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                                        RINGKASAN 

 
Salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam 

produk kerupuk di Sidoarjo yaitu PT XYZ. Adapun jenis kerupuk 
yang dihasilkan pada perusahaan tersebut yaitu kerupuk sayur dan 
kerupuk udang. PT XYZ memiliki suatu permasalahan pada proses 
produksi pembuatan kerupuk udang yaitu produk yang dihasilkan 
mengalami kerusakan sebesar 20% dari total produksi per hari. 
Adapun kerusakan yang terjadi antara lain berlubang (krowak), 
melempem pasca proses pengeringan, mudah patah dan umur 
simpan yang pendek. Hal ini diduga karena kuning telur 
dihilangkan pada proses produksi. Kuning telur mengandung lesitin 
yang berfungsi sebagai bahan pengikat dan pengemulsi. Salah 
satu bahan pengemulsi, pengikat dan pengembang yang dapat 
digunakan sebagai bahan substitusi kuning telur yaitu 
menggunakan lesitin kedelai yang dikombinasikan baking powder. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan 
konsentrasi lesitin dan baking powder sebagai bahan substitusi 
telur terhadap kualitas kerupuk udang yang meliputi rendemen, 
daya kembang, daya patah, kadar air, kadar protein, serta 
organoleptik. analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
rancangan acak kelompok satu faktor dengan kombinasi 
penambahan konsentrasi lesitin dan baking powder dengan 
masing-masing variabel terdiri atas 6 level diulang sebanyak 3 kali.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan lesitin 
kedelai dan baking powder  berbeda nyata terhadap kadar air 
kerupuk udang mentah dan daya patah kerupuk udang matang. 
Berdasarkan analisis pemilihan perlakuan terbaik menggunakan 
indeks efektivitas perlakuan S1 dengan penambahan konsentrasi 
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lesitin kedelai 1,2% dan baking powder 0,04% merupakan hasil 
perlakuan terbaik. Perlakuan terbaik memiliki karakteristik meliputi 
kadar air kerupuk mentah 9,24%, kadar air kerupuk matang 
10,69%, daya patah kerpuk mentah 0,027 N/Cm2, daya patah 
kerupuk matang 0,0081 N/Cm2, daya kembang 94,47%, kadar 
protein 0,907 %, total rendemen 45,609%, nilai rasa 4, nilai warna 
4, nilai aroma 3 dan nilai tekstur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Kualitas Kerupuk Udang, Lesitin Kedelai,     

Baking Powder 
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of the Effect of Addition of Soya Lecithin and Baking Powder 
for Improving Shrimp Quality (Case Study at PT XYZ 
Sidoarjo, East Java). TA: Irnia Nurika, S.TP., M.P., PhD., dan 
Nur Lailatul Rahmah, S.Si., M.Si. 
 
 

                                          SUMMARY 

A company that makes various products of crackers in 
Sidoarjo is PT XYZ. The types of crackers producing in the this 
company vegetable crackers and shrimp crackers. XYZ 
company have a problem in the production process of making 
shrimp crackers, the result of  product is broken by 20% of total 
production for a day. The broken occurs hollow and easily 
broken. This is presumably because the yolk is removes in the 
production process. Egg yolk contains lecithin that serves as a 
binder and emulsifier. One of the emulsifiers, binders and 
developers that can be use as an egg yolk substitute is using 
soy lecithin combine with baking powder. The purpose of this 
research is to know the effect of addition of lecithin and baking 
powder concentration as egg substitution material to the quality 
of shrimp cracker that includes rendement, fracture power, 
water content, expand power, protein content, and organoleptic. 
The analysis used in this research is a single factor randomized 
block design with combination of soy lecithin and baking 
powder concentration with each variable consisting of 6 levels 
repeated 3 times. 
           The results showing that the addition of soy lecithin and 

baking powder was significantly different to the water content 
before frying and the fracture power of shrimp crackers. Based 
on the best treatment selection analysis using S1 effectiveness 
index with addition of 1.2% soy lecithin concentration and 
0,04% baking powder was the best treatment result. The best 
treatment has characteristic include crude water content before 
frying 9,24%, water content after frying 10,69%, fracture power 
before frying 0,027 N / Cm2, fracture power after frying 0,0081 
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N/Cm2, expand power 94,47% , protein content 0.903%, total 
yield 49,609%, taste value 4, color value 4, odor value 3 and 
texture value 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Shrimp cracker quality analysis, soy lecithin, 

baking powder 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 Kerupuk merupakan suatu jenis makanan kering yang 
amat populer dan digemari oleh hampir semua lapisan 
masyarakat di Indonesia baik sebagai makanan kecil maupun 
sebagai lauk penyedap atau penambah selera makanan. 
Berbagai jenis kerupuk dapat ditemukan di Indonesia 
diantaranya adalah kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk 
kemplang, kerupuk jengkol dan kerupuk-kerupuk jenis lainnya 
(Ariansyah dkk, 2012). Komoditi yang digunakan produk 
kerupuk adalah tepung tapioka, udang/ikan dan komoditi lainnya 
sehingga hal ini akan berdampak pada nilai tambah komoditi 
sektor lainnya (Mubarok, 2009). Salah satu kota yang terkenal 
dengan industri kerupuk yaitu Sidoarjo yang berada di provinsi 
Jawa Timur.  

 Sidoarjo merupakan kota yang memiliki industri 
pembuatan kerupuk yang menjadi salah satu produk unggulan 
mempunyai potensi besar untuk dikembangkan (Prasnowo, 
2017). Industri kerupuk memiliki peran sebagai penghasil 
devisa, dan penggerak perekonomian nasional (Ningsih dkk, 
2012). Salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai 
macam produk kerupuk di Sidoarjo yaitu PT XYZ. Perusahaan 
tersebut merupakan industri pengolahan kerupuk yang berada 
di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. PT XYZ berdiri pada tahun 
1979. Adapun jenis kerupuk yang dihasilkan pada perusahaan 
tersebut yaitu kerupuk sayur dan kerupuk udang. Salah satu 
produk unggulan yang terkenal pada perusahaan tersebut yaitu 
kerupuk udang yang berkualitas ekspor. Kerupuk udang 
menurut SNI No. 01-2714-2009 adalah hasil olahan dari 
campuran yang terdiri dari udang segar, tepung tapioka, dan 
bahan-bahan lain yang dicetak, dikukus, diiris, dan dikeringkan. 

Saat ini perusahaan XYZ mempunyai permasalahan 
pada proses produksi pembuatan kerupuk udang dimana 
produk yang dihasilkan mengalami kerusakan sebesar 20% dari 
total produksi per hari. Kerusakan yang terjadi diantaranya 
mudah patah dan tekstur tidak rata. Hal ini diduga sebabkan 
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bahan baku telur ditiadakan pada proses produksi sejak 
ditemukan isu pada tahun 1989-1997 yaitu tentang adanya 
kuman Salmonella pada produk ternak di Indonesia cukup 
memprihatinkan karena jumlah kuman Salmonella yang dapat 
ditemukan cukup banyak, yaitu 828 kasus pada ayam, dan 219 
kasus pada telur (Poernomo dan Bahri, 1998). Oleh karena itu, 
muncul kebijakan dari perusahaan untuk meniadakan bahan 
baku telur pada proses produksi tetapi hal ini mengakibatkan 
menurunnya kualitas kerupuk udang pada PT XYZ. Pada 
dasarnya, sifat telur yang berperan dalam pengolahan pangan 
adalah daya buih dan emulsifier yang terdapat pada protein telur 
(Almunifah, 2014). Protein pada putih telur bersifat sebagai zat 
pengemulsi dengan kekuatan biasa, sedangkan protein pada 
kuning telur merupakan zat pengemulsi yang kuat. Kandungan 
pada protein yang digunakan sebagai bahan emulsi dan 
pengikat pada kuning telur terletak pada lesitin yang terkandung 
di dalamnya (Kampschmidt et al., 1953). Selain sebagai 
pengemulsi, lesitin dapat mempercepat hidrasi air pada tepung 
dan untuk mengembangkan adonan (Mulyadi dkk., 2014).  

Dari permasalahan diatas, maka perlu dilakukan 
penelitian pembuatan kerupuk udang untuk meningkatkan 
kembali kualitas terkait dengan bahan pensubstitusi lesitin pada 
kuning telur. Oleh karena itu, perlu dicari bahan substitusi yang 
mempunyai fungsi kurang lebih sama dengan kuning telur yang 
mengandung mengandung 30% lesitin (Eschliman, 2015). 
Lesitin kasar biasanya diperoleh dari kedelai dan kuning telur 
(Nasution dkk., 2012). Salah satu bahan substitusi yang 
mempunyai kemiripan kandungan lesitin pada kuning telur 
dalam produksi kerupuk udang adalah kedelai yang 
mengandung lesitin cukup tinggi yaitu sebesar 20–22% (Melilea, 
2018). Lesitin kedelai merupakan emulsifier yang sudah banyak 
digunakan dalam industri pangan. Lesitin kedelai tersusun atas 
campuran fosfolipid alami molekul lemak yang berasal selama 
pengolahan kacang kedelai.  (Nasution dkk., 2012). Disamping 
itu untuk memaksimalkan daya kembang kerupuk udang juga 
perlu dilakukan penambahan konsentrasi baking powder. 
Baking powder berfungsi untuk melepaskan gas hingga jenuh 
dengan gas CO2 lalu dengan teratur melepaskan gas selama 
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pemanggangan agar adonan mengembang sempurna, menjaga 
penyusutan, dan untuk menyeragamkan remah (Setyowati dan 
fithri, 2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan lesitin 
kedelai dan baking powder yang tepat untuk memperbaiki 
kualitas kerupuk udang sehingga dapat mengurangi presentase 
kerusakan dan meningkatkan kembali kualitas produk kerupuk 
udang pada PT XYZ. 
 

1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi lesitin 

kedelai dan baking powder terhadap kualitas kerupuk udang 
(Studi Kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur)? 

2. Berapakah penambahan konsentrasi lesitin kedelai dan 
baking powder yang menghasilkan kualitas kerupuk udang 
terbaik (studi kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur)? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi lesitin 
kedelai dan baking powder terhadap kerusakan kerupuk 
udang yang meliputi mudah patah dan tekstur yang 
berlubang (studi kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur)? 

 

1.3 Tujuan 
1. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi lesitin 

kedelai dan baking powder terhadap kualitas kerupuk udang 
(studi kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur). 

2. Mengetahui konsentrasi penambahan lesitin kedelai dan 
baking powder yang menghasilkan kualitas kerupuk udang 
terbaik (studi kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur)  

3. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi lesitin 
kedelai dan baking powder terhadap kerusakan kerupuk 
udang yang meliputi mudah patah dan tekstur yang 
berlubang (studi kasus di PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur). 

1.4 Manfaat 
1. Mendapatkan formulasi lesitin kedelai dan baking powder 

sebagai bahan substitusi telur yang tepat terhadap kualitas 
kerupuk udang. 
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2. Mendapat informasi dan pengetahuan terhadap kualitas 
kerupuk udang yang dihasilkan dengan adanya penambahan 
lesitin kedelai dan baking powder. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Lesitin  
Lesitin merupakan perekat molekul alami yang penting dan 

digunakan secara luas dalam aplikasi pengolahan makanan. 
Lesitin terdiri dari banyak fosfolipid yang berbeda, dan dua 
spesies fosfolipid paling melimpah adalah phosphatidylcholine 
(PC) dan phosphatidylethanolamine (PE). Efek lesitin pada 
stabilitas emulsi yang distabilkan protein memberikan efek 
positif atau negatif tergantung pada jumlah dan jenis lesitin yang 
ditambahkan (Yamamoto and Megumi, 2014). Lesitin membantu 
menghaluskan tekstur makanan dan berfungsi sebagai agen 
pengemulsi dalam margarin, coklat, karamel, pelapis (untuk 
mengendalikan viskositas, kristalisasi dan kelengketan) dan 
permen karet (sebagai pelunak dan plasticizing agent) 
(Ramadan, 2007). 

Kemampuan lesitin sebagai bahan dasar liposom dengan 
karakteristik tertentu sangat dipengaruhi oleh sifat fisiko-kimia 
molekul lesitin penyusunnya, diantaranya adalah spesies 
molekulernya. Spesies molekuler lesitin berbeda tergantung 
pada jenis gugus kepala serta jenis (jenuh atau tidak jenuh) dan 
panjang rantai hidrokarbon. Perbedaan ini juga tergantung pada 
sumbernya. Lesitin hasil isolasi dari alam bervariasi pada jenis 
basa nitrogennya serta rantai asam lemaknya (Hudiyanti dkk, 
2012). Lesitin biasanya diperoleh dari kedelai dan kuning telur 
(Nasution et al., 2012).  

Lesitin pada kedelai mengandung lemak tak jenuh linoleat, 
oleat dan arakhidat. Arakhidat berfungsi sebagai lipotropikum, 
zat yang mencegah penumpukan lemak berlebihan dalam 
tubuh. Sedangkan, kandungan serat kedelai yang sangat tinggi, 
membantu merangsang metabolisme dan dapat menurunkan 
kadar kolesterol dalam darah (Cahyadi, 2004). Prosedur 
ekstraksi suatu lesitin tidak selalu dapat digunakan untuk lesitin 
yang lain. Lebih jauh lagi, sifat kimia dari lesitin yang akan 
diektraksi harus juga menjadi bahan  pertimbangan. Selain itu, 
lesitin harus juga dilindungi dari degradasi karena oksidasi 
dengan solven, oksigen, enzim yang berkombinasi dengan suhu 
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dan cahaya. Informasi tentang isolasi dan karakterisasi lesitin 
pada umumnya hanya untuk lesitin kedelai dan telur (Belitz et 
al., 2004). Adapun kandungan yang terdapat dalam lesitin 
kedelai yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.1  

 
Tabel 2.1 Kandungan Lesitin kedelai 
Komposisi Jumlah % 

Fosfatidilkolin    
Phosphatidylethanolamine 
Inositol fosfatida 
Phospatides lainnya 
Minyak kedelai 
Sterol 
Karbohidrat 
Kadar Air 

19-21 
8-20 
20-21 
5-11 
33-35 

2-5 
5 
1 

Sumber: Scholfield, 1981 
2.2 Kerupuk 

Kerupuk merupakan salah satu produk olahan tradisional 
yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Kerupuk dikenal baik 
disegala usia maupun tingkat sosial masyarakat. Kerupuk 
mudah diperoleh di segala tempat, baik di kedai pinggir jalan, di 
supermarket, maupun di restoran hotel berbintang (Afifah dan 
Gemala, 2009). Kerupuk menjadi salah satu makanan ringan 
yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan sering 
dijadikan sebagai pelengkap berbagai sajian makanan atau 
sebagai lauk pauk. Sehingga dapat dikatakan kerupuk 
merupakan makanan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 
masyarakat untuk dikonsumsi, maka produksi kerupuk harus 
tetap berjalan agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. 
Terdapat beberapa jenis kerupuk yang telah diperkaya gizinya 
dengan berbagai macam protein hewani misalnya (udang, ikan, 
rajungan, kupang dll). Namun kerupuk jenis ini relatif mahal 
harganya, padahal proporsi protein yang diberikan seringkali 
tidak sepadan dengan harganya (Syafriyudin dan Dwi, 2009). 

Kerupuk pada dasarnya dibuat melalui metode adonan 
cair dan adonan padat. Metode adonan cair dibuat dengan 
menggunakan proporsi cairan lebih dari 1 bagian tepung, 
sehingga diperoleh adonan cair (encer), yang kemudian dicetak 
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tipis-tipis pada lempeng logam/plat dan dimatangkan dengan 
cara dikukus atau di panggang, sedangkan metode adonan 
padat dibuat dengan cara menambahkan cairan panas sejumlah 
kurang lebih 50% dari berat tepung hingga dapat dipulung 
(diuleni) dan selanjutnya dibentuk, kemudian direbus atau 
dikukus hingga matang, dan setelah dingin diiris tipis sesuai 
kebutuhan. Salah satu jenis kerupuk yang memiliki gizi protein 
hewani yaitu kerupuk udang (Nifah, 2015).  

Kerupuk udang mempunyai beberapa kualitas bergantung 
pada komposisi banyaknya udang yang terkandung dalam 
kerupuk. Semakin banyak jumlah udang yang terkandung dalam 
kerupuk semakin baik kualitasnya. Kerupuk dibuat dengan 
bahan dasar tepung tapioka atau tepung gandum, bahkan 
gaplek pun dapat digunakan untuk pembuatan kerupuk udang. 
Dari bahan dasar tersebut ditambahkan sejumlah udang segar 
atau udang kering dan bumbu seperti bawang putih, bawang 
merah, garam, gula, air dan bleng (Winarno, 1983).  Kerupuk 
udang yang juga disebut keripik udang ini renyah terbuat dari 
udang halus, tepung tapioka, dan putih telur yang ditekan 
bersama dan dikeringkan. Saat digoreng dengan minyak panas, 
mereka mengembang menjadi kerupuk ringan yang membasahi 
mulut, meninggalkan rasa udang ringan. Kerupuk ini sangat 
populer di vietnam, khususnya di Tet, kerupuk udang sering 
disajikan dengan saus, atau sebagai pengiring ke hidangan 
utama (Choi and Marcel, 2015). 

 
2.3  Kualitas Kerupuk Udang 

Kerupuk yang baik adalah kerupuk dengan kerenyahan 
yang tinggi namun memiliki kenampakan pori yang rapat, seperti 
pada kerupuk udang atau kerupuk ikan. Pada kerupuk udang 
atau kerupuk ikan, kenampakan pori yang rapat disebabkan 
kandungan protein dalam udang maupun ikan (Kusuma dkk, 
2013). Dari berbagai jenis kerupuk dan komposisinya, produk 
tersebut harus memenuhi standar mutu produk kerupuk yang 
ditetapkan. Selain itu kerupuk harus bebas dari bahan-bahan 
pengawet yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 
Penilaian tingkat kualitas kerupuk dilakukan oleh para 
konsumen, tingkat kualitas masing-masing kerupuk dapat dilihat 
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dari jangkauan pemasarannya. Berdasarkan jangkauan 
pemasarannya, kerupuk dibagi menjadi tiga kualitas, yaitu 
kualitas 3, 2, dan 1. Kerupuk dengan kualitas nomor 3 (rendah) 
hanya dapat dipasarkan di pasar-pasar lokal dan rasanya 
kurang enak. Kualitas kerupuk nomor 2 (menengah), harganya 
tidak terlalu mahal namun citarasanya sudah memenuhi selera 
masyarakat dalam negeri. Kerupuk dengan kualitas 1 (tinggi) 
dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas, memiliki cita rasa 
paling enak, dan penampilan yang meyakinkan (Mubarok, 
2009). 

Kerupuk adalah suatu produk makanan kering yang 
dibuat dari tepung pati dengan penambahan bahanbahan 
lainnya dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. 
Berdasarkan bentuk dan rupanya, maka dikenal pula jenis 
kerupuk mie, kerupuk kemplang, dan kerupuk atom. Pembuatan 
kerupuk meliputi empat tahap proses yaitu pembuatan adonan, 
pengukusan, pengeringan, dan penggorengan. Mutu kerupuk 
dapat dinilai dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu 
bersifat sensori, kimiawi, fisik, maupun mikrobiologis (SNI, 
1992). Kualitas kerupuk tergantung pada tepung yang 
digunakan untuk produksinya. Di seluruh dunia campuran 
gandum keras dan lunak digunakan, namun penggunaan 
tepung lembut dianjurkan. Terlepas dari kenyataan bahwa 
komposisi kimia dari adonan kerupuk belum sepenuhnya 
dipahami, kualitas kerupuk tergantung pada sifat tepung 
(Gabriela, 2003). 

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan no. 
303/VIII/83 tanggal 3 Juli 1983 ditetapkan standar kualitas 
perdagangan kerupuk udang dengan memperhatikan 
kepentingan pihak konsumen dan pihak produsen. Kerupuk di 
bagi atas dua kualitas, yaitu kualitas I dan kualitas II, standar 
mutu  yang diukur yaitu kadar air maksimum, kadar protein 
minimum, kadar abu tidak larut dalam asam maksimum (%), 
benda asing maksimum, bau, berjamur dan berserangga, zat 
warna dan tambahan lainnya (Suprapti, 2005). Daftar standar 
mutu kerupuk udang  dan ikan dapat dilihat pada Tabel 2.2  
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Tabel 2.2 Standar Mutu Kerupuk Udang 
  Persyaratan 

mutu 
  

Jenis Uji Mutu 1  Mutu 2  Mutu 3   

a. Organoleptik 
b. Mikrobiologi 
-ALT koloni/gram 
-E. Coli AMP/gram 
-salmonella spp 
c. Kimia 
-air (% bobot/bobot) 
-abu(% 
bobot/bobot) 
-protein 
(%bobot/bobot) 

7 
n 
5 
5 
Negatif 
 
Maks. 12  
 
Maks. 0,2 
 
Min 8 

7 
c 
2 
1 
Negatif 
 
Maks. 12  
 
Maks. 0,2 
 
Min 5 

7 
m 
10

4
 

< 3 
Negatif 
 
Maks. 12 
 
Maks. 0,2 
 
Min 2 

 
   M 

10
4
 

3,6 

Sumber : SNI, 2016 
 
2.4 Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kerupuk 
2.4.1 Pengemasan 

Penggunaan bahan kemasan bermaksud untuk dijadikan 
praktik sanitasi yang baik, selain itu keharusan untuk 
meningkatkan keamanan pangan merupakan rintangan 
tambahan bagi pertumbuhan patogen dan mikroorganisme 
pembusuk (Cooksey, 2005). Kemasan harus dilandasi dengan 
tuntutan komunikasi, hukum, dan komersial. Penggunaan 
kemasan yang tepat perlu di perhatikan karena beberapa bahan 
kemasan mungkin menjadi sumber kontaminasi produk 
makanan (Petersen et al., 1999).  

Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengemas yaitu 
metal, aluminium, plastik, kaca dan kertas (Pika, 2016). Bahan 
yang paling sering digunakan sebagai pengemas produk 
pangan adalah plastik. Pengemas plastik yang sering digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis plastik Polypropylen 
(PP), Polyetilen (PE), dan High Density Polyetilen (HDPE). 
Kemasan dari berbagai jenis plastik ini mempunyai sifat 
permebilitas yang berbeda (Renate, 2009).  

Kerupuk biasanya dijual dalam kemasan yang belum 
digoreng (kerupuk mentah) atau dalam kemasan yang sudah 
digoreng (kerupuk matang) (Amertaningtyas, 2012). Peran 
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kemasan dalam  logistik yaitu melindungi barang selama 
pengiriman dan distribusi. Hal ini juga dipraktikkan untuk 
melindungi pekerja saat menangani barang seperti produk 
kimia, cair atau produk bubuk (Talib and Mohd, 2012). Kemasan 
produk memiliki tingkatan yang berbeda. Kemasan yang kontak 
langsung dengan produk biasanya adalah kemasan sekali 
pakai. Pengemasan pada dasarnya berfungsi untuk 
mempermudah transportasi, penyimpanan dan bongkar muat, 
terkadang perlu kemasan sekunder atau bahkan beberapa 
kemasan lain (Zhanga and Zongjian, 2012). 

 
2.4.2 Kadar air  

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas produk 
pangan ialah kadar air dalam produk. Kadar air merupakan 
salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kualitas produk 
(Herawati, 2008). Kadar air dalam suatu produk berkaitan erat 
dengan daya simpan produk terutama dalam hal aktivitas 
metabolisme yang terjadi (Said, 2011).  

Kandungan air dalam bahan pangan, selain mempengaruhi 
terjadinya perubahan kimia juga ikut menentukan kandungan 
mikroba pada pangan. Aktivitas air berkaitan erat dengan kadar 
air, yang umumnya digambarkan sebagai kurva isotermis, serta 
pertumbuhan bakteri, jamur dan mikroba lainnya (Herawati, 
2008).  Aw merupakan jumlah air bebas yang dapat digunakan 
oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Kandungan air 
dan aktivitas air mempengaruhi perkembangan reaksi 
pembusukan secara kimia dan mikrobiologi dalam makanan. 
Semakin rendah aw maka semakin sedikit aktivitas mikroba 
dalam bahan pangan (Meita, 2010) 

Perbedaan kadar air dipengaruhi oleh kadar protein pada 
kerupuk. Semakin tinggi protein yang terkandung dalam suatu 
bahan maka bahan tersebut akan semakin sulit melepas air 
pada suhu pemanasan yang sama.  Kadar air kerupuk mentah 
sangat mempengaruhi mutu kerupuk saat digoreng, karena 
kadar air yang terikat dalam kerupuk sebelum digoreng 
menentukan volume pengembangan kerupuk matang (Mulyana 
dkk, 2014). Berdasarkan SNI 01-2713-1999 mensyaratkan 
kadar air maksimal pada kerupuk mentah adalah 12%. 
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2.4.3 Volume Pengembangan 

Kerenyahan kerupuk goreng meningkat sejalan dengan 
meningkatnya volume pengembangan kerupuk (Istanti et al., 
2006). Proses pembuatan kerupuk salah satunya adalah proses 
pengeringan. Proses pengeringan merupakan hal yang penting 
untuk diperhatikan karena keberhasilan produk kerupuk dan 
kerenyahannya tergantung dari proses pengeringan yang 
dilakukan. Selain itu, terjadinya pengembangan ini dapat 
disebabkan oleh rongga-rongga udara pada kerupuk yang telah 
digoreng karena pengaruh suhu, menyebabkan air yang terikat 
dalam gel menjadi uap (Lavlinesia, 1995). 

Pengembangan kerupuk merupakan salah satu faktor mutu 
kerupuk yang paling penting karena menentukan penerimaan 
konsumen. Pada dasarnya fenomena pengembangan kerupuk 
disebabkan oleh tekanan uap yang terbentuk dari pemanasan 
kandungan air bahan sehingga mendesak struktur bahan 
membentuk produk yang mengembang (Dwijayanti dkk, 2015). 
Pengembangan kerupuk merupakan proses ekspansi tiba-tiba 
dari uap air dalam struktur adonan sehingga diperoleh produk 
yang volumenya mengembang dan porus. Pada dasarnya 
kerupuk mentah diproduksi dengan gelatinisasi pati adonan 
pada tahap pengukusan, selanjutnya adonan dicetak dan 
dikeringkan. Pada proses penggorengan akan terjadi 
penguapan air yang terikat dalam gel pati akibat peningkatan 
suhu dan dihasilkan tekanan uap yang mendesak gel pati 
sehingga terjadi pengembangan dan sekaligus terbentuk 
rongga-rongga udara pada kerupuk yang telah digoreng 
(Koswara, 2009). 
 
2.5 Bahan yang Digunakan Dalam Pembuatan Kerupuk 

Udang 
Kerupuk udang dan kerupuk ikan adalah jenis kerupuk yang 

paling umum dijumpai di Indonesia. Kerupuk jenis ini memiliki 
harga yang tinggi dibanding jenis kerupuk lainnya. Berikut 
merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk 
udang: 
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a) Udang 
Pada dasarnya baik udang segar maupun udang kering 

dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan 
kerupuk udang. Udang segar yang bisa digunakan untuk 
pembuatan kerupuk harus memiliki ciri-ciri warna transparan, 
tidak berbau, dan tidak berlendir. Penambahan air tidak 
dilakukan pada semua kelas produk. Jika komposisi udang lebih 
banyak maka tidak dilakukan penambahan air karena dalam 
udang sendiri telah mengandung cukup banyak air (Afifah dan 
Gemala, 2008).  
b) Tepung  

Terdapat beberapa jenis tepung yang digunakan dalam 
pembuatan kerupuk udang. Tepung yang biasa digunakan 
dalam pembuatan kerupuk udang yaitu tepung tapioka dan 
tepung terigu. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan hasil olahan dari umbi ketela 
pohon  (Manihot utilisima pohl) setelah melalui cara pengolahan 
yang meliputi pengupasan, pencucian, pemarutan, ekstraksi, 
pengendapan, penjemuran dan pengepakan. Pada umumnya 
masyarakat Indonesia mengenal dua jenis tepung tapioka yaitu 
tapioka kasar dan tapioka halus. Tapioka kasar masih banyak 
mengandung gumpalan dan butiran ubi kayu yang masih kasar, 
sedangkan tapioka halus merupakan hasil pengolahan lebih 
lanjut dantidak mengandung gumpalan lagi (Suprapta, 2006). 

Permintaan tepung tapioka di Indonesia cenderung 
meningkat karena peningkatan jumlah industri makanan yang 
menggunakan bahan baku tapioka (Muhaimin dan Ratna, 2010). 
Indonesia merupakan negara produsen tapioka terbesar kedua 
di dunia sesudah Thailand, tetapi dalam perdagangan regional 
ASEAN, Indonesia menunjukkan kinerja intra industri tepung 
tapioka yang tidak baik. Bahkan Indonesia banyak mengimpor 
pati ubi kayu dari Thailand (Hutabarat dkk, 2007).  

Menurut Departemen Perindustrian RI (1992), kadar air 
maksimum untuk tepung tapioka adalah 17.5%, sedangkan 
kadar abu maksimum untuk tepung tapioka adalah 0.6%. 
Haroen (1993) merinci lengkap persentase dari produk utama 
pengolahan tapioka yang berupa tepung tapioka berkisar 20 -
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24%. Sementara Iimbah yang dihasilkan selama proses 
pengolahan berturut -turut untuk kulit luar, kulit dan onggok 
adalah 2%, 15%, dan 5-15%. Hernaman (2007) menjelaskan 
bahwa teknologi pengeringan yang masih tradisional akan 
berpengaruh pada kualitas atau mutu tepung tapioka. Berikut 
merupakan kandungan tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 
2.3 

Komposisi Kadar % 

Air  
Protein  
Lemak  
Karbohidrat 
Ca 
P 
Fe 
Amilosa  

9,0 
1,1 
0,5 
84,2 
0,082 
0,125 
0,001 
9-11 

 
2. Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah tepung / bubuk halus yang berasal dari 
biji gandum (Tritikum vulgare), dan digunakan sebagai bahan 
dasar pembuat kue, mie, dan roti. Tepung terigu mengandung 
banyak pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam 
air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk 
gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan 
yang terbuat dari bahan terigu. Kadar protein ini menentukan 
elastisitas dan tekstur sehingga penggunaannya disesuaiakan 
dengan jenis dan spesifikasi adonan (Kristinemonia, 2005). 
Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti 
dan mie. Keistimewaan terigu diantara serealia lain adalah 
adanya gluten yang merupakan protein yg menggumpal, elastis 
serta mengembang bila dicampur dengan air. Gluten digunakan 
sebagai bahan tambahan untuk mempertinggi kandungan 
protein dalam roti. Biasanya mutu terigu yang dikehendaki 
adalah terigu yang memiliki kadar air 14%, kadar protein 8-12%, 
kadar abu 0,25–0,60% dan gluten basah 24–36% (Astawan, 
2004). 

Tepung terigu memiliki kelebihan dibanding tepung serealia 
lainnya. Kelebihan tepung terigu dibanding tepung serealia 
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lainnya adalah sifat fisiko kimiawinya, terutama kemampuan 
protein dalam membentuk gluten.Tepung terigu banyak 
mengandung gluten. Sifat ini tidak dimiliki oleh tepung serealia 
lainnya, apalagi komoditas non serealia (Winarno dan 
Pudjaatmaka, 1989).  

Di Negara-negara yang menggunakannya untuk bahan 
makanan pokok, terigu dimakan dengan sejumlah besar lauk-
pauk yang bernilai gizi tinggi, sehingga kekurangan itu dapat 
diimbangi. Dalam bentuk tepung terigu, gandum dapat disimpan 
lama. Setelah menjadi roti bahan ini tidak perlu lagi dimasak 
untuk dimakan, dan berbeda dengan nasi, roti tidak perlu 
langsung dimakan, dapat disimpan karena memiliki daya awet 
(Soedarmo dan Sediaoetama, 1977). Berdasarkan syarat mutu 
dan kandungan terigu dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 
2.5 
 Tabel 2.4 Standarisasi Tepung Terigu dalam Bahan Pangan 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan - - 
Bentuk - - 
Bau - Normal  
Rasa - Normal  
Warna - Putih khas terigu 
Benda asing - Tidak boleh ada 
Serangga - Tidak boleh ada 
Air %, b/b Maksimal 14,5% 
Abu %, b/b Maksimal 0,6% 
Protein %, b/b Minimal 7,0% 
Keasamaan mgKOH/100 gr Maksimal 50/100 gr 
Besi (Fe) mg/kg Minimal 50 
Zeng (Zn) mg/kg Minimal 30 
Vitamin B1 - - 
(Thiamin) mg/kg Minimal 2,5 
Vitamin B2 - - 
(Riboflavin) mg/kg Minimal 4 
Asam Folat mg/kg Min. 2 
Cemaran Logam   
Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,10 
Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 
Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10  

Sumber : SNI 01-2974-199, 2012 
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Tabel 2.5 Kandungan Tepung Terigu 

Komponen Kadar % 

Kadar air 12 
Kadar protein 8 
Kadar abu 1,3 
Kadar pati 60-68 
Kadar serat 2,5 
Kadar lemak 
Kadar Amilosa  

1,5 
25% 

Sumber : Sunarsi dkk, 2011 
c) Garam 

Penggunaan garam secara garis besar terbagi menjadi 3 
(tiga) kelompok yaitu (1) Garam untuk konsumsi manusia, (2) 
Garam untuk pengasinan dan aneka pangan dan (3) Garam 
untuk industri. Di Indonesia, garam banyak diproduksi dengan 
cara menguapkan air laut pada sebidang tanah pantai dengan 
bantuan angin dan sinar matahari sebagai sumber energi 
penguapan. Produksi garam dapat dilaksanakan oleh 
masyarakat pesisir, tanpa diperlukan keahlian khusus. Selain 
garam (NaCl), air laut dapat diolah menjadi gypsum dan garam 
magnesium (Widiarto dkk, 2013). Garam dalam konsentrasi 
tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan 
patogen. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai aktivitas air 
(aw) dan terionisasi, garam menjadi ion Cl- yang bersifat toksik 
(Nur, 2009). 
d) Gula Pasir 

Gula pasir atau sukrosa memiliki fungsi utama sebagai 
pemanis, sedangkan fungsi lainnya yaitu untuk pengawet dan 
penambah cita rasa karena bersifat mengentalkan (Ayudiarti 
dkk, 2007). Gula berperan penting dalam pembuatan kerupuk 
yaitu sebagai penambah cita rasa dan menghambat 
pertumbuhan mikroba. Daya larut yang tinggi dari gula dan daya 
mengikatnya terhadap air merupakan sifat-sifat yang 
menyebabkan gula sering digunakan dalam pengawetan bahan 
pangan. Konsentrasi yang cukup tinggi pada olahan pangan 
dapat mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga dapat berperan 
sebagai pengawet. Di dalam teknologi pangan, sukrosa dapat 
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berperan sebagai pemanis, pengawet, substrat fermentasi serta 
dapat untuk memodifikasi tekstur (Buckle dkk, 2007).  
e) Air 

Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan 
karena dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur serta cita 
rasa makanan. Air dalam industri pangan memegang peranan 
penting karena dapat mempengaruhi mutu makanan yang 
dihasilkan. Jenis air yang digunakan berbeda-beda tergantung 
dari jenis bahan yang diolah, oleh karena itu perlu adanya suatu 
standar untuk masing-masing jenis pengolahan. Air yang 
digunakan pada industri umunya harus mempunyai syarat-
syarat tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai 
rasa, tidak mengandung besi dan mangan, serta dapat diterima 
secara bakteriologis yaitu tidak mengganggu kesehatan dan 
tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan yang diolah 
(Sudarmadji, 2003). Jika jumlah air yang digunakan sedikit atau 
kurang dalam proses pembentukan adonan, maka interaksi 
antar komponen akan terhambat. Namun jika air yang 
digunakan berlebih, dapat menyebabkan rusaknya interaksi 
antar komponen (Shewry dkk., 2001). Penambahan air dalam 
jumlah yang tepat, dapat membentuk adonan dengan sifat 
viskoelastisitas yang optimal (Rauf dan Dwi, 2015). Air dapat 
mempengaruhi laju reaksi melalui penontrolan viskositas fase 
cairan dan melalui pengontrolan viskositas fase cairan dan 
melalui disolusi, pemekatan atau dilusi reaktan (Manab, 2007). 
f)  Baking powder 

Baking powder merupakan bahan pengembang 
(leavening agent), yang terdiri dari campuran sodium 
bikarbonat, sodium alumunium fosfat dan monocalcium fosfat. 
Sifat zat ini jika bertemu dengan zat cair dan terkena panas 
akan membentuk karbondioksida. Karbondioksida inilah yang 
membuat adonan mengembang. Baking powder juga berisi fat 
inert seperti pati. Bahan berisi fat inert ini sengaja dicampur 
untuk menjaga komponen bahan baking powder tetap dalam 
keadaan baik (Budi, 2012). Penambahan bahan pengembang 
atau baking powder pada pembuatan kerupuk mampu 
menghasilkan CO2 yang dapat menyebabkan terbentuknya 
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rongga pada produk sehingga produk mudah patah dan renyah 
(Dwiyanti dkk, 2015). 

 
2.6 Proses pembuatan kerupuk udang 

Pada pembuatan adonan kerupuk udang tidaklah terlalu 
sulit dan alat-alat yang dibutuhkan juga tidak terlalu rumit 
(Ardinelvi, 2006). Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah udang 
sebagai bahan utama dan bahan-bahan tambahannya seperti 
tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih garam dan juga 
bleng (sejenis garam yang berfungsi sebagai media pengawet 
tetapi lebih aman dibandingkan dengan boraks). Alat-alat yang 
dibutuhkan untuk pembuatan dalam jumlah kecil tidak terlalu 
banyak dan dapat menggunakan alat dapur sederhana seperti 
baskom, tampah, cobek dan juga loyang. Semua alat tersebut 
dapat kita beli di pasar atau toko terdekat. Sedangkan untuk 
produksi dalam skala besar biasa menggunakan alat 
penghancur udang, alat pelembut bahan-bahan, pencetak, alat 
pengukus ukuran besar, mesin pemotong dan juga oven 
(Koswara, 2009). 

Bahan baku yang digunakan adalah semua jenis udang. 
Pembuatan kerupuk udang akan mendapatkan hasil yang baik 
apabila bahan baku daging udang yang masih segar. Bila bahan 
baku yang digunakan kurang baik kesegarannya akan 
mempengaruhi rasa, rupa, dan bau yang dihasilkan (Manab, 
2007). Pembuatan kerupuk udang sangat dipengaruhi oleh 
faktor cuaca, karena dalam proses penjemuran kerupuk 
membutuhkan panas matahari yang cukup dan teratur. Jika 
dalam proses penjemuran (pengeringan) kerupuk tidak kering 
atau masih basah maka hal tersebut akan menghambat 
kegiatan produksi, karena kita tidak bisa berproduksi yang 
akhirnya akan membuat kita kehilangan keuntungan dan 
mengecewakan pelanggan (Saputra dkk, 2015) 

Proses pembuatan kerupuk udang sebenarnya sederhana 
tapi memerlukan tahapan yang panjang (Koswara, 2009). 
Adapun proses pembuatan yang digunakan dalam pembuatan 
kerupuk udang pada umumnya yaitu sebagai berikut: Pertama, 
bawang putih ditumis hingga matang. Kedua, udang yang sudah 
dihaluskan diuleni dengan bawang tumis, bawang dan kuning 
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telur. Ketiga tepung tapioka dicampur dengan tepung terigu, 
kemudian setengahnya diambil untuk diuleni dengan udang 
halus yang sudah dicampur dengan bumbu. Kemudian 
ditambahkan ¼ liter air dan selanjutnya dipanaskan sambil 
diaduk sampai menjadi bubur yang kental. Keempat, masukkan 
setengah campuran tepung kedalam adonan sambil terus 
diaduk dan tidak lengket. Kelima, selanjutnya dicetak dengan 
bentuk silinder dengan panjang 20 cm dan diameter 5-7 cm. 
Ketujuh, dodolan dikukus sampai benar-benar matang dan 
berwarna bening, lama pengukusan tergantung ukuran cetakan 
adonan. Kedelapan, setelah adonan matang kemudian 
didiamkan selama 12 jam hingga adonan cukup mengeras. 
Kesembilan, adonan diiris tipis dengan ketebalan 2 mm dengan 
menggunakan pisau atau mesin. Kesepuluh, dilakukan 
pengeringan tahap 1 dengan cara diangin-anginkan selama 24 
jam kemudian dipanaskan dibawah sinar matahari sampai 
kerupuk mentah mudah patah. Hal ini menandakan bahwa 
kerupuk sudah siap untuk digoreng (Wahyono dan Marzuki, 
2003) 
 
2.7 Hipotesis 

Diduga perlakuan penambahan konsentrasi lesitin kedelai 
dan baking powder berbeda nyata terhadap kualitas kerupuk 
udang yang meliputi kadar air kerupuk udang mentah, kadar air 
kerupuk udang matang, daya patah kerupuk udang mentah, 
daya patah kerupuk udang matang, daya kembang, kadar 
protein rendemen rasa, warna, aroma dan tekstur. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di PT XYZ Sidoarjo, Laboratorium 
Teknologi dan Agrokimia Fakultas Teknologi Pertanian dan 
Laboratorium  Pengujian  Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 
Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Maret 2018 sampai  selesai. 
 
3.2 Bahan dan Alat 
3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk 
antara lain udang, tepung tapioka, tepung terigu, garam, gula, 
baking powder yang diperoleh dari PT XYZ Sidoarjo dan lesitin 
kedelai dari Delta Laboratorium, Kota Malang. Sementara itu, 
bahan yang digunakan dalam analisis respon yang diteliti yaitu 
sampel,  NaOH, HCl, akuades, indikator PP. 

 
3.2.2 Alat 
 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
baskom, ayakan tepung 100 mesh, mesin molen, steam 
machine, mesin pengering, mesin pendingin, cetakan, oven, 
desikator, mesin jetcool, timbangan analitik, kompor gas, alat 
penggorengan (wajan), loyang, penggaris, blender, cawan petri, 
sendok, gelas beaker, hardness tester, spatula, mortar dan alu, 
labu kjeldahl, kaca arloji, kompor listrik, rangkaian alat destilasi 
(heating mantle, kondensor, pompa, selang, ember), neraca 
analitik, gelas beaker, gelas ukur, pipet tetes, lemari asam, 
erlenmeyer, corong, buret 
 
3.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini memeiliki beberapa batasan masalah diantaranya: 
1. Bahan baku seperti udang, tepung terigu, tepung tapioka, 

udang, garam, gula, dan baking powder pada pembuatan 
udang berasal dari PT XYZ, Sidoarjo. 
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2. Penelitian ini dilakukan pada skala industri karena kerupuk 
udang yang diproduksi berukuran besar 19 cm x 5 cm x 0,2 
cm. 
 

3.4 Prosedur Penelitian 
Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah yang 

dihadapi oleh PT XYZ, Sidoarjo dengan diikuti studi literatur. 
Selanjutnya dilakukan penentuan hipotesis dengan metode 
rancangan percobaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
bahwa metode yang digunakan sesuai dengan penelitian, 
kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian. Setelah 
dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai, dilakukan berbagai 
pengujian kualitas kerupuk. Selanjutnya hasil uji dianalisis 
dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok. Dari 
hasil analisis kemudian ditentukan pemilihan perlakuan terbaik. 
Lalu tahap terakhir ditarik kesimpulan beserta saran yang tepat 
untuk PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur. Alur pelaksanaan 
penelitian dilakukan seperti pada Gambar 3.1 berikut ini:  
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3.5 Penentuan Rancangan Percobaan 
Pada penelitian ini terdapat 1 faktor yaitu kombinasi penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

dan baking powder. Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan analisis Rancangan Acak 
Kelompok. Konsentrasi bahan utama dan variabel konsentrasi bahan tambahan lesitin kedelai dan 
baking powder dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 
Tabel 3.1 Kombinasi Formulasi Perlakuan Percobaan dalam Gram (g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 50 2 650 2100 400 60 140 10 750 4162

S2 46 6 650 2100 400 60 140 10 750 4162

S3 42 10 650 2100 400 60 140 10 750 4162

S3 38 14 650 2100 400 60 140 10 750 4162

S5 34 18 650 2100 400 60 140 10 750 4162

S6 30 22 650 2100 400 60 140 10 750 4162

Tepung 

Tapioka  (g)

Tepung 

terigu (g)
Garam (g) Gula (g) Air Total 

Pemutih 

(g)
Kode

Lesitin 

Kedelai (g)

Baking 

Powder 

(g)

Udang 

halus (g)
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Tabel 3.2 Kombinasi Formulasi Perlakuan Percobaan dalam Persen (%) 

Kode 
Lesitin 
Kedelai 

(%) 

Baking 
Powder 

(%) 

Udang 
halus 
(%) 

Tepung 
Tapioka  

(%) 

Tepung 
terigu 
(%) 

Garam 
(%) 

Gula 
(%) 

Pemutih 
(%) 

Air (g) Total  

S1 1,2 0,04 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 

S2 1,1 0,14 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 

S3 1,0 0,24 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 

S3 0,9 0,34 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 

S5 0,8 0,44 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 

S6 0,7 0,54 15,6 48,2 9,6 1,4 3,4 0,05 20,51 99,99~100 
 

         99,99~100 

 
Keterangan : 
Konsentrasi lesitin kedelai dan baking powder tersebut didapat dari penelitian pendahuluan. Pada 
penelitian pndahuluan digunakan 0,5%, 1,5% dan 2,5% dan 3%. Hasil organoleptik terbaik 
berdasarkan warna dan tingkat kerusakan paling sedikit yaitu berada pada konsentrasi 2,5% 
penambahan lesitin kedelai.   
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3.6 Pelaksanaan Penelitian 
a) Pelaksanaan penelitian  
Dilakukan dengan satu tahap yaitu pembuatan kerupuk udang. 
Berikut merupakan proses pembuatan kerupuk udang (PT XYZ 
Sidoarjo Jawa Timur, 2018): 
1. Penimbangan seluruh bahan baku yang meliputi: lesitin 

kedelai (sesuai perlakuan), baking powder (sesuai 
perlakuan), udang sebanyak 650 gram, tepung tapioka 
sebanyak 2100 gram, tepung terigu sebanyak 400 gram, 
garam sebanyak 60 gram, gula sebanyak 140 gram, pemutih 
sebanyak 2 gram, air sebanyak 750 ml 

2. Pencampuran tahap 1 yang meliputi garam, gula, lesitin 
kedelai, dan baking powder kedalam mesin molen.  

3. Pencampuran tahap 2 yang meliputi udang halus kedalam 
adonan bumbu yang telah dicampur 

4. Pencampuran tahap ketiga yang meliputi tepung tapioka, 
tepung terigu, dan air kedalam campuran 2 lalu 
dihomogenkan kembali. Setelah itu, diangkat kemudian 
kembali diuleni dengan tangan untuk memastikan bahwa 
adonan telah tercampur rata dan kalis. Adonan yang sudah 
kalis dimasukkan kedalam cetakan besi berbentuk persegi 
panjang.   

5. Pengukusan adonan dengan steamer dengan suhu ±102ºC 
selama ± 2 jam lebih 40 menit. 

6. Pendinginan dilakukan selama ±16 jam dengan suhu jetcool 
±-3ºC  

7. Pengirisan adonan dengan mesin pengiris dengan  
ketebalan 2 mm. 

8. Pengeringan dilakukan dengan suhu ±80ºC selama ±5 jam 
menggunakan mesin pengering. 

9. Dihasilkan kerupuk udang mentah 
10. Pengujian kualitas yang meliputi total rendemen, kadar air, 

daya patah mentah dan kadar protein.  
11. Penggorengan menggunakan minyak goreng dengan suhu 

±198ºC selama ±10 detik. 
12. Dihasilkan kerupuk udang matang kemudian dilakukan 

analisa daya kembang, kadar air, daya patah dan 
organoleptik. 



25 
 

 
b) Diagram alir pembuatan kerupuk udang 
 Berikut merupakan diagram alir proses pembuatan kerupuk 

udang dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan kerupuk udang 

Sumber: PT XYZ Sidoarjo, 2018. 
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3.7 Pengamatan dan Analisa Data 
3.7.1 Rendemen  

Nilai rendemen kerupuk dianalisis untuk mengetahui 
efisiensi proses pembuatan kerupuk. Rendemen merupakan 
persentase perbandingan bobot antara produk akhir dengan 
produk sebelumnya. Pengukuran rendemen yang dilakukan 
terdiri atas tiga jenis yaitu rendemen kerupuk mentah dari 
adonan, rendemen kerupuk goreng dari adonan, dan rendemen 
kerupuk goreng dari kerupuk mentah. Pengukuran rendemen 
produk kerupuk dilakukan dengan menimbang bobot kerupuk 
yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan bobot produk 
sebelumnya (Tofan, 2008). Pengukuran rendemen dapat 
dilakukan dengan menggunakan persaman sebagai berikut 
(AOAC, 1995):  

Rendemen = 
                  

                           
         

 
3.7.2 Daya kembang 

Analisa daya kembang dilakukan pada saat kerupuk udang 
sudah di goreng (matang). Analisa dilakukan dengan cara 
sebagai berikut (PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur):  
1. Ukur bahan mentah yang akan digoreng panjang dan 

lebar menggunakan penggaris sedangkan ketebalan 
dengan jangka sorong. 

2. Goreng kerupuk mentah dengan suhu 198-200ºC selama 
10 detik. 

3. Ulangi menghiting panjang lebar dan ketebalan kerupuk 
matang  menggunakan penggaris dan jangka sorong 

4. Perhitungan daya kembang maksimal (panjang)= > 2p cm 
Perhitungan daya kembang minimal (panjang)= 2p - 2 cm 
Perhitungan daya kembang maksimal (lebar)= > 2l cm 
Perhitungan daya kembang minimal (lebar)= 2l - 2 cm 
Perhitungan daya kembang maksimal (tebal)= > 2t 
Perhitungan daya kembang maksimal (tebal)= 2t - 0,2 cm 
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3.7.3 Daya patah 
Penentuan daya patah dilakukan pada kerupuk mentah 

dan matang. Analisa dilakukan dengan cara sebagai berikut 
(Cuq et al., 1998): 
1. Bahan yang akan diuji di potong sesuai dengan spesifikasi 

alat dan ukuran tertentu, kemudian di pasang pada alat 
2. Tekan tombol start 2 kali 
3. Pada alat akan terbaca gaya yang diberikan sampai bahan 

patah serta penambahan panjang. 
4. Daya patah dihitung dengan membagi gaya maksimal yang 

diberikan pada bahan sampai patah (Newton) dibagi dengan 
luas penampang bahan (cm2) 

5. Perhitungan daya patah dilakukan sebagai berikut: 

                 
                   

                           
 

 
3.7.4 Kadar Air  

Pengujian kadar air menggunakan metode oven (SNI 01-
2891-1992). Cawan kosong dimasukkan oven pada suhu 105°C 
selama 1 jam kemudian dinginkan dalam desikator dan 
ditimbang (B). Sampel kerupuk udang  yang sudah digiling 
dengan berat 2 gram (C) dimasukkan dalam cawan petri, dan 
dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 2 jam. 
Sampel dalam cawan petri didinginkan dalam desikator 
kemudian ditimbang sampai berat tetap (D).  
Kadar air ditentukan dengan rumus (SNI, 1992): 

 % Kadar air = 
   

   
        

 
Keterangan : 
B = Berat cawan kering 
C = berat cawan kering + bahan 
D = Berat kering 
 
3.7.5 Kadar Protein 

Timbang 2 gram bahan yang telah diringankan. 
Kemudian ditambahkan setengah Tablet Kjedahl untuk analisis 
katalisator dan ditambahkan 15 ml H2SO4. Setelah itu 
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didestruksi selama 1 jam sampai terbentuk cairan yang 
berwarna jernih, kemudian didinginkan. Ditambahkan 25 mL 
aquades dingin dan 100 ml larutan NaOH (40 %) hingga sampel 
berwarna coklat. Dilakukan destilasi dan destilat ditampung di 
dalam erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 3 
% dan 4 tetes indikator PP. Destilat kemudian dititrasi dengan 
HCl 0.1 N yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan 
warna dari kuning menjadi merah jambu. Berikut merupakan 
rumus perhitungan presentase kadar protein: 

% protein 
              

                   
                        

 
3.7.6 Organoleptik  

Pengujian sifat organoleptik menggunakan uji mutu 
hedonik yaitu uji hedonik yang lebih spesifik yang biasanya 
bertujuan untuk mengetahui respon panelis terhadap sifat mutu 
organoleptik yang umum, misalnya tekstur, bau/rasa dan warna 
(laksmi dkk, 2012). Uji organoleptik dilakukan terhadap warna, 
aroma, rasa, kerenyahan kenampakan secara panel test 
menggunakan uji sensori kesukaan (hedonic test). Daftar 
pertanyaan Hedonic Scale Scoring dan hasilnya dinyatakan 
dalam angka yaitu : 1 = sangat tidak suka ; 2 = tidak suka ; 3 = 
netral ; 4 = agak suka ; 5 = suka ; 6 = sangat suka. Pengujian 
dilakukan dengan menyodorkan secara acak 6 sampel yang 
masing-masing telah diberi kode yang berbeda-beda kepada 10 
panelis terlatih dari PT XYZ Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya 
panelis diminta memberikan penilaian terhadap sampel sesuai 
dengan skala hedonik yang ada. Lembar penilaian hedonic test 
dilampirkan pada Lampiran 1. 
 
3.8 Pengolahan Data 

Pengolahan data untuk analisa fisik dan kimia dilakukan 
dengan menggunakan analisis ragam atau ANOVA (Analysis of 
Variant). Apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua 
perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range 
Test) dan bila tidak terdapat interaksi namun faktor disalah satu 
faktor atau keduanya terdapat beda nyata, maka dilakukan uji 
BNT dengan taraf nyata 5%. 
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3.9 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode indeks 
efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 
1. Pengelompokan parameter, parameter fisik dan kimia 

dikelompokkan secara terpisah dengan parameter 
organoleptik. 

2. Setiap parameter diberi bobot 0-1 pada masing-masang 
kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat 
kepentingan setiap parameter dalam mempengaruhi 
konsumen yang mewakili panelis 

3. Bobot  = 
                            

                           
 

4. Nilai Efektifitas (NE) dihitung dengan rumus: 

NE  = 
      

      
 

Dimana : 
NE : Nilai Efektifitas 
Np : Nilai Perlakuan 
Ntj : Nilai Perlakuan Terjelek 
Ntb : Nilai Perlakuan Terbaik 

Parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, 
maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 
sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai 
semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai 
terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 
5. Perhitungan Bobot  Produk ( Nilai Produk) 

Nilai produk diperoleh dengan perkalian nilai efektifitas 
dengan nilai bobot 
Np = NE x Bobot 

6. Nilai produk dari semua parameter pada masing-masing 
kelompok perlakuan dijumlah. Perlakuan yang memiliki nilai 
produk tertinggi adalah perlakuan terbaik pada kelompok 
parameter 

7. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan perlakuan yang 
memiliki nilai produk tertinggi untuk parameter organoleptik.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
PT XYZ Sidoarjo berdiri pada tahun 1979. Perusahaan 

tersebut mendapatkan surat izin usaha dari kepala daerah 
sidoarjo tingkat II No: 503/01 tahun 1983 dan izin bangunan No: 
162 tahun 1981. PT XYZ memproduksi berbagai jenis kerupuk 
dengan berbagai macam ukuran. Salah satu produk unggulan 
PT XYZ yaitu kerupuk udang. 

 Pada awalnya, perusahaan tersebut melakukan 
pekerjaan secara tradisional (home industry) dan berorientasi 
pada pasar lokal saja. Pada tahun 1984, PT Candi Jaya Amerta 
mencoba untuk meningkatkan produksi ke pasar internasional, 
kemudian mengembangkan produk dan juga proses produksi. 
Target pertama untuk ekspor adalah Arab Saudi pada tahun 
1985.  

Perusahaan berhasil menembus pasar Eropa karena 
kelangsungan pesanan mereka pada tahun 1986. PT XYZ mulai 
menyebarkan distribusi ke negara-negara lain seperti Belanda, 
Belgia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Uni 
Emirat Arab, Mesir, dan Malaysia. 

 
4.2 Analisa Kualitas Kerupuk Udang  
4.2.1 Kadar Air Kerupuk Udang Mentah 

Kadar air merupakan salah satu parameter penting yang 
perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan kerupuk. Kadar 
air kerupuk mentah sangat mempengaruhi mutu kerupuk saat 
digoreng, karena kadar air yang terikat dalam kerupuk sebelum 
digoreng menentukan volume pengembangan kerupuk matang. 
Rerata kadar air kerupuk udang mentah masih memenuhi 
persyaratan. Dalam SNI 01-2713-1999 mensyaratkan kadar air 
maksimal pada kerupuk mentah adalah 12% (Mulyana dkk, 
2014), sedangkan standar pata PT XYZ menerapkan bahwa 
kadar air kerupuk udang mentah yaitu bekisar antara 8-12%. 
Berdasarkan hasil data yang diperoleh kadar air kerupuk udang 
mentah yang diperoleh bekisar antara 8,18% hingga 15,92% 
(Lampiran 3.a). 
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Berdasarkan pengujian statistik, hasil analisis ragam 
(Lampiran 5.a) pada kadar air kerupuk udang mentah 
menunjukkan terdapat adanya beda nyata perlakuan 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap kadar 
air kerupuk udang mentah.  Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. < 
0,05. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antar taraf 
konsentrasi dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Rank Test 5%. 
Hasil uji lanjut DMRT kadar air kerupuk udang mentah dengan 
berbagai perlakuan penambahan lesitin kedelai dan baking 
powder dapat dilihat pada Tabel 4.1  
Tabel 4.1 Hasil Uji Lanjut DMRT Kadar Air Kerupuk Udang 

Mentah 

Perlakuan 

Rerata Notasi Kode lesitin kedelai (%) 
Baking 

Powder (%) 

S1 1,2 0,04 9,24 d 

S2 1,1 0,14 9,87 cd 

S3 1 0,24 11,16 bc 

S4 0,9 0,34 11,40 abc 

S5 0,8 0,44 12,05 ab 

S6 0,7 0,54 12,92 a 

Pada Tabel 4.1 berdasarkan uji lanjut Duncan Multiple 
Range Test 5% dapat dilihat bahwa perlakuan dengan berbagai 
konsentrasi penambahan lesitin kedelai dan baking powder 
memberikan hasil yang berbeda pada setiap perlakuan. 
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui terjadi peningkatan nilai kadar 
air kerupuk udang mentah dari perlakuan S1 menuju S6 ketika 
semakin sedikit konsentrasi lesitin kedelai dan semakin banyak 
baking powder yang di tambahkan. Setiap pengurangan lesitin 
kedelai 0,1% tidak terjadi perbedaan, akan tetapi ketika lesitin 
kedelai diturunkan sebesar 0,2% terjadi perbedaan pada 
perlakuan S1 sampai dengan S3. Kemudian, setiap peningkatan 
baking powder sebesar 0,1% tidak terjadi perbedaan, akan 
tetapi ketika konsentrasi baking powder ditingkatkan sebesar 
0,2% terdapat perbedaan pada perlakuan S1 menuju S3, 
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sedangkan pada perlakuan S4 sampai dengan S6 tidak terdapat 
perbedaan ketika konsentrasi lesitin diturunkan dan baking 
powder dinaikkan. Berikut histogram hubungan penambahan 
lesitin kedelai dan baking powder terhadap kadar air kerupuk 
udang mentah pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1  Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai dan 

Baking Powder Terhadap Kadar Air Kerupuk Udang Mentah 
Berdasarkan Gambar 4.1 rerata kadar air kerupuk udang 

mentah terendah dihasilkan pada perlakuan S1 dengan 
penambahan lesitin kedelai sebanyak 1,2% dan baking powder 
sebanyak 0,04%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan S6 dengan penambahan lesitin kedelai 0,7% dan 
baking powder sebanyak 0,54%. Standar kadar air kerupuk 
udang mentah yang ditetapkan perusahaan yaitu 9% sampai 
dengan 10,50%. Pada Gambar 4.1 hasil optimal ditunjukkan 
pada perlakuan S1 yaitu dengan nilai 9,24%. Gambar 4.1 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar air pada 
penambahan konsentrasi baking powder yang semakin tinggi 
dan lesitin kedelai yang semakin mengecil konsentrasinya. Hal 
ini sesuai dengan Fitrianingtyas dan Tri (2015) menyatakan 
bahwa penambahan jenis emulsifier lesitin menyebabkan kadar 
air mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena lesitin 
memiliki gugus hidrofilik yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
gugus hidrofobik. Semakin tinggi konsentrasi emulsifier lesitin 
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yang ditambahkan maka gugus hidrofilik juga akan semakin 
tinggi. Kemampuan emulsifier menurunkan tegangan antarmuka 
dan tegangan permukaan disebabkan emulsifier mempunyai 
sifat amfipatik yang terdiri dari gugus hidrofilik (polar) dan 
hidrofobik (non polar) (Petrowski, 1976). Air dan minyak 
merupakan zat yang berbeda polaritasnya. Air bersifat polar, 
sedangkan minyak bersifat non polar. Hal ini menyebabkan 
gugus hidrofilik dapat menarik air dari bahan yang telah 
tercampur dengan emulsifier, sehingga bagian polar akan 
mengelilingi air dan molekul air yang terikat akan lebih mudah 
menguap karena memiliki titik didih yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan minyak. Selain itu peningkatan 
konsentrasi baking powder yang semakin tinggi mengakibatkan 
meningkatnya nilai kadar air. Hal ini diduga karena terdapat 
interaksi antara baking powder dan pati pada proses pembuatan 
kerupuk udang. Hal ini sesuai dengan Ramadhani dan Sofi  
(2017), adanya interaksi antara kedua faktor karena pati 
memiliki kemampuan menyerap air dan penambahan perenyah 
seperti baking powder atau baking soda dapat membentuk gas 
CO2 didalam adonan yang ditambahkan air. Gelatinisasi pati 
terjadi karena adanya air sehingga terjadi proses pemutusan 
ikatan intermolekuler antara molekul amilosa dan amilopektin 
pada granula dengan adanya pemanasan. Setelah pemutusan 
ikatan maka molekul pati akan menunjukkan larutan dengan 
peningkatan viskositas (mengembang) dan berubah menjadi gel 
yang kuat (retrogradasi) (United States Department of 
Agriculture, 2016). Pemanasan mampu menyebabkan 
gelatinisasi pati dimana granula pati akan membengkak akibat 
adanya penyerapan air. Pembengkakan pati terbatas hingga 
30% dari berat tepung, apabila pembengkakan granula pati 
sudah mencapai batasnya, maka granula pati akan pecah dan 
terjadilah penguapan air (Fatkurahman dkk, 2012). 
Penambahan perenyah juga dapat meningkatkan absorbsi air, 
karena memiliki gugus polar yang dapat mengikat air. (Suarni 
dkk, 2013). 
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4.2.2  Kadar Air Kerupuk Udang Matang 
Kadar air kerupuk udang matang berpengaruh terhadap 

daya patah kerupuk udang saat dimakan. Semakin sedikit kadar 
air pada produk maka tekstur pada akan semakin renyah. Kadar 
air kerupuk udang matang yang diperoleh bekisar antara 
4,039% hingga 15,564% (Lampiran 3.b). 

 Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) nilai sig. perlakuan > 
0,05 (Lampiran 5.b). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap kadar 
air kerupuk udang matang tidak berbeda nyata. Berikut 
merupakan histogram pengaruh penambahan lesitin kedelai dan 
baking powder terhadap kadar air kerupuk udang matang dapat 
dilihat pada tabel 4.2  

 
Gambar 4.2 Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai Dan 

Baking Powder Terhadap Kadar Air Kerupuk Udang Matang 
Pada Gambar 4.2 rerata kadar air kerupuk udang 

matang  terendah dihasilkan pada perlakuan S3 dengan 
penambahan lesitin kedelai sebanyak 1,% dan baking powder 
sebanyak 0,24%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan S1 dengan penambahan lesitin kedelai 1,2% dan 
baking powder sebanyak 0,04%. PT XYZ menerapakan stantar 
kadar air kerupuk matang yaitu bekisar antara 5% sampai 
dengan 10%. Pada Gambar 4.2  dapat dilihat bahwa perlakuan 
yang menghasilkan hasil paling optimal yaitu pada perlakuan 
S3. Berdasarkan Gambar 4.2 pengaruh penambahan lesitin 
kedelai dan baking powder terhadap rerata kadar air kerupuk 
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udang matang  berfluktuasi. Hal ini diduga proses pemanasan 
pada penggorengan produk mengakibatkan air dalam produk 
menguap. Linardi dkk, (2013) mengemukakan bahwa 
penggorengan menyebabkan denaturasi protein pada adonan. 
Ikatan hidrogen pada matriks pati-protein akan rusak sehingga 
air yang sebelumnya tertahan dalam kerupuk mentah dapat 
terbebas. Hal ini juga di dukung oleh Sundari dkk (2016) yang 
menyatakan bahwa kadar air dalam bahan pangan akibat 
pemanasan. Semakin besar panas yang diberikan dan semakin 
lama pemanasan akan mengakibatkan berkurangnya kadar air 
pada bahan pangan dalam  jumlah banyak.  

 
4.2.3 Daya Patah Kerupuk Udang Mentah 

Daya patah merupakan besarnya usaha yang dilakukan 
untuk mematahkan produk. Semakin rendah nilai daya patah 
maka akan semakin meningkatkan nilai kerenyahannya 
(Hapsari dkk, 2011). Daya patah kerupuk udang mentah yang 
diperoleh bekisar antara 0,0111 hingga 0,0666 N/Cm2 
(Lampiran 3.c).  

Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) nilai sig. 
perlakuan > 0,05 (Lampiran 5.c) hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder  tidak berbeda 
nyata  terhadap daya patah kerupuk udang mentah. Histogram 
pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking powder 
terhadap daya patah kerupuk udang mentah dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai dan 
Baking Powder Terhadap Daya Patah Kerupuk Udang 

Mentah 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 rerata daya patah kerupuk udang 
mentah  terendah dihasilkan pada perlakuan S6 dengan 
penambahan lesitin kedelai sebanyak 0,7% dan baking powder 
sebanyak 0,54%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan S1 dengan penambahan lesitin kedelai 1,2% dan 
baking powder sebanyak 0,04%. Pada PT XYZ daya patah pada 
kerupuk udang mentah belum memiliki standar yang pasti untuk 
digunakan, akan tetapi perlakuan kontrol memiliki nilai sebesar 
0,0776 N/Cm2. Pada gambar Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa 
pada masing-masing perlakuan memiliki nilai lebih kecil 
dibanding perlakuan kontrol, akan tetapi jika dilihat dari 
perbandingan paling sedikit makan perlakuan S1 merupakan 
perlakuan yang paling mendekati nilai kontrol. Berdasarkan 
Gambar 4.4 rerata daya patah kerupuk udang mentah 
mengalami fluktuasi pada masing-masing perlakuan. Daya 
patah kerupuk dipengaruhi oleh kandungan kadar air yang 
terdapat pada kerupuk. Menurut Anonim (2008) dalam 
penelitian tentang pengaruh ekstruksi terhadap kekerasan 
produk, daya patah produk berhubungan dengan kadar airnya. 
Jika kadar air suatu produk meningkat, maka kekerasan produk 
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tersebut juga akan meningkat, sehingga mengakibatkan daya 
patah yang dimiliki semakin rendah. Penurunan daya patah juga 
terjadi akibat penambahan baking powder dan pati yang 
ditambahkan karena interaksi keduanya dapat berfungsi 
sebagai penabsorbsi air sehingga kadar air pada produk dapat 
meningkat. Hal ini sesuai berdasarkan United States 
Department of Agriculture (2016) bahwa gelatinisasi pati terjadi 
karena adanya air sehingga terjadi proses pemutusan ikatan 
intermolekuler antara molekul amilosa dan amilopektin pada 
granula dengan adanya pemanasan. Setelah pemutusan ikatan 
maka molekul pati akan menunjukkan larutan dengan 
peningkatan viskositas (mengembang) dan berubah menjadi gel 
yang kuat (retrogradasi). 
 
4.2.4 Daya Patah Kerupuk Udang Matang 

Daya patah kerupuk udang matang merupakan salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan 
kemudahan konsumen dalam mengkosumsi suatu produk. 
Menurut Ahyari (2010) semakin tinggi daya patah kerupuk 
udang maka tekstur produk pangan akan semakin keras dan 
sebaliknya. Berdasarkan data analisis penelitian yang telah 
dilakuakan daya patah kerupuk udang bekisar antara 0,0041 
sampai dengan 0,0092 N/Cm2.  

Berdasarkan hasil uji statistik, hasil analisis ragam 
(Lampiran 4.d) pada daya patah kerupuk udang matang 
menunjukkan terdapat adanya beda nyata perlakuan 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap daya 
patah kerupuk udang matang. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. 
< 0,05. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antar taraf 
konsentrasi dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Rank Test 5%. 
Hasil uji lanjut DMRT daya patah kerupuk udang matang 
dengan berbagai perlakuan penambahan lesitin kedelai dan 
baking powder dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Lanjutan (DMRT) Daya Patah Kerupuk 
Udang Matang  

Perlakuan 

Rerata Notasi Kode lesitin kedelai (%) Baking Powder (%) 

S6 0,7 0,54 0,004600 d 

S5 0,81 0,44 0,004967 cd 

S4 0,9 0,34 0,005400 bcd 

S3 1 0,24 0,006500 abc 

S2 1,1 0,14 0,007000 ab 

S1 1,2 0,04 0,008133 a 

Pada Tabel 4.1 berdasarkan uji lanjut Duncan Multiple 
Range Test 5% dapat dilihat bahwa perlakuan dengan berbagai 
konsentrasi penambahan lesitin kedelai dan baking powder 
memberikan hasil yang berbeda pada setiap perlakuan. 
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui terjadi penurunan rerata daya 
patah kerupuk udang matang dari perlakuan S1 menuju S6 
ketika semakin sedikit konsentrasi lesitin kedelai dan semakin 
banyak baking powder yang di tambahkan. Setiap pengurangan 
lesitin kedelai 0,1% tidak terjadi perbedaan, akan tetapi ketika 
lesitin kedelai tingkatkan sebesar 0,3% terjadi perbedaan pada 
perlakuan S1 dengan S4. Selain itu, setiap peningkatan baking 
powder sebesar 0,1% tidak terjadi perbedaan, akan tetapi ketika 
konsentrasi baking powder ditingkatkan sebesar 0,3% terdapat 
perbedaan pada perlakuan S1 dengan S4. Berikut merupakan 
histogram penurunan rerata daya patah kerupuk udang dapat 
dilihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai Dan 

Baking Powder Terhadap Daya Patah Kerupuk Udang 
Matang 

Berdasarkan Gambar 4.4 rerata daya patah kerupuk udang 
matang terendah dihasilkan pada perlakuan S6 dengan 
penambahan lesitin kedelai sebanyak 0,7% dan baking powder 
sebanyak 0,54%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan S1 dengan penambahan lesitin kedelai 1,2% dan 
baking powder sebanyak 0,04%. Pada PT XYZ daya patah pada 
kerupuk udang matang  belum memiliki standar yang pasti untuk 
digunakan, akan tetapi perlakuan kontrol memiliki nilai sebesar 
0,0709 N/Cm2. Pada gambar Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa 
pada masing-masing perlakuan memiliki nilai lebih kecil 
dibanding perlakuan kontrol, akan tetapi jika dilihat dari 
perbandingan paling sedikit maka perlakuan S1 merupakan 
perlakuan yang paling optimal. Berdasarkan Gambar 4.4 rerata 
daya patah kerupuk udang matang  mengalami penurunan dari 
perlakuan S1 ke S6 ketika terjadi penurunan konsentrasi lesitin 
kedelai dan penambahan baking powder. Penambahan lesitin 
yang semakin berkurang berbanding lurus dengan daya patah 
yang semakin menurun. Hal ini diduga akibat kandungan lemak 
yang terdapat pada lesitin kedelai yang tinggi sehingga semakin 
tinggi tingkat penambahan lesitin kedelai maka daya patah akan 
semakin rendah. Hal ini sesuai dengan Juwita dan Joni (2015) 
yang menyatakan bahwa daya patah juga dipengaruhi oleh 
kandungan lemak pada bahan. Produk  yang mengandung 
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lemak yang tinggi akan mudah dipatahkan jika dibandingkan 
dengan produk rendah lemak. Lesitin kedelai merupakan salah 
satu senyawa fosfatida dengan senyawa lemak (Warisno dan 
Kres, 2010). Penurunan daya patah juga terjadi akibat 
penambahan baking powder yang semakin meningkat. Karena 
interaksi antara pati dapat meningkatkan kadar air pada produk, 
sehingga meningkatkan nilai kadar air. Nilai daya pata tertinggi 
berada pada S1 hal ini berbanding lurus dengan nilai kadar air 
kerupuk dalam keadaan matangnya. Nilai kadar air kerupuk 
matang tertinggi (halaman 33) terdapat pada perlakuan S1. Hal 
ini sesuai dengan Anonim (2008) dalam penelitian tentang 
pengaruh ekstruksi terhadap kekerasan produk, daya patah 
produk berhubungan dengan kadar airnya. Jika kadar air suatu 
produk meningkat, maka kekerasan produk tersebut juga akan 
meningkat, sehingga mengakibatkan daya patah yang dimiliki 
semakin tinggi.  
  
4.2.5 Daya Kembang 

Salah satu faktor penentu kualitas kerupuk yang baik adalah 
daya kembang karena menentukan penerimaan produk 
terhadap konsumen. Menurut Susanti (2007), pengembangan 
dapat terjadi karena disebabkan oleh terbentuknya rongga-
rongga udara yang dipengaruhi oleh suhu, sehingga 
menyebabkan air yang terikat dalam gel menjadi uap. Daya 
kembang kerupuk sangat berkaitan dengan pati yang ada dalam 
produk. Pada dasarnya fenomena pengembangan kerupuk 
disebabkan oleh tekanan uap yang terbentuk dari pemanasan, 
sehingga kandungan air pada bahan mendesak struktur bahan 
yang menyebabkan produk mengembang (Qinah, 2009). 
Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dilakukan daya 
kembang kerupuk udang mentah yang diperoleh bekisar antara 
79,98 hingga 112,24% (Lampiran 3.e).  

Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) nilai sig. perlakuan > 
0,05 (Lampiran 5.e). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 
lesitin kedelai dan baking powder  tidak berbeda nyata  terhadap 
daya kembang kerupuk udang. Histogram hubungan 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap daya 
kembang kerupuk udang dapat dilihat pada gambar Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai Dan 
Baking Powder Terhadap Daya Kembang Kerupuk Udang  

Pada Gambar 4.5 rerata daya kembang kerupuk udang  
terendah dihasilkan pada perlakuan S2 dengan penambahan 
lesitin kedelai sebanyak 1,1% dan baking powder sebanyak 
0,14%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S5 
dengan penambahan lesitin kedelai 0,8% dan baking powder 
sebanyak 0,44%. Penentuan standar daya kembang pada PT 
XYZ yaitu bekisar 98% sampai dengan 100%, sedangkan nilai 
daya kembang yang dihasilkan pada  pada perlakuan kontrol 
sebesar 99,096%. Pada Gambar 4.5 berdasarkan data analisa 
rerata daya kembang menunjukkan bahwa hasil optimal yaitu 
pada perlakuan S6 yaitu dengan nilai 97,847%. Berdasarkan 
Gambar 4.5 rerata daya kembang kerupuk udang  mengalami 
fluktuasi pada masing-masing perlakuan. Hal ini terjadi karena 
pada proses penarikan pada penggorengan kerupuk tidak 
berjalan secara maksimal karena keterbatasan alat dan tenaga. 
Adanya gaya tarik dalam proses penggorengan kerupuk udang 
bertujuan untuk memaksimalkan daya kembang kerupuk udang 
sehingga didapatkan bentuk kerupuk udang yang bertekstur rata 
dan lurus. Hal ini sesuai dengan Rosyani dkk (2015) bahwa 
gaya tarik bertujuan untuk membantu memaksimalkan daya 
kembang bahan. Selain itu, daya kembang dipengaruhi oleh 
jumlah amilosa yang terkandung pada tepung yang 
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ditambahkan pada produk. Hal ini sesuai menurut Ramadhani 
dan Erni (2017) Daya kembang produk dipengaruhi oleh rasio 
amilosa dan amilopektin, panas, serta air. Hal ini di dukung oleh 
Estiasih (2005) pada saat pengadonan, pati mampu menyerap 
air dari bahan dan memerangkap udara sehingga terbentuk 
gelembung udara kecil. Setelah dilakukan proses pemanasan, 
maka akan terjadi proses gelatinisasi pati yang diawali dengan 
penggembungan pati, pelelehan kristalin, pelarutan pati, 
penyebaran, pemekaran dan pengembangan. Amilosa memiliki 
kemampuan membentuk kompleks dengan lipida dalam pati, 
sehingga dapat menghambat proses pengembangan. 
Sedangkan cabang amilopektin berkontribusi dalam 
peningkatan nilai pengembangan karena amilopektin mudah 
memerangkap air (Imam dkk, 2014). 

 
4.2.6 Kadar Protein  

Salah satu faktor yang mempengaruhu Kemekaran kerupuk 
yaitu kandungan protein. Lavlinesia (1995) menyatakan bahwa 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi volume 
pengembangan kerupuk adalah kandungan protein. Kandungan 
protein yang tinggi cenderung menurunkan daya kembang 
kerupuk, hal ini diduga karena kantong-kantong udara kerupuk 
yang dihasilkan semakin kecil karena padatnya kantong-
kantong udara tersebut terisi oleh bahan lain yaitu protein. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan kadar 
protein kerupuk udang mentah yang diperoleh bekisar antara 
0,72 hingga 1,09% (Lampiran 3.f). 

Berdasarkan uji statistik, hasil analisis ragam (ANOVA) nilai 
sig. perlakuan > 0,05 (Lampiran 5.f). Hal ini menunjukkan 
bahwa penambahan lesitin kedelai dan baking powder tidak 
berbeda nyata terhadap kadar protein kerupuk udang. Pengaruh 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap kadar 
air kerupuk udang mentah dapat dilihat pada Gambar 4.6 
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Gambar 4.8 Pengaruh Penambahan Lesitin Kedelai Dan 
Baking Powder Terhadap Kadar Protein Kerupuk Udang 

Mentah  
Pada Gambar 4.6 rerata kadar protein kerupuk udang  

terendah dihasilkan pada perlakuan S3 dan S4 dengan 
penambahan lesitin kedelai sebanyak 1,1% dan baking powder 
sebanyak 0,14%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan S5 dengan penambahan lesitin kedelai 0,8% dan 
baking powder sebanyak 0,44%. PT XYZ menentukan batas 
minimal kadar protein pada kerupuk udang yaitu sebesar 3%, 
sedangkan pada perlakuan kontrol kadar protein kerupuk udang 
yang dihasilkan yaitu 1,83%. Pada Gambar 4.6 hasil optimal 
pada pembuatan kerupuk udang dengan berbagai konsentrasi 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder yaitu pada 
perlakuan S5 dengan nilai sebesar 0,97%. Berdasarkan 
Gambar 4.6 grafik rerata kadar protein kerupuk udang  
mengalami fluktuasi pada masing-masing perlakuan. Nilai pada 
masing-masing rerata kadar protein kerupuk udang yaitu < 1%. 
Hal ini tidak sesuai dengan standar yang harus dipenuhi yaitu 
kadar protein minimal kerupuk udang 8% pada kerupuk udang 
mutu 1 dan 2% pada kerupuk udang mutu 3 (syarat ekspor) 
(SNI, 2016). Kadar protein yang dihasilkan pada proses 
pembuatan kerupuk udang  diduga karena pada masing-masing 
perlakuan terjadi proses denaturasi protein pada proses 
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pemasakan selama 3 jam pada suhu 100-102ºC dan proses 
pengeringan selama 5 jam pada suhu 80ºC. Hal ini sesuai 
dengan Andaviar (2013) yang menyatakan bahwa denaturasi 
protein karena panas biasanya terjadi pada suhu 40–80oC. 
Denaturasi menyebabkan menurunnya kadar protein dalam 
jumlah tertentu.  

 
4.2.7 Rendemen 

Salah satu parameter penting yang diamati pada proses 
produksi pembuatan kerupuk udang adalah rendemen. 
Rendemen krupuk dianalisis untuk mengetahui efisiensi proses 
pembuatan kerupuk. Nilai rendemen dipengaruhi proses 
pengadonan dan pengeringan (Mulyana dkk, 2014). Semakin 
besar rendemennya maka semakin tinggi pula nilai ekonomis 
produk tersebut, begitu pula nilai efektivitas dari produk tersebut 
(Amiarso, 2003). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan rendemen kerupuk udang yang diperoleh bekisar 
antara 34,073% hingga 45,497% (Lampiran 3.f). 

Berdasarkan uji statistik, hasil analisis ragam (ANOVA) nilai 
sig. perlakuan > 0,05 (Lampiran 5.g) hal ini menunjukkan 
bahwa penambahan lesitin kedelai dan baking powder  tidak 
berbeda nyata terhadap rendemen kerupuk udang. Berikut 
merupakan histogram pengaruh penambahan lesitin kedelai dan 
baking powder total rendemen yang dihasilkan pada masing-
masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.6 Pengaruh penambahan lesitin kedelai dan 
baking powder terhadap total rendemen pada masing-

masing perlakuan 
Pada Gambar 4.7 rerata rendemen kerupuk udang  

terendah dihasilkan pada perlakuan S3 dengan penambahan 
lesitin kedelai sebanyak 1% dan baking powder sebanyak 
0,24%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S6 
dengan penambahan lesitin kedelai 0,7% dan baking powder 
sebanyak 0,54%. Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan 
bahwa rerata total rendemen kerupuk udang  mengalami 
fluktuasi pada masing-masing perlakuan. Rendahnya nilai 
rendemen diduga disebabkan oleh banyaknya bagian yang 
terbuang saat proses pengirisan dan sortasi. Pada proses 
sortasi produk cacat dipilih dan selanjutnya akan didaur ulang 
sebagai tepung kerupuk campuran adonan kerupuk udang. 
Rendahnya rendemen juga diduga akibat pengaruh dari proses 
pengeringan, dimana pengeringan adalah proses pengeluaran 
atau pembuangan bahan cair dari suatu bahan yang mencakup 
pengeringan, pemanggangan, penguapan dan lain-lain. Menurut 
Hall (1979), hasil akhir pengeringan merupakan bahan yang 
bebas dari air (cairan) atau mengandung air dalam jumlah yang 
rendah. Melalui cara pengeringan ini biasanya kadar air dapat 
menurun mencapai 60-70% sehingga menghasilkan nilai 
rendemen yang rendah (Linardi dkk, 2013). 
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4.2.8 Organoleptik 
4.2.8.1 Rasa 

Rasa merupakan parameter yang sering kali dianggap 
paling penting oleh konsumen. Meskipun warna, aroma dan sifat 
oles suatu makanan baik, bila rasanya tidak enak maka 
makanan tersebut akan ditolak oleh konsumen. Hasil rata-rata 
nilai kesukaan panelis terhadap rasa pada berbagai kombinasi 
perlakuan penambaan konsentrasi lesitin kedelai dan baking 
powder bekisar  2,3 sampai dengan 4,6 (Lampiran 3.G.1) yaitu 
tidak suka sampai agak suka.  

Berdasarkan uji statistik, pada Friedman Test pada nilai rasa 
menunjukkan nilai Chi Square =  20.759 dan Asymp sig.= 0,01. 
Hasil uji Friedman Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig < 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan penambahan lesitin 
kedelai dan baking powder berpengaruh secara signifikan 
terhadap rasa. Berikut merupakan rerata pengaruh 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap rasa 
yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking 

powder terhadap rasa 
Pada Gambar 4.8 rerata nilai rasa kerupuk udang terendah 
dihasilkan pada perlakuan S4 dengan penambahan lesitin 
kedelai sebanyak 0,9% dan baking powder sebanyak 0,44%, 
sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S3 
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dengan penambahan lesitin kedelai 1% dan baking powder 
sebanyak 0,34%. Berdasarkan hasil penilaian dari panelis 
kerupuk udang dengan penambahan lesitin kedelai 1% dan 
baking powder 0,24% merupakan kerupuk udang yang paling 
disukai oleh panelis. Penambahan lesitin kedelai di duga 
meningkatkan cita rasa pada kerupuk udang menjadi lebih 
gurih. Hal ini sesuai menurut Winarno (2004) menyatakan 
bahwa, asam amino glutamat atau garamnya merupakan 
komposisi yang dapat membangkitkan cita rasa pada bahan 
pangan. 
 
4.2.8.2 Warna 

Warna merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan 
indikator mutu pangan. Makanan dengan nilai gizi tinggi bila 
tidak didukung dengan warna yang sesuai dapat menurunkan 
mutu produk tersebut. Hasil rata-rata nilai kesukaan panelis 
terhadap warna pada berbagai kombinasi perlakuan 
penambaan konsentrasi lesitin kedelai dan baking powder 
bekisar 2 sampai dengan 4 (Lampiran 3.G.2) yaitu tidak suka 
sampai agak suka.  

Berdasarkan uji statistik, pada Friedman Test pada nilai 
warna menunjukkan nilai Chi Square = 5.029 dan Asymp sig.= 
0.412. Hasil uji Friedman Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. 
Sig > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 
lesitin kedelai dan baking powder tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap warna. Berikut merupakan rerata pengaruh 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap warna 
yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking 

powder terhadap warna 
Pada Gambar 4.9 rerata nilai warna kerupuk udang  

terendah dihasilkan pada perlakuan S6 dengan penambahan 
lesitin kedelai sebanyak 0,7% dan baking powder sebanyak 
0,54%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S3 
dengan penambahan lesitin kedelai 1% dan baking powder 
sebanyak 0,24%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan kerupuk udang dengan semakin 
meningkatnya konsentrasi lesitin yang ditambahkan 
menghasilkan warna yang cenderung semakin coklat. Menurut 
Fitrianingtyas dan Tri (2015), penambahan emulsifier lesitin 
memiliki warna coklat tua sehingga mempengaruhi warna dari 
produk akhir. Selain itu penambahan baking powder  pada 
perlakuan S6  dengan konsentrasi penambahan 0.54% 
menyebabkan rasa kerupuk menjadi sedikit pahit. Hal ini sesuai 
dengan Galena (2017), bahwa penggunaan baking powder yang 
terlalu banyak akan menyebabkan rasa kue menjadi pahit. 
Sementara itu menggunakan baking powder yang terlalu sedikir 
akan membuat kue tidak mengembang dengan sempurna. 
 
4.2.8.3 Aroma 

Aroma merupakan parameter yang dinilai dengan indera 
pembau. Aroma yang enak dapat menarik perhatian konsumen 
dan kemungkinan besar memiliki rasa yang enak pula sehingga 
konsumen cenderung menyukai makanan dari aromanya. Hasil 
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rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap aroma pada berbagai 
kombinasi perlakuan penambaan konsentrasi lesitin kedelai dan 
baking powder bekisar  1,9 sampai dengan 4,3 (Lampiran 
3.G.3) yaitu sangat tidak suka sampai agak suka.  

Berdasarkan uji statistik, pada Friedman Test pada nilai 
aroma menunjukkan nilai Chi Square = 10.747 dan Asymp sig.= 
0.57. Hasil uji Friedman Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. 
Sig > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 
lesitin kedelai dan baking powder tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap aroma. Berikut merupakan rerata pengaruh 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder terhadap aroma 
yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Gambar 4.10 

 
Gambar 4.10 Pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking 

powder terhadap aroma 
Pada Gambar 4.10 rerata nilai aroma kerupuk udang  

terendah dihasilkan pada perlakuan S6 dengan penambahan 
lesitin kedelai sebanyak 0,7% dan baking powder sebanyak 
0,54%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S3 
dengan penambahan lesitin kedelai 1% dan baking powder 
sebanyak 0,24%. Berdasarkan Gambar 4.10 diduga 
penambahan lesitin yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit 
menyebabkan aroma yang dihasilkan kurang sedap. Hal ini 
sesuai dengan Matthes (2003) yang menyatakan bahwa lesitin 
akan menimbulkan off flavor pada produknya yakni bau langu 
yang berasal dari ekstraksi kedelai, sehingga jika ditambahkan 
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terlalu banyak akan  berbau kurang sedap pada produk yang 
ditambahkan. 
 
4.2.8.4 Tekstur  
Hasil rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap tesktur pada 
berbagai kombinasi perlakuan penambaan konsentrasi lesitin 
kedelai dan baking powder bekisar  1,9 sampai dengan 4,9 
(Lampiran 3.G.4) yaitu tidak suka sampai agak suka.  

Berdasarkan uji statistik, pada Friedman Test pada nilai 
tekstur menunjukkan nilai Chi Square =  29.011 dan Asymp 
sig.= 0.001. Hasil uji friedman test menunjukkan bahwa nilai 
Asymp. Sig < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder berpengaruh 
secra signifikan terhadap tekstur. Berikut merupakan rerata 
pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking powder 
terhadap tekstur yang dihasilkan pada masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.11 

 
Gambar 4.11 Pengaruh penambahan lesitin kedelai dan baking 

powder terhadap tekstur 
Pada Gambar 4.11 rerata nilai tekstur kerupuk udang 

terendah dihasilkan pada perlakuan S6 dengan penambahan 
lesitin kedelai sebanyak 0,9% dan baking powder sebanyak 
0,54%, sedangkan rerata tertinggi dihasilkan pada perlakuan S1 
dengan penambahan lesitin kedelai 1,2% dan baking powder 
sebanyak 0,04%. Berdasarkan Gambar 4.11 perlakuan S1 
memiliki tingkat kesukaan tertinggi hal ini karena pada 
perlakuan S1 tekstur yang terdapat pada kerupuk udang mentah 
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lebih halus di banding dengan perlakuan kontrol.  Menurut 
Suwarno (2002), penambahan lesitin pada produk pangan 
berfungsi untuk dan menjaga tekstur agar tetap stabil dan tidak 
hancur. Selain itu diduga penambahan baking powder diduga 
yang sesuai jumlahnya akan mempengaruhi volume dan 
kerenyahannya. Hal ini sesuai dengan Aftasari (2003) 
menyatakan baking powder merupakan bahan pengembang 
atau zat anorganik yang ditambahkan ke dalam adonan (bisa 
tunggal atau campuran) untuk menghasilkan gas CO2 
membentuk inti untuk perkembangan tekstur. Baking powder 
dapat melepaskan gas hingga jenuh dengan gas CO2 lalu 
dengan teratur melepaskan gas selama pemanggangan agar 
adonan mengembang sempurna dan menjaga penyusutan. 
Selain itu baking powder dalam pembuatan biskuit juga 
berfungsi dalam pembentukan volume, mengatur aroma, 
mengontrol penyebaran dan hasil produksi menjadi ringan 
(Setyowati, 2014). 

 
4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan yang paling baik dilakukan dengan 
menggunakan metode indeks efektivitas (effectiveness index) 
(De Garmo, et al., 1984). Alternatif yang didapatkan dari 
perhitungan dengan metode De Garmo memberikan hasil nilai 
rata hubungan yang dengan nilai bobot dan nilai perlakuan 
terbesar yang merupakan perlakuan terbaik. Hasil analisis 
dengan metode De Garmo perlakuan terbaik dipilih berdasarkan 
nilai NP yang paling tinggi (Nastiti, 2014). Berdasarkan 
pemilihan perlakuan terbaik yang telah dilakukan hasil terbaik di 
pilih berdasarkan nilai Nh tertinggi. Berikut merupakan tabel 
hasil penentuan perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3  Daftar Nilai Penentuan Perlakuan Terbaik 

. 

Keterangan : 
1. Ranking diurutkan berdasarkan nilai Nh Tertinggi ke Nh Terendah 
2. Pemberian warna kuning untuk perlakuan yang memiliki nilai Nh tertinggi 
3. Pemberian warna hijau untuk perlakuan yang memiliki nilai Nh terendah.

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh

Kadar Air Mentah 0,87 0,13 0,00 0,00 0,17 0,02 0,52 0,07 0,76 0,10 0,59 0,08 1,00 0,13

Kadar Air Matang 0,08 0,01 1,00 0,01 0,37 0,00 0,00 0 0,20 0,00 0,23 0,00 0,27 0

Daya Patah Mentah 0,51 0,08 1,00 0,08 0,88 0,07 0,58 0,04 0,58 0,04 0,46 0,04 0,00 0

Daya Patah Matang 0,57 0,09 1,00 0,09 0,69 0,06 0,54 0,05 0,23 0,02 0,11 0,01 0,31 0,03

Daya Kembang 0,94 0,14 0,37 0,05 0,00 0 0,24 0,03 0,31 0,04 1,00 0,14 0,61 0,09

Kadar Protein 0,68 0,10 0,46 0,05 0,49 0,05 0,00 0 0,00 0 1,00 0,10 0,02 0,003

Rendemen 1 0,15 0,86 0,13 0,41 0,06 0,00 0 0,29 0,04 0,33 0,05 1,00 0,15

Aroma 0,24 0,04 0,89 0,03 1,00 0,04 1,00 0,04 0,75 0,03 0,58 0 0 0

Warna 0,59 0,09 0,98 0,09 1,00 0,09 1,00 0,09 0,00 0,00 0,16 0,01 0 0

Rasa 0,94 0,14 0,54 0,08 0,83 0,12 1,00 0,14 0,56 0,08 0,75 0,11 0 0,00

Tekstur 0,17 0,03 1,00 0,03 0,91 0,02 0,92 0,02 0,27 0,01 0,41 0,01 0 0

Jumlah 7 0,63 0,54 0,49 0,37 0,57 0,40

Urutan I II III VI IV V

BV
S6

Variabel BN
S1 S2 S3 S4 S5
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Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui indeks 
efektifitas di peroleh kesimpulan bahwa S1 memiliki nilai Nh 
tertinggi hal ini menunjukkan bahwa S1 merupakan hasil dari 
pemilihan terbaik. Pada perlakuan S1 dilakukan kombinasi 
penambahan lesitin kedelai dan baking powder masing-masing 
sebesar 1,2% dan 0,04%. Karakteristik kerupuk udang 
perlakuan terbaik terdapat pada Tabel 4.4 
Tabel 4.4 Hasil Analisa Kualitas Kerupuk Udang Pemilihan 
Perlakuan Terbaik  

Parameter Hasil Analisa Kontrol Standar 
perusahaan 

Kadar air 
mentah 

9,24 % 9,1559% 9-10,50% 

Kadar Air 
matang 

10,69 % 5,6103 % - 

Daya patah 
mentah 

0,027 N/Cm
2
 0,0776 

N/Cm
2
 

- 

Daya patah 
matang 

0,0081 N/Cm
2
 0,0709 

N/Cm
2
 

- 

Daya kembang 94,47 %
 

99,096 % 98-100% 

Kadar protein 0,903 % 1,83 % Minimal 3% 

Rendemen 49,609 % - 
- 

Rasa 4,4 ~ 4   
Warna 3,8 ~ 4  

 
Aroma 3,3 ~ 3  

 
Tekstur 5,2 ~ 5  

 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukan hasil karekteristik 
perlakuan S1 analisa kualitas kerupuk udang dengan 
penambahan lesitin kedelai sebesar 0,12% dan baking powder 
sebesar 0,04%. Berdasarkan Tabel 4.4 hasil analisa kualitas 
kerupuk udang dibandingkan dengan kontrol dari PT XYZ, 
Sidoarjo. Hasil analisa kadar air kerupuk udang mentah dan 
matang > kontrol, akan tetapi tidak melebihi standar yang telah 
ditentukan perusahaan yaitu maksimal 10.50%.  

Selanjutnya daya patah kerupuk udang mentah dan 
matang memiliki hasil < dari kadar air kerupuk udang kontrol. 
Hal ini menunjukan bahwa pada perlakuan S1 dibandingkan 
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dengan kontrol memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi, 
sehingga produk tidak akan mudah patah. Semakin tinggi nilai 
daya patah maka produk akan lebih mudah patah (Septa dkk, 
2011).  

Semakin tinggi pengembang yang ditambahkan maka 
semakin banyak CO2  yang dihasilkan  sehingga pori-pori atau 
rongga yang terbentuk akan semakin banyak dan akan 
meningkatkan daya patah kerupuk. Daya kembang kerupuk 
udang dengan penambahan lesitin kedelai dan baking powder < 
kontrol. Hal ini diduga disebabkan karena gaya tarik yang 
diberikan saat proses penggorengan kurang besar dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol. Gaya tarik saat proses penggorengan 
di berikan untuk memaksimalkan proses penggorengan kerupuk 
udang. Hal ini sesuai dengan Rosyani dkk (2015) Gaya tarik 
saat menggoreng yang dilakukan oleh manusia juga membantu 
memaksimalkan daya kembang bahan.  

Kadar protein kerupuk dengan perlakuan terbaik memiliki 
kadar protein < kontrol dan standar perusahaan. Sedangkan 
kontrol perusahaan juga memiliki nilai kadar protein < SNI. 
Berdasarkan Sarah (2014) Sumber protein pada kerupuk udang 
dihasilkan dari banyak bahan yang meliputi tepung terigu, 
tepung tapioka, lumatan ikan dan udang. Hal ini diduga panas 
yang diberikan pada proses pemasakan kurang optimal 
sehingga protein terdenaturasi. Berdasarkan Anshori dkk 
(2001), pemanasan pada suhu 40-80ºC sangat memungkinkan 
terjadinya denaturasi protein, sehingga protein yang dihasilkan 
pada produk sangat rendah 

Rendemen yang dihasilkan pada perlakuan terbaik 
sebesar 49,609%. Rendemen didapatkan dari perbandingan 
antara berat semua bahan yang digunakan dengan berat produk 
setelah dikeringkan. Rendahnya nilai rendemen diduga akibat 
proses pemanasan yang diberikan. Selain itu, proses pengirisan 
dan sortasi juga mempengaruhi rendahnya tingkat rendemen 
yang dihasilkan. 

Pada pengujian organoleptik dilakukan analisis 
kesukaan terhadap panelis yang meliputi rasa, warna, aroma 
dan tekstur. Pada analisis rasa perlakuan S1 memiliki nilai 
tingkat kesukaan sebesar 4 yang menunjukkan bahwa panelis 
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agak suka. Pada analisis warna perlakuan S1 memiliki nilai 
tingkat kesukaan sebesar 3,8 yang menunjukkan bahwa panelis 
agak suka. Pada analisis aroma perlakuan S1 memiliki nilai 
tingkat kesukaan sebesar 3,3 yang menunjukkan bahwa panelis 
memiliki penilaian netral. Pada analisis tekstur perlakuan S1 
memiliki nilai tingkat kesukaan sebesar 5,2 yang menunjukkan 
bahwa panelis suka terhadap tekstur yang dihasilkan.  

 
4.4 Neraca Massa Pembuatan Kerupuk Udang dengan 
Penambahan Lesitin Kedelai dan Baking Powder 

Neraca massa menunjukkan aliran massa yang terjadi 
selama proses berlangsung dalam satuan waktu. Tujuan 
perhitungan neraca massa diantaranya yaitu untuk 
meningkatkan efisiensi proses, menjaga konsistensi produksi, 
menurunkan pembuangan limbah ke lingkungan serta 
melakukan rekayasa proses untuk inovasi produk (Oktavian dan 
Dwi, 2017). Melalui neraca massa diharapkan diharapkan 
konsistensi produksi dapat berjalan dengan baik sehingga 
produktivitas dapat meningkat.  

PT XYZ beroperasi 6 hari kerja dalam seminggu dengan 
menetapkan  24 jam kerja. Kapasitas produksi per tahun yaitu 
1050 ton/tahun. Berikut merupakan neraca massa pada proses 
pembuatan kerupuk udang dengan penambahan konsentrasi 
lesitin kedelai dan baking powder dapat dilihat pada Tabel 4.13:  

Kapasitas produksi per jam =  
        

       
   

       

        
   

      

     
  

       

     
 

=1.543 kg/jam 

Tabel 4.5 Neraca Massa Pada Proses Pembuatan Kerupuk 
Udang Dengan Penambahan Lesitin Kedelai dan Baking 
Powder Berdasarkan Perlakuan Terbaik 
Proses Masuk Kg Keluar Kg 

1. Penimbangan 

Lesitin 
kedelai 18,57 Lesitin kedelai 18,52 
Baking 
powder 0,62 

Baking 
powder 0,62 

Udang 
giling (a) 74,06 

Udang giling 
(a) 74,06 
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Udang 
giling (b) 111,10 

Udang giling 
(b) 111,10 

 
Tepung 
tapioka (a) 

 
743,73 

 
Tepung 
tapioka  
(a) 

 
743,73 

Tepung 
tapioka (b) 37,03 

Tepung kanji 
matang (b) 37,03 

Tepung 
terigu 148,13 Tepung terigu 148,13 
Tepung 
kerupuk  52,46 

Tepung 
kerupuk  52,46 

Garam  21,60 Garam   21,60 

Gula    52,46 Gula   52,46 
Udang 
giling  (c) 3,09 

Udang giling 
(c)  3,09 

Pemutih  0,77 Pemutih  0,77 

Air  279,28 Air  279,28 
Total 1543 Total 1543 

2. Pencampuran 
tahap 1 

Baking 
powder 

0,62 Adonan 1 190,149 

Lesitin 
kedelai 18,52   

Gula 52,46   

Garam  21,60   

Udang 
giling (c) 3,09   

Pemutih 0,77   

Air 93,09   

Total 190,15  190,15 

3. Pencampuran 
tahap 2 

Adonan 1 190,15 Adonan 2 505,44 
Udang 
giling (a) 74,06   

Udang 
giling (b) 111,10   

Tepung 
tpioka (b) 37,03   

Air  93,09   

Total  505,44 Total  505,44 
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4. Pencampuran 
tahap 3 

Adonan 2 505,44 Adonan 3 1542,69 

Tepung 
tapioka (a) 

743,73 
  

Tepung 
terigu 

148,13 Sisa scrap 
pada molen 
0,02% 

0,31 

Tepung 
kerupuk 

52,46 
  

Air 93,09   

Total 1543 Total  1543 

5. Pencetakan  

Adonan 3 1542,69 Gelondongan  1542,54 

  

Scrap pada 
cetakan 
0,01% 0,15 

Total  1542,69 Total  1542,69 

6. Pengukusan  Gelondong
an mentah 1542,54 

Gelondongan 
matang 
Sisa pada alat 
pengukus 
0,01% 

1588,97 
 

0,16 

Uap air 3% 46,287   

Total  1589,13 Total  1589,13 

7. Pendinginan  

Gelondong
an matang 
dalam 
keadaan 
panas   

1588, 97 
Gelondongan 
matang dalam 
keadaan 
dingin 

1.573,1
0 

  Uap air 1% 15,87 

Total  1589,97 Total   1589,97 

8. Pengirisan  

Gelondong
an matang 
dalam 
keadaan 
dingin 1.573,10 

Irisian 
kerupuk 
matang bagus 
(95%) 1495,43 

  

Irisan daur 
ulang/rentelan 
(rework) (5%) 78.66 

Total  1573,10 Total   1573,10 
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9. Pengeringan  

Irisian 
kerupuk 
matang 
bagus 
(95%) 

1495,43 
Kerupuk 
kering 70% 

1046,81 

  Uap air 30% 448, ,62 

Total  1495,43 Total  1495,43 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 neraca massa yang didapat dari 
hasil pemilihan perlakuan terbaik yaitu S1 dapat diketahui 
bahwa kapasitas produksi perusahaan per jam yaitu 1.534 kg. 
Hasil akhir diperoleh total kerupuk udang matang sebesar 
1495,43 kg. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
Penambahan konsentrasi lesitin dan baking powder berbeda 

nyata terhadap kadar air kerupuk udang mentah, daya patah 
kerupuk udang matang, rasa dan tekstur yang dihasilkan pada 
pembuatan kerupuk udang, sedangkan penambahan 
konsentrasi lesitin dan baking powder tidak berbeda nyata 
terhadap kadar air kerupuk matang, daya patah kerupuk 
mentah, daya kembang, kadar protein, total rendemen, warna 
dan aroma. Kerupuk udang dengan penambahan konsentrasi 
lesitin kedelai 1,2% dan baking powder sebanyak 0,04% 
merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai tertinggi 
berdasarkan indeks efektifitas. Penambahan konsentrasi lesitin 
dan baking powder berpengaruh terhadap daya patah kerupuk 
udang dihasilkan dengan tekstur yang lebih rata jika 
dibandingkan dengan kontrol, karena memiliki nilai daya patah 
lebih rendah < kontrol. 
 
5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai suhu 
optimal pada pembuatan kerupuk udang karena pada perlakuan 
maupun kontrol kadar protein yang dihasilkan masih sangat 
rendah. Hal ini diduga akibat protein terdenaturasi oleh suhu 
yang kurang optimal selama proses pembuatan kerupuk udang. 
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