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Sabilil Ma’rufi. 0611030075-103. Studi Pengembangan Produk Kerupuk 

Posot-Posot Ikan Tongkol pada Skala Industri Kecil (Kajian perbandingan 

Proporsi Tepung Tapioka dengan Daging Ikan Tongkol dan Perubahan 

Bentuk Produk). Skripsi. 

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. 

 2. Siti Asmaul Mustaniroh, STP., MP. 

RINGKASAN 

Kerupuk merupakan salah satu makanan sampingan (snack) yang sangat 

digemari sejak lama oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Kerupuk 

ikan merupakan salah satu alternatif terbaik untuk pemenuhan kebutuhan kerupuk 

nasional. Pulau bawean memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu 

hasil perikanan laut di Pulau Bawean diolah menjadi kerupuk ikan posot-posot 

ikan tongkol. Permasalahan utama pada kerupuk posot-posot ikan tongkol adalah 

ukuran kerupuk yang tidak seragam karena  pengolahannya yang masih manual 

terutama pada proses pembentukan kerupuk. Alternatif solusi untuk mengatasi 

permasalahan adalah pengembangan produk dengan memperbaiki bentuk kerupuk 

ikan yang semula dibentuk dengan cara manual (diposot-posot) menjadi kerupuk 

cetak dengan penerapan teknologi mesin roll dan cetakan berbentuk menyerupai 

Rusa Bawean. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan proses produksi serta 

analisis biaya produksi, mengetahui kualitas produk dan penerimaan konsumen 

kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi bentuk kerupuk cetak. 

Penelitian dilakukan di Pulau Bawean, UKM Kerupuk Singkong milik 

Bapak Saiful Zaenuddin di Desa Landungsari, dan di Laboratorium Teknologi 

Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Metode 

penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Non Faktorial. Faktor yang 

digunakan adalah perbandingan proporsi tepung tapioka dengan daging ikan 

tongkol (80%:20%; 75%:25%; 70%:30%; 65%:35%; 60%:40%). Analisa data 

yang dilakukan meliputi uji organoleptik, analisa kualitas, penerimaan konsumen, 

perhitungan biaya produksi dan harga pokok produksi (HPP). 

Hasil penelitian diperoleh pengujian organoleptik perlakuan terbaik adalah 

kerupuk A2 (perbandingan proporsi 75%:25%) dengan skor 0,72. Daya patah 

kerupuk A2 sebesar 39,7 N; daya kembang kerupuk A2 sebesar 330,95 %; kadar 

protein kerupuk A2 adalah 12,63 %; kadar lemak kerupuk A2 adalah 0,57 %; 

kadar air kerupuk A2 adalah 12,63 %; kadar abu kerupuk A2 adalah 3,3 %. 

Bentuk kerupuk cetak lebih menarik daripada bentuk kerupuk posot-posot ikan 

tongkol dan bentuk kerupuk cetak ikan tongkol sudah cukup sesuai mencerminkan 

potensi khas Bawean (menyerupai bentuk Rusa Bawean). Kenampakan, aroma, 

kerenyahan dan rasa kerupuk cetak ikan tongkol disukai oleh konsumen. Biaya 

produksi/tahun sebesar Rp 1.647.352.065; HPP (@500 gram) sebesar Rp 9.530,31 

dengan harga jual Rp 12.000,00. 

 

Kata Kunci : Kerupuk Ikan Tongkol, Pengembangan Produk, Industri Kecil 
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Sabilil Ma’rufi. 0611030075-103. Study of Product Development “Posot-Posot” 

Tuna Fish Cracker at SMES (Study of Tapioca Flour with tuna meat 

proportion ratio and product changing shape). Minor Thesis. 

Supervisors : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. 

 2. Siti Asmaul Mustaniroh, STP., MP. 

SUMMARY 

Cracker is one of snacks which is very popular for a long time for  

Indonesian people from various backgrounds. Fish crackers is one of the best 

alternative to fulfill the needs of national crackers. Bawean Island has a large 

fishery potential. One result of marine fisheries on the island of Bawean 

processed into “posot-posot” tuna fish crackers. The problem of “posot-posot” 

tuna fish crackers is the size of crackers that are not uniform because the 

processing is still manual, especially on crackers formation process, resulting in 

less hygienic, can’t  increase production capacity and cost of goods manufactured 

(COGM) couldn’t be suppressed. Alternative solutions to solve this problems is a 

product development by improving the shape of fish crackers which previously 

formed with the manual way (diposot-posot) to be a crisp roll print with the 

application of machine technology and mold shaped like a Bawean deer. The 

purpose of this study is to determine the production process and production cost 

analysis, identify the quality and consumer acceptance of crackers posot-posot 

tuna into cracker shapes printed with shapes like a Deer Bawean. 

The research was conducted on the island of Bawean, Cassava Crackers 

SME’s owned by Mr. Saiful Zaenuddin at Landungsari Village, and at the 

Laboratory of Technology Agrochemicals Departement of Agricultural Industry 

Technology UB. The research method uses Non-Factorial Completely 

Randomized Design. Factor used is the comparison of the proportion of tapioca 

flour with tuna meat (80%: 20%, 75%: 25%, 70%: 30%, 65%: 35%, 60%: 40%). 

Data analysis conducted included organoleptic test, analysis of quality, consumer 

acceptance, calculation of production cost and cost of goods manufactured 

(COGM). 

The results obtained by organoleptic tests with the best treatment is a 

cracker A2 (comparison of the proportion of 75%: 25%) with a score of 0.72. 

Broken Power crackers A2 at 39.7 N; crackers A2 development power is 

330.95%; protein content of A2 crackers is 12.63%; fat content of A2 crackers is 

0.57%; A2 crackers water content is 12.63%; A2 crackers ash content is 3.3% . 

The shape of  printed crackers more appealing than other forms of cracker-posot 

posot tuna and the shape of printed cracker is enough suitable to reflect the 

unique potential of Bawean (Bawean deer-like shape). Appearance, odor, crunchy 

and taste of printed crackers tuna preferred by consumers. Production cost / year 

to Rp 1,647,352,065; COGM (@ 500 grams) of Rp 9530,31 with the selling price 

is Rp 12.000,00. 

Keyword : Tuna Fish Cracker, Product Development, SMES
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerupuk merupakan salah satu makanan sampingan (snack) yang sangat 

digemari sejak lama oleh masyarakat Indonesia  dari berbagai kalangan. 

Menurut Purwadi (2001), kebutuhan kerupuk nasional sebesar 3 juta ton/tahun 

sedangkan produksi dalam negeri hanya mencapai 1,7 juta ton /tahun. Untuk 

pemenuhan kebutuhan produk nasional pemerintah melakukan upaya 

peningkatan produksi kerupuk baik kerupuk biasa maupun kerupuk ikan. 

Diantara jenis kerupuk yang ada di pasaran, kerupuk ikan merupakan salah 

satu alternatif terbaik untuk dikembangkan karena potensi ikan di Indonesia 

sangat besar. Konsumsi kerupuk ikan di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2001 

sebesar 242.111.527 Kg/tahun sedangkan rata-rata konsumsi kerupuk ikan 

diperkiraan 5 Kg/kapita pertahun (Krisnawati, 2006). 

Pulau Bawean termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik. Pulau 

Bawean memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan 

laut di Kabupaten Gresik pada tahun 2006 sebesar 22.463 ton (BPS Kab. 

Gresik, 2008). Hasil perikanan laut di Pulau Bawean diolah menjadi kerupuk 

ikan. Salah satu produk kerupuk ikan yang dihasilkan oleh masyarakat di 

Pulau Bawean adalah kerupuk posot-posot ikan tongkol. Kerupuk memiliki 

potensi yang cukup besar karena rasanya yang enak dan banyak dijual sebagai 

makanan oleh-oleh khas Bawean atau dibawa oleh TKI asal Pulau Bawean 
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yang berangkat ke Malaysia sebagai oleh-oleh. Namun produksi kerupuk 

masih dilakukan dalam skala industri rumah tangga. 

Permasalahan utama pada kerupuk posot-posot ikan tongkol adalah 

ukuran kerupuk yang tidak seragam. Hal ini disebabkan pengolahannya yang 

masih manual terutama pada proses pembentukan kerupuk. Selain itu, 

pengolahan kerupuk secara manual menyebabkan produk menjadi kurang 

higienis, kapasitas produksi sulit ditingkatkan dan harga pokok produksi sulit 

ditekan. 

Industri pangan juga memerlukan proses pengembangan produk baru 

dengan beberapa alasan yaitu peningkatan kualitas, efisiensi proses/biaya, 

daya saing (kompetisi) dan keuntungan. Tantangan dalam pengembangan 

produk baru dapat berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). 

Tantangan internal diantaranya biaya, SDM, fasilitas (peralatan) dan 

komitmen manajemen. Tantangan eksternal diantaranya krisis multi dimensi, 

persaingan global, perkembangan teknologi (iptek) dan perkembangan 

tuntutan konsumen (Syamsir, 2008). 

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah melakukan pengembangan 

produk dengan memperbaiki bentuk kerupuk ikan yang semula dibentuk 

dengan cara manual (diposot-posot) menjadi kerupuk cetak. Cetakan 

berbentuk mirip Rusa Bawean. Rusa Bawean (Axis kuhlii) merupakan rusa 

dengan habitat asli di Pulau Bawean. Rusa khas Pulau Bawean ini dapat 

menjadi ikon Bawean. Rusa Bawean ini adalah aset termahal, tidak hanya di 

Indonesia tapi juga di dunia, karena rusa ini habitat asliya di Bawean. 
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Meskipun hidup di habitat aslinya, populasi Rusa Bawean saat ini dalam 

kondisi yang sangat terancam punah dengan jumlah 250 ekor. Dengan adanya 

kerupuk cetak ikan tongkol berbentuk menyerupai Rusa Bawean diharapkan 

dapat mengangkat potensi kerupuk ikan tongkol menjadi salah satu produk 

unggulan khas Pulau Bawean serta kesadaran masyarakat Indonesia dan 

masyarakat dunia dalam melestarikan Rusa Bawean yang hampir punah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang 

pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, bahwa Rencana 

Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan 

sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis 

provinsi/kabupaten/kota yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir 

sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, 

akses teknologi, aksessibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung 

transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya 

saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional 

(Anonymous, 2008
b
). 

Teknologi pembuatan kerupuk pada skala industri kecil antara lain 

teknologi mesin pencetak kerupuk bentuk kotak atau bulat (mawar), teknologi 

mesin slicer (perajang), teknologi mesin pembuat kerupuk model batang 

(chicken steak), teknologi mesin roll dan cetakan. Diantara beberapa teknologi 

mesin pembuat kerupuk, yang paling cocok digunakan dalam pengolahan 

kerupuk cetak dengan bentuk mirip rusa adalah dengan teknologi mesin roll 



4 
�

dan cetakan. Cetakan kerupuk dapat dibentuk sesuai keinginan. Bentuk 

kerupuk relatif lebih seragam. 

Dalam pengembangan produk kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi 

kerupuk cetak pada skala industri kecil juga perlu diketahui kebutuhan energi, 

utilitas dan tenaga kerja. Untuk mengetahui kebutuhan energi, utilitas dan 

tenaga kerja, maka dilakukan pendekatan di industri kerupuk singkong yang 

sudah ada di Kota Malang. Pada penelitian pengembangan kerupuk posot-

posot ikan tongkol menjadi kerupuk cetak, lebih ditekankan pada bagaimana 

proses pengolahan kerupuk posot-posot ikan tongkol jika bentuknya 

diperbaiki menjadi kerupuk cetak dengan menggunakan mesin roll dan 

cetakan, uji organoleptik serta analisis biaya produksinya (HPP) sehingga 

dapat diterapkan oleh produsen kerupuk ikan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses produksi kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi 

kerupuk cetak serta analisis biaya produksinya ? 

2. Bagaimana kualitas produk kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi 

bentuk kerupuk cetak ? 

3. Bagaimana penerimaan konsumen (uji kesukaan) pada produk kerupuk 

posot-posot ikan tongkol menjadi bentuk kerupuk cetak ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Menentukan proses produksi kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi 

kerupuk cetak serta analisis biaya produksinya. 
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2. Mengetahui kualitas produk kerupuk posot-posot ikan tongkol menjadi 

bentuk kerupuk cetak. 

3. Mengetahui penerimaan konsumen (uji kesukaan) pada produk kerupuk 

posot-posot ikan tongkol menjadi bentuk kerupuk cetak. 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi pengolahan kerupuk ikan skala industri kecil yang 

praktis dan prospektif. 

2. Memberi informasi kepada pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan industri pengolahan ikan, khususnya bagi daerah-daerah 

penghasil ikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerupuk Ikan 

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal kerupuk sebagai makanan 

yang mampu membangkitkan selera makan atau sekedar dikonsumsi sebagai 

makanan kecil. Kerupuk adalah hasil olahan dari bahan yang mempunyai 

kandungan pati yang cukup tinggi dengan bahan tambahan lainnya dan disajikan 

dalam bentuk gorengan. Menurut Setyawati dkk (2002), kerupuk merupakan 

sumber karbohidrat, sehingga diperlukan peningkatan nilai gizi terutama 

kandungan proteinnya, untuk itu diperlukan bahan tambahan seperti ikan, udang 

atau susu sebagai alternatifnya. Banyak jenis kerupuk dibuat orang, mulai dari 

kerupuk yang dibuat dari beras, tepung terigu, ataupun tepung tapioka. Bahan-

bahan tersebut dapat dicampur dengan bahan tambahan sehingga menjadi kerupuk 

udang, kerupuk ikan, maupun kerupuk-kerupuk dengan rasa yang lain (Wahono 

dan Marzuki, 2003). 

Di dalam  negeri, kerupuk dikonsumsi sebagai bahan pelengkap makan 

(lauk pauk) ataupun sebagai snack. Kerupuk sangat beragam dalam bentuk, 

ukuran, warna, rasa, kerenyahan, ketebalan, nilai gizi dan sejenisnya. Pemakaian 

bahan dasar dan bahan tambahan tidak ditetapkan berdasarkan spesifikasi 

sehingga memungkinkan keanekaragaman tersebut. Sifat organoleptik kerupuk 

meliputi rasa dan kerenyahan setelah digoreng ditentukan oleh komposisi dan 

kualitas bahan baku dan bahan lain yang ditambahkan (Winarno, 1992). Standar 

Industri Indonesia menggolongkan kerupuk menjadi 2 golongan yaitu kerupuk 
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bukan sumber protein dan kerupuk sebagai sumber protein yang proses 

pembuatannya menggunakan sumber protein hewani/nabati (Anonymous, 1990).  

Pengembangan volume merupakan faktor mutu yang penting dalam 

pembuatan kerupuk karena makin besar pengembangan kerupuk, makin renyah 

dan enak (Haryadi, 1993). Pendapat ini diperkuat oleh Hariyanto dan Pangloli 

(2000), bahwa kerupuk yang baik adalah kerupuk yang volume pengembangannya 

besar saat digoreng. Hal tersebut mempengaruhi pemilihan konsumen terhadap 

kerupuk pada umumnya. Volume pengembangan kerupuk dipengaruhi oleh kadar 

amilopektin dalam bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kerupuk serta 

bahan pengembang seperti soda kue, soda abu dan sebagainya (Hariyanto dan 

Pangloli, 2000). 

Kerusakan pada kerupuk ikan dapat terjadi bila kerupuk ikan yang 

dihasilkan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Kerusakan yang terjadi 

pada produk kerupuk biasanya adalah ketengikan yang mengakibatkan perubahan 

dalam bau dan rasa yang diakibatkan oleh oksidasi lemak. Dalam industri 

pembuatan kerupuk ikan, produk yang dihasilkan harus memenuhi Standar 

Naisonal Indonesia. Syarat mutu kerupuk menurut SNI 01-2713-1999 disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar Mutu Kerupuk Berdasarkan SNI No  01-2713-1999 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

Rasa dan aroma 

Serangga dalam bentuk 

stadia dan potongan-

potongan serta benda 

asing 

Kapang 

Air 

Protein  

Lemak 

Abu tanpa garam 

Serat kasar 

Bahan tambahan makanan 

 

Cemaran logam (Pb, Cu, 

Hg) 

Cemaran Arsen (As) 

 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

Khas Kerupuk Ikan 

Tidak Ternyata 

 

 

 

Tidak Ternyata 

Maks. 11 

Min. 6 

Maks. 5 

Maks. 1 

Maks. 1 

Tidak Ternyata atau sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

Tidak Ternyata atau sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

Tidak Ternyata atau sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

Sumber : Anonymous (1999) 

2.2 Ikan Tongkol (Euthynnus alleteratus) 

Ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan pelagik besar yaitu ikan 

besar yang hidup di permukaan laut. Gerombolan ikan tongkol hidup pada suhu 

berkisar antara 17ºC sampai 30ºC. Suhu ini merupakan faktor pembatas dari 

penyebaran ikan tongkol. Ikan tongkol menyukai perairan yang berlimpah 

fitoplankton dan zooplankton. Pada umumnya Ikan Tongkol berenang di 

permukaan laut di waktu malam hari dan kembali ke lapisan laut yang lebih dalam 

pada waktu siang hari. Hal ini mengikuti pergerakan plankton dan ikan-ikan kecil 

yang mereka makan. Di Indonesia, Ikan Tongkol terdapat di perairan Sumatera, 

Samudera Hindia, Jawa, Nusa Tenggara , Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan 

Irian Jaya (Martosubroto, 1987). Komposisi zat daging ikan tongkol ditunjukkan 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Ikan Tongkol 

Nomor Zat Gizi Jumlah 

1. Energi 182 Kal/100 gram 

2. Protein 21,2 % 

3. Lemak 3,8 % 

4. Air 71, 3 % 

5. Abu 1,5 % 

Sumber : Bykov dan Bakema (1986) 

2.3 Proses Pembuatan Kerupuk 

Proses pembuatan kerupuk meliputi tahapan-tahapan: persiapan bahan, 

pencampuran dan pembuatan adonan, pencetakan, pengukusan, pendinginan, 

pengirisan, pengeringan dan penggorengan (Moeljanto, 1982). 

1. Persiapan 

Tahap awal dalam pembuatan kerupuk adalah persiapan bahan yang 

meliputi pengayakan tepung, penghalusan bumbu, dan penimbangan 

bahan-bahan sesuai dengan perlakuan. 

2. Pencampuran dan pembuatan adonan 

Tepung tapioka dicampur dengan tepung terigu lalu tambahkan bahan 

tambahan (bumbu) yang telah dilarutkan dalam air, kemudian dilakukan 

pencampuran sampai rata dan diaduk sampai diperoleh adonan yang 

homogen dan kalis. 

3. Pencetakan dan pengukusan 

Pencetakan bertujuan untuk memberi bentuk pada produk sesuai yang 

diinginkan. Pengukusan dimaksudkan untuk memanaskan adonan agar 

terbentuk gel pati yang lebih padat dan elastis. Pengukusan adalah 
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pemanasan menggunakan uap air untuk mematangkan produk setelah air 

di dalam pemanasan tersebut mendidih (Moeljanto, 1982).  

4. Pendinginan 

Pendinginan dimaksudkan untuk mengurangi kadar air awal agar adonan 

menjadi kompak dan memudahkan proses pengirisan (Moeljanto, 1982). 

Proses ini dilakukan dengan diangin-anginkan pada suhu ruang. 

5. Pengirisan 

Pengirisan kerupuk dilakukan dengan menggunakan pisau tajam dengan 

ketebalan ± 2 mm (Saraswati, 1986). Pengirisan bertujuan untuk 

mempergunakan ukuran sebelum dikeringkan supaya penetrasi panas 

selama pengeringan berlangsung lebih cepat dan merata. 

6. Pengeringan 

Pengeringan merupakan proses pemindahan panas dan uap air secara 

simultan yang memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan air 

yang dipindahkan dari permukaan bahan yang dikeringkan oleh media. 

Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air bahan sampai sekitar 

11-13%. Kadar air berpengaruh terhadap tekstur dan kerenyahan kerupuk 

(Rakhmadiono, 1994). Pengeringan bahan dengan sinar matahari dapat 

menurunkan kandungan air dan menyebabkan pemekatan dari bahan-

bahan yang ditinggalkan seperti karbohidrat, lemak dan protein sehingga 

bahan pangan mempunyai kualitas simpan yang lebih baik (Desroisier, 

1988). 
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7. Penggorengan 

Penggorengan adalah suatu proses untuk memasak bahan pangan dengan 

menggunakan minyak atau lemak. Adapun fungsi minyak goreng adalah 

sebagai media penghantar panas, menambah nilai kalori, memperbaiki 

gizi, serta memberikan citarasa pada bahan pangan. Menurut Fellow 

(1990), penggorengan adalah suatu unit operasi yang digunakan untuk 

merubah kualitas makanan, mencegah makanan dari destruksi 

mikroorganisme dan enzim, serta mengurangi kontaminasi air pada 

permukaan bahan makanan. Penggorengan berhubungan dengan kadar air 

bahan yang digoreng. 

Ketika makanan dimasukkan dalam minyak panas, suhu permukaan naik 

dengan cepat dan air menguap. Permukaan bahan luar mengering. 

Permukaan bahan yang berkerak mempunyai struktur porous. Akibat 

utama dari penggorengan adalah terjadinya perubahan sifat warna, rasa 

dan aroma pada makanan. Kualitas makanan ditingkatkan dengan adanya 

kombinasi “maillard” dan komponen yang mudah dari minyak (Fellows, 

1990). 

Perubahan yang terjadi selama penggorengan antara lain penguapan air, 

kenaikan suhu produk yang mengakibatkan reaksi pencoklatan, diserapnya 

komponen-komponen minyak oleh produk gorengan, keuarnya air dari bahan 

pangan digantikan oleh minyak yang masuk ke dalam bahan pangan serta 

terjadinya perubahan densitas produk selama penggorengan (Winarno, 1980). 

Suhu minyak dalam penggorengan biasanya antara 176,7 ºC – 190,6 ºC pada saat 
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bahan masuk penggorengan antara 160 ºC – 173,9 ºC pada saat karbohidrat 

penggorengan. 

2.4 Organoleptik 

2.4.1 Kenampakan 

Menurut Yuwono dan Susanto (1998), kenampakan merupakan 

parameter fisik pangan yang sangat penting. Baik dalam bentuk cair maupun 

padat dan kesukaan konsumen terhadap produk pangan juga ditentukan oleh 

warna. Hal-hal yang penting harus diperhatikan, seperti : sumber cahaya, individu, 

ukuran latar belakang dan sudut pandang karena warna merupakan bagian yang 

paling sulit. 

2.4.2 Rasa 

Citarasa  yang dimiliki suatu bahan pangan berpengaruh terhadap 

tingkat kesukaan panelis/konsumen. Diantara faktor-faktor yang  mempengaruhi 

kesukaan panelis terhadap citarasa adalah “flavour” dan aroma. Aroma dan 

“flavour” terkandung dalam bahan pangan tersebut seperti halnya “flavour” dan 

aroma yang karbohidratase dari telur. Menurut Soekarto (1985), rasa juga 

dipengaruhi oleh perabaan, penglihatan, pembauan dan pendengaran dari panelis 

sendiri. 

2.4.3 Kerenyahan 

Kerenyahan merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas 

makanan, yang kadang-kadang lebih penting dibandingkan parameter rasa, aroma 

dan warna. Selain itu, kerenyahan merupakan indikator bahwa kerupuk masih 
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layak dikonsumsi atau tidak. Jika masih renyah dimungkinkan produk tersebut 

masih baik. Kerenyahan atau kerapuhan merupakan sifat keretakan atau kepatahan 

sebelum aliran makanan terjadi. Kerapuhan didefinisikan sebagai gaya yang 

menyebabkan bahan patah (De Man, 1989). 

2.5 Pengembangan Produk 

Produk harus selalu dikembangkan sesuai dengan daur hidup produk. 

Menurut Gruenwald (1997), produk baru adalah kunci penjualan perusahaan, jika 

produk tidak dikembangkan maka produk akan mengalami fase mati. Hirarki 

produk baru berkembangkan dari evolusi produk yang sudah ada. Kegagalan 

produk baru disebabkan terutama karena kesalahan manajemen dan perencanaan. 

Penyebab yang lain adalah kelemahan konsep, kelemahan inovasi, kelemahan  

teknologi, ketidaksesuaian waktu, kelemahan kontrol distribusi  dan faktor 

saingan (Gruenwald, 1997). Kerupuk ikan tongkol yang direncanakan adalah 

mengubah bentuk kerupuk ikan yang semula dibentuk dengan tangan menjadi 

bentuk kerupuk cetak. 

Pengembangan produk baru dapat dilakukan dengan dua cara. 

Perusahaan dapat mengembangkan produk baru dilaboratoriumnya sendiri atau 

perusahaan dapat membuat kontrak dengan peneliti independen atau perusahaan 

pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk khusus  bagi 

perusahaan. Ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan produk baru, 

yaitu (Kotler, 2002): 

1. Eksekutif level tinggi mungkin memaksakan gagasan favorit walaupun 

hasil riset pasar negatif. 
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2. Ide bagus, tetapi perkiraan pasar terlalu berlebihan. 

3. Produk tidak dirancang dengan baik. 

4. Produk diposisika secara keliru dipasar, tidak diiklankan secara efektif 

atau terlalu mahal. 

5. Biaya pengembangan lebih tinggi daripada yang diperkirakan. 

6. Pesaing membalas dengan lebih gencar daripada yang diperkirakan . 

Faktor lain yang menghambat pengembangan produk baru antara lain : 

kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, pasar 

yang terbagi-bagi, kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses 

pengembangan produk baru, kekurangan modal, waktu pengeringan yang relatif 

singkat, siklus hidup produk yang lebih singkat (Kotler, 2002). 

Berikut di bawah ini adalah tahapan dalam pengembangan atau 

penciptaan produk baru, yaitu pencarian ide produk, Menyaring Ide Produk, 

Analisis Bisnis, Pengembangan Produk, Uji Coba Pemasaran dan Komersialisasi 

Produk Baru (Anonymous, 2008
a
). 

1. Pencarian Ide Produk 

Ide bisa dicari namun terkadang datang dengan sendirinya tanpa 

diharapkan. Banyak perusahaan yang memiliki bagian atau divisi riset 

maupun menggunakan jasa pihak luar untuk mencarikan ide segar dan 

brilian bagi perusahaan. Ide yang dihasilkan haruslah sesuai dengan apa 

yang telah menjadi tujuan perusahaan. 

Ide pun bisa datang dari konsumen yang biasa mengkonsumsi 

produk perusahaan maupun produk produsen lain yang serupa. Ide pun bisa 
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dicuri dari produsen lain yang berkompetisi dengan kita. Ide memang 

mahal, kerena tidak sedikit perusahaan yang berani membayat mahal sebuah 

inovasi baru yang mampu menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan 

(Anonymous, 2008
a
). 

Menurut Budiastuti (2003), pencarian ide produk harus didefinisikan 

dengan jelas tujuan produk baru yang ingin dikembangkan untuk 

mengembangkan produk terobosan, memodifikasi produk lama, atau meniru 

produk pesaing. Ide produk bisa berasal dari konsumen, ilmuwan, pesaing, 

karyawan, saluran pemasaran dan manajemen puncak. Tujuan dari tahap ini 

adalah menciptakan banyak ide. 

2. Menyaring Ide Produk 

Apabila ide yang didapat banyak jumlahnya maka sebaiknya 

dilakukan pemilihan ide yang sekiranya patut untuk maju ke langkah 

selanjutnya. Sesuaikanlah dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Ide yang 

sulit untuk diwujudkan karena dirasa tidak memiliki sumber daya yang 

dibutuhkan sebaiknya tidak diteruskan demi kebaikan perusahaan 

(Anonymous, 2008
a
). Menurut Budiastuti (2003), penyaringan ide bertujuan 

untuk menolak ide buruk sedini mungkin sehingga diperoleh ide yang dapat 

dikembangkan yang dianggap paling realistis dan paling memungkinkan 

untuk diwujudkan secara nyata.  

3. Analisis Bisnis 

Perusahaan melakukan berbagai perkiraan estimasi pada produk 

tersebut mulai dari berapa kira-kira biaya investasi yang dibutuhkan, 
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seberapa besar potensi pasarnya, seberapa besar tingkat penjualannya, dan 

seberapa banyak laba atau keuntungan yang mungkin diraih perusahaan. 

Semua itu sebaiknya dilakukan secara ilmiah dan tidak hanya dengan kira-

kira saja (Anonymous, 2008
a
). 

4. Pengembangan Produk 

Dari ide yang layak untuk maju ke tahap selanjutnya dibuatkan 

prototip atau model produk untuk dilakukan uji kelayakan bisnis. Produk 

diuji coba secara internal baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh 

pihak luar perusahaan yang kompeten di bidangnya. Dari contoh produk 

yang dibuat, jika ada yang dirasa buruk produknya atau akan mengalami 

kendala produksi di masa depan sebaiknya tidak dilanjutkan atau dilakukan 

perbaikan dengan kembali ke tahap-tahap sebelumnya untuk diperbaiki 

(Anonymous, 2008
a
). Menurut Budiastuti (2003), departemen penelitian dan 

pengembangan akan mengembangkan satu atau lebih versi fisik konsep 

produk tersebut sehingga diperoleh suatu prototipe yang diyakini mewakili 

semua atribut yang dijelaskan dalam konsep produk. Setelah siap, prototipe 

tersebut harus menjalani uji fungsional dan uji konsumen. 

5. Uji Coba Pemasaran 

Produk yang telah lulus uji model prototipe, selanjutnya dilakukan 

pengujian pemasaran dengan memilih beberapa sampel pasar yang kurang 

lebih mewakili kondisi segmen pasar yang akan dituju oleh produk 

perusahaan. Lihat bagaimana reaksi pasar terhadap produk baru tersebut. 

Jika hasilnya ternyata positif maka produk tersebut layak untuk lanjutkan ke 
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tahap berikutnya. Sebaliknya apabila ternyata negatif atau mendapat respon 

yang buruk dari target pasat terbatas maka sebaiknya dilakukan evaluasi 

kembali atau menggugurkan produk. Baik hasil positif dan negatif 

sebaiknya dipelajari kelebihan dan kekurangan agar hasil di pasar yang 

sesungguhnya dapat dimaksimalkan (Anonymous, 2008
a
). Menurut 

Budiastuti (2003), tujuan uji pemasaran untuk mempelajari bagaimana 

konsumen dan dealer bereaksi terhadap penanganan, penggunaan dan 

pembelian kembali produk dan berapa besar pasarnya. 

6. Komersialisasi Produk Baru 

Tahap yang terakhir dari rangkaian pengembangan produk baru 

adalah menawarkannya kepada seluruh pasar yang dituju. Produk baru 

tersebut sebaiknya terus dilakukan monitoring dan dilakukan berbagai 

evaluasi dari yang ada di lapangan dan perbaikan baik pada produk, target 

konsumen, harga, promosi, dan lain sebagainya sehingga mampu 

memaksimalisasi keuntungan yang diperoleh (Anonymous, 2008
a
). 

2.6 Uji Kesukaan 

Selera konsumen dapat diuji dengan menggunakan pendekatan uji 

kesukaan (penilaian secara sensoris). Menurut Larmond (1984), walaupun 

penilaian akhir produk bahan pangan tergantung selera konsumen, penelitian yang 

formal tentang kesukaan konsumen adalah merupakan hal yang baru akhir-akhir 

ini dilakukan. Uji kesukaan penerimaan digunakan untuk menentukan kesukaan 

populasi yang representatif dan memerlukan beberapa hingga banyak orang 

sebagai panel. 
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Penilaian secara sensoris dilakukan menggunakan indera pengecap, 

pembau dan peraba pada waktu bahan makanan dimakan. Interaksi dari hasil 

penelitian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk mengukur bahan pangan 

dalam rangka pengendalian mutu serta pengembangan produk yang baru. 

Penilaian semacam ini dapat dilakukan oleh seorang saja ataupun oleh beberapa 

ratus orang (Larmond, 1984). 

Pelaksanaan penilaian pada uji kesukaan diperlukan panelis-panelis 

yang bertindak sebagai instrumen/alat. Menurut Kartika, dkk (1985), berdasarkan 

tingkat sensitivitas dan tujuan dari setiap pengujian dikenal dengan beberapa 

macam panel, antara lain sebagai berikut : 

1. Panel Ahli (Highly Trained Expert) 

Seorang panel mempunyai kelebihan sensorik, dimana kelebihan ini dapat 

dipergunakan untuk mengukur dan menilai karakteristik secara tepat. 

Dengan sensitivitas tinggi seorang panel ahli dapat menentukan mutu 

suatu bahan secara tepat dan tepat. 

2. Panel Terlatih (Trained Panel) 

Panel terlatih merupakan pilihan dan seleksi yang kemudian menjalani 

latihan secara kontinyu dan lolos seleksi kemampuan. 

3. Panel Tidak Terlatih (Untrained Panel) 

Panel jenis ini digunakan untuk menguji tingkat kesukaan pada suatu 

produk ataupun tingkat kemauan untuk menggunakan suatu produk. 
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2.7 Industri Kecil 

Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menggolongkan 

industri kecil dalam batasan usaha kecil. Berdasarkan undang-undang ini, maka 

industri kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan 

atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang 

ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang kekayaan bersih paling 

banyak 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar satu milyar 

rupiah atau kurang. 

Ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, maka perusahaan 

industri pengolahan terbagi dalam 4 kategori, yaitu (Anonymous, 2008
c
): 

1. Industri besar : tenaga kerja 100 orang atau lebih 

2. Industri sedang : tenaga kerja 20-99 orang 

3. Industri kecil : tenaga kerja 5-19 orang 

4. Industri kerajinan rumah tangga : tenaga kerja 1-4 orang 

Menurut Subanar (2001), industri skala kecil memiliki keunggulan dan 

daya tarik seperti : 

a. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki 

rencana jangka panjang (corporate plan) 

b. Independen dalam penentuan harga pokok produksi atas barang dan 

jasanya 

c. Mudah dalam proses pendirian 
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d. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa 

atau proyek perintis, yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang 

mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing 

e. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen 

senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola. 

f. Relatif tidak melakukan investasi tang terlalu besar, tenaga kerja yang 

tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang terlalu 

mahal 

2.8 Analisis Biaya Produksi 

Suatu proyek atau usulan investasi baru perlu dilakukan analisis untuk 

mengetahui proyek tersebut layak untuk dilaksanakan apabila layak  dipandang 

aspek probabilitasnya komersial (Husnan dan Suwarsono, 1999). Biaya produksi 

merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam satu 

tahun yang meliputi bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, dan 

biaya overhead pabrik. Biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead 

pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya pemeliharaan, 

biaya administrasi, biaya depresiasi dan biaya overhead pabrik lain yang secara 

langsung memerlukan pengeluaran uang tunai (Kartadinata, 1985). Harga pokok 

bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya pembelian dan biaya-

biaya yang dikeluarkan untu menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap 

olah (Mulyadi, 1997). 

Biaya produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume 
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produksi atau yang tidak terkait langsung dengan jumlah produksi. Jadi meskipun 

jumlah produk yang dihasilkan mengalami peningkatan atau penurunan, biaya ini 

jumlahnya tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang mempunyai hubungan erat 

dengan produksi. Apabila produksi naik, maka biaya ini juga akan ikut naik, 

begitu pula sebaiknya (Soeharto, 2002). 

Biaya tenaga kerja adalah harga yang ditetapkan untuk penggunaan 

tenaga manusia. Dalam hubungannya dengan produk tenaga kerja dibagi menjadi 

tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung 

adalah tenaga kerja yang secara langsung ikut serta memproduksi produk yang 

jasanya diusut secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian besar 

dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung dan diperhitungkan 

langsung sebagai unsur biaya produksi (Mulyadi, 1997). 

Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan ke 

dalam proses produksi selama satu periode (biaya langsung, upah langsung dan 

biaya overhead pabrik) ditambah biaya persediaan awal barang dalam proses pada 

awal periode berikutnya. Barang dalam proses biasanya terdiri dari beberapa 

bagian dari tiga unsur produk (barang langsung, buruh langsung dan overhead). 

Jumlah biaya yang dimasukkan kedalam produksi selama satu periode ditambah 

persediaan awal barang dalam proses sama dengan biaya barang dalam proses 

selama satu periode. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, biaya persediaan 

akhir barang dalam proses dikurangkan dari biaya produksi selama satu periode 

(Kusnadi dkk, 1999). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pembuatan kerupuk amplang dilakukan oleh 

Yuniawati (2004) dengan judul penelitian “Pembuatan Kerupuk Amplang (Kajian 

dari Proporsi Tepung Tapioka dan Ikan Patin serta Penambahan Baking Powder).” 

Pada kondisi penelitian ini, setelah adonan tercampur homogen, adonan kerupuk 

dibentuk dengan diameter 1 cm dan dipotong dengan panjang 1,5 cm, 

penggorengan dilakukan pada suhu 70ºC selama 25 menit. Perlakuan terbaik 

untuk parameter organoleptik dengan proporsi tepung tapioka 60 % (b/b) dan ikan 

patin 40 % (b/b). 

Penelitian lain yang dilakukan Asmara (2005) dengan judul penelitian 

“Pembuatan Kerupuk Ikan (Kajian dari Rasio Pati Tapioka dengan Pati Jagung 

Serta Proporsi Ikan Alu-Alu terhadap Sifat Fisik dan Organoleptik Kerupuk Ikan 

Alu-Alu)”. Kondisi yang digunakan dalam penelitian ini, proses pengukusan 

dengan suhu 90ºC selama ± 2 jam, pendinginan ± 6 jam pada suhu 25ºC, 

pengeringan dengan cabinet drying pada suhu 66ºC selama 1 hari. Penelitian yang 

dilakukan Maharni (2005) dengan judul penelitian “Penerapan Model Kano 

sebagai Dasar Pengembangan Produk Sari Apel (Studi Kasus di CV Bagus 

Agriseta Mandiri, Bumiaji, Batu).” Atribut yang diperlukan dalam pengembangan 

produk adalah kandungan vitamin dan gizi untuk menjaga kesehatan, penambahan 

nata apel, perubahan desain yang unik, perubahan desain label, Sari Apel dapat 

mengurangi rasa haus dan nyaman di tenggorokan, pencantuman komposisi kimia 

dan gizi pada label, tidak mudah mengendap, dan peningkatan kebersihan produk. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik yang 

merupakan lokasi produsen kerupuk posot-posot ikan tongkol, UKM Kerupuk 

Singkong “SNL” milik Saiful Zaenuddin di Desa Landungsari – Kota Malang dan 

di Laboratorium Teknologi Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Universitas Brawijaya, pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Pebruari 

2011. 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baskom, pisau, 

penggiling daging, wajan, mesin penggiling (roll), timbangan, kompor, panci, 

pengaduk, plastik kemasan, dandang, talenan, cetakan kerupuk. Sedangkan alat 

untuk analisa adalah timbangan digital, oven, labu kjeldahl, destilator, erlenmeyer, 

soxhlet, tensile strength instrument. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tongkol segar, air, 

tepung tapioka, telur, bawang putih, garam, penyedap, gula pasir. Sedangkan 

bahan untuk analisa adalah bahan baku untuk analisa adalah HCl 0,01 N, K2SO4, 

HgO, H2SO4, H2BO3, indikator metil merah, indikator metil biru, alkohol, larutan 

NaOH – Na2S2O3, batu didih. 

 

 

 



24 
�

3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian adalah ikan tongkol segar, 

tepung tapioka, telur, bawang putih, garam, penyedap, gula pasir yang 

diperoleh dari Pasar Besar, Malang. Akan tetapi, perhitungan harga bahan 

baku mengacu pada harga di Pulau Bawean. 

2. Penentuan proporsi bahan tambahan telur 2,8%, bawang putih 2%, garam 

2%, MSG 1% dan gula pasir  1% mengacu pada penelitian penelitian 

pendahuluan. 

3. Proses penggilingan, pencetakan dan pengeringan kerupuk mengacu pada 

teknologi produksi pada UKM kerupuk singkong milik Bapak Syaiful 

Zaenuddin di Desa Landungsari karena teknologi produksinya 

menggunakan teknologi mesin roll. 

4. Tahapan pengembangan produk yang dilakukan hanya tahap 

pengembangan produk, uji organoleptik dan uji kualitas. 

5. Kerupuk cetak ikan tongkol yang diproduksi dalam keadaan mentah 

karena dalam kondisi mentah kerupuk lebih awet, kerupuk tidak mudah 

patah sehingga bentuk tidak mudah rusak, jika digoreng kerupuk menjadi 

lebih mudah tengik, harga minyak goreng semakin mahal. 

6. Perhitungan biaya kebutuhan meliputi bahan baku, energi, utilitas, tenaga 

kerja dan kapasitas produksi sebesar ± 250 kg/hari mengacu pada UKM 

kerupuk singkong milik Bapak Syaiful Zaenuddin di Desa Landungsari. 
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3.4 Tahapan Penelitian 

 Tahapan pelaksanaan penelitian ini terbagi atas identifikasi masalah, 

perumusan masalah, studi pustaka, penentuan rancangan percobaan, pembuatan 

kerupuk posot-posot ikan tongkol, analisa data yang meliputi uji organoleptik dan  

pemilihan produk terbaik, penelitian skala ganda, analisa data yang meliputi 

analisa kualitas dan analisa biaya produksi dari produk kerupuk posot-posot ikan 

tongkol dan kesimpulan. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

3.4.1 Identifikasi Masalah 

Kerupuk posot-posot ikan tongkol merupakan kerupuk khas Pulau 

Bawean. Permasalahan utama pada kerupuk posot-posot ikan tongkol ini adalah 

ukuran kerupuk yang tidak seragam. Hal ini disebabkan pengolahannya yang 

masih manual terutama pada proses pembentukan kerupuk. Selain itu, pengolahan 
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kerupuk secara manual menyebabkan produk menjadi kurang higienis, kapasitas 

produksi sulit ditingkatkan, harga pokok produksi sulit ditekan. 

3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kerupuk 

ikan, potensi ikan, proses pembuatan kerupuk ikan, teknologi pengolahan 

kerupuk, serta cara pemecahan masalah yang ada. Pengumpulan informasi yang 

lebih mendetail, sebanyak mungkin melalui berbagai macam sumber seperti: 

buku-buku, jurnal, dan artikel di internet. 

3.4.3 Penentuan Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) Non Faktorial. Faktor terdiri dari 5 level dengan 

2 kali ulangan. Faktor yang digunakan adalah proporsi tepung tapioka dengan 

ikan tongkol. 

Faktor I : Proporsi tepung tapioka dengan ikan tongkol 

  A1 : Tepung tapioka : daging ikan tongkol = 80%:20% (b/b) 

  A2 : Tepung tapioka : daging ikan tongkol = 75%:25% (b/b) 

  A3 : Tepung tapioka : daging ikan tongkol = 70%:30% (b/b) 

  A4 : Tepung tapioka : daging ikan tongkol = 65%:35% (b/b) 

A5 : Tepung tapioka : daging ikan tongkol = 60%:40% (b/b) 

3.5 Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol 

 Pemilihan teknologi proses pembuatan kerupuk cetak ikan tongkol 

mengacu pada teknologi proses pembuatan kerupuk singkong di UKM milik pak 

Saiful Zaenuddin di Desa Landungsari-Malang. Diagram alir pembuatan kerupuk 
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disajikan pada Gambar 2. Peralatan yang digunakan juga tidak terlalu mahal dan 

sulit untuk diperoleh serta modal kerja yang diperlukan tidak terlalu banyak, 

sehingga produk ini tidak sulit untuk dikembangkan pada industri skala kecil. 

Tahapan proses pembuatan kerupuk posot-posot ikan tongkol adalah sebagai 

berikut : 

1. Persiapan 

Tahap awal dalam pembuatan kerupuk adalah persiapan bahan. Ikan 

tongkol segar dipisahkan daging warna merah, tulang, kulitnya dan daging 

warna putih. Setelah diperoleh daging warna putih, ikan tongkol dicuci 

sampai bersih. Kemudian dihancurkan hingga diperoleh daging ikan yang 

halus. Kemudian ditimbang sesuai kebutuhan yaitu 20%, 25%, 30%, 35%, 

dan 40%. 
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2. Pencampuran dan pembuatan adonan 

Penimbangan tepung tapioka masing-masing 80%, 75%, 70%, 65% dan 

60%, sehingga diperoleh perbandingan antara tepung tapioka dan ikan 

tongkol (80% : 20%; 75% ; 25%; 70% : 30%; 65% : 35% dan 60% : 40%). 

Selanjutnya adalah pencampuran bahan-bahan yang ditimbang sesuai 

proporsi dengan bahan pembantu yaitu, telur kocok 2,8 %, bawang putih 

2%, garam 2 %, MSG 1% dan gula 1% (b/b). Bahan tersebut dicampur 

sampai diperoleh adonan yang homogen dan kalis.  

3. Pembentukan adonan 

Tahap berikutnya adonan dimasukkan dalam plastik PP ukuran 1 kg dan 

dibentuk balok dengan tebal adonan ± 2 cm. Pembentukan adonan dan 

dimasukkan dalam plastik ini bertujuan untuk mempermudah proses 

pemasakan (pengukusan) dan agar tidak lengket pada wadah pengukus 

serta mempermudah dalam pengambilan adonan. 

4. Pemasakan 

Pemasakan/pengukusan adonan dilakukan dengan alat pengukus yang diisi 

dengan air hingga melewati batas bagian bawah atau tidak meluap pada 

saat mendidih. Selanjutnya kompor dinyalakan dengan api besar, tentunya 

dilakukan dengan pengontrolan selama proses pengukusan berlangsung. 

Adonan kerupuk yang telah dibentuk balok kemudian diletakkan pada rak-

rak alat pengukus yang telah disiapkan. Setelah airnya mendidih, lalu 

ditutup, dan pengait difungsikan. Pengukusan dilakukan kurang lebih 2 
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jam. Adonan yang sudah matang ditandai dengan aroma khas dari ikan 

tongkol yang menyebar. 

5. Pendinginan 

Setelah benar-benar matang, kerupuk ikan setengah jadi diangkat, 

diletakkan di atas para-para untuk didiamkan sesaat (ditiriskan). Kemudian 

dipotong-potong  dan diangin-anginkan. Pemotongan ini dilakukan agar 

mempermudah memasukkan bahan dalam proses penggilingan, sedangkan 

diangin-anginkan dilakukan agar kerupuk tidak lengket saat digiling, 

dicetak dan dipisahkan. 

6. Penggilingan 

Proses penggilingan dilakukan dengan mesin penggiling roll yang 

bertujuan untuk membuat adonan kerupuk menjadi lembaran-lembaran 

yang siap dicetak serta memiliki tebal yang relatif tetap yaitu ± 1 mm. 

Penggilingan dilakukan 3-4 kali. Penggilingan pertama menggunakan 

mesin roll gilingan kasar, sedangkan penggilingan kedua sampai keempat 

menggunakan mesin roll gilingan halus sehingga adonan menjadi 

lembaran-lembaran. 

7. Pencetakan 

Setelah adonan kerupuk setengah jadi digiling menjadi lembaran-

lembaran, kemudian lembaran ditumpuk sebanyak ±35 lembar. Kemudian 

dicetak menggunakan cetakan berbentuk mirip rusa yang menjadi ikon 

Pulau Bawean. Rusa Bawean (Axis kuhlii) merupakan rusa dengan habitat 

asli di Pulau Bawean. Rusa khas Pulau Bawean ini dapat menjadi ikon 
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mengembang dengan maksimal. Pengeringan dalam kondisi sinar matahari 

yang terik selama ± 3 jam, akan mendapatkan kerupuk dengan kadar air 

kurang dari 11%. 

9. Pengemasan 

Setelah kerupuk mentah dijemur sampai kering, kerupuk dikemas dengan 

plastik polypropilene 0,08 mm bersablon dan di-seal menggunakan sealer 

manual. Dengan pertimbangan bahan plastik polypropilene 0,08 mm 

memiliki permeabilitas yang baik terhadap kelembaban, gas, abu yang tak 

dipengaruhi oleh perubahan kelembaban dan agak kaku, sehingga tekstur 

produk dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. 

10. Penggorengan 

Penggorengan kerupuk dilakukan pada minyak yang tidak terlalu 

panas/api sedang dengan suhu 150-160ºC. Lama penggorengan masing-

masing 5 detik. Waktu penggorengan kerupuk yang cukup singkat ini 

bertujuan agar kerupuk tidak hangus karena tebal kerupuk cukup tipis dan 

cepat mengembang. Setelah kerupuk mentah digoreng, kemudian 

ditiriskan. 

3.6 Analisa Data 

3.6.1 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan oleh 4 orang panelis ahli, yaitu 4 produsen 

kerupuk di daerah Malang. Sebelum mengisi lembar uji organoleptik, panelis 

diminta untuk memberikan  bobot pada atribut produk kerupuk ikan. Pemberian 

bobot ini ditujukan untuk mengetahui kriteria/atribut mana yang diprioritaskan 
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atau lebih dipentingkan panelis bila membeli dan menggunakan produk kerupuk 

ikan. Atribut produk yang digunakan untuk menilai atau menentukan produk 

terpilih merupakan atribut-atribut yang dapat dinilai dan dirasakan secara 

langsung oleh indera manusia. Secara umum konsumen menggunakan indera yang 

dimilikinya untuk menilai dan memilih produk makanan yang akan 

dikonsumsinya, terutama terhadap produk-produk yang baru dikenalnya. 

Pembobotan nantinya akan digunakan dalam penilaian uji organoleptik, yaitu 

sebagai pengali nilai efektivitas. Perhitungan bobot dilakukan dengan cara 

menjumlah penilaian bobot yang diberikan panelis tiap atribut, kemudian dibagi 

dengan total bobot yang diberikan semua panelis pada semua atribut. Lembar 

pemberian bobot dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Atribut yang akan dinilai adalah kenampakan, aroma, kerenyahan, dan 

rasa produk. Setelah memberikan bobot, selanjutnya panelis melakukan uji 

organoleptik pada kerupuk ikan tongkol. Uji organoleptik yang dilakukan meliputi 

kenampakan, aroma, kerenyahan dan rasa dengan menggunakan metode “Line 

scale” (Meilgaard dkk, 1999). Produk yang akan dilakukan pengujian 

organoleptik meliputi kerupuk cetak ikan tongkol yang baru dengan perlakuan 

A1, A2, A3, A4, dan A5 serta kerupuk posot-posot yang lama (yang beredar di 

pasar) yaitu merek Mak Urip, Hapsa, Ibu Ratna, Nek Wik, Kak Titi. Lembar  uji 

organoleptik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.6.2 Pemilihan Perlakuan dan Produk Terbaik 

Perlakuan dan produk terbaik adalah perlakuan dengan skor nilai tertinggi 

dari derajat kepentingan produk yang diharapkan oleh konsumen. Metode yang 
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dipakai adalah Indeks Efektivitas. Nilai akhir produk (NP) didapatkan dari nilai 

pembobotan atribut produk yang telah diberikan panelis dikalikan dengan nilai 

efektivitas tiap produk. Menghitung nilai efektivitas dengan rumus : 

�� �
������

��	����
 ;   NP = NE x bobot 

Keterangan : 

NE = Nilai Efektivitas    NP = Nilai akhir produk 

Np = Nilai (rerata) produk dari panelis 

Ntb = Nilai terbaik 

Ntj = Nilai Terjelek 

Perlakuan dan produk terbaik adalah perlakuan yang memiliki nilai (NP) 

tertinggi dari hasil perkalian tersebut. 

3.6.3 Penelitian Skala Ganda 

Penelitian skala ganda dilakukan pada kerupuk cetak ikan tongkol 

perlakuan terbaik dengan kapasitas bahan utama sebesar 5 kg. Tahapan proses 

produksi yang digunakan dalam penelitian skala ganda sama dengan penelitian 

skala laboratorium. Penelitian skala ganda dilakukan untuk mengetahui rendemen, 

waktu, jumlah bahan pada tiap proses, jumlah produk akhir, serta informasi lain 

yang nantinya  digunakan sebagai acuan atau asumsi pada perhitungan biaya 

produksi skala industri kecil. 

3.6.4 Analisa Kualitas 

Analisa kualitas dilakukan setelah produk terbaik didapatkan. Analisa atau 

pengujian kualitas yang dilakukan antara lain analisa fisik, kimia dan rendemen. 

Analisa fisik meliputi daya kembang dan daya patah pada kerupuk matang, 

sedangkan analisa kimia meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar 

lemak, dan rendemen yang diperoleh. Produk yang dianalisa adalah kerupuk 
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posot-posot ikan tongkol dengan nilai terbaik terbaik dan kerupuk cetak ikan 

tongkol dengan perlakuan terbaik agar dapat dibandingkan kualitasnya dari segi 

fisik dan kimia, serta dengan SNI. Pelaksanaan pengamatan analisa kualitas dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

3.6.5 Uji Penerimaan Konsumen 

 Uji penerimaan konsumen meliputi uji penerimaan bentuk kerupuk dan uji 

kesukaan. Uji penerimaan bentuk kerupuk bertujuan untuk mengetahui sampai 

dimana tingkat penerimaan panelis terhadap bentuk menyerupai Rusa pada 

kerupuk cetak ikan tongkol. Pengujian penerimaan bentuk kerupuk dilakukan oleh 

30 panelis umum. Lembar pengujian penerimaan bentuk rusa dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Uji kesukaan konsumen terhadap kerupuk cetak ikan tongkol 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis umum (konsumen) terhadap 

kerupuk cetak ikan tongkol. Pengujian penerimaan konsumen dilakukan oleh 30 

panelis umum. Atribut yang dinilai meliputi kenampakan, aroma, kerenyahan dan 

rasa. Lembar pengujian kesukaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

3.6.6 Analisa Biaya Produksi 

Setelah diperoleh perlakuan terbaik dan analisa kualitas, maka dilakukan 

analisa biaya produksi untuk mengetahui keseluruhan biaya-biaya produksi 

kerupuk cetak ikan tongkol. Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan biaya 

yang terdiri dari biaya tetap, biaya tidak tetap dan perhitungan harga pokok 

produksi (HPP). Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja tetap, biaya beban listrik, 
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biaya beban telepon, sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya bahan baku, 

bahan pembantu, pengemas, utilitas dan tenaga kerja tidak tetap (borongan). 

- Total Biaya Produksi 

Total Biaya Produksi = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap 

- Harga Pokok Produksi 


������������������ �
�����������������������������������

 �����������������������������
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Organoleptik Kerupuk Ikan Tongkol 

 Hasil perhitungan pembobotan tiap-tiap atribut yang melekat pada kerupuk 

posot-posot ikan tongkol antara lain, kenampakan memiliki bobot 0,325; aroma 

memiliki bobot 0,125; kerenyahan memiliki bobot 0,2 dan rasa memiliki bobot 

0,35. Dari hasil perhitungan pembobotan terlihat atribut rasa memiliki bobot yang 

paling tinggi dan selanjutnya dikuti oleh kenampakan, kerenyahan dan aroma. 

Panelis memilih rasa sebagai kriteria produk yang paling penting karena rasa 

merupakan indikasi awal yang dapat dirasakan oleh indera manusia untuk menilai 

suatu produk makanan. Namun, ada beberapa panelis yang memberikan skor 

tertinggi pada kenampakan dengan alasan konsumen akan menilai suatu produk 

dari kenampakan (visual) terlebih dahulu. Menurut Fathoni (2005), beberapa sifat 

penting yang menentukan penilaian seseorang terhadap produk yang digoreng 

seperti keripik (kerupuk) adalah flavour (rasa dan aroma), kenampakan dan 

tekstur (kerenyahan). Untuk uji organoleptik yang dilakukan meliputi atribut 

kenampakan, aroma, kerenyahan, rasa. 

4.1.1 Kenampakan 

 Kenampakan suatu produk pangan dapat menimbulkan ketertarikan sendiri 

bagi konsumen untuk mengkonsumsinya. Hasil analisis rerata penilaian panelis 

terhadap kenampakan kerupuk ikan tongkol disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 4. 

Pada Tabel 3 terlihat rerata penilaian panelis terhadap kenampakan kerupuk ikan 

tongkol. Pada sampel kerupuk posot-posot yang beredar di pasaran, panelis 
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memberikan nilai tertinggi pada Kerupuk posot-posot Z (Merek “Kak Titi”) 

dengan rerata skor 12,5 dan sebaliknya, panelis memberikan nilai terendah pada 

kerupuk posot-posot W merek “Hapsa”dengan rerata skor 8. 

Tabel 3. Hasil Analisis Kenampakan Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan 
Panelis 

Total Rerata 
1 2 3 4 

V “Mak Urip” 10 10 10 14 44 11 

W “Hapsa” 8 6 5 13 32 8 

X “Ibu Ratna” 11 12 13 13 49 12,25 

Y “Nek Wik” 10 9 14 15 48 12 

Z “Kak Titi” 11 10 14 15 50 12,5 

A1 (60%:40%) 10 10 10 11 41 10,25 

A2 (65%:35%) 10 12 12 11 45 11,25 

A3 (70%:30%) 3 9 13 11 46 11,5 

A4 (75%:25%) 13 9 13 11 46 11,5 

A5 (80%:20%) 11 9 13 12 45 11,25 

 

Pada kerupuk cetak ikan tongkol, panelis memberikan nilai kenampakan 

tertinggi diberikan pada kerupuk dengan perlakuan A3 (perbandingan proporsi 

tepung tapioka dan daging ikan = 70% : 30%) dan A4 (perbandingan proporsi 

tepung tapioka dan daging ikan = 75% : 25%) dengan rerata skor 11,5 dan 

sebaliknya, panelis memberikan nilai terendah pada perlakuan A1 (perbandingan 

proporsi tepung tapioka dan daging ikan = 60% : 40%) dengan rerata skor 10,25. 

Perhitungan analisis rerata penilaian panelis terhadap atribut kenampakan dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 
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bahan baku margarin. Sedangkan warna putih bisa disebabkan karena pada proses 

penggorengan menggunakan api yang tidak terlalu besar sehingga warna kerupuk 

bisa lebih cerah. Kenampakan pada kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan A3 

dan A4 memiliki kenampakan yang tidak jauh berbeda yaitu kecoklatan dan agak 

cerah. Pada kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan A1 relatif lebih coklat 

dibanding perlakuan A2, A3, A4 dan A5. Kecerahan pada kerupuk ikan tongkol 

dapat juga disebabkan dari banyak sedikitnya proporsi tepung tapioka dan daging 

ikan tongkol yang digunakan. Semakin banyak proporsi tepung tapioka, maka 

kerupuk akan menjadi lebih cerah, begitu juga sebaliknya. 

4.1.2 Aroma 

 Hasil analisis rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma disajikan pada 

Tabel 4 dan Gambar 5. Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma kerupuk ikan 

tongkol berkisar antara 8 (tingkat kesukaan “agak suka”) sampai 11,5 (tingkat 

kesukaan “suka”). Pada sampel kerupuk posot-posot ikan tongkol yang beredar di 

pasaran, rerata nilai aroma tertinggi  sebesar 11,5 pada kerupuk posot-posot Z 

merek “Kak Titi” dan sebaliknya rerata nilai aroma terendah pada kerupuk posot-

posot W “merek Hapsa”. 
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Tabel 4. Hasil Analisis Aroma Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total Rerata 

1 2 3 4 

V “Mak Urip” 10 12 10 10 42 10,5 

W “Hapsa” 5 6 9 12 32 8 

X “Ibu Ratna” 11 10 11 12 44 11 

Y “Nek Wik” 10 10 10 12 42 10,5 

Z “Kak Titi” 11 7 13 15 46 11,5 

A1 (60%:40%) 10 10 9 13 42 10,5 

A2 (65%:35%) 11 7 9 13 40 10 

A3 (70%:30%) 11 8 9 13 41 10,25 

A4 (75%:25%) 11 9 9 13 42 10,5 

A5 (80%:20%) 11 9 9 10 39 9,75 

 

Pada kerupuk cetak ikan tongkol, rerata nilai aroma tertinggi dengan skor 

10,5 diberikan panelis pada produk dengan perlakuan A1 (perbandingan proporsi 

tepung tapioka dan daging ikan = 60% : 40%) dan A4 (perbandingan proporsi 

tepung tapioka dan daging ikan = 75% : 25%). Sebaliknya, rerata nilai aroma 

terendah dengan skor 9,75 diberikan oleh panelis pada produk dengan perlakuan 

A5 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan daging ikan = 80% : 20%). 

Seharusnya perlakuan A1 memiliki aroma yang paling kuat atau nilai tertinggi 

dan A5 memiliki nilai paling rendah. Akan tetapi A1 dan A4 yang memiliki nilai 

tertinggi. Kuat lemahnya aroma pada kerupuk dapat berasal dari ikan dan bahan 

tambahan yang digunakan seperti bawang putih. Selain itu, perbedaan penilaian 

aroma ini dapat disebabkan oleh karakter panelis (kesukaan terhadap aroma ikan 

tongkol). Menurut Kartika, dkk (1988), selain dari bahan-bahan pembuatan 

kerupuk ikan tongkol, aroma juga dipengaruhi oleh kepekaan, pengalaman dan 

kondisi psikologis dari penguji. Perhitungan analisis rerata penilaian panelis 

terhadap atribut aroma dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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Keterangan :

V = Kerupuk Posot

W = Kerupuk Posot

X = Kerupuk Posot

Y = Kerupuk Posot

Z = Kerupuk Posot

A1 = kerupuk 

tongkol =60 % : 40 %) 

A2 = kerupuk 

tongkol =65 % : 35 %)

A3 = kerupuk 

tongkol =70 % : 30 %)

A4 = kerupuk 

tongkol =75 % : 25 %)

A5 = kerupuk 

tongkol =80 % : 20 %)

 

4.1.3 Kerenyahan

 Kerenyahan suatu produk makanan dapat dinilai berdasarkan bunyi yang 

dihasilkan bila produk dipatahkan. Kerenyahan pada produk seperti kerupuk juga 

daat dirasakan ketika produk tersebut digig
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kesukaan panelis terhadap kerenyahan kerupuk ikan tongkol disajikan pada Tabel 

5 dan Gambar 6. 

Tabel 5. Hasil Analisis Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total Rerata 

1 2 3 4 

V “Mak Urip” 11 3 13 14 41 10,25 

W “Hapsa” 11 7 10 14 42 10,5 

X “Ibu Ratna” 13 13 14 14 54 13,5 

Y “Nek Wik” 8 12 12 14 46 11,5 

Z “Kak Titi” 13 11 13 15 52 13 

A1 (60%:40%) 11 10 11 12 44 11 

A2 (65%:35%) 11 12 13 15 51 12,75 

A3 (70%:30%) 11 10 13 14 48 12 

A4 (75%:25%) 11 12 13 14 50 12,5 

A5 (80%:20%) 11 11 13 12 47 11,75 

 

 Pada Tabel 5 terlihat rerata penilaian panelis terhadap kerenyahan kerupuk 

ikan tongkol. Pada sampel kerupuk yang beredar di pasaran, panelis memberikan 

nilai tertinggi pada kerupuk posot-posot X (Merek “Ibu Ratna”) dengan rerata 

skor 13,5 dan sebaliknya, panelis memberikan nilai terendah pada kerupuk posot-

posot V merek “Mak Urip”dengan rerata skor 10,25. Pada kerupuk pcetak ikan 

tongkol, panelis memberikan nilai kerenyahan tertinggi diberikan pada kerupuk 

dengan perlakuan A2 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan daging ikan = 

65% : 35%) dengan rerata skor 12,75 dan sebaliknya, panelis memberikan nilai 

terendah pada perlakuan A1 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan daging 

ikan = 60% : 40%) dengan rerata skor 11. 
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Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan
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Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

�

�

�

�

�

�

�

�

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan

Keterangan : 

Kerupuk Posot-Posot Merek “Mak Urip”

W = Kerupuk Posot-Posot Merek “Hapsa”

X = Kerupuk Posot-Posot Merek “Ibu Ratna”

Y = Kerupuk Posot-Posot 

erupuk Posot-Posot Merek “Kak Titi”

A1 = kerupuk cetak ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =60 % : 40 %) 

A2 = kerupuk cetak ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =65 % : 35 %)

A3 = kerupuk cetak ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =70 % : 30 %)

A4 = kerupuk cetak ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =75 % : 25 %)

A5 = kerupuk cetak ikan tongkol dengan perlakuan (

tongkol =80 % : 20 %)

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

� �

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan

Kerupuk Ikan Tongkol

Posot Merek “Mak Urip”

Posot Merek “Hapsa”

Posot Merek “Ibu Ratna”

Posot Merek “Nek Wik”

Posot Merek “Kak Titi”

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =60 % : 40 %)  

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

%) 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =70 % : 30 %) 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =75 % : 25 %) 

ikan tongkol dengan perlakuan (

tongkol =80 % : 20 %) 

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

� �

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan

Kerupuk Ikan Tongkol

Posot Merek “Mak Urip”

Posot Merek “Hapsa” 

Posot Merek “Ibu Ratna”

Merek “Nek Wik”

Posot Merek “Kak Titi”

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

� �

��	
��	

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan

Kerupuk Ikan Tongkol 

Posot Merek “Mak Urip” 

 

Posot Merek “Ibu Ratna” 

Merek “Nek Wik” 

Posot Merek “Kak Titi” 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

��

��	
��	

���

��	
��	

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan

 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tepung tapioka : daging ikan 

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengem

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

��	
��	

���

��	
��	 ��	
��	

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

Gambar 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Kerenyahan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tepung tapioka : daging ikan 

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

terlalu tinggi akan membuat kerupuk menjadi sulit untuk mengembang sehingga 

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

���

��	
��	

���

��	
��	

Rerata Penilaian Panelis terhadap Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol

45 

 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tepung tapioka : daging ikan 

Kerenyahan pada kerupuk ikan tongkol dapat dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kerupuk pada proses penggilingan dengan mesin Roll. Kadar air yang 

bang sehingga 

kerenyahannya berkurang, dan juga sebaliknya (Wahono dan Marzuki, 2003). 

Selain kadar air, semakin lama pengukusan akan membuat daya kembang kerupuk 

��	
��	



46 
�

meningkat sehingga kerenyahannya juga akan meningkat (Yuwono dkk, 1998). 

Perhitungan analisis rerata penilaian panelis terhadap atribut kerenyahan dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

4.1.4 Rasa 

 Penilaian terhadap rasa (flavour) makanan pada dasarnya tidak hanya 

dirasakan oleh indera pencicip saja. Rasa makanan tersebut merupakan campuran 

dari tanggapan cicip, bau, dan yang ditimbulkan oleh kesan-kesan lain seperti 

penglihatan, sentuhan dan pendengaran. Jadi ketika kita merasakan makanan, 

sebenarnya kenikmatan tersebut diwujudkan bersama-sama oleh kelima indera 

(Soekarto, 1985). Hasil analisis rerata penilaian kesukaan panelis terhadap rasa 

kerupuk ikan tongkol disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 7. 

Tabel 6. Hasil Analisis Rasa Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total Rerata 

1 2 3 4 

V “Mak Urip” 11 13 7 13 44 11 

W “Hapsa” 11 6 13 11 41 10,25 

X “Ibu Ratna” 13 13 14 14 54 13,5 

Y “Nek Wik” 10 10 10 13 43 10,75 

Z “Kak Titi” 13 9 14 15 51 12,75 

A1 (60%:40%) 11 9 9 12 41 10,25 

A2 (65%:35%) 11 13 11 14 49 12,25 

A3 (70%:30%) 11 9 12 14 46 11,5 

A4 (75%:25%) 10 10 6 15 41 10,25 

A5 (80%:20%) 11 9 5 9 34 8,5 

 

Pada Tabel 6 dan Gambar 7 terlihat rerata penilaian panelis terhadap rasa 

kerupuk ikan tongkol. Pada sampel kerupuk yang beredar di pasaran, panelis 

memberikan nilai tertinggi pada Kerupuk posot-posot X (Merek “Ibu Ratna”) 

dengan rerata skor 13,5 dan sebaliknya, panelis memberikan nilai terendah pada 
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kerupuk posot

cetak ikan tongkol baru, panelis memberikan nilai rasa tertinggi diberikan pada 

kerupuk dengan perlakuan A2 (perbandingan pr

ikan = 65% : 35%) dengan rerata skor 12,25 dan sebaliknya, panelis memberikan 

nilai terendah pada perlakuan A5 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan 

daging ikan = 80% : 20%) dengan rerata skor 8,5.

Keterangan :

V = Kerupuk Posot

W = Kerupuk Posot

X = Kerupuk Posot

Y = Kerupuk Posot

Z = Kerupuk Posot

A1 = kerupuk 

tongkol =60 % : 40 %) 

A2 = kerupuk 

tongkol =65 % : 35 %)

A3 = kerupuk 

tongkol =70 % : 30 %)

A4 = kerupuk 

tongkol =75 % : 25 %)

A5 = kerupuk 

tongkol =80 % : 
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kerupuk posot-posot W merek “Hapsa”dengan rerata skor 10,25. Pada kerupuk 

cetak ikan tongkol baru, panelis memberikan nilai rasa tertinggi diberikan pada 

kerupuk dengan perlakuan A2 (perbandingan pr

ikan = 65% : 35%) dengan rerata skor 12,25 dan sebaliknya, panelis memberikan 

nilai terendah pada perlakuan A5 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan 

daging ikan = 80% : 20%) dengan rerata skor 8,5.
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Rasa dapat dipengaruhi oleh proporsi bahan. Jika terlalu banyak ikan, 

maka rasa ikan akan semakin kuat. Rasa yang terlalu kuat dapat membuat produk 

menjadi kurang disukai konsumen. Menurut Soekarto (1985), rasa juga 

dipengaruhi oleh perabaan, penglihatan, pembauan dan pendengaran panelis 

sendiri. Perhitungan analisis rerata penilaian panelis terhadap atribut rasa dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

4.2 Pemilihan Perlakuan dan Produk Terbaik 

 Pemilihan produk terbaik dilakukan dengan menggunakan metode Indeks 

Efektivitas. Menurut De Garmo, Sullivan, and Canada (1984), keuntungan 

penggunaan indeks efektivitas adalah : 

a. Dapat dipakai untuk alternatif yang memiliki banyak kriteria. Masing-masing 

kriteria atau atribut dapat berbeda tingkat kepentingan (dinyatakan dengan 

bobot). 

b. Mudah divisualisasikan dan cukup sederhana. 

Berdasarkan dari kuesioner tingkat kepentingan atribut atau pembobotan 

yang diberikan pada panelis, diperoleh hasil bobot tertinggi pada kriteria rasa 

dengan bobot 0,35; kemudian diikuti oleh kenampakan dengan bobot 0,325; 

kerenyahan dengan bobot 0,2; dan aroma dengan bobot 0,125. Perhitungan 

pembobotan kriteria dapat dilihat pada Lampiran 4. Setelah diketahui bobot tiap 

atribut, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks efektivitas untuk mendapatkan 

nilai efektivitas (NE). Nilai efektivitas (NE) didapat dari selisih nilai (rerata) 

produk dari panelis dan nilai terjelek (Ntj) dibagi dengan selisih nilai terbaik (Ntb) 

dan nilai terjelek (Ntj). 
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Tabel 7. Penilaian Produk dan Perlakuan Terbaik 
No. Produk NP 
1 V (Kerupuk posot-posot merek Mak Urip) 0,48 

2 W (Kerupuk posot-posot merek Hapsa) 0,14 

3 X (Kerupuk posot-posot merek Ibu Ratna) 0,96* 

4 Y (Kerupuk posot-posot merek Nek Wik) 0,61 

5 Z (Kerupuk posot-posot merek Kak Titi) 0,92 

6 A1 (perbandingan tepung : daging = 60%:40%) 0,42 

7 A2 (perbandingan tepung : daging = 65%:35%) 0,72** 

8 A3 (perbandingan tepung : daging = 70%:30%) 0,65 

9 A4 (perbandingan tepung : daging = 75%:25%) 0,60 

10 A5 (perbandingan tepung : daging = 80%:20%) 0,39 

Keterangan : * = Nilai produk terbaik dari 10 sampel kerupuk yang diuji 

organoleptik 

  ** = Nilai terbaik diantara 5 perlakuan kerupuk cetak ikan tongkol 

Untuk mengetahui nilai akhir produk (NP), dapat diperoleh dari perkalian 

nilai efektivitas (NE) dengan bobot tiap atribut. Semakin tinggi nilai akhir produk 

(NP) berarti semakin baik pula produk  tersebut menurut panelis dan sebaliknya 

semakin rendah nilai produk berarti semakin jelek produk produk tersebut 

menurut panelis. Untuk mengetahui nilai (rerata) produk dari panelis, nilai terjelek 

(Ntj), dan nilai terbaik (Ntb) dapat dilihat pada Lampiran 8. Sedangkan hasil 

perhitungan penilaian produk dan perlakuan terbaik disajikan pada Tabel 7 dan 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Hasil Perhitungan Penilaian Produk dan Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai produk tertinggi dan 

terbaik menurut panelis adalah kerupuk posot-posot ikan tongkol X merek “Ibu 

Ratna” dengan nilai 0,96. Produk terbaik kedua menurut panelis adalah kerupuk 

posot-posot ikan tongkol Z merek “Kak Titi” dengan nilai 0,92. Produk terbaik 

ketiga adalah kerupuk posot-posot baru dengan perlakuan A2 (perbandingan 

proporsi tepung tapioka dan daging ikan = 65% : 35%) dan sekaligus menjadi 

perlakuan terbaik yang nantinya dilanjutkan ke skala ganda (Scale Up). Berbeda 

dengan kerupuk amplang pada penelitian Yuniawati (2004), perlakuan terbaik 

parameter organoleptik pada proporsi tepung tapioka 60% dan ikan patin 40%. 

Perbedaan hasil perlakuan terbaik dapat disebabkan oleh perbedaan jenis bahan 

baku ikan, bahan tambahan, serta proses pengolahan kerupuk. Dari segi 

organoleptik, kerupuk ikan tongkol baru masih belum bisa mengungguli 2 produk 

kerupuk posot-posot merek “Ibu Ratna” dan merek “Kak Titi”. Data dan 

perhitungan untuk penentuan produk dan perlakuan terbaik dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 
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4.3 Proses Pembuatan Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol Skala Ganda 

 Setelah mengetahui perlakuan terbaik kerupuk ikan tongkol pada 

perlakuan A2 (perbandingan proporsi tepung tapioka dan daging ikan tongkol = 

65 % : 35 %), maka dilakukan penelitian skala ganda pada perlakuan tersebut. 

Penelitian skala ganda ini ditujukan untuk mengetahui rendemen, waktu, jumlah 

bahan pada tiap proses, jumlah produk akhir, serta informasi-informasi lain yang 

nantinya digunakan sebagai acuan atau asumsi pada perhitungan biaya produksi 

skala industri kecil. Penelitian skala ganda ini dilakukan pada kapasitas bahan 

baku utama sebanyak 5 kg. Kapasitas bahan sebanyak 5 kg ini didasarkan pada 

UKM Kerupuk Sari Kentang milik “Pak Eko” yang proses pengukusan tiap 

adonan sejumlah 5 kg, dimana proses pengukusan menggunakan energi gas LPG. 

Sehingga dapat diukur jumlah energi yang digunakan. 

Pada penelitian skala ganda menggunakan bahan baku  daging ikan 

tongkol 1,75 kg; tepung tapioka 3,25 kg; telur kocok 140 gram; bawang putih 100 

gram; garam 100 gram; MSG 50 gram dan gula 50 gram menghasilkan kerupuk 

kering sebanyak 3,639 kg dengan rendemen sebanyak 55,64 %. Tahapan 

pembuatan kerupuk posot-posot ikan tongkol skala ganda meliputi ikan tongkol 

2,9 kg disiangi (diambil daging dan dibuang kepala, isi perut, tulang dan 

kulitnya). Kemudian daging ikan tongkol dicuci. Kemudian daging ikan digiling 

menggunakan mesin penggiling daging sampai halus. Selanjutnya daging ikan 

ditimbang seberat 1,75 kg dan tepung tapioka ditimbang sebanyak 3,25 kg 

(perbandingan tepung tapioka dan daging ikan = 65 % : 35 %); telur kocok 

ditimbang sebanyak 140 gram; bawang putih yang sudah dikupas ditimbang 
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sebanyak 100 gram; garam ditimbang sebanyak 100 gram; MSG ditimbang 

sebanyak 50 gram; gula ditimbang 50 gram. 

Setelah itu, semua bahan baku utama dan bahan tambahan dicampur 

secara manual dengan menggunakan tangan sampai homogen. Selanjutnya adonan 

dimasukkan dalam plastik PP dan dibentuk balok dengan ukuran 29 cm x 33 cm x 

6 cm sebanyak 2 buah. Kemudian adonan dimasak (dikukus) dengan pengukus 

bertingkat selama 30 menit. Kemudian adonan dipotong-potong dan didinginkan 

sampai tidak lengket (±28 jam 49 menit). Untuk mempersingkat waktu 

pendinginan adonan dapat diangin-anginkan menggunakan kipas angin atau 

blower. 

Adonan yang sudah tidak lengket kemudian digiling menjadi bentuk 

lembaran dan ditumpuk di atas meja produksi sebanyak ±35 lembar. Tumpukan 

lembaran adonan lalu dicetak menggunakan cetakan berbentuk menyerupai Rusa 

Bawean Kemudian lembaran yang sudah dicetak dipilah-pilah dan diletakkan di 

rak pengering yang terbuat dari bambu. Kerupuk dikeringkan dengan sinar 

matahari sampai kering (±2 jam 50 menit) untuk mendapatkan kadar air sesuai 

standar SNI 11%. Kerupuk yang telah kering dikemas dalam Plastik PP 0,8 mm 

dengan berat masing-masing 500 gram. 

Setelah dilakukan penelitian skala ganda, didapatkan informasi-informasi 

seperti rendemen, waktu, jumlah bahan pada tiap proses, mesin dan peralatan, dan 

jumlah produk akhir. Dari informasi-informasi tersebut, kemudian dikonversikan 

atau disesuaikan ke dalam skala industri kecil sehingga dapat diketahui peta 

proses operasi pembuatan kerupuk ikan tongkol, kesetimbangan massa proses 
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pembuatan kerupuk ikan tongkol dan jenis mesin dan peralatan yang digunakan. 

Peta proses operasi pembuatan kerupuk ikan tongkol dapat dilihat pada Lampiran 

10. Kesetimbangan massa proses pembuatan kerupuk ikan tongkol dapat dilihat 

pada Lampiran 11. Sedangkan jenis mesin dan peralatan produksi yang digunakan 

pada skala industri kecil dapat dilihat pada Lampiran 12. 

4.4 Analisa Kualitas Produk 

Standar mutu/kualitas kerupuk posot-posot yang dianalisa berupa analisa  

fisik dan kimia. Analisa fisik meliputi daya patah dan daya kembang. Analisa 

kimia meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar dan kadar abu. Produk 

yang dianalisa adalah kerupuk posot-posot ikan tongkol X merek “Ibu Ratna” 

yang merupakan produk terbaik menurut panelis dan kerupuk posot-posot 

perlakuan A2 yang merupakan produk dengan perlakuan terbaik. Kerupuk posot-

posot ikan tongkol yang dianalisa dalam kondisi matang (sudah digoreng) karena 

kerupuk yang ada di pasaran hanya ada dalam kondisi matang dan kondisi 

mentahnya dalam keadaan basah (tidak ada proses pengeringan). Kerupuk cetak 

ikan tongkol yang di analisa dalam kondisi mentah (kering) karena disesuaikan 

dengan karakteristik SNI yaitu standar pada kerupuk ikan mentah. Hasil analisa 

fisik dan kimia dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Analisa Fisik dan Kimia Kerupuk Ikan Tongkol 

No. Jenis Uji 
Kerupuk Posot-posot 

X merek “Ibu Ratna” 

Kerupuk Posot-

posot A2 
SNI 

1. Daya Patah (N) 21,7 39,7 - 

2. Daya kembang (%) - 330,95 - 

3. Kadar Protein (%) 12,37 12,63 Min. 6 

4. Kadar Lemak (%) 31,72 0,57 Maks. 5 

5. Kadar Air (%) 6,035 12,61 Maks. 11 

6. Kadar Abu (%) 2,15 3,3 Maks. 1 (tanpa 

garam) 

Keterangan  Kerupuk matang Kerupuk mentah Kerupuk matang 

   

Daya patah merupakan kekuatan suatu bahan untuk dapat dipatahkan atau 

kemampuan bahan untuk menahan suatu gaya (N). Daya patah diukur 

menggunakan Tensile Strength Instrument (digital). Berdasarkan Tabel 8 dapat 

diketahui bahwa pada daya patah, kerupuk A2 memiliki daya patah 39,7 N 

sehingga lebih besar dari kerupuk X yang memiliki daya patah sebesar 2,7 N. Hal 

ini dapat disebabkan kerupuk A2 lebih keras karena masih dalam kondisi mentah. 

Pada SNI tidak terdapat daya patah yang ditetapkan. Besarnya daya patah 

biasanya dipengaruhi oleh jenis bahan, tebal bahan dan kepadatan bahan. Menurut 

Muspita (2006), daya patah dapat dipengaruhi oleh kadar amilopektin yang 

dikandung oleh kerupuk ikan. Semakin tinggi kadar amilopektin, maka akan 

memberikan karakter kerupuk yang ringan, porus kering dan mudah dipatahkan. 

Daya kembang merupakan kemampuan suatu bahan untuk 

mengembang/mengalami pembesaran volume. Pada kerupuk terjadi saat digoreng 

dan biasanya satuan daya kembang dinyatakan dalam persen (%). Berdasarkan 

Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kerupuk posot-posot X tidak dapat diukur 

daya kembangnya karena dalam keadaan matang. Kerupuk posot-posot A2 

mempunyai daya kembang 330,95%. Daya kembang lebih dari 3 kali ukuran 

semula ini dikarenakan penggunaan tepung tapioka yang cukup banyak sebesar 65 
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% dan ukuran kerupuk yang tipis ± 1 mm sehingga daya kembang menjadi lebih 

maksimal. Pada SNI tidak terdapat daya kembang yang ditetapkan. Menurut 

Christianty (2009), yang mempengaruhi daya kembang adalah kadar air, lama 

pengukusan, jumlah protein pada bahan, jumlah tepung dan bahan pengembang. 

Kandungan protein merupakan hal yang penting untuk kerupuk ikan. 

Kandungan protein yang tinggi menjadi keunggulan pada kerupuk ikan. 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kadar protein, kerupuk cetak 

ikan tongkol A2 sebesar 12,63 %; sedangkan kerupuk posot-posot X sebesar 

12,37 %. Kadar protein kerupuk cetak ikan tongkol A2 telah memenuhi SNI untuk 

kerupuk ikan minimal 6 %. Menurut Muryati (1996), kerupuk bersumber protein 

adalah kerupuk yang mempunyai kandungan protein lebih besar dari 5 %. 

Lemak merupakan sumber energi yang efektif apabila dibandingkan 

dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak dapat menghasilkan 9 

Kkal/gram, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 Kkal/gram 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kerupuk posot-posot X memiliki 

kadar lemak yang cukup tinggi sebesar 31,72 %, sedangkan kadar lemak kerupuk 

posot-posot A2 hanya 0,57%. Kandungan Lemak kerupuk posot-posot X sebesar 

31,72%. Tingginya kadar lemak pada kerupuk posot-posot X “merek “Ibu Ratna” 

dapat disebabkan karena kerupuk posot-posot dalam kondisi sudah digoreng 

dengan minyak goreng dan menggunakan bahan mentega dimana mentega 

mengandung lemak sedangkan pada kerupuk ikan tongkol perlakuan A2 tidak 

menggunakan mentega serta dalam keadaan mentah atau belum digoreng. 



56 
�

Menurut Nurhayati (2007), proses penggorengan memberikan kontribusi besar 

dalam kandungan lemak pada produk akhir kerupuk. 

Kadar air dalam bahan makanan ikut menentukan daya awet bahan 

makanan. Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kadar air kerupuk 

posot-posot X sebesar 6,035 % dan pada kerupuk posot-posot A2 sebesar 12,61 

%. Terjadi perbedaan kadar air dikarenakan kerupuk posot-posot X “merek Ibu 

Ratna” dalam keadaan matang/sudah digoreng sehingga kadar air banyak 

berkurang. Kadar air pada kerupuk posot-posot A2 melebihi standar yang 

ditetapkan di SNI maksimal 11 %. Hal ini bisa disebabkan pada proses 

pengeringan yang kurang sempurna karena cuaca yang hampir setiap hari 

mendung dan hujan sehingga sinar matahari kurang terik serta kelembaban 

menjadi tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan proses pengeringan agar 

mendapatkan kadar air yang sesuai dengan mutu pada SNI maksimal 11 %. 

Menurut Nurhayati (2007), kadar air kerupuk mentah sangat mempengaruhi mutu 

kerupuk saat digoreng, karena kadar air yang terikat dalam kerupuk sebelum 

digoreng sangat menentukan volume pengembangan kerupuk matang. 

Abu adalah sisa yang tertinggal bila suatu bahan makanan dibakar dengan 

sempurna di dalam suatu tungku pengabuan. Kadar abu menggambarkan 

banyaknya mineral yang tidak dapat terbakar dari zat yang dapat menguap 

(Sediaoetama, 1996). Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kadar abu 

kerupuk posot-posot X sebesar 2,15 % dan pada kerupuk posot-posot A2 sebesar 

3,3 %. Garam memberikan kontribusi yang besar pada kadar abu kerupuk. Garam 

yang digunakan dalam adonan sebanyak 2 % dari berat bahan utama. Kadar abu 
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dari kerupuk yang dihasilkan dalam penelitian ini belum menggambarkan kadar 

abu tanpa garam sehingga belum dapat dipastikan apakah kerupuk-kerupuk 

tersebut telah memenuhi persyaratan SNI. Umumnya komponen-komponen abu 

terdiri dari kalium, natrium, besi, mangan, dan magnesium (Desrosier 1988). 

4.5 Penerimaan Konsumen Kerupuk Cetak Ikan Tongkol 

Pengujian penerimaan konsumen meliputi uji penerimaan bentuk kerupuk 

dan uji kesukaan. Pengujian penerimaan bentuk kerupuk cetak ikan tongkol 

bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk kerupuk cetak ikan tongkol lebih 

menarik daripada bentuk kerupuk posot-posot ikan tongkol dan apakah bentuk 

kerupuk cetak ikan tongkol sudah mencerminkan potensi khas Pulau Bawean 

yaitu menyerupai bentuk rusa. Hasil pengujian penerimaan bentuk dan kesukaan 

konsumen kerupuk cetak ikan tongkol terhadap 36 panelis umum dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Analisis Rerata Uji Penerimaan Konsumen Kerupuk Cetak 

Ikan Tongkol 

Panelis 
Uji Bentuk Kerupuk  Uji Kesukaan Konsumen 

Pertanyaan 

1 
Pertanyaan 

2 
Kenampakan Aroma Kerenyahan Rasa 

Rerata 6,28 5,22 10,17 10,31 11,78 11,42 

 

Keterangan : 

- Pada uji penerimaan bentuk kerupuk cetak ikan tongkol : 

Pertanyaan 1. Nilai 0-3 (Kurang Menarik); 4-6 (Agak Lebih Menarik); 7-9 (Lebih 

Menarik) 

Pertanyaan 2. Nilai 0-3 (Kurang Sesuai); 4-6 (Cukup Sesuai); 7-9 (Sudah Sesuai) 

- Pada uji kesukaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol : 

Nilai 0-3 (Sangat Tidak Suka) 

Nilai 4-6 (Tidak Suka) 

Nilai 7-9 (Agak Suka) 

Nilai 10-12 (Suka) 

Nilai 13-15 (Sangat Suka) 
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 Berdasarkan hasil analisa rerata penerimaan bentuk kerupuk cetak ikan 

tongkol pada Tabel 9, untuk pertanyaan pertama, “apakah bentuk kerupuk cetak 

ikan tongkol lebih menarik daripada bentuk kerupuk posot-posot ikan tongkol ?”, 

mendapatkan nilai rerata 6,28. Dengan kata lain panelis menjawab bahwa bentuk 

kerupuk cetak ikan tongkol lebih menarik daripada bentuk kerupuk posot-posot 

ikan tongkol. Pada pertanyaan kedua, “apakah bentuk kerupuk cetak ikan tongkol 

sudah mencerminkan potensi khas Pulau Bawean (bentuk menyerupai Rusa 

Bawean)”, mendapat nilai rerata 5,22. Nilai 5,22 menunjukkan bahwa panelis 

menjawab bentuk kerupuk cetak ikan tongkol sudah cukup sesuai mencerminkan 

potensi khas Pulau Bawean yaitu menyerupai bentuk Rusa Bawean. Menurut 

Soekarto (1985), tujuan uji penerimaan adalah untuk mengetahui apakah suatu 

sifat sensorik tertentu dapat diterima atau tidak oleh konsumen. Namun, uji 

penerimaan dapat bersifat subjektif karena beberapa panelis yang ekstrim senang 

atau benci terhadap suatu sifat sensorik tertentu. 

Pengujian kesukaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan konsumen (panelis umum) terhadap atribut-atribut 

kerupuk cetak ikan tongkol. Atribut yang diuji meliputi kenampakan, aroma, 

kerenyahan dan rasa. Hasil pengujian penerimaan (uji kesukaan) konsumen 

kerupuk cetak ikan tongkol yang dilakukan 36 panelis umum dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 Berdasarkan hasil analisa rerata uji penerimaan (uji kesukaan) konsumen 

kerupuk cetak ikan tongkol pada Tabel 9, atribut kenampakan mendapatkan nilai 

rerata sebesar 10,17 yang artinya panelis suka terhadap kenampakan kerupuk 
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cetak ikan tongkol. Kenampakan dapat dinilai dari warna, tekstur dan bentuk 

kerupuk. Pada atribut aroma mendapat nilai rerata sebesar 10,31, yang artinya 

panelis suka terhadap aroma kerupuk cetak ikan tongkol. Pada atribut kerenyahan 

dan rasa, masing-asing mendapatkan nilai rerata sebesar 11,78 dan 11,42 yang 

artinya panelis suka terhadap kerenyahan dan rasa kerupuk cetak ikan tongkol. 

Menurut Soekarto (1985), hasil uji kesukaan dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu jenis makanan dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, uji 

kesukaan konsumen tidak dapat digunakan untuk meramalkan penerimaan dalam 

pemasaran. Jadi hasil uji penerimaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol yang 

meyakinkan (disukai) tidak menjamin bahwa kerupuk cetak ikan tongkol dengan 

sendirinya mudah dipasarkan. Hasil perhitungan analisis rerata penerimaan bentuk 

dan penerimaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

4.6 Analisa Biaya Produksi (HPP) 

4.6.1 Kapasitas Produksi 

Perencanaan skala produksi menentukan skala usaha yang biasanya 

ditentukan besar kecilnya kapasitas nyata dari suatu kegiatan industri 

menunjukkan besar output produksi dan memberikan gambaran besarnya input 

produksi (Setiawan,1995). Perencanaan kapasitas produksi pada industri ini 

didasarkan pada pertimbangan skala usaha yang diinginkan. Industri kerupuk 

cetak ikan tongkol direncanakan sebagai industri skala kecil dengan jumlah tenaga 

kerja 5 orang dan kapasitas produksi 250-300 kg/hari. 
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Pabrik beroperasi selama 25 hari dalam 1 bulan dengan waktu produksi 

selama 12 jam dari pukul 04.00 sampai 16.00. kapasitas produksi yang 

direncanakan disesuaikan dengan UKM kerupuk singkong milik Pak Syaiful. 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi dapat dilihat pada 

Lampiran 15. Perhitungan kapasitas produksi sebagai berikut : 

− Produksi dilakukan setiap hari  pada hari kerja. Satu kali produksi 

menghasilkan produk @ 500 gram sebanyak 582 kemasan dengan waktu 3 

hari 14 jam 14 menit, artinya pabrik baru dapat menghasilkan produk pada 

hari ke-4 dan setiap hari berikutnya dapat menghasilkan produk sebanyak 

582 kemasan. Kemasan kerupuk dengan berat tiap kemasan 500 gram 

mengacu pada berat kerupuk ikan mentah di Pulau Bawean. 

− Jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 tahun= 

582 kemasan x (300 hari – 3 hari) = 172854 kemasan per tahun. 

 

4.6.2 Biaya Produksi Selama 1 Tahun 

Biaya produksi yang dibutuhkan terdiri dari biaya tetap selama 1 tahun 

sebesar Rp 71.503.350,- dan biaya tidak tetap sebesar Rp 1.575.848.715,-. Modal 

kerja yang dibutuhkan per 3 bulan sebesar Rp 435.915.528,75. Biaya tetap adalah 

biaya yang jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi sampai 

pada kapasitas tertentu, sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah 

secara proporsional dengan perubahan volume produksi (Setiawan, 2006). Total 

biaya selama 1 tahun yang diperoleh dari biaya tetap dan biaya tidak tetap adalah 

Rp 1.647.352.065,-. Perhitungan Kebutuhan Bahan Baku, Bahan Tambahan, 

Pengemas dan Utilitas dapat dilihat pada Lampiran 15, sedangkan rincian modal 
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tetap dapat dilihat pada Lampiran 16. Perhitungan modal kerja per 3 bulan dapat 

dilihat pada Lampiran 17. Perhitungan penyusutan Bangunan, Mesin dan 

Peralatan dapat dilihat pada Lampiran 18.  

4.6.3 Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga pokok produksi merupakan hasil pembagian antara total biaya 

tahunan dengan jumlah kemasan yang diproduksi dalam satu tahun. Menurut 

Anonymous (2011), harga pokok produksi diperoleh dari pengumpulan biaya 

produksi untuk setiap waktu proses selama jangka waktu tertentu dibagi dengan 

jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu 

yang bersangkutan. Pada tahun pertama, total biaya adalah sebesar Rp 

1.647.352.065,- dengan jumlah produksi 172.854 kemasan sehingga diperoleh 

HPP sebesar Rp 9.530,31. Hasil perhitungan harga pokok produksi (HPP) dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) 

Total Biaya/Tahun (Rp) 1.647.352.065 

Total Produksi/Tahun (Kemasan @ 500 gram) 172854 

HPP (Rp) 9.530,31 

 

 Setelah didapatkan harga pokok produksi sebesar Rp 9.530,31 harga jual 

ditentukan berdasarkan harga pokok produksi dengan mengambil keuntungan 

sebesar 25,91%. Harga jual yang ditentukan untuk kerupuk ikan tongkol (mentah) 

sebesar Rp 12.000,00. Harga kerupuk ikan mentah yang beredar di pasar (Pulau 

Bawean) berkisar Rp 20.000,00 dengan berat per kemasan berkisar 500 gram. 

Dengan demikian, dari segi harga, kerupuk ikan tongkol (mentah) dapat bersaing 

dengan kerupuk ikan mentah yang beredar di pasaran. Perhitungan Harga Pokok 

Produksi dapat dilihat pada Lampiran 19.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

a. Tahapan pembuatan kerupuk cetak ikan tongkol meliputi penyiangan ikan, 

penggilingan ikan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, 

pembentukan adonan, pemasakan (pengukusan), pendinginan adonan, 

penggilingan adonan, pencetakan kerupuk, pengeringan kerupuk, 

pengemasan. 

b. Hasil analisa kualitas kerupuk meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar 

air, kadar abu, daya patah dan daya kembang. Pada kerupuk posot-posot 

ikan tongkol X merek “Ibu Ratna”, memiliki kadar protein sebesar 12,37 

%; kadar lemak 31,72 %; kadar air 6,035 %; kadar abu 2,15 %; daya patah 

21,7 N. Pada kerupuk ikan tongkol cetak A2 (proporsi tepung tapioka dan 

daging = 65%:35%), memiliki kadar protein sebesar 12,63 %; kadar lemak 

0,57 %; kadar air 12,61 %; kadar abu 3,3 %; daya patah 39,7 N dan daya 

kembang 330,95  %. 

c. Hasil pengujian penerimaan bentuk kerupuk cetak ikan tongkol bahwa 

Bentuk kerupuk cetak lebih menarik daripada bentuk kerupuk posot-posot 

ikan tongkol dengan skor 6,28; bentuk kerupuk cetak ikan tongkol sudah 

cukup sesuai mencerminkan potensi khas Bawean (menyerupai bentuk 

Rusa Bawean) dengan skor 5,22. Hasil pengujian kesukaan konsumen 

menunjukkan bahwa kenampakan, aroma, kerenyahan dan rasa disukai 

oleh konsumen dengan skor kenampakan sebesar 10,17; aroma sebesar 

10,31; kerenyahan sebesar 11,78; dan rasa 11,42. 
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d. Biaya pembuatan kerupuk cetak ikan tongkol pada skala industri kecil 

berdasarkan perhitungan biaya bahan baku utama dan tambahan 

(pembantu), bahan pengemas, utilitas dan tenaga kerja. Total biaya 

pembuatan kerupuk cetak selama 1 tahun sebesar Rp 1.647.352.065,- 

sehingga diperoleh harga pokok produksi (HPP) tiap kemasan @ 500 gram 

sebesar Rp 9.530,31 dan harga jual yang ditentukan sebesar Rp 12.000,00. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya perbaikan komposisi bahan baku kerupuk ikan tongkol agar 

dapat mengungguli kerupuk posot-posot ikan tongkol dari segi 

organoleptik (kenampakan, aroma, kerenyahan dan rasa). 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis kelayakan industri 

kerupuk ikan tongkol. 
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Lampiran 1. Lembar Analisis Fisik dan Kimia Produk Kerupuk Posot-Posot 

Ikan Tongkol 

1. Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Timbang sampel yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah 

dihaluskan  sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang yang telah 

diketahui beratnya. 

b. Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 100ºC-105ºC selama 5 

jam tergantung bahannya. Kemudian dinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang. Kemudian panaskan lagi dalam oven 30 menit, dinginkan 

dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai 

berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

c. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

! �
� " �

�
#�$$% 

Keterangan : M = kadar air sampel % 

   a = berat awal sampel (g) 

   berat akhir sampel (g) 

 

2. Analisa Kadar Protein (Sudarmadji dkk, 1997) 

Prinsip : Penetapan oksigen berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dalam 

konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya amonia bereaksi dengan kelebihan 

asam membentuk amonium sulfat. Larutan dibuat menjadi basa dan amonia 

diuapkan untuk kemudian diserap dalam larutan asam borat. Nitrogen yang 
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terkandung dalam larutan dapat ditetukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan 

HCl 0,002 N. 

Cara Kerja : 

a. Timbang sejumlah sampel (kira-kira akam membutuhkan 3-10 ml HCl 

0,01 N), pindahkan dalam labu kjeldahl 30 ml. 

b. Tambahkan 1,9 ± 0,1 g K2SO4, 40 ± 10 mg HgO, dan 2 ± 0,1 ml 

H2SO4. Jika sampel lebih dari 15 mg, tambahkan 0,1 ml H2SO4 untuk 

setiap 10 mg bahan organik diatas 15 mg. 

c. Tambahkan beberapa butir batu didih. Didihkan sampel selama 1-1,5 

jam sampai cairan menjadi jernih. 

d. Dinginkan, tambahkan sejumlah kecil air secara perlahan (hati-hati 

tabung menjadi panas), kemudian dinginkan. 

e. Pindahkan isi labu ke dalam alat destilasi. Cuci dan bilas labu 5-6 kali 

dengan 1-2 ml air, pindahkan air cucian ini ke dalam alat destilasi. 

f. Letakkan erlenmeyer 125 ml yang berisi 5 ml larutan H2BO3 dan 2-4 

tetes indikator (campuran 2 bagian metil merah 0,2% dalam alkohol 

dan 1 bagian metil biru 0,2% dalam alkohol) di bawah kondensor. 

Ujung tabung kondensor harus terendam di bawah larutan H2BO3. 

g. Tambahkan 8-10 ml larutan NaOH – Na2S2O3, kemudian dilakukan 

destilasi sampai tertampung kira-kira 15 ml destilat dalam erlenmeyer. 

h. Bilas tabung kondensor dengan air, dan tampung bilasannya dalam 

erlenmeyer yang sama. 
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i. Encerkan isi erlenmeyer sampai kira-kira 50 ml kemudian titrasi 

dengan HCL ) 0,02 N sampai terjadi perubahan warna menjadi abu-

abu. Lakukan juga penetapan blanko. 

Perhitungan : 

%�� �
&���
'��( ����������)�#������������#��*+$$,�#��$$�

��������
 

%���������� � %���#�-���������.���� 

Faktor konversi kedelai = 5,71 

3. Analisa Kadar Lemak (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Timbang dengan teliti 2 g bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya 

yang kering dan lewat 40 mesh) 

b. Alirkan air pendingin melalui kondensor 

c. Pasang tabung ekstraksi pada alat distilasi Soxhlet dengan pelarut 

petroleum ether secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam 

tabung ekstraksi diaduk, ekstraksi dilajutkan lagi selama 2 jam dengan 

pelarut yang sama. 

d. Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui 

beratnya kemudian diuapkan dengan penangas air sampai agak pekat. 

Teruskan pengeringan dalam oven 100ºC sampai berat konstan. 

e. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan 

minyak. 
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4. Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500ºC-

600ºC 

b. Melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah proses pembakaran 

tersebut. 

c. Analisa dilakukan dengan cara menimbang sampel dan dimasukkan 

dalam cawan yang sudah diketahui beratnya. 

d. Masukkan sampel dalam tungku pengabuan pada suhu 650ºC selama dua 

jam (sampai diperoleh abu berwarna keputih-putihan). 

e. Masukkan abu dalam desikator selama 15 menit kemudian hasilnya 

ditimbang. 

Perhitungan : 

/�����0���&12) �
2�������������3�� " 2����������������

2�����4������03��
#�$$% 

 

5. Analisa Daya Patah dengan Tensile Strength Instrument. 

Dalam analisa daya patah ini menggunakan Tensile Strength Instrument. Tensile 

Strength Instrument merupakan alat digital untuk mengetahui kekuatan bahan 

untuk menahan gaya (N) (tekanan atau tarikan) persatuan luas (kg/cm2). Tensile 

Strength Instrument yang digunakan mempunyai spesifikasi merek Imada, tipe 

ZP-200 N, tegangan 220 V - 240 V, kapasitas 0-200 N. 

Prosedur pengukuran daya patah menggunakan alat ini adalah : 
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a. Menghidupkan mesin tensile strength ± 15 menit untuk pemanasan. 

(sambil setting aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan 

dianalisa memakai tekanan atau tarikan). 

b. Menghidupkan komputer masuk program software untuk mesin 

tensile strength. (Filenya ZP Recorder) 

c. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer terjadi hubungan, 

maka pada layar tampil program tersebut. 

d. Kursor ditempatkan di Zero dan di ON kan supaya antara alat tensile 

strength dan monitor komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu 

pengujian. 

e. Meletakkan sampel dibawah aksesoris penekan atau menjepit sampel 

dengan aksesoris penarik. 

f. Kursor diletakkan pada tanda [�], dan di ON-kan sehingga komputer 

secara otomatis akan mencatat GAYA (N) dan jarak yang ditempuh 

oleh tekanan atau taikan terhadap sampel. 

g. Menekan tombol [�] untuk Penekanan (Compression) atau tombol 

[�] untuk tarikan (Tension), yang ada pada alat tensile strength. 

h. Setelah pengujian selesai, tekan tombol [�] untuk berhenti dan 

menyimpan data. 

i. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau langsung diprint. 

j. Setelah selesai matikan komputer dan alat tensile strength. 

k. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 
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6. Analisa Daya Kembang (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Siapkan dua wadah (A dan B) yang mempunyai volume tertentu dimana 

sampel akan diuji apakah dapat masuk ke dalam wadah tersebut. 

b. Ukur volume bahan sebelum digoreng dan sesudah digoreng 

56 Perhitungannya adalah sebagai berikut :�

 7����/������ � �
	�8

8
�#��$$% 

Keterangan : 

a = volume kerupuk sebelum digoreng (cm
3
) 

b = volume kerupuk sesudah digoreng (cm
3
)�

7. Pengukuran Rendemen (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Menimbang bahan baku dan tambahan yang digunakan, kemudian 

menimbang produk setiap perlakuan. 

b. Menimbang rendemen dengan rumus 

�������� � �
�������������&)

�����������������&) 9 ���������&)
�#��$$% 
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Lampiran 2. Lembar Pemberian Bobot Atribut Produk 

Produk  : Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol 

 Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol adalah makanan ringan yang tergolong 

jenis makanan kerupuk, yang bersifat kering dan renyah, yang terbuat dari Tepung 

tapioka dan daging ikan tongkol. 

 Performansi adalah kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen, yang dinyatakan dengan atribut-atribut produk. Di bawah ini anda 

diminta untuk membandingkan tingkat kepentingan atribut produk kerupuk posot-

posot ikan tongkol. Perbandingan dimaksudkan untuk mengetahui kriteria mana 

yang anda prioritaskan atau lebih anda pentingkan bila membeli dan 

menggunakan produk kerupuk posot-posot ikan tongkol. Atribut yang akan dinilai 

adalah kenampakan, aroma, kerenyahan, dan rasa produk. 

Cara Pengisian Tabel : 

Beri angka mulai 1-4 mulai dari urutan yang paling tidak penting. Angka 1 

menunjukkan atribut yang paling tidak penting, sampai dengan angka 4 

menunjukkan atribut yang paling penting menurut saudara. 

No. Atribut Produk Urutan Tingkat Kepentingan 

1. Kenampakan  

2. Aroma  

3. Kerenyahan  

4 Rasa  
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Lampiran 3. Lembar Uji Organoleptik Kerupuk Ikan Tongkol 

Menggunakan Line Scale 

Nama : .............................................. 

Umur : .............................................. 

Jenis Kelamin : .................................. 

Pekerjaan : .................................. 

 ................................................ 

Alamat : .............................................. 

 ................................................ 

 ................................................ 

Tanggal 

Pengujian : ......................................... 

 Dihadapan Anda tersaji sampel Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol dan 

Anda diminta untuk memberikan penilaian (kesukaan) sesuai dengan pernyataan 

yang disiapkan. Tentukanlah seberapa anda suka karakteristik kerupuk dengan 

memberi tanda silang (x) pada skala yang anda anggap sesuai. Tuliskan juga 

komentar Anda. Atas bantuan dalam pengujian produk ini saya sampaikan terima 

kasih. 
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Jenis Sampel (Beri tanda silang pada kotak yang tersedia) :  

 V  W  X  Y  Z 

 A1  A2  A3  A4  A5 

 

Kenampakan  

Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Aroma 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Kerenyahan 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Rasa 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

                                     

 

0    3      6 9 12 15 

 

                                         

 

Komentar/saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 4. Lembar Uji Penerimaan Bentuk Kerupuk Cetak Ikan Tongkol 

Menggunakan Line Scale 

Nama : .............................................. 

Umur : .............................................. 

Jenis Kelamin : .................................. 

Pekerjaan : .................................. 

 ................................................ 

Alamat : .............................................. 

 ................................................ 

 ................................................ 

Tanggal 

Pengujian : ......................................... 

Dihadapan Anda tersaji sampel Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol dan 

kerupuk Cetak Ikan Tongkol dan Anda diminta untuk memberikan penilaian 

sesuai dengan pernyataan yang disiapkan. Tentukanlah seberapa anda suka 

karakteristik kerupuk dengan memberi tanda silang (x) pada skala yang anda 

anggap sesuai. Tuliskan juga komentar Anda. Atas bantuan dalam pengujian 

produk ini saya sampaikan terima kasih. 

Kerupuk Posot-Posot Ikan Tongkol adalah makanan ringan yang tergolong 

jenis makanan kerupuk yang berasal dari Pulau Bawean, yang bersifat kering dan 

renyah, yang terbuat dari tepung tapioka dan daging ikan tongkol. Kerupuk posot-

posot ikan tongkol ini dibuat dengan cara manual yaitu dengan cara diposot 

menggunakan kedua tangan. 

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol adalah makanan ringan yang tergolong jenis 

makanan kerupuk yang berbentuk Rusa Bawean, yang bersifat kering dan renyah, 

yang terbuat dari Tepung tapioka dan daging ikan tongkol. Kerupuk cetak ikan 

tongkol ini dibuat dengan menggunakan teknologi mesin Roll dimana adonan 

kerupuk digiling menjadi bentuk lembaran kemudian dicetak menjadi bentuk 

Rusa Khas Bawean. 

Rusa bawean (Axis kuhlii) merupakan rusa dengan habitat asli di Pulau 

Bawean. Rusa khas Pulau Bawean ini dapat menjadi ikon Bawean. Rusa Bawean 

ini adalah aset termahal, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena rusa 

ini habitat asliya di Bawean. Meskipun hidup di habitat aslinya, populasi rusa 

Bawean saat ini dalam kondisi yang sangat terancam punah dengan jumlah 250 
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ekor. Oleh karena itu, dengan adanya kerupuk cetak ikan tongkol berbentuk 

menyerupai rusa Bawean diharapkan dapat mengangkat kerupuk ikan tongkol 

khas bawean serta kesadaran masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dalam 

melestarikan rusa bawean yang hampir punah. 

 

1. Apakah bentuk kerupuk cetak ikan tongkol lebih menarik daripada kerupuk 

posot-posot ikan tongkol ? 

Kurang menarik Agak lebih menarik Lebih menarik 

 

 

    3  6  9 

2. Apakah bentuk kerupuk cetak ikan tongkol sudah mencerminkan potensi khas 

bawean (bentuk menyerupai rusa bawean) ? 

Kurang sesuai cukup sesuai sudah sesuai 

 

 

    3  6  9 

 

 

Komentar/saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 5. Lembar Uji Kesukaan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol 

Menggunakan Line Scale 

Nama : .............................................. 

Umur : .............................................. 

Jenis Kelamin : .................................. 

Pekerjaan : .................................. 

 ................................................ 

Alamat : .............................................. 

 ................................................ 

 ................................................ 

Tanggal 

Pengujian : ......................................... 

 Dihadapan Anda tersaji sampel Kerupuk Cetak Ikan Tongkol dan Anda 

diminta untuk memberikan penilaian (kesukaan) sesuai dengan pernyataan yang 

disiapkan. Tentukanlah seberapa anda suka karakteristik kerupuk dengan memberi 

tanda silang (x) pada skala yang anda anggap sesuai. Tuliskan juga komentar 

Anda. Atas bantuan dalam pengujian produk ini saya sampaikan terima kasih. 

Kenampakan  

Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Aroma 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Kerenyahan 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

 

 

0    3      6 9 12 15 

 

Rasa 
Sangat Tidak Suka        Tidak Suka Agak Suka Suka              Sangat Suka 

                                     

 

0    3      6 9 12 15 

Komentar/saran : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 6. Data Hasil Pembobotan Atribut Produk Kerupuk Ikan Tongkol 

1. Data Hasil Pembobotan Atribut 

Panelis 
paramater 

Total 
Kenampakan Aroma Kerenyahan Rasa 

1 3 1 2 4 10 

2 2 1 3 4 10 

3 4 1 2 3 10 

4 4 2 1 3 10 

Total 13 5 8 14 40 

Bobot 0,325 0,125 0,2 0,35 1 

 

Keterangan : 

1. Nama Panelis  : Nining Muji Rahayu 

Umur/ Pekerjaan : 53 th / Produsen Kerupuk Ikan Tengiri 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Jln. Samadi 59B, Pesanggrahan-Batu 

2. Nama Panelis  : Kasnu 

Umur/ Pekerjaan : 40 th / Produsen Kerupuk Waluh “Rasa Prima” 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Jl Masjid, Desa Mojorejo - Batu 

3. Nama Panelis  : Drs. Eko Mulyono 

Umur/ Pekerjaan : 47 th / Produsen Kerupuk Sari Kentang 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Jln. mojoasri RT 19/RW 02 Mojorejo - Batu 

4. Nama Panelis  : Muhammad Samsul 

Umur/ Pekerjaan : 40 th / Produsen Kerupuk Ikan Tengiri 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Jln. KH. Yusuf no 11 RT/Rw 05/04 Tasik Madu – 

Malang 

 

  



81 
�

�

Lampiran 7. Data Hasil Analisis Organoleptik 

1. Hasil Analisis Kenampakan Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total  Rerata  

1 2 3 4 

V 10 10 10 14 44 11 

W 8 6 5 13 32 8 

X 11 12 13 13 49 12,25 

Y 10 9 14 15 48 12 

Z 11 10 14 15 50 12,5 

A1 10 10 10 11 41 10,25 

A2 10 12 12 11 45 11,25 

A3 3 9 13 11 46 11,5 

A4 13 9 13 11 46 11,5 

A5 11 9 13 12 45 11,25 

 

2. Hasil Analisis Aroma Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total  Rerata  

1 2 3 4 

V 10 12 10 10 42 10,5 

W 5 6 9 12 32 8 

X 11 10 11 12 44 11 

Y 10 10 10 12 42 10,5 

Z 11 7 13 15 46 11,5 

A1 10 10 9 13 42 10,5 

A2 11 7 9 13 40 10 

A3 11 8 9 13 41 10,25 

A4 11 9 9 13 42 10,5 

A5 11 9 9 10 39 9,75 

 

3. Hasil Analisis Kerenyahan Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total  Rerata  

1 2 3 4 

V 11 3 13 14 41 10,25 

W 11 7 10 14 42 10,5 

X 13 13 14 14 54 13,5 

Y 8 12 12 14 46 11,5 

Z 13 11 13 15 52 13 

A1 11 10 11 12 44 11 

A2 11 12 13 15 51 12,75 

A3 11 10 13 14 48 12 

A4 11 12 13 14 50 12,5 

A5 11 11 13 12 47 11,75 
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4. Hasil Analisis Rasa Kerupuk Ikan Tongkol 

Perlakuan Panelis Total  Rerata  

1 2 3 4 

V 11 13 7 13 44 11 

W 11 6 13 11 41 10,25 

X 13 13 14 14 54 13,5 

Y 10 10 10 13 43 10,75 

Z 13 9 14 15 51 12,75 

A1 11 9 9 12 41 10,25 

A2 11 13 11 14 49 12,25 

A3 11 9 12 14 46 11,5 

A4 10 10 6 15 41 10,25 

A5 11 9 5 9 34 8,5 

 

Keterangan : 

V = Kerupuk Posot-Posot Merek “Mak Urip” 

W = Kerupuk Posot-Posot Merek “Hapsa” 

X = Kerupuk Posot-Posot Merek “Ibu Ratna” 

Y = Kerupuk Posot-Posot Merek “Nek Wik” 

Z = Kerupuk Posot-Posot Merek “Kak Titi” 

A1 = kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =60 % : 40 %)  

A2 = kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =65 % : 35 %) 

A3 = kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =70 % : 30 %) 

A4 = kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =75 % : 25 %) 

A5 = kerupuk ikan tongkol dengan perlakuan (tepung tapioka : daging ikan 

tongkol =80 % : 20 %)  
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Lampiran 8. Rerata Nilai Organoleptik 

Perlakuan 
Nilai organoleptik 

Kenampakan Aroma Kerenyahan Rasa 

V 11 10,5 10,25 11 

W 8 8 10,5 10,25 

X 12,25 11 13,5 13,5 

Y 12 10,5 11,5 10,75 

Z 12,5 11,5 13 12,75 

A1 10,25 10,5 11 10,25 

A2 11,25 10 12,75 12,25 

A3 11,5 10,25 12 11,5 

A4 11,5 10,5 12,5 10,25 

A5 11,25 9,75 11,75 8,5 

Ntj 8 8 10,25 8,5 

Ntb 12,5 11,5 13,5 13,5 

Ntb-Ntj 4,5 3,5 3,25 5 

 

Keterangan : 

Ntj = Nilai terjelek 

Ntb = Nilai Terbaik 
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Lampiran 9. Penilaian Produk dan Perlakuan Terbaik 

Parameter bobot 

V W X Y Z 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Kenampakan 0,325 0,6667 0,216678 0 0 0,9444 0,30693 0,8889 0,288893 1 0,325 

Aroma 0,125 0,7143 0,089288 0 0 0,8571 0,107138 0,7143 0,089288 1 0,125 

Kerenyahan 0,2 0 0 0,0769 0,01538 1 0,2 0,3846 0,07692 0,8462 0,16924 

Rasa 0,35 0,5 0,175 0,35 0,1225 1 0,35 0,45 0,1575 0,85 0,2975 

total 1 0,48 0,14 0,96 0,61 0,92 

Produk kerupuk posot-posot 

terbaik X (Kerupuk Posot-Posot Merek “Ibu Ratna”) 

 

Lanjutan Data 

Parameter bobot 

A1 A2 A3 A4 A5 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Kenampakan 0,325 0,5 0,1625 0,7222 0,234715 0,7778 0,252785 0,7778 0,252785 0,7222 0,234715 

Aroma 0,125 0,7143 0,089288 0,5714 0,071425 0,6429 0,080363 0,7143 0,089288 0,5 0,0625 

Kerenyahan 0,2 0,2308 0,04616 0,7692 0,15384 0,5385 0,1077 0,6923 0,13846 0,4615 0,0923 

Rasa 0,35 0,35 0,1225 0,75 0,2625 0,6 0,21 0,35 0,1225 0 0 

total 1 0,42 0,72 0,65 0,60 0,39 

Perlakuan terbaik A2 (Perbandingan Proporsi Tepung : daging ikan = 65% : 35%) 

 

Keterangan : 

NE = Nilai Efektivitas 

NP = Nilai Akhir Produk
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Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

Nama obyek 

Nomor Peta 

Dipetakan Oleh

Tanggal Pembuatan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

 

            Operasi

 

            Inspeksi

 

             Penyimpanan

 

Total 

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

  : Pembuatan Sirup Gula Kelapa Bahan Baku Gula Cetak

  : 1 

Dipetakan Oleh : Sabilil Ma’rufi

Tanggal Pembuatan : 3 Desember 2011

Ringkasan

Jumlah

Operasi 

Inspeksi 

Penyimpanan 

 

24 

 

2 

 

1 

27 

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

: Pembuatan Sirup Gula Kelapa Bahan Baku Gula Cetak

: Sabilil Ma’rufi 

: 3 Desember 2011 

Ringkasan 

Jumlah Waktu (Menit)

 

 

3476 

 

1710 

 

0 

 5186 

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

: Pembuatan Sirup Gula Kelapa Bahan Baku Gula Cetak

Waktu (Menit) 

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

: Pembuatan Sirup Gula Kelapa Bahan Baku Gula Cetak

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil

: Pembuatan Sirup Gula Kelapa Bahan Baku Gula Cetak 

Lampiran 10. Peta Proses Operasi Pembuatan Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Skala Industri Kecil 

85 
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Lampiran 11. Kesetimbangan Massa Proses Pembuatan Kerupuk Ikan 

Tongkol 

Kapasitas Produksi : 120 ton/tahun 

Keterangan  : sekali produksi diasumsikan sama dengan penelitian 

  skala ganda yaitu 400 kg/produksi 

Pemisahan Daging Ikan Tongkol 

Asumsi : Rendemen daging ikan yang diperoleh dari ikan segar sebesar 59% 

 

Pencucian Ikan 

Asumsi : air yang diserap daging ikan sebesar 0,09 % 

  

Pencucian Daging Ikan 
5 

6 

2 

Massa Masuk 

Daging Ikan 

Tongkol (2) 133,63 kg 

Air (4)  35 lt (kg)+ 

Total  168,63 kg 

Massa Keluar 

Daging Ikan 

Tongkol (5)  136,63 kg 

Air & Kotoran  (6) 32        lt (kg)+ 

Total   168,63 kg 

4 

Pemisahan Daging 
2 

3 

1 

Massa Masuk 

Ikan Tongkol (1) 226,5kg 

Total 226,5 kg 

Massa Keluar 

Daging Ikan 

Tongkol (2)   133,63 kg 

Kepala, Isi Perut,kulit  (3)   92,87 kg+ 

Total    226,5     kg 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Penggilingan Ikan 

Asumsi : 0,15% bahan menempel di mesin 

 
 

Penimbangan Daging Ikan 

 
 

Penimbangan Tepung Tapioka 

 
  

PenimbanganTepung Tapioka 
13 12 

Massa Masuk 

Tepung Tapioka (12) 260 kg 

Total   260 kg 

Massa Keluar 

Tepung Tapioka (13) 260 kg 

Total   260 kg 

Penimbangan Daging Ikan 
10 

11 

8 

Massa Masuk 

Daging Ikan 

Tongkol (8) 140,42 kg 

Total  140,42 kg 

Massa Keluar 

Daging Ikan 

Tongkol (10)  140    kg 

Tidak digunakan (11)   0,2   kg+ 

   140,2 kg 

Penggilingan Daging Ikan 
8 

9 

5 

Massa Masuk 

Daging Ikan 

Tongkol (5) 136,36 kg 

Air (7)      4 lt (kg)+ 

Total  140,63 kg 

Massa Keluar 

Daging Ikan 

Tongkol (8)  140,42 kg 

Yang tinggal di  

Mesin  (9)       0,21 kg+ 

Total   140,63   kg 

7 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Pemecahan Telur 

Asumsi : rendemen telur sebesar 62% 

 
 

Penimbangan Telur 

 
Pengupasan Bawang Putih 

Asumsi : rendemen bawang putih sebesar 92,92 % 

 
  

Pengupasan Bawang Putih 
20 

21 

19 

Massa Masuk 

Bawang Putih (19) 8,7 kg 

Total   8,7 kg 

Massa Keluar 

Bawang Putih  (20) 8,08 kg 

Kulit (21)  0,62 kg+ 

Total   8,7 kg 

Penimbangan Telur 
17 

18 

15 

Massa Masuk 

Telur Cair (15) 11,47 kg 

Total   11,47 kg 

Massa Keluar 

Telur (cair) (17) 11,2 kg 

Tidak Dipakai (18)   0,27 kg+ 

Total   11,47 kg 

Pemecahan Telur 
15 

16 

14 

Massa Masuk 

Telur (14) 18,5 kg 

Total  18,5 kg 

Massa Keluar 

Telur (cair) (15) 11,47 kg 

Cangkang (16)  7,03 kg+ 

Total   18.5 kg 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Penimbangan Bawang Putih 

 
Penimbangan Garam 

 
Penimbangan Gula 

 
Penimbangan MSG (Penyedap) 

 
  

Penimbangan MSG 
29 28 

Massa Masuk 

Gula (28) 4 kg 

Total  4 kg 

Massa Keluar 

Gula  (29) 4 kg 

Total  4 kg 

Penimbangan Gula 
27 26 

Massa Masuk 

Gula (26) 4 kg 

Total  4 kg 

Massa Keluar 

Gula  (27) 4 kg 

Total  4 kg 

Penimbangan Garam 
25 24 

Massa Masuk 

Garam (24) 8 kg 

Total  8 kg 

Massa Keluar 

Garam  (25) 8 kg 

Total  8 kg 

Penimbangan Bawang Putih 
22 

23 

20 

Massa Masuk 

Bawang Putih (20) 8,08 kg 

Total   8,08 kg 

Massa Keluar 

Bawang Putih  (22) 8 kg 

Tidak Dipakai (23) 0,08 kg+ 

Total   8,08 kg 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Pencampuran Bahan Tambahan 

 

Pencampuran Bahan 

 
  

Pencampuran Bahan  
33 10 

Massa Masuk 

Daging Ikan (10) 140 kg 

Tepung Tapioka (13) 260 kg 

Bahan Tambahan (31)  75,2 kg 

Air (lt) (32) 48    kg 

Total 523,2 kg 

Massa Keluar 

Adonan Mentah  (33)  523,2 kg 

Total    523,2 kg 

13 
31 

32 

Pencampuran Bahan 

Tambahan 

31 
17 

Massa Masuk 

Telur (17)  11,2 kg 

Bawang Putih (22) 8 kg 

Garam (25)  8 kg 

Gula (27)  4 kg 

MSG (29)  4 kg 

Air (30)  40 lt (kg) 

Total   75,2 kg 

Massa Keluar 

Bahan Tambahan  (31) 75,2 kg 

Total    75,2 kg 

22 
25 

27 
29 

30 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Pembentukan Adonan Menjadi Bentuk Balok 

Asumsi : 0,05 % bahan tertinggal di Bak Pencampuran 

 
Pemasakan (Pengukusan) 

Asumsi : Uap yang tertinggal di bahan 0,3% 

 
Pemotongan Adonan 

  

Pemotongan Adonan 
39 37 

Massa Masuk 

Adonan Matang (37) 523,59 kg 

Total 523,59 kg 

Massa Keluar 

Adonan Matang  (39) 523,59 kg 

Total 523,59 kg 

Pembentukan Adonan menjadi 

Bentuk Balok 

37 34 

Massa Masuk 

Adonan Mentah (34) 522,94 kg 

Uap air (36) 216      kg 

Total 616,94 kg 

Massa Keluar 

Adonan Matang  (37) 523,59 kg 

Uap Air (38)   93,35 kg 

Total 616,94 kg 

36 

38 

Pembentukan Bentuk Balok 
34 33 

Massa Masuk 

Adonan Mentah (33) 523,2 kg 

Total 523,2 kg 

Massa Keluar 

Adonan Mentah  (34) 522,94 kg 

Yang tertinggal di Bak 

Pencampuran (35)     0,26 kg 

Total 523,2 kg 

35 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Pendinginan 

Asumsi : Air yang menguap sebesar 6,02% 

 
Penggilingan 

Asumsi : tidak ada bahan yang tertinggal di Mesin 

 
Pencetakan 

Asumsi : Semua lembar adonan tercetak semua (tidak ada sisa) 

 
  

Pencetakan  
43 42 

Massa Masuk 

Adonan (lembaran) (42) 492,42 kg 

Total 492,42 kg 

Massa Keluar 

Kerupuk (basah) (43) 492,42 kg 

Total 492,42 kg 

Penggilingan  
42 40 

Massa Masuk 

Adonan Matang (40) 492,42 kg 

Total 492,42 kg 

Massa Keluar 

Adonan (lembaran)  (42) 492,42 kg 

Total 492,42 kg 

Pendinginan Adonan 
40 39 

Massa Masuk 

Adonan Matang (39) 523,59 kg 

Total 523,59 kg 

Massa Keluar 

Adonan Matang  (39) 492,42 kg 

Uap Air (41)   31,52 kg 

Total 523,94 kg 

41 
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LAMPIRAN 11. (Lanjutan) 

Pengeringan dengan Matahari 

Asumsi : Air yang menguap sebesar 40,88% 

 
Pengemasan 

Asumsi : Berat kerupuk tiap kemasan sebesar 150 gram 

 
 

  

Pengemasan  
48 47 

Massa Masuk 

Kerupuk Kering (47) 291,12 kg 

Total 291,12 kg 

Massa Keluar 

Kerupuk (kering) (48) 291 kg 

Kerupuk tidak dikemas     0,12 kg 

Total 291,12 kg 

48 

Pengeringan  
45 44 

Massa Masuk 

Kerupuk (basah) (44) 492,42 kg 

Total 492,42 kg 

Massa Keluar 

Kerupuk (kering) (45) 291,12 kg 

Uap Air (46) 201,3 kg 

Total 492,42 kg 

46 
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Lampiran 12.  Jenis Mesin dan Peralatan Produksi Kerupuk Ikan Tongkol 

Skala Industri Kecil 

No. 
Jenis 

Peralatan 
Fungsi Σ Spesifikasi 

1 
Pisau fillet 

ikan 
Untuk fillet ikan 1 

Bahan stainless steel 

p=17cm, l=12 cm, 

tebal=2mm 

2 
Bak 

Pencucian 
Untuk Mencuci Bahan 3 

Bahan plastik 

∅=60cm, t=30cm 

3 Timbangan 
Untuk menimbang bahan 

dengan berat > 15 kg 
1 

Bahan besi kapasitas 

maksimal 500 kg 

4 Bak  Untuk wadah bahan 6 
Bahan plastik 

∅=30cm, tinggi 50cm 

5 Timbangan 
Untuk menimbang bahan 

dengan berat < 15 kg 
1 

Bahan besi, kapasitas 

maksimal 15 kg 

6 Pisau kecil 
Untuk mengupas bahan 

dengan ukuran kecil 
3 

Stainless steel, 

P=14cm, l=3cm, 

tebal=0,8mm 

7 Baskom takar Untuk menakar air 2 
Plastik ukuran : 20 

liter 

8 Blender 
Untuk mencampur bahan 

tambahan 
1 

Bahan mika, 

Kapasitas 1500 cc 

Daya : 400 Watt 

9 
Bak 

pencampuran 
Tempat mencampur bahan 1 

Bahan semen (dinding 

keramik) 

P=160, l=130, t=50cm 

10 
Dandang 

bertingkat 

Tempat proses pemasakan 

bahan 
5 

Bahan aluminium 

∅=40cm, t=18cm 

11 

Kompor gas 

dan tabung 

gas  

Memasak bahan 5 

Bahan besi, ukuran 

kompor : p=38cm, 

l=36cm tinggi 12cm, 

tabung LPG 

kapasitas 3 kg 

12 Pisau besar 
Untuk memotong bahan 

besar 
2 

Bahan besi, p=24cm, 

l=3cm, tebal 2,5mm 

13 Tatakan  
Tempat memotong 

adonan 
2 

Papan Kayu ukuran 30 

cm x 40 cm 

14 
Bak 

penampung 

Wadah proses 

pendinginan adonan 
5 

Bahan bambu, ukuran : 

p=2,5m, l=2m, t=60cm 

15 Mesin Roll 

Untuk menggiling adonan 

menjadi bentuk lembaran-

lembaran 

2 

Bahan : Rangka besi, 

Roll stainless steel 2 

buah. Penggerak 

Motor listrik : daya 

200 Watt 
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Lampiran 12. (Lanjutan) 

16 
Meja (papan) 

produksi 
Wadah lembaran kerupuk 3 

Bahan kayu, ukuran : 

p=200cm,  l=34cm, 

tebal=1,2cm 

17 
Meja 

produksi 

Tempat pemilahan 

kerupuk 
8 

Bahan kayu, ukuran : 

p=1,5m, l=1m 

18 

Mesin 

Penggiling 

Daging 

Untuk menggiling dan 

menghaluskan daging 

ikan  

1 

Daya : 250 watt , 

Tegangan : 220 Volt. 

Kapasitas : 80 kg/jam 

19 
Cetakan 

kerupuk 

Untuk mencetak lembaran 

kerupuk 
2 

Bahan Stainless steel, 

∅=5cm 

20 
Rak 

pengering 

Wadah untuk pengeringan 

kerupuk 
200 

Bahan bambu, ukuran : 

p=2m, l=1,5m 

21 Sealer plastik Untuk mengemas kerupuk 1 
Daya : 400 watt 

Tegangan : 220 volt 

22 Pompa air Untuk suplai air 1 
Daya 250 watt. 

Tegangan : 220 volt 
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Lampiran 13. Analisis Rerata Penerimaan Bentuk dan Penerimaan Konsumen 

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol 

Panelis 
Uji Bentuk Kerupuk Uji Kesukaan Konsumen 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Kenampakan Aroma Kerenyahan Rasa 

1 8 4 11 13 14 13 

2 5 5 7 11 13 10 

3 5 5 10 12 9 12 

4 6 3 8 12 10 8 

5 6 8 11 10 12 13 

6 6 7 5 11 8 12 

7 8 6 11 13 11 14 

8 8 7 10 9 10 12 

9 7 6 11 9 12 11 

10 4 2 10 10 13 11 

11 2 7 10 10 13 10 

12 8 3 12 11 14 15 

13 7 9 9 12 12 12 

14 6 7 7 5 10 11 

15 7 5 11 9 12 13 

16 7 1 8 4 13 14 

17 6 3 11 8 10 7 

18 4 4 11 12 9 9 

19 4 6 11 13 13 13 

20 5 5 10 8 13 13 

21 8 5 10 13 12 7 

22 7 3 12 11 15 10 

23 7 3 7 4 9 10 

24 7 8 13 4 11 4 

25 5 6 10 15 15 13 

26 5 4 11 14 13 14 

27 7 6 10 14 12 14 

28 4 4 14 14 10 9 

29 7 6 11 11 13 14 

30 6 5 11 10 12 13 

31 8 6 12 7 12 13 

32 7 9 10 11 11 11 

33 7 3 11 13 15 14 

34 8 5 12 9 13 11 

35 6 7 7 6 7 8 

36 8 5 11 13 13 13 

Rerata 6,28 5,22 10,17 10,31 11,78 11,42 

Keterangan : 

- Pada uji penerimaan bentuk kerupuk cetak ikan tongkol : 

Pertanyaan 1. Nilai 0-3 (Kurang Menarik); 4-6 (Agak Lebih Menarik); 7-9 (Lebih Menarik) 

Pertanyaan 2. Nilai 0-3 (Kurang Sesuai); 4-6 (Cukup Sesuai); 7-9 (Sudah Sesuai) 

- Pada uji kesukaan konsumen kerupuk cetak ikan tongkol : 

Nilai 0-3 (Sangat Tidak Suka) 

Nilai 4-6 (Tidak Suka) 

Nilai 7-9 (Agak Suka) 

Nilai 10-12 (Suka) 

Nilai 13-15 (Sangat Suka) 
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Lampiran 14. Asumsi-Asumsi dalam Perhitungan Biaya Produksi 

1. Harga bahan baku ikan tongkol mengacu pada harga di Pulau Bawean 

2. Bahan baku tersedia sepanjang tahun 

3. Bahan baku air diperoleh dari sumur dengan bantuan Pompa Air 

4. Produksi tidak terkendala oleh cuaca hujan 

5. Perusahaan berproduksi selama 25 hari/bulan dengan kapasitas produksi 

291 kg/hari (dikemas dengan berat @ 500 gram) atau 582 kemasan/hari. 

Berat kerupuk mentah per kemasan 500 gram didasarkan pada berat 

kerupuk ikan mentah di Pulau Bawean. 

6. Produk yang dijual ke toko-toko dan pasar-pasar berupa kerupuk mentah. 
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Lampiran 15. Kebutuhan Bahan Baku, Bahan Tambahan, Pengemas dan 

Utilitas. 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

Jenis Jml/ 

hari 

Jml/3 bln Jml/thn Harga/satuan (Rp) Biaya/thn (Rp) 

Ikan Tongkol 

Segar (kg) 

226,5  16987,5 67.950  10.000 679.500.000 

Tepung Tapioka 

(kg) 

260  19500 78.000  4.750 370.500.000 

Total     1.050.000.000 

 

B. Kebutuhan Bahan Baku Tambahan 

Jenis Jlm/ 

hari 

Jml/3 bln Jml/thn Harga/satuan (Rp) Biaya/thn (Rp) 

Telur (kg) 18,5  1387,5 5.550  13.000 72.150.000 

Bawang Putih 

(kg) 

8,7  652,5 2.610  15.000 39.150.000 

Garam (kg) 8  600 2.400  2.500 6.000.000 

Gula (kg) 4  1200 1.200  10.500 12.600.000 

MSG (kg) 4  1200 1.200  18.000 21.600.000 

Total     151.500.000 

 

C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

Jenis Jlm/ 

hari 

Jml/3 bln Jml/thn Harga/satuan (Rp) Biaya/thn (Rp) 

Plastik PP 

0,8mm 

(29,7cm x 

28,5cm) 1 pack 

@ 170 plastik 

(pack) 

12 900 3600 20.000 72.000.000 

Sablon 582 43650 174600 300 52.380.000 

Total     124.380.000 

 

D. Utilitas 

Jenis Jlm/ 

hari 

Jml/3 bln Jml/thn Harga/satuan (Rp) Biaya/thn (Rp) 

Listrik (KWh) 8,59 644,25 2.577 759 2.048.715 

Gas LPG (kg) 52,3 3922,5 15.690 13.000 203.970.000 

Bensin (lt) 5 375 1500 4.500 6.750.000 

Telepon (Rp) 4000 300.000 1.200.000  1.200.000 

Total    Total 213.968.715 
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Lampiran 15. (Lanjutan) 

E. Kebutuhan Tenaga Kerja Tidak Tetap 

Jenis biaya/orang/hari 

(Rp) 

Biaya/Hari (Rp) Biaya/3 bulan Biaya/thn (Rp) 

Tenaga Kerja 

(Pemilahan) 

Borongan 8 Orang 10000 80000 6.000.000 24.000.000 

tenaga kerja 

(pengemasan) 4 

orang 10000 40000 3.000.000 12.000.000 

total      36.000.000 
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Lampiran 16. Rincian Modal Tetap 

No Jenis Jumlah/satuan Harga/satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Persiapan perizinan   2.000.000 

2 Tanah (m
2
) 900 100.000 90.000.000 

3 Bangunan (pabrik) (m
2
) 600 200.000 120.000.000 

 Subtotal   212.000.000 

4 Peralatan produksi    

 Pisau fillet ikan 1 30.000 30.000 

 Bak Plastik besar 9 60.000 540.000 

 Timbangan duduk 1 1.300.000 1.300.000 

 Timbangan 1 175.000 175.000 

 Pisau kecil 3 6.000 18.000 

 Baskom takar 2 30.000 60.000 

 Blender  1 350.000 350.000 

 Bak Pencampur 1 350.000 350.000 

 Dandang Bertingkat 5 70.000 350.000 

 Kompor dan tabung LPG 5 360.000 1.800.000 

 Pisau Besar 2 30.000 60.000 

 Telenan/tatakan 2 20.000 40.000 

 Bak penampung 5 100.000 500.000 

 Mesin Roll 2 5.000.000 10.000.000 

 Meja (papan) produksi 3 100.000 300.000 

 Meja Produksi 8 65.000 520.000 

 Mesin penggiling daging 1 900.000 900.000 

 Cetakan kerupuk 2 60.000 120.000 

 Rak pengering 200 15.000 3.000.000 

 Sealer plastik 1 175.000 175.000 

 Pompa air 1 480.000 480.000 

 Subtotal   21.068.000 

5 Alat transportasi 1 10.000.000 10.000.000 

 Subtotal     243.068.000 

6 Biaya tak terduga 10% 

dari subtotal     24.306.800 

 Total   267.374.800 
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Lampiran 17. Modal Kerja per 3 Bulan 

No Jenis Jumlah/ 

satuan 

Harga/satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Bahan Baku    

 Ikan Tongkol Segar (kg) 16987,5 10.000 169.875.000 

 Tepung Tapioka (kg) 19500 4.750 92.625.000 

 Subtotal   262.500.000 

2 Bahan Baku Tambahan    

 Telur (kg) 1387,5 13.000 18.037.500 

 Bawang Putih (kg) 652,5 15.000 9.787.500 

 Garam (kg) 600 2.500 1.500.000 

 Gula (kg) 1200 10.500 12.600.000 

 MSG (kg) 1200 18.000 21.600.000 

 Subtotal   63.525.000 

3 Bahan pengemas    

 Plastik PP 0,8mm (15cm x 

19cm) @ 170 plastik 

900 20.000 18.000.000 

 Sablon 43650 300 13.095.000 

 Subtotal   31.095.000 

4 Utilitas    

 Listrik (kwh) 644,25 795 512.178,75 

 Gas LPG 3922,5 13.000 50.992.500 

 Bensin 375 4.500 1.687.500 

 Telepon 300.000   300.000 

 Subtotal   53.492.178,75 

5 Gaji Tenaga Kerja    

 Tenaga kerja (pemilahan) 

borongan 8 orang 

 

600 10.000 6.000.000 

 Tenaga kerja pengemasan 

(4 orang) 

 

300 10.000 3.000.000 

 Subtotal   9.000.000 

6 Beban listrik   105.000 

7 Beban telepon   60.000 

8 Tenaga kerja 5 orang   13.125.000 

9 Pemeliharaan alat dan 

bangunan  

 

 

10 Bangunan (5% dari nilai 

awal)  

 

2.625.000 

11 Mesin dan alat produksi 

(5% dari nilai awal)  

 

263.350 

12 Alat transportasi (5% dari 

nilai awal)  

 

125.000 

 Total   435.915.528,75 

Total Investasi = Modal Tetap + (Modal Kerja x 4 Bulan) 

 = Rp 267.374.800 + (Rp 435.915.528,75 x 4) = Rp 2.011.036.915 
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Lampiran 18. Penyusutan Bangunan, Mesin dan Peralatan 

No Jenis Harga (Rp) Umur (tahun) Nilai Sisa 

(Rp) 

Penyusutan 

(Rp/th) 

1 Bangunan  120.000.000 10   8.000.000 

2  Mesin dan peralatan         

 Pisau fillet ikan 90.000 1 0 90.000 

 Bak Plastik besar 540.000 1 0 540.000 

 Timbangan duduk 1.300.000 5 100.000 240.000 

 Timbangan 175.000 5 25.000 30.000 

 Pisau kecil 18.000 1 0 18.000 

 Baskom takar 60.000 1 0 60.000 

 Blender  350.000 2 10.000 170.000 

 Bak Pencampur 350.000 5 50.000 60.000 

 Dandang Bertingkat 350.000 5 0 70.000 

 Kompor dan tabung 

LPG 
1.800.000 3 30.0000 50.000 

 Pisau Besar 60.000 1 0 30.000 

 Telenan/tatakan 40.000 1 0 40.000 

 Bak penampung 500.000 2 0 250.000 

 Mesin Roll 10.000.000 5 350.000 1.930.000 

 Meja (papan) 

produksi 
300.000 2 0 150.000 

 Meja Produksi 520.000 2 20.000 250.000 

 Mesin penggiling 

daging 
900.000 2 250.000 325.000 

 Cetakan kerupuk 120.000 1 0 120.000 

 Rak pengering 3.000.000 2   1500000 

 Sealer plastik 175.000 5 40.000 27.000 

 Pompa air 480.000 5 80.000 80.000 

3 Alat transportasi 10.000.000 5 3500.000 1.300.000 

 total    15.330.000 
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Lampiran 19. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) 

Rincian Biaya Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Pemeliharaan Alat dan Bangunan 
 

 Pemeliharaan Bangunan 2.625.000 

 Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 263.350 

 Pemeliharaan Alat Transportasi 125.000 

2. Penyusutan  15.330.000 

3. Beban Listrik 420.000 

4. Beban Telepon 240.000 

5. 
Tenaga Kerja 5 Orang 

Per bulan @ 1 orang Rp 875.000,00 
52.500.000 

 Total 71.503.350 

 

Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Kebutuhan Bahan Baku Utama 1.050.000.000 

2. Kebutuhan Bahan Baku Tambahan 151.500.000 

3. Kebutuhan Bahan Pengemas 124.380.000 

4. Utilitas 213.968.715 

5. Tenaga Kerja Tidak Tetap 36.000.000 

 Total 1.575.848.715 

 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Total Biaya/Tahun (Rp) 1.647.352.065 

Total Produksi/Tahun (Kemasan @ 500 gram) 172854 

HPP (Rp) 9.530,31 
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Lampiran 20.  Dokumentasi Penelitian 

 
Bahan Baku Ikan Tongkol 

 
Bahan Baku Tepung Tapioka 

 
Pencampuran Adonan 

 
Pengukusan Adonan 

 
Pendinginan Adonan 

 
Penggilingan Adonan dengan Mesin 

Roll 

 
Pencetakan Kerupuk dengan Bentuk 

menyerupai bentuk Rusa 

 
Kerupuk Cetak Ikan Tongkol Bentuk 

Menyerupai Rusa 



�
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Kerupuk yang sudah Dikemas

Kerupuk posot

 

 

 

 

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol yang 

sudah digoreng

 

 

Kerupuk yang sudah Dikemas

Kerupuk posot-posot ikan tongkol

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol yang 

sudah digoreng 

Kerupuk yang sudah Dikemas 

posot ikan tongkol

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol yang 

 
Cetakan Kerupuk

 
posot ikan tongkol Kerupuk 

 

Kerupuk Cetak Ikan Tongkol yang 

Mesin Penggiling Roll

Cetakan Kerupuk

Kerupuk Posot

Mesin Penggiling Roll

Cetakan Kerupuk 

Posot-Posot Ikan Tongkol

Mesin Penggiling Roll 

Posot Ikan Tongkol
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Posot Ikan Tongkol 

 


