhu 105°C selama 1 jam kemudian dinginkan dalam 

desikator dan ditimbang (W1). Sampel jagung yang sudah 

digiling dengan berat 2 gram (W) dimasukkan dalam 

vochdoos, dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C 

selama 3 jam. Sampel dalam vochdoos didinginkan dalam 

desikator kemudian ditimbang sampai berat tetap (W2). 

Kadar air ditentukan dengan rumus (Susanto,2009) : 

 

                    Kadar air (%) bb     

  

2.6 Kadar Abu 

 Abu merupakan residu anorganik yang didapat dengan 

cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan 

pangan. Jumlah dan komposisi abu dalam mineral tergantung 

(W1 + W) – W2  

             W 
= X 100% 
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pada jenis bahan pangan serta metode analisis yang digunakan. 

Abu dan mineral dalam bahan pangan umumnya berasal dari 

bahan pangan itu sendiri (indigenous). Tetapi ada beberapa 

mineral yang ditambahkan ke dalam bahan pangan, secara 

disengaja maupun tidak disengaja. Abu dalam bahan pangan 

dibedakan menjadi abu total, abu terlarut dan abu tak larut 

(Puspitasari, 1989). 

2.7 Protein 

 Molekul protein tersusun dari satuan-satuan dasar kimia 

yaitu asam amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino ini 

saling berhubunghubungan dengan suatu ikatan yang disebut 

ikatan peptida. Satu 4 molekul protein dapat terdiri dari 12 

sampai 18 macam asam amino dan dapat mencapai jumlah 

ratusan asam amino (Suhardjo dan Clara, 1992). 

 Sifat fisikomia setiap protein tidak sama, tergantung 

pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein 

sangat besar sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan 

membentuk suatu dispersi koloidal. Protein ada yang larut 

dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air, tetapi semua 

protein tidak larut dalam pelarut lemak, misalnya etil eter. 

Adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-ujung 

rantai molekul protein, menyebabkan protein mempunyai 

banyak muatan (polielektrolit) dan bersifat amfoter (dapat 

bereaksi dengan asam maupun dengan basa) (Winarno, 2004). 
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 Komposisi protein yang mengandung unsur karbon 

menjadikan protein sebagai bahan bakar sumber energi. 

Apabila tubuh tidak menerima karbohidrat dan lemak dalam 

jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh maka 

protein akan dibakar untuk sumber energi. Dalam hal ini, 

keperluan tubuh akan energi lebih diutamakan sehingga 

sebagian protein tidak dapat digunakan untuk membentuk 

jaringan (Suhardjo dan Clara, 1992). 

 

2.8 Minyak dan Lemak 

 Lemak dan minyak adalah golongan dari lipida (latin 

yaitu lipos yang artinya lemak). Lipida larut dalam pelarut 

nonpolar dan tidak larut dalam air. Sifat kelarutan ini yang 

membedakan lipida dari golongan senyawa alam penting lain 

seperti protein dan karbohidrat yang pada umumnya tidak larut 

dalam pelarut nonpolar (Hart, 1990). 

 Lemak merupakan bahan padat pada suhu ruang 

disebabkan kandungannya yang tinggi akan asam lemak jenuh 

yang tidak memiliki ikatan rangkap, sehingga mempunyai titik 

lebur yang lebih tinggi, sedangkan minyak merupakan bahan 

cair pada suhu ruang disebabkan tingginya kandungan asam 

lemak yang tidak jenuh, yang memiliki satu atau lebih ikatan 

rangkap diantara atom-atom karbonnya, sehingga mempunyai 

titik lebur yang rendah (Winarno, 1992). 
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 Minyak goreng berfungsi sebagai media penghantar 

panas, penambah rasa gurih dan penambah kalori bahan 

pangan. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya. 

Makin tinggi titik asap , makin baik mutu minyak goreng. Lemak 

atau minyak yang digunakan untuk menggoreng titik asapnya 

akan turun, karena telah terjadi hidrolisis. Karena itu untuk 

menekan terjadinya hidrolisis, pemanasan lemak atau minyak 

sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, pada 

umumnya suhu penggorengan adalah 177-221ºC 

(Winarno,1992). 

 Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO 

(1990) menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30% 

kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah 

ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk 

membantu penyerapan vitamin larut lemak. Diantara lemak 

yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 10% dari 

kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari 

lemak tidak jenuh ganda.konsumsi kolesterol yang dianjurkan 

adalah ≤ 300 mg per hari (Yuniastuti,2008). 

2.9 Karbohidrat 

 Karbohirat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi 

keton yang mempunyai rumus molekul umum (CH2O)n. Yang 

pertama lebih dikenal sebagai golongan aldosa dan yang kedua 

adalah ketosa. Dari rumus umum dapat diketahui bahwa 

karbohidrat adaalah suatu polimer. Senyawa yang 
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menyusunnya dalah monomer- monomer (Matorharsono, 1998). 

Menurut Yazid dan Nursanti (2006) bahwa dari rumus umum 

karbohidrat, dapat diketahui bahwa senyawa ini adalah suatu 

polimer yang tersusun atas monomer-monomer. Berdasarkan 

monomer yang menyusunnya, karbohidrat dibedakan menjadi 3 

golongan, yaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. 

 Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2009), monosakarida 

ialah karbohidrat yang sederhana, dalam arti molekulnya hanya 

terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan 

dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Tiga senyawa 

gula yang penting dalam monosakarida adalah glukosa, fruktosa 

dan galaktosa. Disakarida merupakan karbohidrat yang pada 

hidrolisis menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama 

atau berlainan, misalnya sukrosa, maltosa dan laktosa. 

 Polisakarida adalah polisakarida Karbohidrat yang 

tersusun dari sepuluh satuan monosakarida dan dapat berantai 

lurus atau bercabang. Polisakarida dapat dihidrolisis pleh asam 

atau enzim tertentu yang kerjanya spesifik. Hidrolisis sebagian 

polisakarida menghasilkan oligosakarida dan dapat digunakan 

untuk menentukan struktur molekul polisakarida. Contoh: 

amilum, glikogen, dekstrin, dan selulosa (Matorharsono, 1998). 

 

2.10 Penelitian terdahulu 

Menurut Maity (2014) keripik nangka yang digoreng pada 

suhu tinggi mengakibatkan penyusutan maksimal (48%). 
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Evaluasi sensori menunjukkan kemampuan maksimal untuk 

keripik nangka goreng terjadi pada suhu 90  selama 25 

menit. Penggorengan di bawah vakum pada suhu yang lebih 

rendah ditemukan untuk mempertahankan senyawa bioaktif 

seperti total fenolat, totalflavonoid, dan total karotenoid pada 

keripik nangka. Hampir 90% karotenoid hilang dari sampel 

yang sesudah 30 menit dengan penggorengan pada suhu 

100 . 

Tumbel dan Manurung (2017) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Suhu dan Waktu Penggorengan terhadap 

Mutu Keripik Nanas  Menggunakan Penggoreng vakum” 

memaparkan bahwa suhu dan waktu penggorengan memiliki 

pengaruh pada produk yang dihasilkan pada penggorengan 

vakum. Pada penelitian ini, suhu yang digunakan yakni 80   

dan 90  . Lama waktu yang digunakan yakni 40 menit dan 

50 menit. Pada suhu 90  kadar air, kadar minyak dan lemak 

memiliki hasil produk yang telah memenuhi SNI 01-4304-

1996. Pada jurnal ini juga membahas tentang uji organoleptik 

(rasa, warna dan tekstur), dan didapatkan hasil bahwa pada 

penggorengan menggunakan suhu 90   produk berupa 

keripik nanas banyak digemari. Namun memiliki penampakan 

yang kurang bagus dikarenakan berwarna kecoklatan. 

Widati, et.all (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “The 

Effect of Addition Tapioca starch on Quality of Chicken 
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Meatball Chips with Vacuum Frying Method” memaparkan 

bahwa penambahan tepung tapioka berpengaruh pada hasil 

mutu produk keripik bakso ayam. Konsentrasi penambahan 

tepung tapioka yang dilakukan sebesar 10%, 15%, 20%, 25% 

dan 30%, presentase tepung tapioka dari berat daging ayam. 

Penggorengan dilakuan pada suhu 80  dan tekanan 70 

cmHg selama 30 menit dengan perbandingan bahan yang 

digoreng dan minyak goreng 1:5. Dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa penambahan tepung tapioka dalam 

keripik bakso ayam dapat menurunkan kadar air, protein, 

daya patah dan meningatkan kadar lemak serta kecerahan 

warna produk. 

Menurut Wijayanti (2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Kadar Protein dan Sifat Organoleptik Bakso Goreng 

(BASRENG) Ikan Lele dengan Penambahan Tepung Ubi 

Jalar Oranye dan Tepung Tapioka” memaparkan bahwa 

semakin rendah konsentrasi tepung ubi jalar oranye dan 

tepung tapioka, maka semakin tinggi kandungan protein pada 

bakso goreng. Pada penelitian ini konsentrasi tepung ubi jalar 

oranye yang digunakan adalah 10 gram, 20 gram dan 30 

gram. Sedangkan tepung tapioka yang digunakan adalah 40 

gram, 60 gram dan 80 gram. Kadar Hasil penelitian tersebut 

yakni kadar protein tertinggi pada bakso goreng dengan 
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komposisi tepung ubi jalar oranye sebesar 10 gram dan 

tepung tapioka sebesar 40 gram.  

Menurut Lastriyanto, et.all (2016) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Karakterisitik Kimia Keripik Apel Manalagi Hasil 

Penggorengan Vakum dengan Menggunakan Minyak Goreng 

Berulang” memaparkan bahwa penelitian dilakukan 

pengulangan menggunakan minyak goreng berulang 

sebanyak 10x. Sampel yang digunakan yakni sampel 

penggorengan ke-1, ke-4, ke-7 dan ke-10. Suhu yang 

digunakan yakni 80,90 dan 100 ᵒC. Pengulangan tiap 

perlakuan dilakukan sebanyak 2x. Hasil yang didapatkan 

yakni penggorengan vakum dengan menggunakan ulangan 

minyak ke 1, 4, 7, dan 10 berpengaruh nyata terhadap 

kandungan vitamin C keripik apel. Sedangkan penggorengan 

vakum dengan menggunakan ulangan minyak ke 1, 4, 7, dan 

10 tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan kadar air, 

lemak, dan Free Fatty Acid (FFA) pada keripik apel. Pada 

penggorengan vakum dengan menggunakan suhu 80, 90, 

dan 100 ᵒC berpengaruh nyata terhadap kadar lemak keripik 

apel. Sedangkan pada penggorengan vakum dengan 

menggunakan suhu 80, 90, dan 100 ᵒC tidak berpengaruh 

nyata terhadap kandungan kadar air, vitamin C, dan Free 

Fatty Acid (FFA) pada keripik apel. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan November 2018 – 

Januari 2019 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan 

dan Hasil Pertanian serta di Laboratorium Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 

Kota Malang dan Laboratorium Sentra Ilmu Hayati, Kota 

Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 3.1, yang didapatkan dari Laboratorium Teknik 

Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

 

Tabel 3.1 Alat dalam penelitian 

Nama Alat Fungsi 

Vacuum Frying Sebagai alat penggorengan 

Timbangan Sebagai alat untuk mengukur massa bahan 

Spinner Sebagai alat peniris minyak 

Oven Sebagai alat pengurang kadar air bahan 

Cawan Sebagai wadah sampel 

Pisau Sebagai alat pemotong bahan 

Telenan Sebagai alas pemotong 
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Nama Alat Fungsi 

Freezer 

Sealer dan Plastik 

Sebagai alat penyimpanan produk 

Sebagai alat pengemas sampel 

Desikator Sebagai media pendingin sampel 

Tanur Sebagai alat ukur kadar abu 

Stopwatch Sebagai alat ukur waktu 

Tabung reaksi Sebagai wadah sampel berupa cairan 

Erlenmeyer Sebagai wadah untuk mencampur sampel  

Heater Sebagai alat pemanas sampel 

Soxhlet Sebagai alat ukur kadar lemak 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 3.2 yang didapatkan dari Pasar 

Blimbing, Malang, Jawa Timur. 

Tabel 3.2 Bahan dalam penelitian 

Nama Bahan Fungsi 

Bakso udang Sebagai bahan perlakuan 
Minyak goreng Sebagai media penghantar panas 
Air Sebagai media pencuci bahan 
Indikator pp 1% Sebagai senyawa indikator untuk titrasi 
Larutan NaOH Sebagai larutan pencampur untuk proses titrasi 
Pretoleum Ether Sebagai bahan pelarut 
Aquades Sebagai bahan pengencer sampel 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode pelaksanaan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan rancangan acak kelompok yang disusun secara 

faktorial. Faktor perlakuan yang dilakukan ada 2, yakni faktor 
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suhu dan penggunaan minyak goreng secara berulang. 

Penggorengan dilakukan selama 7x menggunakan minyak 

goreng secara berulang. Pengambilan sampel dilakukan pada 

hasil penggorengan ke 1, 4 dan 7. Sedangkan suhu yang 

digunakan yakni 70 oC, 80 0C, 90 0C. Sehingga diperoleh 9 

kombinasi perlakuan. Dimana pada tiap faktor suhu 

penggorengan dilakukan pengulangan sebanyak 3x. Sehingga 

didapatkan 27 sampel akhir dan 1 sampel kontrol. Sampel 

kontrol ini merupakan keripik bakso udang yang dijual 

dipasaran. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode 

ANOVA. 

Adapun faktor tersebut, adalah : 

 Faktor I : Minyak goreng berulang (M) 

 M1 : Jelantah penggorengan pertama (L) 

 M4 : Jelantah penggorengan keempat (L) 

 M7 : Jelantah penggorengan ketujuh  (L) 

 Faktor II : Suhu penggorengan (T) 

 T1 : 70oC 

 T2 : 80 0C 

 T3 : 90oC 
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Kombinasi perlakuan pemakaian minyak secara berulang 

dengan suhu penggorengan ini, disusun pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kombinasi perlakuan pemakaian minyak goreng secara 

berulang dan suhu penggorengan keripik bakso udang 

 

 

           

 

 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan bahan (bakso udang) 

 Bahan utama yang akan dijadikan bahan perlakuan 

yakni bakso udang. Mula-mula dilakukan pembuatan bakso 

udang. Bahan yang digunakan yakni ½ tepung kanji, ¼ tepung 

sagu, udang 1 kg, 2 buah telur, bawang putih 1 ons, gula 2 

sendok teh, garam 2 sendok makan, penyedap “Royco” 2 

bungkus kecil, merica bubuk ½ sendok the dan tepung meizena 

2 sendok makan. Bahan-bahan tersebut digiling dengan 

menggunakan jasa giling yang berada dipasar blimbing. 

Penggilingan ini berguna untuk menghancurkan udang dan 

mencampur bahan, sehingga didapatkan adonan bakso udang. 

Setelahnya, adonan tersebut dicetak bulat-bulat dan dididihkan 

dengan air yang mendidih. Ditunggu sampai proses pemasakan 

selesai. Kemudian bakso udang yang telah jadi ditiriskan. 

Suhu 

(
o
C) 

Ulangan Minyak 

M1 M4     M7 

T1 M1T1       M4T1   M7T1 

T2 M2T2       M4T2   M7T2 

T3 M1T3       M4T3   M7T3 
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Setelah itu bakso udang dibungkus dengan plastik HDPE dan 

disimpan dalam freezer. Pada penelitian ini minyak goreng yang 

digunakan yakni “Bimoli” sebagai media penggorengan. 

2. Pengujian awal 

 Pengujian awal ini dilakukan pada bakso udang yang 

telah disimpan pada freezer. Mula-mula bahan tersebut 

dibiarkan agar mencair. Dan setelahnya dilakukan pengujian 

pH, Kadar air, protein, dan karbohidrat. Pengambilan sampel 

dilakukan secara acak pada bakso udang. Jumlah sampel yang 

diambil untuk diuji adalah sebanyak 3 buah bakso udang.  

3. Perajangan 

 Perajangan adalah proses pengirisan bahan secara tipis, 

perajangan dilakukan untuk mempermudah proses 

penggorengan. Selain itu perajangan ini dilakukan agar bahan 

dapat teriris secara seragam. Perajangan pada bakso udang ini 

dilakukan dengan ketebalan 5mm menggunakan perajang 

manual. Sebelum dilakukan proses perajangan, mula-mula 

bakso udang tersebut diatur dengan jarak pisau 5mm, sehingga 

ukuran hasil pengirisan dapat sesuai dengan ketebalan yang 

diinginkan. Hasil irisan yang sesuai akan digoreng pada mesin 

vacuum, sedangkan yang tidak sesuai akan dipisahkan secara 

manual. 
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4. Penimbangan 

 Penimbangan dilakukan untuk memperoleh data berupa 

massa awal dan massa akhir. Alat yang digunakan untuk 

menimbang yakni timbangan digital. Massa awal bakso udang 

yang telah teriris adalah 500 gram.  

5. Pembekuan 

 Pembekuan ini bertujuan untuk menyimpan bakso udang 

yang telah teriris agar lebih awet dan tidak terjadi kerusakan 

pada bahan. Pembekuan dilakukan pada freezer dengan suhu -

210C selama +- 24 jam. 

6. Penggorengan Vakum 

 Penggorengan ini dilakukan dengan menggunakan 

minyak sebanyak +- 10L dan 500 gram irisan bakso udang 

beku. Kapasitas maksimum keranjang yakni 1kg. Penggorengan 

dilakukan dengan menggunakan tekanan sebesar -70 cmHg 

(vakum) dengan daya dorong 25m, daya hisap pompa 15m, 

serta kemampuan maksimal pompa untuk mengalirkan air 

sebesar 120L/menit. Penggorengan dilakukan dengan 

menggunakan 3 perlakuan suhu, yakni 700C, 80 0C dan 90oC. 

     

1. Dilakukan pengisian minyak pada tabung penggorengan 

sebanyak   12L. Pengisian minyak goreng dilakukan 

sampai keranjang terendam oleh minyak.  

2. Mesin serta kompor gas dinyalakan dan diatur suhu 

sesuai yang dengan suhu yang diinginkan. 
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3. Ditunggu sampai suhu yang diinginkan tercapai (700C, 

800C dan 90oC). Kemudian bahan dimasukkan kedalam 

keranjang penggorengan. Dengan posisi keranjang tidak 

terendam minyak. Selanjutnya kran tabung penggoreng 

dan kran tabung ditutup agar kondisi tabung menjadi 

vakum. 

4. Setelah jarum penunjuk tekanan berada pada angka -

70cmHg (vakum), keranjang penggorengan diturunkan 

pada posisi terendam oleh minyak. Kemudian dilakukan 

penggorengan pada bahan sampai kondisi minyak 

menjadi tenang dan tidak terdapat gelembung. Setelah 

proses penggorengan selesai, posisi keranjang 

dipindahkan keatas dan kompor serta listrik dimatikan.  

5. Dilakukan pembukaan kran tabung penggoreng hingga 

jarum penunjuk menunjuk angka 0. 

6. Dibuka tutup tabung penggoreng, kemudian bahan yang 

telah digoreng diangkat dan diletakkan pada spinner.  

Keseluruhan proses penggorengan serta penirisan 

minyak ditunjukkan oleh Gambar 3.3.1 Diagram Alir Proses. 

7. Penirisan minyak  

Penirisan minyak ini bertujuan untuk mengurangi kadar 

minyak setelah penggorengan vakum. Penirisan ini dilakukan 

dengan menggunakan alat berupa spinner. Spinner dinyalakan 

selama 10 menit dengan menggunakan kecepatan sebesar 

1140 rpm.  
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Gambar 3.3.1 Diagram Alir Proses 

Mulai 

Bakso Udang 

Pengirisan dengan ketebalan +-5mm 

Penimbangan 500 gram 

irisan bakso udang 

Pembekuan irisan bakso 

udang 

Penggorengan vakum pada tekanan -70 cmHg dengan 3 

perlakuan suhu yaitu 70
0
C, 80

0
C, 90

0
C serta penggorengan 

berulang sebanyak 7x  

Penirisan minyak dengan menggunakan 

spinner     spinner 

Keripik 

Bakso 

Udang 

Selesai 

Analisis : 

 Kadar Air 
(Moisture 
Content) 

 Karbohidrat 

 Kadar Protein 

 Kadar Abu 

 Kadar Lemak 

Analisis Kadar Air 
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8. Pengujian sampel 

 Pada penelitian ini, pengujian sampel yang dilakukan 

meliputi, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbohidrat. Pengambilan sampel dilakukan pada 

penggorengan ke 1, 4 dan 7 setiap selesai penggorengan. Suhu 

penggorengan yang digunakan ada 3, yakni 700C, 80 0C dan 

900C. Tiap masing-masing suhu, dilakukan pengulangan 

penggorengan sebanyak 3x. Sehingga didapatkan 27 sampel 

akhir dan 1 sampel kontrol (bakso udang segar). 

 

3.5 Analisa sampel 

3.5.1 Kadar air (AOAC, 2006) 

 Analisis kadar air bakso dan keripik bakso udang 

berdasarkan pada perbedaan berat sampel sebelum dan 

sesudah dikeringkan. Cawan dikeringkan di dalam oven pada 

suhu 105  selama 4 jam. Setelah itu didinginkan di dalam 

desikator dan kemudian ditimbang. Sampel ditimbang 10 gram 

lalu dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105  selama 4 jam, setelah itu cawan dan sampel 

diangkat dan didinginkan di dalam desikator selama 15 menit, 

kemudian ditimbang. Cawan dan sampel kembali dipanaskan di 

dalam oven selama 30 menit, didinginkan di dalam desikator 

dan kemudian ditimbang. Pemanasan diulangi hingga tercapai 

berat (selisih penimbangan 3x berturut-turut kurang dari 0.2 

mg).  
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Kadar air diukur berdasarkan persamaan berikut : 

 

M = 
   

 
 x 100% 

Keterangan : 

M = kadar air 

a = berat awal sampel 

b = berat akhir sampel 

 

3.5.2  Kadar Protein (AOAC, 1995) 

Sampel sebanyak 1.0 – 2.0 gram dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl 100 ml, lalu ditambahkan 1.0 gram K2SO4, 40 mg 

HgO dan 2.0 ml H2SO4 pekat. Setelah itu didestruksi sampai 

cairan berwarna hijau jernih. Dibiarkan dingin, lalu ditambahkan 

sedikit air suling dan 10 ml 60% NaOH dan 5% Na2S2O3 lalu 

didestilasi. Hasil destilasi ditampung dalam labu Erlenmeyer 

yang berisi 5 ml H3BO3 dan 2-4 tetes indikator merah metil serta 

metil biru hingga diperoleh 15 ml destilat. Destilat yang 

diperoleh kemudian dititrasi dengan HCl 0.02N standar hingga 

titik akhir. 

% N (bb) = 
(                   )                       

             (  )
 

 

3.5.3 Kadar Lemak  (AOAC, 2006) 

 Labu lemak dikeringkan dalam oven suhu 105   selama 

1 jam, dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit, 

selanjutnya ditimbang (A). Sampel dihancurkan dan ditimbang 
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sebanyak 5 gram, kemudian dibungkus dengan kertas saring 

bebas lemak kemudian dimasukkan ke dalam tabung soxhlet. 

Alat kondensor dipasang di atas labu lemak yang telah diisi 

petroleum eter di bawahnya. Ekstraksi dilakukan selama 4 jam. 

Labu lemak yang telah berisi hasil ekstraksi dipanaskan dalam 

oven suhu 105  selama 1 jam. Selanjutnya didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang (B) selisih berat tabung setelah 

ekstraksi dengan sebelum merupakan berat lemak. Kadar lemak 

dihitung dengan persamaan berikut : 

Kadar Lemak = 
                          

            
 x 100% 

 

 

3.5.4. Kadar Karbohidrat (Winarno, 2008) 

Kadar karbohidrat dihitung secara by difference, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Kadar karbohidrat (% bb) = 100% - % (air + abu + 

protein + lemak) 

Keterangan : bb=berat basah 

 

3.5.6 Perbandingan Minyak dan Bahan (Lastriyanto, et.all, 2016) 

 Penggorengan vakum keripik apel manalagi 

menggunakan bahan berupa minyak goreng sebanyak 10 liter 

dan 500 gram irisan apel manalagi dengan kapasitass 

keranjang sebanyak 1kg. Tekanan yang digunakan yakni -70 

cmHg. Suhu yang digunakan yakni 80 ᵒC, 90 ᵒC dan 100 ᵒC. 
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Dari data diatas, maka dapat didapatkan nilai dari perbandingan 

minyak dengan bahan, yakni: 

Maka Perbandingan Bahan dengan Minyak adalah: 

 500 gram irisan apel : 10000 gram minyak = 1 : 20 

Selain itu, berdasarkan jurnal Lastriyato, et. all (2018) berjudul 

“Efek Penggorengan Berulang Menggunakan Vacuum Frying 

terhadap Kualitas Fisik dan Kimia Minyak Goreng pada 

Penggorengan Ikan Lele” memaparkan bahwa bahan yang 

digunakan yakni ikan lele sebanyak 400 gram dan minyak yang 

digunakan yakni 10 liter. Sehingga didapatkan perbandingan 

bahan dengan minyak goreng yakni sebesar 1 : 25 

 

3.6 Analisis Data 

 Pada penelitian ini menggunakan metode Rancangan 

Acak Kelompok. Faktor pertama yaitu suhu penggorengan dan 

faktor yang kedua yaitu penggorengan berulang. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan metode ANOVA 

menggunakan software SPSS Statistics 18.0 trial version. 

Apabila didapatkan hasil yang berbeda nyata maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Pada penelitian ini 

dicari perlakuan terbaik dengan menggunakan metode zeleny.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kadar Air 

 Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung 

dalam bahan atau sampel yang kita gunakan. Pada penelitian 

ini, sebelum dilakukan penggorengan keripik bakso udang 

menggunakan mesin vacuum frying, bahan terlebih dahulu 

diuji kadar airnya dan didapatkan hasil pengujian kadar air 

sebelum penggorengan sebesar 67,75%.  

 

 

Gambar 4.1 Diagram hasil uji kadar air keripik bakso udang 
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Pada analisis menggunakan software SPSS 

(Lampiran 2) diperoleh hasil p-value perlakuan suhu terhadap 

kadar air sebesar 0.002, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil ini berbeda nyata ( <0.05), sedangkan untuk perlakuan 

penggorengan berulang terhadap kadar air didapatkan nilai p-

value = 0.557, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini tidak 

berbeda nyata (  >0.05). Kemudian untuk perlakuan suhu 

terhadap kadar air dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) menggunakan software SPSS 

(lampiran 3) dan didapatkan hasil berupa suhu 70  memiliki 

nilai yang berbeda nyata terhadap suhu penggorengan 80  dan 

90 . 

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian kadar air 

keripik bakso udang pada Gambar 4.1 dan data lengkap 

terdapat pada Lampiran 1, didapatkan nilai pengujian kadar 

air rata-rata suhu 70ᵒC sebesar 4,89% pada penggorengan 

pertama, 5,45% pada penggorengan ke-4, dan 5,1% pada 

penggorengan ke-7. Untuk suhu 80ᵒC diperoleh rata-rata nilai 

pengujian kadar air sebesar 3,49% pada penggorengan 

pertama, 4,02% pada penggorengan ke-4 dan 3,75% pada 

penggorengan ke-7. Dan untuk suhu terakhir yakni suhu 

90ᵒC didapatkan nilai pengujian kadar air rata-rata sebesar 

3,18% pada penggorengan pertama, 2,77% pada 

penggorengan ke-4, dan 2,61% pada penggorengan ke-7. 



33 
 

Lama waktu penggorengan pada penelitian ini yakni 70 menit 

pada tiap masing-masing perlakuan. Lama waktu pada 

masing-masing perlakuan ini disamakan agar dapat terlihat 

pengaruh dari suhu dan penggorengan menggunakan minyak 

goreng berulang.  

Nilai kadar air keripik bakso udang manalagi diperoleh 

sebesar 2,09%. Keripik bakso udang manalagi ini adalah 

sampel kontrol yang digunakan pada penelitian ini, keripik 

bakso udang manalagi ini didapatkan dari keripik bakso 

udang yang dijual dipasaran. Pada penelitian ini, terjadi 

penurunan nilai kadar air pada tiap perlakuan suhu. 

Penurunan nilai kadar air ini terjadi secara signifikan. Dari 

data ini, dapat dinyatakan bahwa hubungan suhu terhadap 

kadar air adalah berbanding terbalik. Dikarenakan semakin 

tinggi suhu yang digunakan, maka nilai kadar air bahan 

semakin rendah. Pada perlakuan menggunakan suhu 70 ᵒC 

nilai kadar air lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

menggunakan suhu 80 ᵒC dan suhu 90 ᵒC. Nilai kadar air 

paling kecil terdapat pada suhu 90 ᵒC. Hal ini dikarenakan, 

penggunaan suhu yang lebih tinggi mampu mengurangi nilai 

kadar air pada bahan lebih banyak dibandingkan dengan 

penggunaan suhu yang lebih rendah. Pada perlakuan 

menggunakan suhu 90 ᵒC produk yang dihasilkan lebih 

renyah dibandingkan dengan produk yang menggunakan 
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perlakuan suhu 70 ᵒC dan 80 ᵒC. Hal ini dikarenakan, kadar 

air produk menurun sehingga produk menjadi lebih renyah. 

Sedangkan menurut diagram diatas, perlakuan 

menggunakan minyak goreng berulang tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai kadar air produk. 

Analisis data kadar air keripik bakso udang dapat dilihat pada 

lampiran 1. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

suhu merupakan faktor penting dikarenakan suhu sangat 

berpengaruh terhadap hasil kadar air keripik bakso udang, 

sedangkan penggunaan minyak goreng berulang tidak terlalu 

memiliki pengaruh terhadap hasil kadar air keripik bakso udang. 

Menurut BSN (1995), bakso ikan berdasarkan SNI 01-

3819-1995 harus memiliki karakteristik kadar air maksimal 

sebesar 80%. Berdasarkan litelatur diatas, dapat dinyatakan 

bahwa bakso udang sebelum dilakukan penggorengan 

vakum telah memenuhi standar SNI dikarenakan nilai kadar 

air hasil pengujian sebesar 67,75%. Menurut Fitri (2012), 

Rendahnya suhu dan kurangnya lama waktu penggorengan 

menyebabkan kadar air yang terdapat pada daging sapi 

belum menguap sepenuhnya. Peningkatan suhu dan lama 

waktu penggorengan akan menurunkan nilai kadar air keripik. 

Menurut Arpah (2001) suhu merupakan faktor utama yang 

berpengaruh pada kadar air dari suatu bahan pangan, 

sedangkan kadar air akan mempengaruhi kerenyahan dari 

bahan pangan. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan 
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maka semakin rendah kerenyahan dan semakin tinggi nilai 

kekerasan dari pangan tersebut. Berdasarkan litelatur diatas 

maka hasil kadar air dari penelitian ini sesuai dengan litelatur, 

dikarenakan dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi 

maka nilai kadar air yang diperoleh semakin kecil. Menurut 

SNI 01-2713-2009 tentang kerupuk ikan menyatakan bahwa 

kadar air maksimal untuk kerupuk ikan adalah 12%. Setelah 

dibandingkan dengan SNI tersebut, maka keripik bakso 

udang pada penelitian ini memenuhi standard SNI 

dikarenakan nilai kadar air produk kurang dari 12%. Pada 

suhu 70ᵒC sebesar 4,89% pada penggorengan pertama, 

5,45% pada penggorengan keempat dan 5,1% pada 

penggorengan ketujuh. Pada suhu 80ᵒC memiliki nilai kadar 

air sebesar 3,49% pada penggorengan pertama, 4,02% pada 

penggorengan keempat dan 3,75% pada penggorengan 

ketujuh dan pada suhu 90ᵒC nilai kadar air sebesar 3,18% 

pada penggorengan pertama, 2,77% pada penggorengan 

keempat dan 2,61% pada penggorengan ketujuh. Menurut 

Rahmawati (2008), semakin tinggi suhu yang digunakan maka 

semakin besar air yang menguap, sehingga air yang terkandung 

dalam keripik akan berkurang. Menurut Fitri (2012) memaparkan 

bahwa suhu merupakan salah satu faktor utama penentu kadar 

air suatu bahan, semakin besar suhu yang digunakan maka 

kadar air bahan akan semakin sedikit. 
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4.2 Kadar Abu 

 Kadar abu merupakan kadar zat anorganik sisa hasil 

pembakaran suatu bahan organik. Nilai kadar abu didapatkan 

dari proses pengabuan menggunakan suhu 500-600ᵒC. 

Sebelum dilakukan pengujian kadar abu menggunakan 

sampel yang telah dilakukan penggorengan menggunakan 

penggorengan vakum, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

kadar abu bakso udang werus, dan diperoleh nilai kadar abu 

bakso udang werus tersebut sebesar 3,6%.  

 

Gambar 4.2 Diagram hasil uji kadar abu keripik bakso udang 
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Pada analisis menggunakan software SPSS (lampiran 

5) didapatkan hasil berupa pengaruh suhu terhadap kadar 

abu (p-value = 0.04), dari hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa pengaruh suhu terhadap kadar abu 

berbeda nyata (  <0.05). Sedangkan untuk pengaruh 

penggorengan  menggunakan minyak berulang terhadap kadar 

abu didapatkan nilai p-value = 0.761, dari hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa pengaruh  penggunaan minyak goreng 

berulang tidak berbeda nyata ( >0.05). Setelah itu dilakukan 

analisis lanjutan untuk pengaruh suhu terhadap kadar abu 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menggunakan software SPSS (lampiran 6) dan didapatkan hasil 

yakni suhu 70  dan 80  memiliki nilai yang berbeda nyata 

terhadap suhu 90    

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian uji kadar 

abu keripik bakso udang pada Gambar 4.2 dan data lengkap 

terdapat pada Lampiran 4, didapatkan nilai pengujian kadar 

abu rata-rata suhu 70ᵒC sebesar 4,86% pada penggorengan 

pertama, 5,8% pada penggorengan ke-4 dan 5,31% pada 

penggorengan ke-7. Untuk nilai pengujian kadar abu rata-rata 

suhu 80ᵒC diperoleh nilai kadar abu sebesar 6,14% pada 

penggorengan pertama, 4,45% pada penggorengan ke-4 dan 

pada penggorengan ke-7 didapatkan nilai kadar abu sebesar 

5,26%. Dan untuk suhu terakhir yang digunakan adalah suhu 
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90ᵒC, diperoleh nilai kadar abu rata-rata sebesar 3,74% pada 

penggorengan pertama, 3,32% pada penggorengan ke-4 dan 

diperoleh nilai kadar abu sebesar 3,22% pada penggorengan 

terakhir yakni penggorengan ke-7. Pada sampel penelitian, 

tepatnya pada pengulangan 1 terjadi anomali pada hasil uji 

kandungan kadar abu. Hal ini dikarenakan tekanan mesin 

vakum tidak konstan, sehingga penggorengan tidak merata. 

Serta adanya human error yakni kurang teliti ketika 

melakukan penelitian sehingga nilai terjadi anomali data 

kadar abu. 

Nilai kadar abu keripik bakso udang manalagi 

diperoleh sebesar 9,46%. Keripik bakso udang manalagi ini 

didapatkan dari keripik bakso yang dijual di pasaran. Pada 

diagram diatas, memaparkan bahwa pada penelitian ini terjadi 

hasil yang tidak konstan dimana pada suhu      terhadap suhu 

80  terdapat kenaikan hasil kadar abu kemudian hasil tersebut 

kembali turun pada suhu 90   Kadar abu paling tinggi terdapat 

pada suhu 80   Menurut SNI 7266-2014 tentang persyaratan 

mutu dan keamanan bakso ikan mempersyaratkan bahwa 

kadar abu maksimal 2%. Berdasarkan litelatur diatas maka 

bakso udang tidak memenuhi SNI yang ada. Hal ini 

dikarenakan bakso udang tersebut tidak melalui proses 

pencucian. Menurut Cahyaningrum (2015), hasil kadar abu 

menurun dengan semakin banyaknya frekuensi pencucian 
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yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan menghilangnya 

sebagian besar mineral larut air selama proses pencucian. 

Semakin banyak proses pencucian yang dilakukan maka 

akan semakin rendah kadar abu yang terkandung. Menurut 

Anindia (2013), kadar abu bakso belut memiliki nilai lebih 

kecil bila dibandingkan dengan kadar abu bakso belut yang 

telah diolah lebih lanjut menjadi keripik. Setelah dilakukan 

perbandingan dengan litelatur tersebut, maka nilai kadar abu 

pada penelitian ini sesuai dengan litelatur dikarenakan nilai 

kadar abu keripik bakso udang memiliki nilai lebih rendah 

dibandingkan dengan bakso udang yang belum diolah 

menjadi keripik. 

Menurut Erni (2018), semakin lama dan tinggi suhu yang 

digunakan akan meningkatkan kadar abu, dikarenakan kadar air 

yang dikeluarkan dari dalam bahan semakin besar. Setelah 

dibandingkan dengan litelatur tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan litelatur. Dikarenakan 

pada penelitian ini terjadi hasil yang tidak konstan dimana pada 

suhu      terhadap suhu 80  terdapat kenaikan hasil kadar 

abu kemudian hasil tersebut kembali turun pada suhu 90   

Kadar abu paling tinggi terdapat pada suhu 80    Hal ini 

dikarenakan penggorengan yang diperoleh kurang merata, 

sehingga tidak bisa tergoreng secara sempurna, dan terjadi 

masalah tekanan yang kurang stabil pada beberapa 

penggorengan. Dari analisis kadar abu ini dapat disimpulkan 
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bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap nilai kadar abu, 

sedangkan penggunaan minyak goreng berulang tidak 

berpengaruh terhadap nilai kadar abu. Menurut Martunis (2012), 

menyatakan bahwa bertambahnya suhu pengeringan maka 

kadar abu cenderung meningkat. Proporsi kadar abu dalam 

suatu bahan pangan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti spesies, keadaan unsur hara tanah, keadaan 

kematangan tanaman, iklim, daerah tempat tumbuh, dan 

perlakuan penanaman. Dari litelatur tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa penelitian ini sesuai dengan litelatur 

dikarenakan suhu memiliki peranan penting dan berpengaruh 

terhadap nilai kadar abu.  

 

4.3 Protein 

Protein adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Protein bisa digunakan sebagai cadangan energi 

pengganti kandungan karbohidrat. Protein paling banyak 

terdapat dalam daging hewan. Sebelum dilakukan pengujian 

kadar protein menggunakan sampel keripik bakso udang, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian kadar protein terhadap 

bakso udang dan didapatkan hasil sebesar 4,22%.  
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Gambar 4.3 Diagram hasil uji kadar protein keripik bakso 

udang 

 Pada analisis menggunakan software SPSS (lampiran 

8) didapatkan hasil perlakuan suhu terhadap nilai kadar 

protein tidak berbeda nyata (  >0.05) dengan nilai (p-

value=0.542). Sedangkan untuk perlakuan penggorengan 

berulang terhadap nilai kadar protein juga tidak berbeda nyata 

( >0.05) dengan nilai (p-value=0.462). Dari hasil pengamatan 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh suhu 

dan penggorengan berulang tidak terlalu berpengaruh 

terhadap hasil dari kadar protein dari sampel.  

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian uji kadar 

protein pada Gambar 4.3 dan data lengkap terdapat pada 

Lampiran 7, didapatkan nilai pengujian sampel pada rata-rata 

suhu 70ᵒC sebesar 6,18% pada penggorengan pertama, 
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kemudian nilai kadar protein naik menjadi 6,62% pada 

penggorengan ke-4, dan kemudian terjadi penurunan yang 

tidak signifikan pada penggorengan ke-7 sehingga nilai kadar 

protein menjadi 6,58%. Pada pengujian dengan 

menggunakan rata-rata suhu 80ᵒC diperoleh nilai kadar 

protein sebesar 6,57% pada penggorengan pertama, pada 

penggorengan ke-4 didapatkan nilai kadar protein sebesar 

6,41% dan pada penggorengan yang terakhir yakni 

penggorengan ketujuh didapatkan nilai sebesar 6,66%. Pada 

sampel menggunakan rata-rata suhu 90ᵒC didapatkan nilai 

kadar protein sebesar 6,37%, pada penggorengan keempat 

didapatkan nilai sebesar 6,38% dan pada penggorengan 

ketujuh didapatkan nilai kadar protein sebesar 6,42%. Lama 

waktu yang digunakan pada penelitian ini yakni 70 menit 

dimasing-masing perlakuan. Lama waktu pada masing-

masing perlakuan ini disamakan agar dapat terlihat pengaruh 

dari suhu dan penggorengan menggunakan minyak goreng 

berulang. Pada diagram tersebut, dapat terlihat bahwa nilai 

kadar protein penggunaan suhu 70 ᵒC tidak berbeda secara 

signifikan dengan produk yang menggunakan suhu 80 ᵒC dan 

90 ᵒC.  

Menurut BSN (1995), bakso ikan berdasarkan SNI 01-

3819-1995 harus memiliki karakteristik kadar protein minimal 

9%. Setelah dibandingkan dengan SNI tersebut, maka kadar 
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protein bakso udang sebelum dilakukan penggorengan belum 

memenuhi SNI 01-3819-1995. Karena bakso udang tersebut 

memiliki nilai kadar protein sebesar 4,22%. Hal ini 

dikarenakan adanya proses freezing pada bakso udang 

sebelum dilakukan pengujian dan bahan utama yakni udang 

werus yang dipakai lebih sedikit dibandingkan dengan bahan 

lain untuk membuat suatu adonan bakso yakni seperti tepung 

sagu dan tepung tapioka. Sedangkan sampel kontrol berupa 

keripik bakso udang manalagi yang dijual dipasaran memiliki 

nilai kadar protein lebih kecil daripada sampel yang digoreng 

menggukan mesin vakum yakni sebesar 3,79%. Setelah 

dibandingkan dengan sampel kontrol, maka kadar protein 

pada penelitian memiliki nilai lebih tinggi daripada sampel 

kontrol yang dijual dipasaran. Dan menurut SNI 01-2713-

2009 tentang kerupuk ikan, dimana kadar protein kerupuk 

ikan minimal sebesar 5%. Sampel pengujian ini telah 

memenuhi SNI yang ada karena memiliki nilai kadar protein 

lebih besar dari 5%. Pada penggorengan menggunakan suhu 

70 ᵒC nilai kadar protein yang didapat yakni sebesar 6,18% 

pada penggorengan pertama, 6,62% pada penggorengan 

keempat dan 6,58% pada penggorengan ketujuh. Pada 

penggorengan menggunakan suhu 80 ᵒC didapatkan nilai 

kadar protein sebesar 6,57% pada penggorengan pertama, 

6,41% pada penggorengan keempat dan 6,66% pada 



44 
 

penggorengan ketujuh. Pada penggorengan menggunakan 

suhu 90 ᵒC didapatkan nilai kadar protein sebesar 6,37% 

pada penggorengan pertama, 6,38% pada penggorengan 

keempat dan 6,42% pada penggorengan ketujuh. Dari nilai 

kadar protein keripik tersebut, maka sesuai dengan SNI 01-

2713-2009. Menurut Rizky (2015), menyatakan bahwa semakin 

lama pemanasan, maka semakin rendah pula kadar protein 

yang tersisa pada bahan. Protein yang dipanaskan pada suhu 

tinggi juga dapat mengalami penurunan kelarutan kadar protein, 

hal ini dikarenakan protein mengalami denaturasi. Dari litelatur 

tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan litelatur yang ada. Dikarenakan dengan peningkatan 

suhu yang dilakukan tidak terjadi penurunan nilai kadar protein 

secara signifikan pada keripik bakso udang. Perbedaan dengan 

litelatur ini dapat terjadi akibat penggorengan yang kurang 

merata, dan lama waktu penggorengan yang tidak terlalu lama 

yakni 70 menit. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan suhu dan penggorengan berulang tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar protein keripik bakso 

udang.  Menurut wijayanti (2016), suhu 55 ᵒC – 75 ᵒC 

menyebabkan sebagian besar protein terdenaturasi. Dan 

semakin tinggi suhu yang digunakan maka protein yang 

terdenaturasi semakin besar. Selain suhu, faktor lain yang 

mempengaruhi denaturasi protein adalah lama waktu 

pemanasan yang digunakan. Jika semakin lama waktu yang 
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digunakan untuk melakukan pemanasan maka semakin 

banyak jumlah protein yang terdenaturasi. Dari litelatur 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak 

sesuai dengan litelatur yang ada. Hal ini dikarenakan 

penggorengan yang kurang merata dan tekanan vakum yang 

tidak stabil.  

 

4.4 Lemak 

 Bakso udang diuji kadar lemaknya dan didapatkan 

hasil sebesar 0,51%.   

 

Gambar 4.4 Diagram hasil pengujian kadar lemak keripik 

bakso udang 

 Pada analisis menggunakan software SPSS (lampiran 

10) didapat hasil perlakuan suhu terhadap nilai kadar lemak 

sebesar p-value = 0.930, maka perlakuan suhu terhadap 
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perlakuan penggorengan berulang terhadap kadar lemak 

juga tidak berbeda nyata (p-value = 0.953). Sehingga tidak 

dilakukan uji lanjutan yakni uji jarak berganda duncan.  

Dari hasil pengamatan penelitian uji kadar lemak pada 

Gambar 4.4 dan data lengkap terdapat pada Lampiran 9. 

Didapatkan bahwa Keripik bakso udang manalagi yang dijual 

dipasaran yang digunakan sebagai sampel kontrol memiliki 

nilai kadar lemak paling besar dibandingkan dengan keripik 

bakso udang hasil penggorengan vakum. Keripik bakso 

udang manalagi yang dijual dipasaran tersebut, memiliki nilai 

kadar lemak sebesar 38,25%. Pada rata-rata suhu 70ᵒC 

didapatkan nilai kadar lemak sebesar 22,71% pada 

penggorengan pertama, kemudian didapatkan nilai sebesar 

20,57% pada penggorengan ke-4 dan diperoleh nilai sebesar 

22,41 pada penggorengan ketujuh. Pada rata-rata suhu 80ᵒC 

diperoleh nilai sebesar 23,23% pada penggorengan pertama, 

24,55% pada penggorengan ke-4 dan pada penggorengan 

ketujuh didapatkan nilai kadar lemak sebesar 19,29%. 

Sedangkan pada rata-rata suhu 90ᵒC didapatkan nilai 

sebesar 20,84% pada penggorengan pertama, kemudian 

didapatkan nilai sebesar 20,77% pada penggorengan ke-4 

dan pada penggorengan ketujuh didapatkan nilai sebesar 

23,31%.  
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Dari hasil pengamatan penelitian tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai lemak pada suhu 70 ᵒC tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan nilai kadar lemak pada suhu 80 ᵒC 

dan 90 ᵒC. Analisis kadar lemak keripik bakso udang dapat 

dilihat pada lampiran 9. Kadar lemak tertinggi terdapat pada 

penggorengan ke-4 suhu 80ᵒC. Sedangkan kadar lemak 

terendah terdapat pada penggorengan ke-7 suhu 80ᵒC. 

Menurut BSN (1995), bakso ikan berdasarkan SNI 01-3819-

1995 harus memiliki karakteristik kadar lemak maksimal 1%. 

Berdasar SNI tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sampel 

bakso udang sebelum digoreng menggunakan mesin vakum 

telah memenuhi standar SNI, karena memiliki nilai sebesar 

0,51%. Menurut SNI 01-2713-2009 tentang kerupuk ikan, 

dimana kadar lemak maksimal dalam kerupuk ikan adalah 

0,8%. Dari litelatur tersebut, maka kadar lemak keripik bakso 

udang manalagi dan keripik bakso udang penggorengan 

vakum tidak memenuhi standar SNI yang ada. Karena 

memiliki nilai kadar lemak lebih dari 0,8%. Pada 

penggorengan menggunakan suhu 70 ᵒC didapatkan nilai 

kadar lemak sebesar 22,71% pada penggorengan pertama, 

20,57% pada penggorengan keempat dan 22,41% pada 

penggorengan ketujuh. Pada penggorengan menggunakan 

suhu 80 ᵒC didapatkan nilai kadar lemak sebesar 23,23% 

pada penggorengan pertama, 24,55% pada penggorengan 
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keempat dan 19,29% pada penggorengan ketujuh. 

Sedangkan pada penggorengan menggunakan suhu 90 ᵒC 

didapatkan nilai kadar lemak sebesar 20,84% pada 

penggorengan pertama, 20,77% pada penggorengan 

keempat dan 23,31% pada penggorengan ketujuh. Sehingga 

berdasarkan pemaparan hasil kadar lemak pada penelitian 

ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kadar lemak keripik 

bakso udang tidak memenuhi SNI. 

Menurut Asmawit dan Hayati (2014), semakin tinggi 

suhu yang digunakan untuk penggorengan maka kadar 

lemak keripik juga akan semakin meningkat. Menurut 

Jamaludin et al. (2008), proses penyerapan minyak terjadi 

ketika massa minyak secara perlahan masuk pada awal 

proses penggorengan ke dalam bahan yang digoreng, dan 

semakin meningkatnya suhu maka kadar lemak akan 

semakin meningkat seiring dengan penurunan tekanan 

vakum. Setelah dibandingkan dengan litelatur tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kadar abu ini tidak 

sesuai dengan litelatur yang ada. Dikarenakan, 

penggorengan yang kurang merata sehingga bahan tidak 

tergoreng secara sempurna. Selain itu, juga disebabkan oleh 

tekanan yang kurang konstan pada saat penelitian. Sehingga 

berpengaruh terhadap hasil keripik bakso udang yang 

digoreng pada mesin vakum. Dari hasil analisis tersebut, 
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dapat disimpulkan bahwa perlakuan suhu dan penggorengan 

berulang tidak berpengaruh terhadap hasil kadar lemak. 

 

4.5 Karbohidrat 

 Karbohidrat merupakan segolongan senyawa–

senyawa yang penting, dikarenakan karbohidrat adalah 

sumber energi yang paling ekonomis dan paling ditubuhkan 

oleh tubuh. Karbohidrat adalah suatu polimer yang terdiri dari 

senyawa yang menyusunnya (monomer-monomer). Pada 

penelitian ini, dilakukan pengukuran karbohidrat bakso udang 

sebelum digoreng sebesar 23,29%. Setelahnya dilakukan 

penelitian menggunakan penggorengan vakum, dan 

didapatkan hasil karbohidrat seperti pada diagram dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.5 Diagram hasil pengujian kadar karbohidrat 
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 Pada analisis menggunakan software SPSS (lampiran 

12), didapatkan nilai p-value pengaruh suhu terhadap 

karbohidrat sebesar 0.09, dari hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa pengaruh suhu terhadap karbohidrat tidak 

berbeda nyata (  >0.05). Sedangan untuk pengaruh 

penggorengan berulang terhadap karbohidrat didapatkan nilai p-

value sebesar 0.89, maka tidak berbeda nyata ( >0.05). Kedua 

faktor tersebut tidak berbeda nyata, sehingga tidak dilakukan uji 

lanjutan menggunakan uji jarak berganda duncan (UJBD).   

Dari pengamatan penelitian yang terdapat pada 

Gambar 4.5 dan data lengkap terdapat pada Lampiran 11, 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kandungan 

karbohidrat pada saat setelah dilakukan penggorengan 

menggunakan mesin vakum. Pada suhu 70ᵒC didapatkan 

nilai sebesar 61,35% pada penggorengan pertama, pada 

penggorengan keempat didapatkan nilai sebesar 61,55% dan 

pada penggorengan ketujuh didapatkan nilai karbohidrat 

sebesar 60,59%. Untuk suhu 80ᵒC didapatkan nilai 

kandungan karbohidrat sebesar 60,57% pada penggorengan 

pertama. Kemudian pada penggorengan keempat didapatkan 

nilai sebesar 60,57%. Sedangkan untuk penggorengan 

keterakhir yakni penggorengan ketujuh diperoleh nilai 

sebesar 65,04%. Dan untuk suhu penelitian terakhir yang 

digunakan yakni suhu 90ᵒC, pada penggorengan pertama 
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didapatkan nilai karbohidrat sebesar 65,87%, pada 

penggorengan keempat didapatkan nilai sebesar 66,76% dan 

untuk penggorengan terakhir diperoleh nilai karbohidrat 

sebesar 64,43%. Dari diagram tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai karbohidrat pada keripik bakso udang konstan 

atau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Selain itu, 

dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan 

karbohidrat pada sampel kontrol, sampel kontrol ini adalah 

keripik bakso udang manalagi yang dijual di pasaran dan 

diperoleh nilai karbohidrat pada sampel kontrol sebesar 

46,41%. Setelah dibandingkan dengan sampel kontrol yang 

dijual dipasaran, penggorengan keripik bakso udang 

menggunakan mesin vakum mampu meningkatkan 

kandungan karbohidrat yang ada pada bahan, serta memiliki 

nilai karbohidrat lebih banyak daripada sampel kontrol.  

 Pada penelitian ini nilai kandungan karbohidrat tertinggi 

terdapat pada penggorengan keempat menggunakan suhu 

90ᵒC. Hal ini dikarenakan pada sampel tersebut memiliki total 

kandungan protein, lemak, kadar air serta kadar abu yang 

lebih rendah dibandingkan dengan sampel penggorengan 

lain, sehingga sampel tersebut memiliki kandungan 

karbohidrat tertinggi. Perhitungan kadar karbohidrat sampel 

pada penelitian ini menggunakan metode by difference. Pada 

penelitian ini, nilai kandungan karbohidrat bergantung dari 
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nilai dari protein, lemak, kadar air dan kadar abu, semakin 

nilai protein, lemak, kadar air dan kadar abu semakin banyak 

maka nilai dari karbohidrat akan semakin kecil (berbanding 

terbalik). Menurut Winarno (1997), kadar karbohidrat 

ditentukan dari hasil pengurangan 100% dengan kadar air, 

kadar abu, lemak dan protein (by difference), sehingga kadar 

karbohidrat bergantung dari faktor pengurangannya. Setelah 

dibandingkan dengan litelatur tidak ada perbedaan antara 

litelatur dengan hasil penelitian serta metode yang digunakan 

juga sesuai dengan litelatur yang ada. Menurut Ismed (2016), 

semakin tinggi suhu penggorengan dan lamanya waktu yang 

digunakan, maka nilai kadar karbohidrat akan semakin tinggi. 

Litelatur tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang ada, 

pada suhu 90ᵒC memiliki kadar karbohidrat lebih tinggi 

dibandingkan dengan suhu 70ᵒC dan suhu 80ᵒC. 

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

 Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan 

menggunakan software ms.excel untuk mendapatkan 

perlakuan terbaik. Metode yang digunakan yakni metode 

zeleny. Prosedur pemilihan perlakuan terbaik berdasarkan 

metode Zeleny (1982), yaitu : 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing 

parameter 
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2. Menghitung derajat kerapatan (dk) 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang 

mempunyai nilai L1, L2, dan L∞ minimal.  

Setelah dianalisis, didapatkan data berupa derajat 

kerapatan pada  

masing – masing parameter serta nilai L1, nilai L2 dan nilai∞ 

pada masing-masing perlakuan sesuai pada Lampiran 13. 

Setelahnya dicari nilai total pada masing-masing perlakuan, 

dan dipilih nilai paling minimal sebagai perlakuan terbaik. 

Perlakuan terbaik pada penelitian ini terdapat pada 

penggorengan keripik bakso udang dengan menggunakan 

suhu 90ᵒC pada penggorengan keempat menggunakan 

minyak goreng berulang. Nilai total yang diperoleh dari 

perlakuan terbaik ini sebesar 0.022742. Menurut Sukardi 

(2010), perlakuan terbaik menggunakan metode zeleny dipilih 

berdasarkan total nilai L1,L2 dan L∞ minimal dari masing-

masing perlakuan. Setelah dibandingkan dengan litelatur, 

maka metode analisis pemilihan perlakuan terbaik yang 

digunakan sesuai dengan litelatur dan dinyatakan benar.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 

1.  Suhu sangat berpengaruh pada hasil kandungan kadar air 

dan kadar abu. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka 

kadar air keripik bakso udang werus akan semakin kecil. Kadar 

air dan kadar protein keripik bakso udang werus telah 

memenuhi SNI 01-2713-2009, kadar air keripik pada penelitian 

ini sebesar 2% - 6% (kadar air < 12%) dan kadar protein keripik 

pada penelitian ini sebesar 6% - 7% (kadar protein > 5%). 

Sedangkan kadar lemak keripik bakso udang tidak memenuhi 

SNI, kadar lemak keripik pada penelitian ini sebesar 20% - 23% 

(kadar lemak > 0,8%). Hasil analisis menggunakan softwarer 

SPSS tidak berbeda nyata (α>0.05) pada kandungan 

karbohidrat, kadar lemak dan kadar protein. 

2. Penggorengan keripik bakso udang dilakukan dengan 7x 

pengulangan menggunakan minyak goreng berulang. 

Penggorengan berulang yakni pada penggorengan pertama, 

keempat dan ketujuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil kandungan kadar air, kadar abu, kadar 

karbohidrat, kadar protein dan kadar lemak. Hasil analisis 

menggunakan software SPSS, penggorengan berulang tidak 

berbeda nyata ( >0.05) pada kandungan kadar air, kadar 

karbohidrat, kadar lemak, kadar abu dan kadar protein. 
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3. Perlakuan terbaik berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

penggorengan dengan menggunakan suhu 90   pada 

penggorengan keempat. Dengan nilai kadar air 2.77%, kadar 

abu 3.32%, kadar protein 6.38%, kadar lemak 20.77% dan 

kadar karbohidrat 66.76%. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi standarisasi mesin penggoreng vakum yakni 

suhu dan tekanan. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya SNI mengenai kadar abu dan kadar karbohidrat 

keripik bakso ikan. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait waktu 

penyimpanan keripik bakso udang terhadap sifat kimia 

(proksimat). 

3. Perlu dilakukan maintenance alat secara rutin, sehingga 

ketika alat digunakan bisa bekerja secara maksimal.  
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