
Salah satu usaha untuk memanfaatkan beras subgrade dengan

membuat suatu produk yaitu kerupuk. Kerupuk berbahan baku beras

sering disebut kerupuk puli beras atau kerupuk lempeng khas kota

Madiun. Penambahan boraks atau “garam bleng” masih banyak

digunakan dalam pembuatan kerupuk puli dan perkembangan

selanjutnya STPP ditambahkan sebagai pengganti boraks. Efek

konsumsi bahan kimia yang berlebih akan berdampak pada kesehatan.

Untuk meghindari dampak tersebut, dalam penelitian ini akan

memanfaatkan porang sebagai pengganti bahan kimia yang berfungsi

sebagai pengikat adonan. Tepung porang mengandung glukomanan

yang tinggi mencapai 81.72%. Pembuatannya menjadi gel porang akan

tetap stabil dengan adanya pemanasan sehingga dapat diaplikasikan

dalam pembuatan kerupuk puli. Selain berfungsi sebagai pengganti

bahan kimia, gel porang juga dapat digunakan sebagai binding agent

(pengikat) dalam adonan kerupuk

LATAR BELAKANG

Tujuan penelitian untuk menghasilkan produk berbasis porang

serta memberikan informasi tentang penambahan gel porang yang

tepat sehingga didapatkan perlakuan terbaik dalam upaya

mengurangi penggunaan garam bleng atau boraks dan STPP

(Sodium tripholyphosphate)

TUJUAN

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) dengan satu faktor yaitu penambahan gel porang terdiri dari 5

level dan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 15 satuan percobaan.

Data dianalisis dengan metode Analisis Ragam (ANOVA) dan

dilanjutkan Uji Bonferroni dengan selang kepercayaan 5%.

Perlakuan terbaik dengan metode De Garmo dan perbandingan

kontrol menggunakan metode One Way ANOVA Single Factor.
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HASIL PENELITIAN

Penambahan gel porang pada pembuatan kerupuk puli memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar air, pati, oksalat, daya patah dan

daya kembang.Kerupuk puli mentah perlakuan terbaik diperoleh pada penambahan gel porang 45g. Kerupuk puli mentah memiliki kadar air 9,59%,

kadar pati 48,53%, kadar lemak 1,96%, kadar protein 8,03%, kadar abu 4,73%, kadar oksalat 0,83% dan daya patah 25,53 N. Sedangkan kerupuk

puli goreng perlakuan terbaik diperoleh pada penambahan gel porang 15g memiliki rerata kadar air 5,77%, kadar pati 42,48%, kadar lemak 10,51%,

kadar protein 7,92%, kadar abu 3,03%, kadar oksalat 0,41% dan daya kembang 144,68%.
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