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i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan (Rabb) semesta
alam karena Allah SWT adalah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Allah
SWT adalah Tuhan (Rabb) yang ditaati, yang memiliki, mendidik, mengatur dan
memelihara makhluk-Nya. Berkat rahmat yang diberikan-Nya, penulis mampu
menyelesaikan penulisan dan penyusunan bahan ajar ini.

Penyusunan bahan ajar ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak. Rasa hormat dan ucapan terima kasih tidak akan cukup dan
tidak pernah akan mampu menggantikan jasa dan budi beliau:

1. Bapak Dr. drh. Rudy Rawendra, M. App, Sc. selaku Kepala BBPP Batu dan

atasan langsung kami selaku calon widyaiswara;

2. Kedua orang tua saya Ayahanda Rusmin (almarhum) dan Ibunda Suwarti; adik-

adik saya Riyanto, Budi, Annisa dan Netti; serta seluruh keluarga besar di desa

Crewek Kab. Grobogan;

3. Istri saya tercinta Astri Karyani, S.Farm, Apt. dan anakku tersayang Yahya

Abdullah Arrasyid.

4. Semua pihak, khususnya yang telah membantu penyusunan dan penulisan

bahan ajar ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Amiin.

Dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat), keberadaan bahan ajar
memiliki peranan  yang  penting  bagi  peserta  diklat  untuk  membantu  mengetahui,
memahami  dan  mengaplikasikan  materi  pembelajaran  yang  disampaikan  oleh
widyaiswara.  Karakteristik  bahan ajar  yang  khas  menjadikannya  berbeda
dengan buku-buku  teks  bagi  para mahasiswa  di  perguruan  tinggi. Sebuah bahan
ajar  harus mampu  “berdialog”  kepada  pembacanya.  Bahan ajar  yang  ideal  juga
dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi mata diklat.

Pentingnya sebuah bahan ajar sebagai salah satu alat bantu dalam proses
belajar mengajar,  disadari  sepenuhnya  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam
penyelenggaraan  diklat.  Oleh  karena  itu  bahan ajar  selalu  identik  dengan
setiap penyelenggaraan  program  diklat.  Namun  demikian,  untuk  menyusun
sebuah bahan ajar  yang  ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan baik dari
segi  teknis penulisan maupun substansinya.

Bahan ajar ini disusun dengan maksud untuk:

1.  Mengatasi keterbatasan waktu, dan ruang peserta diklat;

2.  Memudahkan peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan;
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ii

3. Memungkinkan peserta diklat untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil
belajarnya.

Bahan ajar mata diklat  Membuat Kerupuk Susu ini berisikan materi-materi
pokok pembelajaran yang terdiri dari 3 materi pokok yang satu dengan lainnya saling
berkaitan dan merupakan satu kesatuan untuk memberikan pemahaman yang utuh
kepada peserta diklat tentang Membuat Kerupuk Susu. Ketiga materi pokok tersebut
adalah:

1. Pengertian dan Faktor Penyebab Kerusakan Kerupuk Susu

2. Bahan dan Peralatan Untuk Membuat Kerupuk Susu

3. Prosedur Pembuatan Kerupuk Susu.

Mata diklat Membuat Kerupuk Susu ini ditempuh selama 5 jam pembelajaran

(JP) dengan waktu 45 menit per JP yang terdiri atas teori,  praktek,  dan  kunjungan

lapang. Metode pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan belajar orang

dewasa (Andragogy), melibatkan partisipasi aktif peserta dengan model Exprential

Learning cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan

(AKOSA). Materi kognitif disampaikan dengan metode ELC, partisipatif group dan

brain storming, sedangkan materi psikomotorik disampaikan dengan praktek dan

diskusi. Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta pelatihan mengikuti proses

pembelajaran adalah peserta mampu membuat kerupuk susu dengan baik dan

benar.

.Semoga bahan ajar Mata Diklat Membuat Kerupuk Susu ini menjadi ilmu
yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Kritik
dan saran yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan untuk
kesempurnaan bahan ajar ini.

Batu, 27 Desember 2012

Kepala Balai,

Dr. drh. Rudy Rawendra, M.App,Sc
NIP. 19580630 198503 1 001

Penyusun,

Eko Saputro, S. Pt
NIP. 19831009 200912 1 003
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Membuat Kerupuk Susu 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Diversifikasi pangan merupakan upaya pengembangan pangan dengan

berbagai variasi olahan pangan. Upaya diversifikasi konsumsi pangan dapat

diidentikkan dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan kualitas sumberdaya

manusia Indonesia. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, kualitas

pangan akan semakin baik (Soebagyo, 1998).  Cakupan diversifikasi pangan tidak

hanya terbatas pada penganeka-ragaman konsumsi pangan pokok untuk

mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga makanan pendamping. Salah

satu upaya diversifikasi pangan yaitu olahan kerupuk dengan penambahan bahan

pangan yang mempunyai kandungan zat gizi tinggi.

Kerupuk adalah bahan kering berupa lempengan tipis yang terbuat dari

adonan yang bahan utamanya adalah pati. Berbagai bahan berpati dapat diolah

menjadi kerupuk, diantaranya adalah ubi kayu, ubi jalar, beras, sagu, terigu, tapioka

dan talas. Pada umumnya pembuatan kerupuk adalah sebagai berikut: bahan berpati

dilumatkan bersama atau tanpa bumbu, kemudian dimasak (direbus atau dikukus)

dan dicetak berupa lempengan tipis yang disebut kerupuk kering. Sebelum

dikonsumsi, kerupuk kering digoreng atau dipanggang terlebih dahulu. Ikan, telur dan

daging adalah bahan penyedap yang dapat digunakan pada pembuatan kerupuk.

Merica, bawang putih, bawang merah dan garam merupakan bumbu utama.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2007 dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Depkes RI, kerupuk berbahan dasar tepung terigu dan

tepung tapioka mempunyai kandungan protein yang rendah. Karena kandungan

protein yang rendah maka perlu adanya penambahan protein yang tinggi. Protein

terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani yang tinggi

diantaranya yaitu susu. Penggunaan susu sebagai bahan tambahan pada

pembuatan kerupuk diharapkan dapat meningkatkan kandungan nutrisi yang

berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk kerupuk.

Kerupuk merupakan makanan ringan yang selalu ada pada acara tertentu.

Kerupuk yang baik adalah kerupuk yang baunya tidak tengik dan tekstur renyah.
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Membuat Kerupuk Susu 2

Selain baunya yang tidak tengik, kerupuk yang baik dapat dilihat dari sifat fisiknya.

Sifat fisik kerupuk ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat

pengembangan (Anonim, 2007). Tingkat pengembangan merupakan perbandingan

volume kerupuk dibandingkan volume adonan. Apabila tingkat pengembangan

kurang, akan menghasilkan kerupuk yang keras. Faktor-faktor yang menentukan

tingkat pengembangan adalah mutu dan jumlah dari bahan yang digunakan, proses

pembuatan, proses pencampuran dan lama pengeringan.

Kerupuk merupakan produk makanan kering yang populer yang telah lama

dikenal masyarakat Indonesia. Konsumsi kerupuk biasanya bukan sebagai makanan

utama melainkan sebagai makanan kecil, makanan ringan atau sebagai pelengkap

hidangan yang umumnya dikonsumsi dalam jumlah kecil. Kerupuk yang biasanya

beredar di pasaran hanya dibuat dari tepung terigu dan tepung tapioka yang diberi

bumbu-bumbu dan digoreng. Komponen terbesar kerupuk adalah pati sehingga

kerupuk mempunyai kandungan protein yang rendah. Perlu dilakukan usaha

penganeka-ragaman makanan (diversifikasi pangan) yang bertujuan meningkatkan

kandungan gizi kerupuk terutama kandungan protein dan Fe, mengingat kedua zat

tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh

berkaitan dengan fungsinya sebagai zat pembangun dan Fe sangat diperlukan untuk

pembentukan sel-sel darah merah sehingga tubuh terhindar dari penyakit anemia.

Karena kandungan protein yang rendah pada kerupuk maka perlu adanya

penambahan protein yang tinggi. Protein terdiri dari protein hewani dan protein

nabati. Sumber protein hewani yang tinggi diantaranya yaitu susu. Penggunaan susu

sebagai bahan tambahan pada pembuatan kerupuk diharapkan dapat meningkatkan

kandungan nutrisi yang berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk kerupuk.

Penyimpanan kerupuk pada suhu ruang akan menyebabkan terjadinya

perubahan pada kerupuk yang diakibatkan penyesuaian terhadap kondisi

lingkungan. Perubahan yang sangat nyata adalah ketengikan yang diakibatkan oleh

proses oksidasi lemak. Adanya masalah ketengikan ini akan berdampak perubahan

bau dan cita rasa yang tidak diinginkan oleh konsumen. Selain ketengikan

penyimpanan yang salah pada kerupuk akan menyebabkan penyerapan uap air,

khususnya padalingkungan yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi sehingga

menyebabkan kerupuk mengalami penurunan kerenyahan atau melempem.
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Membuat Kerupuk Susu 3

1.2.  DESKRIPSI SINGKAT

 Bahan ajar Mata Diklat Membuat Kerupuk Susu ini membahas 3 materi pokok

yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan untuk

memberikan pemahaman yang utuh tentang kerupuk susu.  Ketiga materi pokok

tersebut adalah:

1. Pengertian Kerupuk Susu dan Faktor Penyebab Kerusakan Kerupuk Susu;

2. Bahan dan Peralatan untuk Membuat Kerupuk Susu;

3. Prosedur Pembuatan Kerupuk Susu.

Mata Diklat Membuat Kerupuk Susu  ini ditempuh selama 5 jam pembelajaran

(JP) dengan waktu 45 menit per JP yang terdiri atas teori, praktek, dan kunjungan

lapang. Metode pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan belajar orang

dewasa (Andragogy), melibatkan partisipasi aktif peserta dengan model Exprential

Learning cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan

(AKOSA). Materi kognitif disampaikan dengan metode ELC, partisipatif group dan

brain storming, sedangkan materi psikomotorik disampaikan dengan praktek dan

diskusi.

Jenis metode pelatihan yang digunakan adalah: ceramah, diskusi kelompok,

tanya jawab, pemaparan, brainstorming, studi kasus, simulasi, dan praktek di

kelas/laboratorium/lapang. Pola pembelajaran dirancang dengan kegiatan

pembekalan materi di dalam kelas, pendalaman materi dilanjutkan dengan PKL

(Praktek Kerja Lapang) dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Gambar 1. Diagram Alir Pola Pembelajaran

1.3.  MANFAAT BAHAN AJAR BAGI PESERTA

Dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat), keberadaan bahan ajar

memiliki peranan  yang  penting  bagi  peserta  diklat  untuk  membantu  mengetahui,

memahami  dan  mengaplikasikan  materi  pembelajaran  yang  disampaikan  oleh

widyaiswara.  Karakteristik  bahan ajar  yang  khas  menjadikannya  berbeda

dengan buku-buku  teks  bagi  para mahasiswa  di  perguruan  tinggi. Sebuah Bahan

Pembekalan Pendalaman -
Diskusi

Penyusunan
RTLPKL
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Membuat Kerupuk Susu 4

ajar  harus mampu  “berdialog”  kepada  pembacanya.  Bahan ajar  yang  ideal  juga

dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi mata diklat.

Pentingnya sebuah bahan ajar sebagai salah satu alat bantu dalam proses

belajar mengajar,  disadari  sepenuhnya  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam

penyelenggaraan  diklat.  Oleh  karena  itu  bahan ajar  selalu  identik  dengan

setiap penyelenggaraan  program  diklat.  Namun  demikian,  untuk  menyusun

sebuah bahan ajar  yang  ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan baik dari

segi  teknis penulisan maupun substansinya.

Penulisan bahan ajar yang tidak memenuhi standar serta kaidah-kaidah

penulisan yang  baik  tidak  hanya  menyulitkan  peserta  diklat  dalam  memahami

dan mengaplikasikan  materi  yang  disampaikan  akan  tetapi  pada  akhirnya  juga

menyebabkan  tidak  tercapainya  tujuan program diklat  secara umum. Faktor  lain

yang  mempengaruhi  kualitas  sebuah bahan ajar  adalah  kompetensi  penulis

terkait dengan substansi materi bahan ajar.

Bahan ajar dimaksudkan untuk:

1.  Mengatasi keterbatasan waktu, dan ruang peserta diklat;

2.  Memudahkan peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan;

3. Memungkinkan peserta diklat untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil

belajarnya.

Bahan ajar  ini  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  belajar  dalam  sebuah

proses pembelajaran, yang memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri, tanpa bantuan atau seminimum

mungkin bantuan dari widyaiswara (self instructional).

2. Mencakup  deskripsi  dan  tujuan  mata  diklat,  batasan-batasan,  standar

kompetensi  yang  harus  dicapai,  kompetensi  dasar,  indikator  keberhasilan

peserta, metode,  rangkuman,  latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis

dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (self contained).

3. Dapat  dipelajari  secara  tuntas,  tidak  tergantung  pada media  lain  atau  tidak

harus digunakan bersama-sama dengan media lain (independent).

4. Memuat  alat  evaluasi  pembelajaran  untuk  mengukur  tingkat  kecakapan

peserta terhadap bahan ajar (self assessed).
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Membuat Kerupuk Susu 5

5. Memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang

mudah  dan  lugas,  sehingga  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  tingkat

pengetahuan peserta diklat (user friendly).

1.4.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1.4.1.  Kompetensi Dasar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu membuat kerupuk susu dengan

baik dan benar..

1.4.2.  Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan faktor penyebab kerusakan kerupuk susu.

2. Menjelaskan macam-macam dan peranan dari masing-masing bahan dan

peralatan dalam pembuatan kerupuk susu.

3.    Membuat kerupuk susu dengan baik dan benar.

1.5.  MATERI  POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Tabel 1. Materi  Pokok dan Sub Materi Pokok

MATERI POKOK SUB MATERI POKOK

1. Pengertian dan Faktor Penyebab

Kerusakan Kerupuk Susu

1.1. Pengertian Kerupuk Susu.

1.2. Faktor Penyebab Kerusakan Kerupuk

Susu

2. Bahan dan Peralatan Untuk

Membuat Kerupuk Susu

2.1. Bahan Untuk Membuat Kerupuk

Susu.

2.2. Peralatan Untuk Membuat Kerupuk

Susu.

3. Prosedur Pembuatan Kerupuk

Susu

3.1. Menyiapkan Bahan dan Peralatan.

3.2. Mencampur Bahan/Membuat Adonan.

3.3. Mecetak Adonan dan Melakukan

Pengukusan Adonan .

3.4.Melakukan Pengirisan Adonan yang
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Membuat Kerupuk Susu 6

Telah Dikukus dan Pengeringan

Kerupuk Susu Basah.

3.5.Menggoreng Kerupuk Susu.

1.6.  PETUNJUK BELAJAR

Bahan ajar ini merupakan salah satu alat untuk mencapai Kompetensi Dasar

dan Indikator Keberhasilan yang telah ditetapkan pada kurikulum pelatihan bagi

peserta diklat yang telah mengikuti proses pembelajaaran. Berikut ini diberikan

petunjuk belajar agar Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan tercapai secara

efisien dan efektif.

1.6.1.  Bagi Peserta Pelatihan:
a. Peserta diklat memahami legalisasi satuan acara pembelajaran agar mengerti

materi pokok, sub materi pokok, buku-buku penunjang, kemampuan dasar,

dan indicator keberhasilan belajar.

b. Ikuti tahapan-tahapan yang ada dalam bahan ajar ini secara berurutan.

c. Baca dan pahami uraian materi secara baik, kemudian jawab soal latihan

serta persiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan

praktek.

d. Peserta diklat mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan

widyaiswara dalam kelas disertai dengan Tanya jawab untuk memperjelaskan

pendalaman materi bahan ajar.

e. Catat semua aspek-aspek penting yang anda temukan.

f. Diskusikan dengan teman anda,

g. Jika menemui kesulitan sebaiknya tanyakan kepada fasilitator.

1.6.2.  Bagi Fasilitator:
a. Membantu peserta pelatihan dalam merencanakan proses belajar.

b. Membimbing peserta pelatihan melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan

dalam tahap belajar.

c. Membantu peserta pelatihan dalam memahami konsep dan praktek.

d. Menjawab pertanyaan peserta diklat.

e. Membantu peserta pelatihan untuk menentukan dan mengakses sumber

tambahan lain yang diperlukan dalam kegiatan belajar.
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Membuat Kerupuk Susu 7

f. Mengorganisasikan kegiatan belajar dan berlatih kelompok jika diperlukan.

g. Merencanakan asisten fasilitator dari tempat kerja untuk membantu jika

diperlukan.

h. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.

i. Melaksanakan penilaian.

j. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang sikap, pengetahuan dan

ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk dibenahi

k. Merundingkan rencana pembelajaran dan pelatihan selanjutnya.

l. Mencatat pencapaian kemajuan peserta pelatihan.
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Membuat Kerupuk Susu 8

BAB II
PENGERTIAN DAN

FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN KERUPUK SUSU

Indikator Keberhasilan:
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat

menjelaskan pengertian dan faktor penyebab kerusakan kerupuk susu.

2.1. PENGERTIAN KERUPUK SUSU

2.1.1. Pengertian Kerupuk

Kerupuk merupakan makanan khas Indonesia yang telah lama dikenal dan

tersebar luas sampai ke desa-desa. Pada mulanya kerupuk digunakan sebagai lauk

tapi sekarang ada kecenderungan menjadi makanan kecil. Jenis dan macam-macam

kerupuk yang beredar di pasaran beraneka ragam dan namanya biasanya

disesuaikan dengan bahan dasar atau bahaan campuran yang digunakan. Misalnya

kerupuk udang, pada pembuatannya ditambah udang untuk mendaptkan cita rasa

udang pada kerupuk tersebut. Dengan adanya berbagai macam jenis kerupuk maka

SNI mengklasifikasikan kerupuk menjadi 2 golongan yaitu kerupuk tidak bersumber

protein dan kerupuk bersumber protein.

Ditinjau dari sumber protein yang dapat digunakan, dikenal berbagai jenis

kerupuk bersumber protein yaitu kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk hasil laut lain

dan kerupuk nabati. Pemberian nama disesuaikan dengan sumber protein yang

digunakan. Dari berbagai macam kerupuk yang ada, kerupuk ikan dan kerupuk

udang merupakan kerupuk yang popular karena kelezatannya. Saat ini kerupuk

udang sudah merupakan komoditas ekspor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1996), kerupuk diartikan sebagai

makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan udang atau

ikan, setelah dikukus dan disayat-sayat tipis atau dibentuk dengan alat cetak,

kemudian sebagai jenis makanan kecil yang mengalami pengembangan volume dan
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Membuat Kerupuk Susu 9

membentuk produk yang berongga setelah mengalami proses penggorengan.

Menurut Siaw et al., (1985) kerupuk merupakan salah satu jenis makanan kecil yang

mengalami pengembangan volume dan membentuk produk yang porus serta

mempunyai densitas rendah selama penggorengan. Pada dasarnya kerupuk

diproduksi melalui proses gelatinisasi pati pada tahap pengukusan, selanjutnya

dicetak dan dikeringkan. Kerupuk didefinisikan sebagai jenis makanan kering yang

terbuat dari bahan-bahan yang mengandung pati cukup tinggi (Wiriano, 1984).

Kerupuk merupakan sajian yang hampir terdapat pada hidangan masyarakat

Indonesia sehari-hari dan pada acara perayaan kecil maupun besar. Kerupuk

berbahan dasar tepung terutama terigu dan tapioka. Komposisi zat gizi utama pada

kerupuk adalah karbohidrat. Kandungan karbohidrat kerupuk per 100 gram yaitu

74,46 gram sampai 85,81 gram, sedangkan kandungan protein kerupuk per 100

gram sangat rendah yaitu 0,03 gram sampai 8,90  gram (Budiarso, 1999).  Tabel 2

berikut menerangkan kandungan gizi rata-rata dari 100 gram kerupuk.

Tabel 2. Kandungan gizi rata-rata dari 100 gram kerupuk

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2007 dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Depkes RI, kerupuk berbahan dasar tepung terigu dan

tepung tapioka mempunyai kandungan protein yang rendah. Karena kandungan

protein yang rendah maka perlu adanya penambahan protein yang tinggi. Protein

terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani yang tinggi

diantaranya yaitu susu. Penggunaan susu sebagai bahan tambahan pada

pembuatan kerupuk diharapkan dapat meningkatkan kandungan nutrisi yang

berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk kerupuk.

Kerupuk merupakan makanan khas Indonesia dan sudah sangat dikenal oleh

masyarakat. Kerupuk sangat beragam dalam bentuk, ukuran, warna, bau, rasa,

kerenyahan, ketebalan ataupun nilai gizinya. Kerupuk adalah salah satu jenis produk
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Membuat Kerupuk Susu 10

makanan kering khas Indonesia.  Kerupuk disukai baik sebagai lauk pauk maupun

makanan ringan. Kerupuk sangat beragam baik dalam bentuk, ukuran, kenampakan,

cita rasa, warna, ketebalan dan nilai gizinya (Praptiningsih, et al., 2003). Bahan

dasar kerupuk adalah pati dengan kandungan amilopektin yang menentukan daya

kembang kerupuk. Semakin tinggi kandungan amilopektin pati maka kerupuk yang

dihasilkan akan mempunyai daya kembang yang semakin besar. Pada pembuatan

kerupuk sering ditambahkan bahan-bahan lain untuk memperbaiki cita rasa dan nilai

nutrisi seperti udang, ikan, telur dan lain-lain (Praptiningsih, et al., 2003).

Kerupuk merupakan produk makanan kering yang populer yang telah lama

dikenal masyarakat luas. Komponen terbesar kerupuk adalah pati sehingga kerupuk

mempunyai kandungan protein yang rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha

penganekaragaman makanan (diversifikasi pangan) yang bertujuan meningkatkan

kandungan gizi kerupuk terutama kandungan protein dan Fe, mengingat kedua zat

tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh.  Pembuatan kerupuk halus atau kerupuk

sumber protein dapat dilakukan dengan penambahan tepung daging sapi. Tepung

daging sapi mengandung protein sekitar 80% (bk) (Anggoro, 2007). Penggunaan

tepung daging sapi sebagai bahan tambahan pada pembuatan kerupuk diharapkan

dapat meningkatkan kandungan nutrisi yang berimbas pada peningkatan nilai

ekonomi produk kerupuk. Penyimpanan kerupuk pada suhu ruang akan

menyebabkan terjadinya perubahan pada kerupuk yang diakibatkan penyesuaian

terhadap kondisi lingkungan. Perubahan yang sangat nyata adalah ketengikan yang

diakibatkan oleh proses oksidasi lemak. Adanya masalah ketengikan ini akan

berdampak perubahan bau dan cita rasa yang tidak diinginkan oleh konsumen.

Selain ketengikan penyimpanan yang salah pada kerupuk akan menyebabkan

penyerapan uap air dari lingkungan. Khususnya pada lingkungan yang memiliki

tingkat kelembaban yang tinggi kerupuk akan mudah sekali menyerap uap air dari

lingkungan sehingga kerupuk akan mengalami penurunan kerenyahan atau

melempem.

Kerupuk merupakan makanan kudapan yang bersifat kering, ringan, dan

porous, yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung pati cukup tinggi. Kerupuk

merupakan makanan kudapan yang sangat populer, mudah cara pembuatannya,

beragam warna dan rasa, disukai oleh segala lapisan usia dan suku bangsa di

Indonesia (Wahyuni, 2007). Kerupuk biasanya dibuat dari pati tapioka dengan
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Membuat Kerupuk Susu 11

tambahan bumbu–bumbu penyedap, dapat juga dengan penambahan lumatan

udang, ikan dan bahan–bahan penambah rasa (misalnya bawang). Kerupuk

merupakan makanan kecil yang banyak digemari oleh sebagian besar penduduk

Indonesia. Apabila industri kerupuk berkembang lebih maju dengan hasil yang lebih

berkualitas maka  diharapkan konsumsi kerupuk akan semakin meningkat. Akan

tetapi dalam industri pengolahan kerupuk, masih ditemukan berbagai kendala. Salah

satu kendala yang selayaknya mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut adalah

penggunaan boraks oleh industri pengolahan kerupuk.  Boraks yang digunakan di

pasaran dikenal dengan nama bleng (Renawati, 1989).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 1999, kerupuk adalah suatu

produk makanan kering yang dibuat dari tepung pati dengan penambahan bahan-

bahan lainnya dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Berdasarkan bentuk

dan rupanya, maka dikenal pula jenis kerupuk mie, kerupuk kemlang, dan kerupuk

atom. Bahan baku yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kerupuk adalah

tepung tapioka. Namun banyak juga kerupuk yang menggunakan bahan dasar

tepung kedelai, dan tepung sagu. 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  (Wahyuni, 2007).  Tabel 3 berikut ini

menjelaskan tentang mutu organoleptik dan mikrobiologis dari kerupuk berdasarkan

standar SNI.

2.1.2. Pengertian Susu

Susu didefinisikan sebagai sekresi normal kelenjar mamari/ ambing mamalia,

atau cairan yang diperoleh dari pemerahan ambing sapi sehat tanpa dikurangi atau

ditambah sesuatu (Soeparno, 1992; Syarief dan Irawati, 1988). Susu adalah hasil

ekskresi kelenjar susu binatang menyusui, yang dipandang dari segi gizi merupakan

bahan makanan yang hampir sempurna (Buckel et al., 1987). Definisi susu menurut

Hadiwiyoto (1983) adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang

dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat

serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambahkan bahan-bahan lain.

a. Komponen-komponen Susu
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Membuat Kerupuk Susu 12

Komponen susu selain air merupakan total solid (TS)  dan total solid tanpa

komponen lemak atau solid non fat (SNF). Total Solid (TS) yang terkandung dalam

susu rata-rata 13% dan solid non fat (SNF) rata-rata 9,5%  (Rahman et al., 1992).

Menurut Adnan (1984), zat-zat yang ada di dalam air susu seperti air, lemak, protein,

gula dan   mineral berada dalam tiga keadaan yang berbeda: 1) sebagai larutan

sejati, misalnya: hidrat arang, garam-garam organik, vitamin dan senyawa-senyawa

nitrogen bukan protein; 2) sebagai larutan koloidal, terutama partikel-partikel yang

besar yang dapat memberikan efek Tyndal, dalam golongan ini termasuk protein dan

enzim; 3) sebagai emulsi, seperti: lemak dan senyawa-senyawa yang mengandung

lemak yang terdapat sebagai emulsi berbentuk globula-globula.

Air. Air merupakan komponen terbanyak dalam susu. Jumlahnya mencapai

84-89%. Air merupakan tempat terdispersinya komponen-komponen susu yang lain.

Komponen-komponen  yang terdispersi secara molekuler adalah laktosa, garam-

garam mineral dan beberapa vitamin. Protein-protein kasein, laktoglobulin dan

albumin terdispersi secara koloidal, sedangkan lemak merupakan emulsi

(Hadiwiyoto, 1994).

Karbohidrat. Laktosa merupakan karbohidrat yang menyebabkan susu

berasa manis. Kandungan laktosa dalam susu adalah 4,5%  (Rutgers dan Ebing,

1992). Hadiwiyoto (1994),  menjelaskan  bahwa komposisi susu sangat lengkap

seperti karbohidrat, laktosa, protein, lemak, vitamin dan   air terdapat dalam susu.

Lemak. Air susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang di dalamnya

terkandung gula, garam-garam mineral dan protein dalam bentuk suspensi koloidal

(Varnam dan Sutherland, 1994). Lemak susu terdapat di dalam susu dalam bentuk

jutaan bola kecil berdiameter antara 1-20 μm dengan garis tengah rata-rata 3 μm

(Buckle et al., 1987).

Protein. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki

daya cerna tinggi dan kaya akan protein, laktosa, mineral dan vitamin (Buckle et al,.

1987; Varnam dan Sutherland, 1994). Protein susu terdiri atas kasein, laktalbumin

dan laktoglobulin. Kasein merupakan protein yang terbanyak jumlahnya daripada

laktalbumin dan laktoglobulin. Namun di samping ketiga jenis protein tersebut

terdapat pula protein lainnya sebagai enzim dan immunoglobulin (Hadiwiyoto, 1994).

Protein dalam susu dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu kasein
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Membuat Kerupuk Susu 13

(protein yang dapat diendapkan oleh asam dan enzim rennin) dan protein whey

(protein yang dapat terdenaturasi oleh panas dengan suhu sekitar 650C) (Buckle et

al,. 1987).

Tabel 3. Standar Mutu Organoleptik dan Mikrobiologis Kerupuk
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Membuat Kerupuk Susu 14

Enzim. Susu mengandung beberapa enzim diantaranya : lipase, fosfatase,

peroksidase, katalase, galaktose, dehidrogenase dan  lactose (Hadiwiyoto, 1994).

Enzim utama yang normal terdapat di dalam susu adalah: laktoperoksidase,

ribonuklease, antinoksidase, katalase, aldolase, laktase dan  kelompok fosfatase,

lipase, esterase, protease, amilase dan   oksidase (Daulay, 1990). Enzim-enzim yang

berfungsi sebagai indikator panas adalah fosfatase dan peroksidase dan    enzim

yang menyebabkan kerusakan adalah lipase (Buckle et al., 1987).

Vitamin. Umumnya vitamin yang terdapat dalam susu adalah vitamin yang

larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K dan vitamin yang larut dalam air seperti

vitamin B dan C (Daulay, 1990).  Susu, tinggi akan kandungan vitamin A yang

terlarut dalam lemak (Winarno, 1993). Kandungan vitamin di dalam susu dapat dilihat

pada Tabel 4.

Mineral. Susu  ternyata  sangat  sedikit  mengandung mineral, khususnya

besi, tetapi merupakan sumber phospor yang baik dan sangat kaya akan kalsium

(Winarno, 1993). Unsur-unsur mineral yang terkandung di dalam susu dapat dilihat

pada Tabel 5.

Tabel 4.  Kandungan Vitamin dalam Susu

Vitamin (per 100 g susu)

A (IU) 160

C (mg) 2,0

D (IU) 0,5 – 4,4

E (IU) 0,08

B

    Thiamin (mg) 0,035

    Riboflavin (mg) 0,17

    Niacin (mg) 0,08

    Pantothenic Acid (mg) 0,35 – 0,45

    Folic Acids (μg) 3 - 8

    Biotin (μg) 0,5

    Pyrodoxin (mg) 0,05 – 0,1

    Vitamin B12 (μg) 0,5

Sumber : Buckle et al., 1987
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Membuat Kerupuk Susu 15

Tabel 5.  Persentase Unsur-unsur Mineral di dalam Susu

Unsur Kandungan dalam Susu

---------------------------------%.------------------------------

Potassium 0,140

Kalsium 0,125

Chlorine 0,103

Fosfor 0,096

Sodium 0,056

Magnesium 0,012

Sulfur 0,025

Sumber: Buckle et al., 1987

b. Komposisi Susu

Rataan dan Variasi Komposisi Kimiawi Susu Sapi dapat dilihat pada Tabel 6.

Komposisi susu sangat beragam, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

jenis ternak (genetika), waktu pemerahan, urutan pemerahan, musim, umur sapi,

penyakit, makanan ternak dan   faktor dari luar.  Komparasi komposisi komponen-

komponen susu dari jenis sapi perah yang berbeda (antara Friesian dan Guernsey)

dapat dilihat pada Tabel 7. Komposisi susu dibagi menjadi dua bagian yaitu 87,25%

berupa air dan 12,75% berupa zat padat, dimana zat padat dibagi lagi menjadi empat

bagian yaitu: lemak, protein, laktosa dan   mineral (Buckle et al., 1987). Komposisi

rata-rata susu sebagai berikut: lemak 3,9 %, protein 3,4 %, laktosa 4,8 %, mineral

0,72 % dan   zat lain   dalam jumlah   sedikit    seperti

Tabel 6.  Rataan dan Variasi Komposisi Kimiawi Susu Sapi

Komponen Rataan Variasi

---------------------------------------%--------------------------------------

Protein 3,6 2,9 – 5,0

Lemak 3,7 2,5 – 6,0

Gula 4,8 3,6 – 5,5

Mineral 0,7 0,6 – 0,9

Air 87,2 85,8 – 89,5

Sumber : Hadiwiyoto, 1994
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Membuat Kerupuk Susu 16

sitrat, enzim fosfolipid dan vitamin (Hadiwiyoto, 1994). Susu mengandung rata-rata

4% lemak; 3,5% protein; 4,7% laktosa; 0,8% abu; 87% air serta total bahan padat

13% (Soeparno, 1992). Secara umum susu sapi terdiri atas air 88,3%, lemak 3,5%,

protein 3,2%, karbohidrat 4,3% dan   lain-lain 0,7% (Departemen Kesehatan RI,

1981).

Tabel 7.  Komposisi Komponen-komponen Susu Sapi Friesian dan Guernsey

(per 100 g)

Komponen Friesian Guernsey

Air (g) 87,7 86,3

Lemak (g) 3,7 4,6

Protein (g)

     Kasein 2,5 2,8

     Protein whey 0,7 0,8

Laktosa (g) 4,7 4,7

Kalsium (g) 0,12 0,13

Retinol (µg) 37 (summer) 28 (summer)

25 (winter) 25 (winter)

Karoten (µg) 24 (summer) 50 (summer)

12 (winter) 24 (winter)

SNF (g) 8,7 9,1

TS (g) 12,4 13,7

Energi

    (kJ) 268 314

    (kkal) 64 75

Sumber : Maheswari, 2002

2.2. FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN KERUPUK SUSU

Kerusakan bahan pangan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi

pada pangan (mentah atau olahan) dimana sifat-sifat kimiawi, fisik dan organoleptik

bahan pangan tersebut yang telah ditolak oleh konsumen. Faktor penyebab

kerusakan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang secara

alamiah sudah terdapat di dalam produk pangan dan tidak dapat dicegah hanya
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Membuat Kerupuk Susu 17

dengan pengemasan saja dan kerusakan yang  tergantung dari lingkungan sekitar

yang kemungkinan dapat dikendalikan dengan adanya pengemasan (Buckle et

al.,1985).

Penyimpanan bahan pangan pada kondisi lingkungan tertentu akan

menyebabkan terjadinya perubahan pada bahan pangan diakibatkan penyesuaian

terhadap kondisi lingkungan. Penurunan mutu yang biasa terjadi pada kerupuk yang

disimpan pada suhu ruang adalah antara lain penurunan kerenyahan, tumbuhnya

kapang, dan munculnya flavor tengik.

2.2.1. Penurunan Kerenyahan

Kerenyahan kerupuk sangat ditentukan oleh kadar airnya. Semakin banyak

mengandung air, kerupuk akan semakin kurang renyah (Wahyono dan Marzuki,

1996). Menurut Muliawan (1991), kadar air yang terikat dalam kerupuk sebelum

digoreng sangat menentukan volume pengembangan kerupuk matang. Jumlah uap

air yang terdapat dalam bahan pangan ditentukan oleh lamanya pengeringan, suhu

penggorengan, kecepatan aliran udara, kondisi bahan dan cara penumpukan serta

penambahan air sewaktu pembuatan adonan pada proses gelatinisasi.

Menurut Muliawan (1991), salah satu parameter mutu kerupuk goreng adalah

volume pengembangan. Sedangkan volume pengembangan dipengaruhi oleh kadar

air kerupuk mentah dan suhu penggorengan. Makin banyak penambahan bahan

bukan pati, makin kecil pengembangan kerupuk pada saat penggorengan, dan

pengembangan menentukan kerenyahannya (Haryadi et al., 1989).

Kerupuk merupakan bahan pangan berongga yang memiliki kadar air yang

rendah (kurang dari 3%). Penyimpanan kerupuk yang dikemas polietilen pada suhu

ruang biasanya mengalami perubahan fisik yaitu terjadinya penyerapan air. Tingkat

penyerapan air tergantung pada kondisi lingkungan. Lingkungan yang memiliki RH

tinggi, mengakibatkan kerupuk akan lebih cepat menyerap air dari lingkungannya

sebagai reaksi untuk menuju kondisi keseimbangan yang  akan menyebabkan

kerupuk menjadi melempem. Katz dan Labuza (1981) menduga air akan melarutkan

dan melunakkan matriks pati dan protein yang ada pada sebagian bahan pangan

yang mengakibatkan perubahan kekuatan mekanik termasuk kerenyahan. Laju

penyerapan air juga dipengaruhi oleh kemampuan air menembus kemasan plastik.
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Membuat Kerupuk Susu 18

Makin besar pori-pori plastik maka laju penyerapan air akan makin cepat. Laju

penyerapan air akan semakin kecil pada saat kerupuk hampir mencapai kondisi

keseimbangan terhadap lingkungan.

Air dalam produk kerupuk goreng akan mempercepat proses oksidasi dari

kerupuk. Ketaren (1989) menyatakan keterlibatan uap air pada jenis makanan

berminyak akan mempercepat terjadinya  proses perubahan minyak menjadi asam

lemak bebas dan gliserol yang akan menimbulkan ketengikan pada produk. Air

merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air mempengaruhi

tekstur serta cita rasa makanan. Kadar air dalam bahan makanan ikut menentukan

kesegaran dan daya awet bahan makanan tersebut (Winarno, 1997).Berdasarkan

penelitian Basuki Rahmat (1999) diketahui bahwa kerupuk kulit  akan kehilangan

kerenyahan pada kadar air 6,8%.

2.2.2. Tumbuhnya Kapang

Beberapa jenis kapang seperti Mucor, Neurospora dan Rhizopus yang

tumbuh cepat pada bahan pangan yang berkadar air tinggi, tidak menjadi masalah

bila nilai aw bahan pangan tersebut ditentukan jauh dibawah 0,09. Hanya jenis

xerofilik yang dapat tumbuh pada nilai Aw dibawah 0,85 (Purnomo, 1995).

Jenis xerofilik yang banyak ditemukan dalam bahan pangan adalah

Aspergillus conicus, eremascus albus, eurotium asmtelodam dan  Eurotium rubrum,

sedangkan Chrysosporium fasttidium psds nilai aw 0,61. Semua jenis kapang

xerofilik bersifat mikrotoksik, racun ini  diproduksi pada nilai aw 0,75 (Purnomo, 1995)

2.2.3. Oksidasi Lemak dan Ketengikan

Lemak merupakan salah satu komponen utama bahan pangan selain

karbohidrat dan protein, oleh karena itu peranan lemak dalam menentukan

karakteristik bahan pangan cukup besar (Apriyantono, 2001). Reaksi yang penting

pada minyak dan lemak adalah reaksi hidrolisis, oksidasi dan  hidrogenasi, dimana

reaksi ini akan menurunkan mutu dari minyak atau lemak. Kerusakan lemak yang

paling utama adalah terjadinya reaksi ketengikan yang ditandai dengan timbulnya

bau dan rasa tengik. Reaksi ketengikan terjadi oleh adanya reaksi outooksidasi dari

radikal asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak (Ketaren, 1986). Reaksi
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Membuat Kerupuk Susu 19

outooksidasi diawali dengan periode induksi dimana sebelum tengik, minyak atau

lemak akan mengikat oksigen dari udara secara perlahan-lahan. Autooksidasi radikal

bebas dari lipid ditandai oleh empat tahapan utama yaitu inisiasi

(initation),perambatan (propagation), pembentukan cabang (branching) dan

penghentian (termination) (Purnomo, 1995). Keempat tahap mekanisme oksidasi

lipid dapat digambarkan pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Mekanisme Oksidasi Lemak

Tahap awal reaksi oksidasi (inisiasi) dimulai dengan terjadi pelepasan

hidrogen dari asam lemak tidak jenuh secara homolitik sehingga terbentuk radikal

alkil yang terjadi karena adanya inisiator (panas, oksigen aktif, logam atau cahaya).

Pada keadaan normal radikal alkil cepat bereaksi dengan oksigen membentuk

radikal peroksi dimana radikal peroksi ini bereaksi lebih lanjut dengan asam lemak

tidak jenuh membentuk hidroproksida dan radikal alkil, kemudian radikal alkil yang

terbentuk ini bereaksi dengan oksigen. Laju oksidasi meningkat dengan

meningkatnya jumlah ikatan rangkap pada asam lemak, sebagai contoh, asam

linoleat (18:2) dioksidasi 10 kali lebih cepat daripada asam oleat (18:1).

Hidroperoksida asam lemak tak jenuh yang terbentuk karena oksidasi sangat

tidak stabil dan mudah mengalami pemecahan dan membentuk berbagai senyawa

flavor dan juga produk nonvolatil. Dekomposisi hidroperoksida melibatkan

pemutusan gugus-OOH sehingga terbentuk radikal alkoksi dan radikal hidroksi.

Radikal alkoksi kemudian mengalami pemutusan beta pada rantai C-C sehingga
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Membuat Kerupuk Susu 20

terbentuk aldehid dan radikal alkil. Berbagai senyawa yang dihasilkan dari degradasi

lipid diantaranya hidrokarbon, aldehid, keton, asam karboksilat, alkohol dan

heterosiklik. Oksidasi lipid disamping dapat menurunkan jumlah lipid yang dapat

dicerna dan tersedia sebagai sumber energi juga dapat menghasilkan senyawa-

senyawa radikal. Senyawa-senyawa radikal dalam bahan pangan dapat terserap ke

dalam tubuh kemudian dapat memicu terbentuknya senyawa radikal dalam tubuh.

a.  Uji Ketengikan

  Uji ketengikan dilakukan untuk menentukan derajat ketengikan dengan

mengukur senyawa-senyawa hasil oksidasi. Pengukuran yang dapat dilakukan

adalah dengan menentukan bilangan peroksida, jumlah karbonil, oksigen aktif, uji

asam thiobarbiturat, dan uji oven Schaal (Winarno, 1997).

Reaksi ketengikan terjadi oleh adanya reaksi outooksidasi dari radikal asam

lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak (Ketaren, 1986). Reaksi outooksidasi

diawali dengan periode induksi dimana sebelum tengik, minyak atau lemak akan

mengikat oksigen dari udara secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuk

peroksida dalam bahan pangan, dan proses ini berlangsung terus sampai

maksimum. Adanya senyawa peroksida dalam bahan pangan dapat diketahui

dengan pengukuran bilangan peroksida (PV).

b. Bilangan Peroksida

Bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat

kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen

pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Cara yang sering

digunakan untuk menentukan bilangan peroksida adalah berdasarkan pada reaksi

antara alkali iodida dalam larutan asam dengan ikatan peroksida. Iod yang

dibebaskan pada reaksi ini kemudian dititrasi dengan natrium thiosulfat. Penentuan

peroksida ini kurang baik apabila dibandingkan dengan cara iodometri meskipun

peroksida bereaksi sempurna dengan alkali iod. Hal ini disebabkan karena peroksida

jenis lainnya hanya bereaksi sebagian. Disamping itu dapat terjadi kesalahan yang

disebabkan oleh reaksi antara alkali iodida dengan oksigen dari udara

(Ketaren,1986).
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Membuat Kerupuk Susu 21

Kerupuk ditimbang sebanyak lima gram lalu dimasukkan ke dalam labu

erlenmeyer berukuran 250 ml.  Kemudian ditambahkan 30 ml larutan asam asetat

dan kloroform dengan perbandingan (3 : 2). Larutan digoyangkan sampai bahan

terlarut semua, lalu ditambahkan  0,5 ml larutan jenuh KI, didiamkan satu menit

kemudian tambahkan 30 ml akuades. Setelah itu dititrasi dengan 0,1 N Na2S2O3

sampai warna kuning hilang lalu ditambahkan 0,5 ml larutan pati 1%. Lanjutkan titrasi

sampai warna biru hilang. Bilangan peroksida dinyatakan dalam mili-ekiuvalen dari

peroksida dalam setiap 1000 g contoh.

c. Bilangan Thiobarbiturat (TBA)

Ketengikan dalam bahan pangan dapat diukur menggunakan uji thiobarbiturat

(TBA). Uji ini berdasarkan atas terbentuknya pigmen berwarna merah sebagai hasil

kondensasi antara dua molekul thiobarbiturat  dengan satu molekul malonaldehid,

intensitas warna merah tersebut menunjukkan tingkat ketengikan makanan yang

diperiksa, yang ditentukan dengan alat pengukur intensitas warna (spektofotometer)

pada panjang gelombang 528 nm (Syarief dan Halid, 1993).

Persenyawaan malonaldehida secara teoritis dapat dihasilkan oleh

pembentukan di-peroksida pada gugus pentadehida yang disusul dengan pemutusan

rantai molekul atau dengan cara oksidasi lebih lanjut dari 2-enol yang dihasilkan dari

penguraian monohidro peroksida.   Uji TBA ini merupakan uji spesifik untuk hasil

oksidasi asam lemak tidak jenuh (P.U.F.A), dan baik diterapkan untuk uji terhadap

lemak pangan yang mengandung asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan lebih

tinggi. Hal tersebut terjadi pada kasus bahan pangan yang mengandung asam lemak

dengan derajat ketidakjenuhan yang lebih tinggi dari asam linoleat, yang dapat

mempengaruhi stabilitas flavour (Ketaren, 1986).

 Keuntungan dari uji ini adalah pereaksi TBA dapat digunakan langsung untuk

menguji lemak dalam suatu bahan tanpa mengekstrasi fraksi lemaknya. Kelemahan

uji TBA adalah terdapatnya beberapa persenyawaan selain hasil oksidasi lemak

berupa asam yang ikut tersuling bersama uap dan selanjutnya terhadap destilat saat

dilakukan uji TBA.
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Membuat Kerupuk Susu 22

Analisis Bilangan TBA (Tarladgis et al.,  1960).  Pengukuran bilangan TBA

dilakukan untuk mengetahui terjadinya ketengikan melalui pengukuran kadar

malonildehida yang terbentuk. Sampel kerupuk ditimbang sebanyak tiga gram, lalu

dimasukkan ke dalam  waring blender  kemudian ditambahkan 50 ml akuades dan

dihancurkan selama dua menit. Larutan dipindahkan ke dalam labu destilasi 1000 ml

sambil dicuci dengan 48,5 ml akuades. Larutan ditambahkan 1,5 ml HCl (4 mol)

sampai pH menjadi 1,5 lalu tambahkan batu didih dan sedikit bahan pencegah buih

(antifoam) ke dalam labu destilat. Dilakukan destilasi dengan pemanasan selama 10

menit hingga diperoleh destilat sebanyak 50 ml. Destilat yang diperoleh disaring

kemudian diambil 5 ml lalu dipindahkan dalam labu erlenmeyer berukuran 50 ml.

Tambahkan 5 ml reagen TBA lalu ditutup (reagen TBA terdiri dari 0,02 M

thiobarbituric-acid dalam 90% asam asetat glasial). Tabung ditutup dan dipanaskan

selama 35 menit dalam air mendidih, selanjutnya didinginkan. Absorbansi destilat

diukur pada panjang gelombang pada panjang gelombang 528 nm dengan larutan

blanko sebagai titik nol. Larutan blanko dibuat dari campuran 5 ml air suling

ditambah 5 ml pereaksi TBA. Bilangan TBA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Bilangan TBA (mg malonaldehida /kg)  = 7.8 x absorbansi

2.3. RANGKUMAN

Kerupuk merupakan makanan khas Indonesia yang telah lama dikenal dan

tersebar luas sampai ke desa-desa. Pada mulanya kerupuk digunakan sebagai lauk

tapi sekarang ada kecenderungan menjadi makanan kecil. Berdasarkan Standar

Nasional Indonesia tahun 1999, kerupuk adalah suatu produk makanan kering yang

dibuat dari tepung pati dengan penambahan bahan-bahan lainnya dan bahan

tambahan makanan yang diijinkan. SNI mengklasifikasikan kerupuk menjadi 2

golongan yaitu kerupuk tidak bersumber protein dan kerupuk bersumber protein.

Kandungan karbohidrat kerupuk per 100 gram yaitu 74,46 gram sampai 85,81 gram,

sedangkan kandungan protein kerupuk per 100 gram sangat rendah yaitu 0,03 gram

sampai 8,90  gram (Budiarso, 1999).

Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat

dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta

tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambahkan bahan-bahan lain.
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Komponen susu selain air merupakan total solid (TS) dan total solid tanpa komponen

lemak atau solid non fat (SNF). Total Solid (TS) yang terkandung dalam susu rata-

rata 13% dan solid non fat (SNF) rata-rata 9,5%. Komposisi rata-rata susu sebagai

berikut: lemak 3,9 %, protein 3,4 %, laktosa 4,8 %, mineral 0,72 % dan   zat lain

dalam jumlah   sedikit    seperti sitrat, enzim fosfolipid dan vitamin (Hadiwiyoto,

1994). Susu mengandung rata-rata 4% lemak; 3,5% protein; 4,7% laktosa; 0,8% abu;

87% air serta total bahan padat 13% (Soeparno, 1992). Secara umum susu sapi

terdiri atas air 88,3%, lemak 3,5%, protein 3,2%, karbohidrat 4,3% dan   lain-lain

0,7%.

Penyimpanan bahan pangan pada kondisi lingkungan tertentu akan

menyebabkan terjadinya perubahan pada bahan pangan diakibatkan penyesuaian

terhadap kondisi lingkungan. Penurunan mutu yang biasa terjadi pada kerupuk yang

disimpan pada suhu ruang adalah antara lain penurunan kerenyahan, tumbuhnya

kapang, dan munculnya flavor tengik.

2.4. LATIHAN

1. Jelaskanlah pengertian dari kerupuk dan susu!

2. Sebutkan dan berapa jumlah masing-masing dari kandungan gizi kerupuk dan

susu?

3. Sebutkanlah dan jelaskanlah penyebab dari masing-masing factor penyebab

kerusakan mutu kerupuk susu!

4. Bagaimanakah metode pengujian ketengikan kerupuk susu?
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BAB III
BAHAN DAN PERALATAN UNTUK MEMBUAT KERUPUK SUSU

Indikator Keberhasilan:
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat:

menjelaskan tentang berbagai bahan dan peralatan untuk membuat kerupuk susu.

3.1. BAHAN UNTUK MEMBUAT KERUPUK SUSU

3.1.1.  Bahan Utama Pembuatan Kerupuk Susu
Lavlinesia (1995) menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan dalam

pembuatan  kerupuk dibagi atas dua kelompok, yaitu bahan utama dan bahan

tambahan. Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan dalam jumlah yang

besar dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh bahan yang lain seperti contohnya

adalah curd, whey, tepung tapioka dan air.

3.1.1.1. Curd dan Whey Susu

Curd dan Whey merupakan bagian dari protein susu. Protein dalam susu

dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu kasein (protein yang dapat

diendapkan oleh asam dan enzim rennin) dan protein whey (protein yang dapat

terdenaturasi oleh panas dengan suhu sekitar 650C) (Buckle et al,. 1987). Curd

(Gambar 3) merupakan bagian dari kasein. Wibowo dan Widiyanto (2007)

menyatakan bahwa partikel kaseinat mengandung kalsium dan fosfor yang

jumlahnya cukup besar, juga mengandung magnesium dan sitrat dalam jumlah  lebih

kecil. Curd diketahui mempunyai komponen yang didominasi oleh kalsium

fosfokaseinat yang proporsinya sama dengan trikalsium fosfat atau Ca3(PO4)3.

Curd adalah gumpalan halus berwarna putih pada susu segar yang mendapat

perlakuan asam. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan cara menambahkan

asam cuka, atau ekstrak nanas (enzim bromealin), atau ekstrak pepaya (enzim

papain) dan atau asam sitrat ke dalam susu yang telah dipanaskan.

Penyebab utama terbentuknya curd adalah akibat denaturasi protein  susu.

Denaturasi protein terjadi pada partikel kaseinat dalam protein susu. Denaturasi
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terjadi  terutama  selama  tahapan proses yang melibatkan panas sehingga

menyebabkan koagulasi protein susu. Menurut deMan (1997), denaturasi protein

dapat terjadi oleh berbagai penyebab, yang utama adalah panas, pH, garam dan

pengaruh permukaan. Rentang suhu pada saat terjadi denaturasi dan koagulasi

sebagian besar protein sekitar 55-75 0C.

Gambar 3. Curd

Denaturasi protein mengakibatkan hilangnya aktivitas biologis dan perubahan

yang berarti pada beberapa sifat fisik dan fungsi seperti kelarutan. Denaturasi dapat

pula mengakibatkan flokulasi protein bola dan dapat juga mengakibatkan

terbentuknya gel. Denaturasi dan koagulasi protein merupakan aspek kestabilan

panas yang dapat berkaitan dengan susunan dan urutan asam amino dalam protein

(deMan, 1997).

Memisahkan curd dan whey susu sebagai sumber protein dalam pembuatan

kerupuk susu dilakukan dengan cara memanaskan susu hingga mencapai 75 0C,

kemudian menambahkan asam atau enzim kedalam susu sedikit demi sedikit. Asam

yang biasa digunakan adalah asam cuka dan asam sitrat, sedangkan enzim yang

sering digunakan adalah renin (yang diekstrak dari abomasum pedet baru lahir) atau

bromelin (yang diekstrak dari buah nanas) atau papain (yang diekstrak dari pepaya).

Rendemen curd yang diperoleh berkisar 16%, hal ini tergantung dari jumlah bahan

kering dalam susu atau kadar air yang terkandung dalam curd yang diperoleh.

Setelah ditambahkan asam atau enzim, kemudian dibiarkan sampai susu

terdenaturasi dan menggumpal. Jika sudah menggumpal sempurna maka curd dan
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larutan whey akan terpisah, kemudian dilakukan penyaringan untuk mendapatkan

curd dan whey.

Menurut Brilianti CD, 2010, bahwa semakin tinggi persentase penambahan

curd menyebabkan menurunnya tingkat pengembangan dan meningkatkan intensitas

warna kecoklatan pada kerupuk susu, tetapi tidak berpengaruh terhadap ingkat

kerenyahan dan kesukaan panelis terhadap kerupuk susu. Menurut Setyawati E,

2010, bahwa kombinasi  konsentrasi curd  dan lama  pengukusan  mempengaruhi

sifat  kimia  (kecuali  kadar  air),  sifat  fisik  maupun organoleptik kerupuk susu,

sedang kombinasi konsentrasi lemak curd dan baking powder mempengaruhi sifat

kimia (kadar lemak), sifat fisik (daya kembang) dan sifat organoleptik tekstur.

Disarankan  bahwa  untuk  pembuatan  kerupuk  susu dengan  kualitas  baik dapat

menggunakan curd  30%  (dari  jumlah  curd+tepung)  dengan  kadar  lemak curd

4%  dan penambahan baking powder 0,2% serta  lama pengukusan 30 menit.

3.1.1.2. Tepung Tapioka

Tepung tapioka adalah tepung yang diperoleh dari ubi kayu segar (Manihot

utilissima POHL) setelah melalui cara pengolahan tertentu, dibersihkan dan

dikeringkan (SNI, 1994). Pati merupakan komponen tapioka dan merupakan

senyawa yang tidak mempunyai rasa dan bau sehingga modifikasi tepung tapioka

mudah dilakukan (Rusmono, 1983).

Ubi kayu atau singkong merupakan salah satu bahan makanan sumber

karbohidrat (sumber faktor). Tabel 8 berikut ini menampilkan komposisi gizi ubi kayu

(per 100 gram bahan). Ubi kayu dalam keadaan segar tidak tahan lama. Untuk

pemasaran yang memerlukan waktu lama, ubi kayu harus diolah dulu menjadi bentuk

lain yang lebih awet, seperti gaplek, tapioka (tepung singkong), tapai, peuyeum,

keripik singkong dan lain-lain. Muryati (1986) menyatakan bahwa; dari singkong

segar dapat  dibuat 23 macam makanan ringan dan dari tepung tapioka dapat dibuat

14 macam kue dan makanan ringan.  Menurut Wirakartakusumah dkk. (1989) dari

tape singkong dapat diolah menjadi tepung tape singkong yang berpotensi untuk

digunakan oleh tapioka kue, roti dan tapioka.

Diagram alir pembuatan tepung tapioka dapat dilihat pada Gambar 4. Cara

pembuatan tepung tapioka adalah sebagai berikut:

1) Kupas, cuci dan parut ubi kayu segar;
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Membuat Kerupuk Susu 27

2) Tambahkan air, peras dan saring dengan kain saring;

3) Simpan hasil saringan selama 1 malam untuk mengendapkan patinya;

4) Kemudian buang air di atas endapan dan tiriskan hasil pengendapan;

5) Jemur di bawah sinar matahari sampai kering;

6) Tumbuk lalu ayak.

Gambar 3. Diagram alir pembuatan tepung  tapioka

Untuk mempercepat pengendapan, dapat ditambahkan tawas atau aluminium

Sulfat Al2 (SO4)3 sebanyak 1 g/lt karbohidrat (CaOCL2) sebanyak 1 mg/lt, sedangkan

untuk memperbaiki  warna dapat ditambahkan natrium bisulfit (Na2SO4) sebanyak

0,1 %.
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Tabel  8.  Komposisi gizi ubi kayu (per 100 gram bahan)

Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu (Gambar 4) mempunyai banyak

kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai tapioka.

Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, komposisi

zat gizi tepung tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga

digunakan sebagai bahan bantu pewarna putih.

Tapioka (Gambar 5) yang diolah menjadi sirup glukosa dan destrin sangat

diperlukan oleh berbagai tapioka, antara lain tapioka kembang gula, penggalengan

buah-buahan, pengolahan es krim, minuman dan tapioka peragian. Tapioka juga

banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat

dalam tapioka makanan, seperti dalam pembuatan tapioka, sop, makanan bayi, es

krim, pengolahan sosis daging, tapioka farmasi, dan lain-lain.

Ampas tapioka banyak dipakai sebagai campuran makanan ternak. Pada

umumnya masyarakat kita mengenal dua jenis tapioka, yaitu tapioca kasar dan

tapioka halus. Tapioka kasar masih mengandung gumpalan dan butiran ubi kayu

yang masih kasar, sedangkan tapioka halus merupakan hasil pengolahan lebih lanjut

dan  tidak mengandung gumpalan lagi.
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Gambar 4. Ubi Kayu

Gambar 5. Tepung Tapioka

Kualitas tapioka sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Warna Tepung; tepung tapioka yang baik berwarna putih.

2) Kandungan Air; tepung harus dijemur sampai kering benar sehingga kandungan

airnya rendah.

3) Banyaknya serat dan kotoran; usahakan agar banyaknya serat dan kayu yang

digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun karena serat dan zat

kayunya masih sedikit dan zat patinya masih banyak.

4) Tingkat kekentalan; usahakan daya rekat tapioka tetap tinggi. Untuk ini hindari

penggunaan air yang berlebih dalam proses produksi.
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Pati (starch) mempunyai dua komponen utama, yaitu amilosa (fraksi terlarut)

dan amilopektin (fraksi tidak terlarut). Menurut Tahir (1985), amilopektin merupakan

salah satu komponen pati yang dapat mempengaruhi daya kembang kerupuk.

Kandungan amilopektin yang lebih tinggi akan memberikan kecenderungan

pengembangan kerupuk yang lebih besar tapioka dengan kandungan amilosa tinggi.

Kandungan kimia tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 9. Daya kembang dan

tekstur akhir dari produk dipengaruhi oleh ratio amilosa dan amilopektin  dari pati (Yu

et, al., 1993). Amilosa cenderung mengurangi daya kembang dan meningkatkan

densitas kerupuk, sedangkan amilopektin berfungsi sebaliknya, yaitu meningkatkan

daya kembang dan menurunkan densitas kerupuk (Setiawan, 1988).

Menurut SP-26-1976 yang terdapat dalam Arpah (1993), tepung tapaioka

adalah tepung yang diperoleh dari ubi kayu segar (Manihot utilissima) setelah melalui

cara pengolahan tertentu, dibersihkan dan dikeringkan. Syarat mutu dari tepung

tapioka meliputi syarat organoleptik, yaitu sehat, tidak berbau apek/masam, murni

dan tidak ada ampas/benda asing. Tepung tapioka yang digunakan dalam

pembuatan kerupuk udang  harus berwarna putih, bersih, kering, tidak bau apek,

tidak masam, dan murni atau tidak mengandung benda asing. Dari hasil

pengamatan, tepung tapioka yang digunakan telah memenuhi standar untuk

pembuatan kerupuk karena sebelum digunakan, tepung tapioka diayak terlebih

dahulu. Tepung tapioka yang baik dalam pembuatan kerupuk adalah yang telah lama

namun belum asam. Semakin lama tepung tapioka semakin baik mutu kerupuk.

Semakin baik mutu kerupuk ini maksudnya adalah kandungan air dalam kerupuk

akan konstan sehingga memperpanjang umur simpan.

Tabel 9. Kandungan Kimia Tepung Tapioka
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Tepung tapioka adalah pati yang diperoleh dari ekstraksi ubi kayu melalui

proses pemarutan, pemerasan penyaringan, pengendapan pati dan pengeringan.

Dalam pembuatan tapioka ditambahkan natrium metabisulfit untuk memperbaiki

warna sehingga tapioka menjadi putih bersih (0,1 %) (Radiyati dan Agusto, 2003).

Tepung tapioka dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku ataupun campuran pada

berbagai macam produk antara lain kerupuk dan kue kering lainnya. Selain itu

tepung tapioka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengental (thickener), bahan

pengisi, bahan pengikat pada tapioka makanan olahan (Astawan, 2003).

Gelatinisasi Pati

Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa yang tidak manis, tidak larut

dalam air dingin tetapi di dalam air panas dapat membentuk sol atau jel yang bersifat

kental. Sifat kekentalannya ini dapat digunakan untuk mengatur tekstur makanan,

dan sifat jelnya dapat diubah oleh gula atau asam. Pati di dalam tanaman dapat

merupakan faktor cadangan;  di dalam biji-bijian pati terdapat dalam bentuk granula

(Winarno dkk, 1980).  Sebagian besar penggunaan pati adalah berkaitan dengan

kondisi yang memerlukan banyak air. Salah satu fungsi pati, terutama  pada

pengolahan pangan  adalah dalam pengendalian sifat–sifat tekstur dan rheologi.

Sifat utama pati yang menentukan fungsi ini adalah gelatinisasi dan retrogradasi

(Radley, 1968).

Gelatinisasi merupakan salah satu sifat yang penting dari pati. Gelatinisasi

adalah rangkaian proses yang dimulai dengan terjadinya imbibisi air, pembengkakan

granula (swelling) sampai kondisi tertentu yaitu pecahnya granula. Pecahnya granula

pati disebabkan oleh pemanasan yang melebihi batas pengembangan granula. Suhu

pada saat granula pecah disebut suhu gelatinisasi. Rangkaian proses ini dimulai

dengan naiknya suhu dan ditandai dengan meningkatnya viskositas (Fennema,

1976).

Bila granula pati tercampur dengan air yang terjadi adalah penyerapan atau

hidrasi pati dan penggelembungan yang bersifat dapat balik (reversible) namun

demikian jumlah air yang terserap maksimal pada kadar 30 % (Fennema, 1976).

Peningkatan volume pati terjadi di dalam air pada suhu antara 55-65OC, merupakan

pengembangan yang sesungguhnya dan setelah pengembangan ini granula pati
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Membuat Kerupuk Susu 32

dapat kembali lagi pada kondisi semula. Granula pati dapat mengembang luar biasa

tetapi bersifat tidak dapat dibalik kembali pada kondisi semula (irreversible).

Pengubahan tersebut dikenal dengan gelatinisasi (Winarno, 1984). Perubahan fisik

terjadi selama gelatinisasi adalah granula pati mengembang dan kehilangan sifat–

sifat birefringent, kejernihan meningkat, viskositas tapioka bertambah, molekul–

molekul linier pati yang mempunyai molekul kecil larut dan bergabung kembali untuk

membentuk  gel.  Jika pasta gel didinginkan, kenaikan viskositas dan kekukuhan

yang terbentuk tergantung pada macam dan jumlah pati serta pH. Pati yang banyak

mengandung amilopektin biasanya tidak membentuk gel yang  kukuh dan pasta yang

dihasilkan  lebih lunak atau long texture yang mempunyai kecenderungan untuk

merenggang dari pada  patah   (Matz, 1962).

Kemampuan membentuk gel tergantung pada sumber patinya. Amilosa lebih

mudah membentuk gel karena rantainya yang lurus (Meyer, 1973). Menurut Matz

(1962)  pertumbuhan gel yang kukuh setelah pati yang tergelatinisasi didinginkan

dipengaruhi oleh kandungan amilosa dan amilopektinnya. Pati yang tergelatinisasi

dan membentuk gel mudah mengalami retrogradasi yang merupakan proses

kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi. Dalam hal ini retrogradasi

lebih mudah terjadi pada molekul amilosa daripada amilopektin. Hal ini  disebabkan

karena amilosa merupakan molekul berantai lurus sehingga molekul amilosa yang

satu dengan yang lain mudah bergabung melalui jembatan tapioka. Pada keadaan

ini amilosa membentuk struktur tapioka, sedangkan  amilopektin sedikit atau sama

sekali tidak mengalami retrogradasi  (Greenwood dan Munro, 1979). Lamanya

memasak nasi ditentukan oleh suhu gelatinisasinya.  Suhu gelatinisasi adalah suhu

dimana granula – granula pati dapat mengembang secara pesat di dalam air panas.

Suhu gelatinisasi pada beras dapat digolongkan sebagai rendah (55 – 69 OC),

sedang (70 – 74 OC), atau tinggi (75 – 79 OC) (Beachell dan Stansel dalam Ismunadji

dkk 1989).

Menurut Aurand and Woods (1973), gelatinisasi dipengaruhi oleh pH, suhu,

garam, fase tapioka dan senyawa elektrolit lainnya. Dengan berhasilnya gelatinisasi

pada waktu pengukusan maka akan terbentuk suatu kerangka tiga dimensi yang

berongga–rongga dalam ukuran yang lebih besar, sehingga pada waktu

penggorengan, uap air yang terbentuk bersama–sama  gas–gas lain akan mudah

menekan kerangka tiga dimensi yang tersedia sehingga kerangka tersebut ikut

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Membuat Kerupuk Susu 33

mengembang dan menghasilkan produk dengan tingkat pengembangan yang lebih

besar.

Gelatinasi merupakan proses pengembangan granula pati yang disebabkan

karena molekul-molekul air masuk ke dalam granula dan terperangkap pada susunan

molekul-molekul amilosa dan amilopektin (Winarno, 1992). Dengan naiknya suhu

tapioka pati dalam air, maka pengembangan granula semakin besar. Setelah proses

pengukusan, adonan dimasukkan ke dalam lemari es. Proses ini bertujuan untuk

mengurangi kadar air, sehingga memudahkan proses pencetakan adonan.

Pengeringan adonan dilakukan pada suhu 50-55 0C. Suhu tersebut dipilih didasarkan

pada upaya untuk menghindari terjadinya proses denaturasi protein yang terdapat

dalam adonan tersebut. Denaturasi dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi

terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein, tanpa terjadinya

pemecahan ikatan-ikatan kovalen (Winarno, 1992).

3.1.1.3. Air

Air merupakan unsur penting  dalam makanan. Adanya air dalam bahan

makanan dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur dan citarasa makanan serta

dapat mempengaruhi daya tahan makanan dari serangkaian serangan mikrobia

(Winarno,1984). Air merupakan suatu molekul yang terdiri dari satu atom O dan dua

atom H yang saling berikatan melalui ikatan kovalen antara atom O dan atom H.

Sifat polar air tersebut melemahkan ikatan  tapioka dalam komponen lain, sehingga

dapat mempercepat pencampuran dalam pembentukan adonan (Aurand dan Wood,

1973).  Fungsi air dalam pembuatan adonan kerupuk susu atau lempeng adalah

sebagai pelarut bahan – bahan dan untuk proses gelatinisasi pati (Greenwood,

1979).

Jumlah air yang digunakan dalam adonan kerupuk susu akan mempengaruhi

tingkat adonan kerupuk susu, penyerapan minyak dan kerenyahan produk akhir. Bila

jumlah air kurang, tidak terjadi gelatinisasi sempurna selama pengukusan sehingga

kerupuk tidak dapat mengembang dengan baik. Apabila jumlah air yang digunakan

berlebih, adonan menjadi lembek sehingga adonan sulit dibentuk dan kerupuk susu

sulit diiris (Mohammed  et al., 1988). Fungsi air dalam adonan kerupuk susu adalah

untuk melarutkan garam, gula dan bumbu-bumbu, juga untuk menyebarkan bahan-
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bahan secara merata dalam pembuatan adonan. Perbandingan air dan tepung untuk

mendapatkan adonan yang baik adalah 1:3 (Lavlinesia, 1995)

Air untuk tapioka pangan memegang peranan penting karena dapat

mempengaruhi mutu makanan yang dihasilkan. Jenis air yang digunakan berbeda-

beda tergantung dari jenis bahan yang diolah. Air yang digunakan harus mempunyai

syarat-syarat tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, tidak

mengandung besi (Fe) dan mangan (Mn), serta dapat diterima secara bakteriologis

yaitu tidak mengganggu kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan

pangan yang diolah (Arpah, 1993).

3.1.2.  Bahan Tambahan Pembuatan Kerupuk Susu

Bahan tambahan adalah bahan yang diperlukan untuk melengkapi bahan

baku dalam proses pembuatan kerupuk. Bahan  tambahan yang biasa digunakan

dalam pembuatan kerupuk susu adalah garam, gula, dan bahan pengembang. Pada

dasarnya pemberian gula dan garam dalam pembuatan kerupuk susu terutama

berperan sebagai penambah cita rasa dan pengawet. Penambahan gula dan garam

dapat menambah umur simpan kerupuk susu. Karena kerupuk susu yang dibuat

tidak menggunakan bahan pengawet maka gula dan garamlah yang akan digunakan

sebagi pengawet. Tidak digunakan bawang putih, bawang merah, dan lainnya

karena ingin menampilkan cita rasa khas susu, tanpa ada aroma dan rasa lain.

3.1.2.1.  Bahan Pengembang

Pengembang adonan dapat berasal dari uap air, udara dan gas CO2, tetapi

yang utama adalah pengembang CO2 yang berasal dari pereaksi kimia atau hasil

fermentasi mikroorganisme. Menurut Lavlinesia (1995), pereaksi kimia yang umum

digunakan merupakan kumpulan garam anorganik yang ditambahkan ke dalam

bahan pangan atau gabungan dengan pereaksi lainnya. Tepung soda kue

merupakan bahan pengembang adonan yang terdiri dari NaHCO3 dan tepung

(Winarno, 1997) Bahan pengembang yang biasa digunakan dalam pembuatan

kerupuk susu adalah soda kue atau natrium bikarbonat (NaHCO3) karena harganya

tapioka murah, kemurnian tinggi, cepat larut dalam air pada suhu kamar dan

toksisitasnya rendah.
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Penggunaan bahan pengembang natrium bikarbonat (NaHCO3) pada

prinsipnya menghasilkan gas CO2 sehingga kerupuk menjadi mekar ketika kerupuk

digoreng (Wiriano 1984). Natrium bikarbonat (NaHCO3) apabila mengalami

pemanasan akan menghasilkan natrium karbonat, karbondioksida dan air. Reaksi

adalah sebagai berikut:

2 NaHCO3  --à NaCO3 + H2O + CO2

Baking powder yang digunakan sekitar 0,3% dari berat adonan yang berfungsi

sebagai pengembang yaitu dengan adanya air, maka baking powder akan terurai

dan menghasilkan gas CO2. Dengan adanya gas yang terbentuk maka akan

terbentuk rongga-rongga didalam adonan, dan dengan penambahan kuning telur

maka rongga udara yang terbentuk menjadi diperkecil sehingga tekstur kerupuk

menjadi halus.

3.1.2.2.  Garam

Garam merupakan salah satu bahan yang paling penting dalam proses

pembuatan kerupuk susu. Fungsi penambahan garam dalam adonan yang adalah

sebagai penambah cita rasa dan mempertahankan struktur adonan yang akan

menentukan kualitas produk. Penambahan garam pada konsentrasi tertentu

berfungsi sebagai penambah cita rasa pada pangan (Soeparno, 1992).

Garam berfungsi untuk  menambah rasa dan dapat mencegah serta

menghambat pertumbuhan mikrobia pada produk (Matz, 1962). Garam dapur

bersama-sama dengan bumbu lainnya dalam teknologi pangan berfungsi sebagai

bumbu untuk mendapatkan cita rasa tertentu (asin, gurih) (Anonim, 1981).

3.1.2.3.  Gula
 Gula berperan penting dalam memberikan rasa manis pada kerupuk susu.

Pemakaian gula biasanya 2-2,5%, pemakaian gula berlebih menyebabkan makin

sedikit air terserap tepung dalam adonan sehingga pengembangan dapat berkurang

(Wiriano, 1984).

3.2. PERALATAN UNTUK MEMBUAT KERUPUK SUSU

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk susu diantarnya:

1. Panci.

2. Saringan.
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3. Meja Persiapan.

4. Neraca dan Timbangan.

5. Pengukus/Langseng/Pemasak.

6. Tampah.

7. Loyang cetakan aluminium.

8. Mesin Pengiris/Pisau dan Talenan.

9. Ember Plastik.

10. Kompor.

11. Pengaduk kayu.

12. Pemanas/Oven/Sinar Matahari.

13. Wajan/Penggorengan.

14. Sealer Plastik.

3.3. RANGKUMAN

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan  kerupuk dibagi atas dua

kelompok, yaitu bahan utama dan bahan tambahan. Bahan baku adalah bahan-

bahan yang digunakan dalam jumlah yang besar dan fungsinya tidak dapat

digantikan oleh bahan yang lain seperti contohnya adalah curd, whey, tepung tapioka

dan air.  Bahan tambahan adalah bahan yang diperlukan untuk melengkapi bahan

baku dalam proses pembuatan kerupuk. Bahan  tambahan yang biasa digunakan

dalam pembuatan kerupuk susu adalah garam, gula, dan bahan pengembang.

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk susu diantarnya: panci,

saringan, meja persiapan, neraca dan timbangan, pengukus/langseng/pemasak,

tampah, loyang cetakan aluminium, mesin pengiris/pisau dan talenan, ember plastic,

kompor, pengaduk kayu, pemanas/oven/sinar matahari, wajan/penggorengan, dan

sealer plastik.

3.4. LATIHAN

1. Sebutkanlah beserta perannya masing-masing bahan yang digunakan untuk

membuat kerupuk susu!

2. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kerupuk susu?
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BAB IV
PROSEDUR PEMBUATAN KERUPUK SUSU

Indikator Keberhasilan:
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat

membuat kerupuk susu dengan baik dan benar

.Pengolahan bahan pangan merupakan salah satu fungsi untuk memperbaiki

mutu bahan pangan baik dari nilai gizi maupun daya cerna, memberikan kemudahan

dalam penanganan, mereduksi biaya, memperbaiki cita rasa dan aroma, dan

memperpanjang masa simpan (Damayanthi, 1998). Pembuatan kerupuk susu

meliputi tujuh tahap proses, yaitu pembuatan adonan, pencetakan, pengukusan,

pendinginan, pengirisan, pengeringan dan penggorengan.

4.1. MENYIAPKAN BAHAN DAN PERALATAN

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk susu adalah

sebagai berikut:

Peralatan yang digunakan diantaranya:

1. Panci.

2. Saringan.

3. Meja Persiapan.

4. Neraca dan Timbangan.

5. Pengukus/Langseng/Pemasak.

6. Tampah.

7. Loyang cetakan aluminium.

8. Mesin Pengiris/Pisau dan Talenan.

9. Ember Plastik.

10. Kompor.

11. Pengaduk kayu.

12. Pemanas/Oven/Sinar Matahari.

13. Wajan/Penggorengan.
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14. Sealer Plastik.

Bahan yang digunakan diantaranya tertera pada Tabel 10 berikut ini

Tabel 10. Bahan yang Digunakan untuk membuat kerupuk susu

Bahan Nama Bahan Jumlah

A
1. tepung tapioka 700 g

2. baking powder 3 g

B

1. curd 250 g

2. gula 50 g

3. garam 20 g

4. kuning telur 2 bh

C 1. whey atau air secukupnya

D 1. Daun pisang secukupnya

4.2. MENCAMPUR BAHAN/MEMBUAT ADONAN

Faktor terpenting dalam membuat adonan adalah homogenitas adonan,

karena sifat ini akan mempengaruhi  keseragaman produk akhir yang dihasilkan.

Pembuatan adonan kerupuk susu ada dua jenis  proses yaitu proses panas dan

proses dingin. Proses panas pada pembuatan adonan kerupuk susu yaitu

pemasakan terlebih dahulu bahan tambahan kemudian dicampur dengan bahan

utama. Proses dingin pada pembuatan adonan kerupuk susu yaitu mencampurkan

semua bahan dan diaduk sampai homogen tanpa melalui pemasakan pendahuluan

(Wiriano, 1984). Adonan kerupuk yang baik adalah homogen dan tidak lengket di

tangan.

Pertama melakukan pencampuran bahan A (tepung tapioka dan baking

powder) hingga tercampur rata. Kedua melakukan pencampuran bahan B (curd,

gula, garam dan kuning telur yang sudah dikocok lepas) hingga tercampur rata.

Ketiga melakukan pencampuran 1/3 bahan A dan 1/3 bahan B serta bahan C (whey

atau air) secukupnya sampai adonan  mencair. Panaskan adonan tersebut  sambil

diaduk hingga matang dan matikan api kompornya. Keempat memasukkan sisa

tepung dan kuning telur kedalam adonan yang sudah matang tersebut serta lakukan

pengulian sampai adonan lumer sambil ditambah whey secukupnya. Penambahan
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whey atau air kedalam adonan tergantung kadar air curd, dimana semakin kering

curd yang digunakan maka penambahan air semakin banyak dan sebaliknya.

Baking powder yang digunakan sekitar 0,3% dari berat adonan yang berfungsi

sebagai pengembang yaitu dengan adanya air, maka baking powder akan terurai

dan menghasilkan gas CO2. Dengan adanya gas yang terbentuk maka akan

terbentuk rongga-rongga didalam adonan, dan dengan penambahan kuning telur

maka rongga udara yang terbentuk menjadi diperkecil sehingga tekstur kerupuk

menjadi halus.

Proses pengulian bertujuan membentuk campuran bahan-bahan penyusun

kerupuk menjadi homogen, yang ditandai dengan keadaan adonan yang lumer dan

halus. Pengulian dapat dilakukan dengan cara memukul-mukul atau dengan

menumbuk, sehingga semua bahan-bahan menjadi homogen. Adonan yang lumer

seperti pada Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Adonan Kerupuk Siap Dicetak

4.3. MECETAK ADONAN DAN MELAKUKAN PENGUKUSAN ADONAN

Mencetak adonan dilakukan dengan membagi adonan menjadi 10 bagian

(sesuai selera) dan masing-masing dipulung seperti lontong atau dicetak persegi

dan dibungkus dengan daun pisang. Apabila menggunakan loyang cetakan
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alumunium, maka sebelum adonan dimasukkan loyang, loyang terlebih dulu dioles

dengan minyak agar tidak lengket.

Pencetakan adonan kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan

ukuran yang seragam. Keseragaman ukuran penting untuk memperoleh

penampakan dan penetrasi panas yang merata sehingga memudahkan proses

penggorengan dan menghasilkan kerupuk goreng dengan warna yang seragam

(Muchtadi et al., 1988).

Proses selanjutnya setelah pencetakan adonan ialah pengukusan.

Pengukusan sering diartikan sebagai pemasakan yang dilakukan melalui media uap

panas dengan suhu pemanasan sekitar 1000C. Selama proses pengukusan panas

dipindahkan ke produk melalui konveksi. Pengukusan merupakan tahap penting

karena pada tahap ini terjadi proses gelatinisasi pati yang berkaitan erat dengan

pengembangan kerupuk susu saat digoreng (Suarman, 1996). Pengukusan yang

terlalu lama akan menyebabkan air yang terperangkap oleh gel pati terlalu banyak,

sehingga proses pengeringan dan penggorengan menjadi tidak sempurna. Adonan

yang setengah matang menyebabkan pati tidak tergelatinisasi dengan sempurna dan

akan menghambat pengembangan kerupuk susu. Menurut Djumali  et al.  (1982),

adonan yang telah masak ditandai dengan seluruh bagian berwarna bening serta

teksturnya kenyal.

Pada proses pengukusan hendaknya adonan yang sudak dibungkus ditata

berjajar dalam alat pengukus sedemikian rupa sehingga tidak saling menumpuk

karena akan menghambat proses pengembangan adonan, yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada daya kembang kerupuk yang dihasilkan.

Pengukusan berkaitan dengan proses gelatinisasi tepung yaitu dengan

adanya air dan panas granula pati mengembang, disamping itu terbentuk matrik

antara pati dan protein. Sempurna atau tidaknya proses gelatinisasi berpengaruh

terhadap daya kembang kerupuk.

Lama pengukusan sekitar 30 menit menggunakan langseng mendidih

(Gambar 7) merupakan waktu yang cukup untuk berlangsungnya proses gelatinisasi,

disamping itu kerusakan protein tidak terlalu besar, sehingga kadar protein kerupuk

yang dihasilkan masih memenuhi standar yang ditetapkan SNI 1999 yaitu
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kandungan protein kelompok kerupuk halus minimal 5%. Tanda adonan telah

matang yaitu tidak lengket pada garpu atau lidi yang ditusuk ke dalam adonan.

Proses selanjutnya setelah pengukusan ialah mendinginkan adonan dengan

diangin-anginkan semalam. Pendinginan adonan setelah pengukusan dilakukan agar

adonan mengeras dan mudah diiris. Irisan sebaiknya tidak terlalu tebal karena akan

menghambat proses penguapan air.

Setelah kalis, dan dikukus sampai matang (± 120 menit). Setelah matang

kemudian diangin-anginkan pada suhu ruang (± 2 jam). Selanjutnya didinginkan

dalam refrigerator selama 18 jam. Tujuan penyimpanan adonan kerupuk dalam

refrigerator setelah pengukusan agar diperoleh adonan kerupuk dengan tekstur yang

agak kenyal, kompak, dan mudah diiris.

Gambar 7. Pengukusan Adonan Kerupuk Susu

4.4. MELAKUKAN PENGIRISAN ADONAN YANG TELAH DIKUKUS DAN
PENGERINGAN KERUPUK SUSU BASAH

Proses berikutnya setelah diangin-anginkan, adonan selanjutnya diiris tipis-

tipis dengan ketebalan maksimal 3 mm dengan pisau dan talenan atau dengan

mesin pembuat lembaran adonan atau mesin pengiris kerupuk (Gambar 8). Hasil

pengirisan disebut dengan kerupuk susu basah.
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Pengeringan adalah salah satu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan

sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang

dikandung melalui penguapan energi panas. Dengan mengurangi kadar airnya,

bahan pangan mengandung senyawa-senyawa seperti protein, karbohidrat, lemak

dan mineral-mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi, akan tetapi vitamin-vitamin

dan zat warna pada umumnya menjadi rusak atau berkurang (Winarno, 1993).

Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dengan volume

yang lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang dan distribusi.

Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan artificial dryer (alat pengering)

atau dengan sun drying (penjemuran) yaitu pengeringan dengan menggunakan

sinar matahari.

Gambar 8. Mengiris Adonan Kerupuk Susu yang Sudah Dikukus

Kerupuk basah harus segera dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering

sampai kadar airnya di bawah 10% dengan tanda berbunyinya kerupuk bila

dipatahkan. Kerupuk susu basah ditata diatas tampah dan dijemur dibawah sinar

matahari (Gambar 9). Pengeringan dibawah sinar matahari membutuhkan waktu 2

hari untuk memperoleh kerupuk kering (kadar air maksimal 12%). Dengan kadar air

tersebut rendemen kerupuk kering yang dihasilkan sekitar 70%. Hasil pengeringan

disebut dengan kerupuk mentah. Apabila menggunakan oven maka kerupuk basah

dikeringkan dalam oven bersuhu 50 0C selama 18 jam.

Kerupuk susu mentah (Gambar 10) selanjutnya dikemas. Kerupuk susu

mentah dapat dikemas dalam kantong plastik polietilen (PE) atau di dalam kotak

karton. Kemasan harus ditutup rapat agar kerupuk mentah terhindar dari uap air di

luar seperti pada Gambar 11.
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Gambar 9. Penjemuran Kerupuk Susu Basah dengan Matahari

Gambar 10. Kerupuk Susu Mentah

Gambar  11. Kemasan Kerupuk Susu Mentah
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4.5. MENGGORENG KERUPUK SUSU

Menggoreng adalah suatu proses untuk memasak bahan pangan dengan

menggunakan lemak atau minyak pangan. Secara komersial bahan pangan yang

digoreng (fried food) digoreng dengan menggunakan system deep frying. Pada

proses penggorengan dengan menggunakan sistem deep frying, bahan pangan yang

digoreng terendam dalam minyak dan suhu minyak mencapai 200-205°C (Ketaren,

1986). Minyak goreng selain berfungsi sebagai medium penghantar panas juga

dapat menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori bahan pangan.

Kecukupan suhu dan waktu penggorengan berbeda untuk setiap bahan, kondisi dan

perlakuan (Ketaren, 1986).

Secara umum penggorengan kerupuk susu mentah dilakukan dengan

menggoreng kerupuk langsung di dalam minyak panas dengan menggunakan

minyak yang banyak sehingga kerupuk susu mentah terendam (Wiriano,  1984).

Penggorengan kerupuk dilakukan secara deep frying pada suhu 180-200 0C selama

10-20 detik. Setelah kerupuk mengembang diangkat dari wajan dan ditiriskan. Pada

proses penggorengan kerupuk susu mentah, kerupuk akan mengalami pemanasan

pada suhu tinggi sehingga molekul air yang masih terikat pada struktur kerupuk

menguap dan menghasilkan tekanan uap yang mengembangkan struktur kerupuk

(Lavlinesia,1995).

Kerupuk susu mentah yang dikonsumsi harus digoreng di dalam minyak

goreng panas (suhu 170°C) sambil dibalik-balik selama 1 menit. Kerupuk yang akan

digoreng harus cukup kering. Gambar 12 dan 13 berikut adalah contoh proses

menggoreng kerupuk susu mentah dan kerupuk susu matang yang siap dikonsumsi.

Kerupuk susu matang dapat dibungkus dengan plastik Polypropilen (PP) dan

disimpan pada suhu ruang.

Penggorengan kerupuk bertujuan untuk menghasilkan kerupuk goerng yang

mengembang dan renyah. Pada proses penggorengan kerupuk mentah yang kering

mengalamai pemanasan sehingga air yang terperangkap dalam struktur kerupuk

mentah menguap dan menghasilkan gelembung-gelembung gas ke permukaan

minyak seakan-akan minyak mendidih.
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Gambar  12. Proses Menggoreng Kerupuk Susu

Gambar  13. Kerupuk Susu matang yang Siap Dikonsumsi

Proses penggorengan kerupuk dimulai pada saat kerupuk mentah

dimasukkan ke dalam wajan penggorengan. Setelah 5-10 detik kerupuk mulai

mengalami perubahan bentuk dan pengembangan volume yang ditandai dengan

bergeraknya kerupuk dengan cepat ke permukaan minyak yang disertai gelembung-

gelembung udara yang pecah dipermukaan minyak. Proses pengembangan kerupuk

dimulai dengan bagian pinggir yang menyebabkan bagian tepi melengkung, proses

pengembangan kemudian diikuti dengan bagian tengaah, sehingga lengkungan

berkurang dan pengembangan yang merata.
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Penggorengan dianggap selesai apabila kerupuk tidak mengalami

perubaahan bentuk dan pengembangan lagi sertaa tidak adanya gelembung-

gelembung udara ke permukaan minyak, setelah proses penggorengan selesai

kerupuk segera diangkat untuk mencegah kerupuk menjadi hangus.

4.6.  RANGKUMAN

Pembuatan kerupuk susu meliputi tujuh tahap proses, yaitu pembuatan

adonan, pencetakan, pengukusan, pendinginan, pengirisan, pengeringan dan

penggorengan.  Prosedur kerja pembuatan kerupuk susu yaitu: menyiapkan bahan

dan peralatan; mencampur bahan/membuat adonan; mecetak adonan dan

melakukan pengukusan adonan; melakukan pengirisan adonan yang telah dikukus

dan pengeringan kerupuk susu basah; dan menggoreng kerupuk susu kering.

4.7.  LATIHAN

1. Buatlah diagram alir proses pembuatan kerupuk susu!

2. Buatlah diagram alir  proses mencampur bahan/membuat adonan kerupuk susu!

3. Uraikanlah bagaimana proses mecetak adonan dan melakukan pengukusan

adonan kerupuk susu!

4. Uraikanlah bagaimana proses melakukan pengirisan adonan yang telah dikukus

dan pengeringan kerupuk susu basah!

5. Uraikanlah bagaimana proses menggoreng kerupuk susu mentah!
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BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kerupuk berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka mempunyai

kandungan protein yang rendah. Karena kandungan protein yang rendah maka perlu

adanya penambahan protein yang tinggi. Penggunaan susu sebagai bahan

tambahan pada pembuatan kerupuk diharapkan dapat meningkatkan kandungan

nutrisi yang berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk kerupuk. Pengolahan

susu pecah menjadi kerupuk susu dapat dilakukan di sentra – sentra penghasil susu.

Petani yang susu ternaknya tidak memenuhi standar Koperasi Pengolah Susu (KPS),

dapat tetap memanfaatkan susu pecah tersebut. Usaha ini merupakan solusi

pemanfaatan bahan kualitas rendah, untuk dijadikan olahan kualitas tinggi dan lebih

berdaya saing serta mengurangi ketergantungan kepada Koperasi Pengolah Susu

(KPS). Disamping itu pemanfaatan susu pecah bertujuan untuk meningkatkan

kandungan protein dari kerupuk.

5.2. IMPLIKASI

Kerupuk susu merupakan kerupuk yang dibuat dengan penambahan susu

sebagai sumber protein yang mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh

tubuh seperti kalsium, fospor, dll. Sehingga dengan mengonsumsi kerupuk susu

maka diharapkan akan didapatkan manfaat tidak hanya karbohidrat tetapi juga

kandungan protein yang tinggi yang terkandung didalamnya. Disamping itu dapat

termanfaatkannya susu pecah petani yang tidak memenuhi standar Koperasi

Pengolah Susu (KPS) untuk meningkatkan kandungan protein dari kerupuk.

5.3. TINDAK LANJUT

Kerupuk merupakan sajian yang selalu ada pada menu hidangan masyarakat

Indonesia sehari-hari dan pada acara perayaan kecil maupun besar. Kerupuk

berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka mempunyai kandungan protein

yang rendah. Kandungan protein yang rendah tersebut dapat ditingkatkan dengan
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penambahan protein yang tinggi. Cara pembuatan kerupuk dengan kandungan

protein yang tinggi diantaranya dengan penggunaan susu. Cara pembuatan kerupuk

susu dapat disosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk

meningkatkan nutrisi kerupuk yang berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk

kerupuk.
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Skripsi. Fakultas Matematika dan IPA IPB. Bogor

Djumali, Z., I. Nasution, Sailah dan M. S. Ma´arif. 1982. Teknologi Kerupuk. Buku

Pegangan Petugas Lapang Penyebarluasan Teknologi Sistem Padat Karya.

FATEMATETA-IPB. Bogor..

Hadiwiyoto, Suwedo, 1993.  Teori Dan Pengujian Mutu Susu Dan Hasil Olahannya.

Liberti; Yogyakarta

Katz, E. E. dan Labuza. 1981. Effect of water activity on the sensory crispness and

mechanical deformation of snack food product. J. Food. Sci. 46 : 403

Marliyati, S.A, A. Sulaiman dan Faisal A., 1992.  Pengolahan Pangan Tingkat Rumah

Tangga. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, IPB; Bogor

Muchtadi, T. R. dan Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Pusat

Antar Universitas, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Muliawan, D. 1991. Pengaruh berbagai tingkat kadar air terhadap pengembangan

kerupuk sagu goreng. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian

Bogor, Bogor.
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Nurhayati, Ari. 2007.  Sifat Kimia Kerupuk Goreng yang Diberi Penambahan Tepung

Daging Sapi dan Perubahan Bilangan TBA Selama Penyimpanan. Skripsi.

Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian

Bogor.  Bogor

Setiawan, H. 1988. Mempelajari karakteristik fisiko kimia kerupuk dari berbagai taraf

formulasi tapioka, tepung kentang dan tepung jagung. Skripsi. Fakultas

Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Setyawati, E.S.W.2002. Studi penggunaan Curd, Baking Powder dan Lama

Pengukusan Pada Pembuatan Kerupuk Susu. Thesis. PPS Unibraw. Malang

Soeparno. 1996. Pengolahan Hasil Ternak. UT. Depdikbud. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia. 1994. SNI. 01-3924-1994 Tapioka. Badan Standarisasi

Nasional Indonesia. Jakarta

Suarman, W. 1996. Kajian pembuatan dan kerupuk secara mekanis. Skripsi.

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Sulistiowati, Y. 2002.  Pengaruh Persentase Penambahan Bahan Pengembang Dan

Tahu Susu Terhadap Daya Kembang, Kadar Protein Dan Organoleptik

Kerupuk Susu.  Skripsi. Fakultas Peternakan Unibraw; Malang

Supartono, W, S. Agus W, S. Sudarmadji, 2000.  Pengembangan Produk Dan

Standarisasi Kualitas Kerupuk Rambak.   Disajikan dalam Seminar Nasional

Industri Pangan, Vol II. Surabaya.

Susanto, Tri, 1994.  Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. PT Bina Ilmu; Surabaya.

Tri Radiyati dan Agusto, W.M. Tepung tapioka (perbaikan).   Subang : BPTTG

Puslitbang Fisika Terapan – LIPI, 1990 Hal. 10-13.

Tri Margono, Detty Suryati, Sri Hartinah,  Buku Panduan Teknologi Pangan, Pusat

Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI bekerjasama dengan Swiss

Development Cooperation, 1993.

Vicent, E, Rubatzky dan Mas Yanaguchi, 1998. Prinsip, Produksi dan Gizi.  ITB;

Bandung

Wahyono, Rudi dan Marzuki, 2000.   Pembuatan Aneka Kerupuk.  Trubus Agrisana;

Surabaya
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 ________, 2003. Pembuatan Aneka Kerupuk.  Penebar Swadaya;  Jakarta

__________. 1997. Kimia Pangan. Pusat Pengembangan Teknologi Pangan.

Institute Pertanian Bogor

Wiriano, H. 1984. Mekanisme Teknologi Pembuatan Kerupuk. Balai Pengembangan

Makanan Phytokimia, Badan Penelitian dan Pengembangan Indusrti,

Departemen Perindustrian, Jakarta

Yu, S. Y., J. R. Mitchell and Abdullah. 1993. Effect of rice starch on the linier

expansion of fish crackers. Tropical Science 33 (3) : 319-321.
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BIODATA PENULIS

Eko Saputro, S. Pt, penulis bahan ajar ini dilahirkan

pada tanggal 9 Oktober 1983 di Grobogan Jawa Tengah.

Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara dari

pasangan Bapak Rusmin (almarhum) dan Ibu Suwarti.

Menikah dengan Astri Karyani, S. Farm, Apt di tahun 2010

dan telah dikarunia anak laki-laki bernama Yahya Abdullah

Arrasyid pada tahun 2011.

Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di

kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Pendidikan dasar

diselesaikan pada tahun 1993 di SDN 1 Crewek, Pendidikan lanjutan menengah

pertama diselesaikan pada tahun 1999 di SMPN 1 Kradenan dan pendidikan lanjutan

menengah atas diselesaikan pada tahun 2002 di SMUN 1 Kradenan.

Penulis diterima sebagai mahasiswa IPB Angkatan 41 di Program Studi

Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan,

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan

Mahasiswa Baru (SPMB) pada tahun 2004.

Biaya administrasi serta kebutuhan sarana dan prasarana akademik penulis

selama menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor dicukupi dari berbagai

beastudi yang berhasil diperolehnya. Beastudi tersebut diantaranya beastudi ETOS

Dompet Dhuafa Republika untuk biaya masuk dan biaya tahun pertama di IPB;

beastudi PERSADA dari alumni mahasiswa Indonesia di Jepang selama setahun

pertama di IPB; beastudi KS4 (Karya Salemba Empat) dari alumni mahasiswa UI

selama satu tahun di tingkat kedua; beastudi PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)

dari DIKTI KEMENDIKNAS RI selama dua tahun di tingkat dua dan tiga; dan

beastudi Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) dari DIKTI KEMENDIKNAS RI selama

satu tahun di tingkat keempat atau terakhir.

Selama mengikuti pendidikan, penulis aktif di lembaga kemahasiswaan tingkat

fakultas di Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Forum Aktivitas Mahasiswa Muslim
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(FAMM) Al An’Aam Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor dan lembaga

kemahasiswaan tingkat universitas di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Hurriyyah

Institut Pertanian Bogor. Selain organisasi kemahasiswaan di dalam kampus penulis

juga aktif di organisasi ekstra kampus yaitu organisasi massa (ORMAS) dan

organisasi kepemudaan (OKP) di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

(KAMMI) Komisariat Institut Pertanian Bogor dan KAMMI Daerah Bogor. Selama

mengikuti pendidikan, penulis juga menjalani aktivitas sebagai asisten mata kuliah

Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Pertanian Bogor.

Tahun 2009 penulis lulus ujian seleksi CPNS Kementerian Pertanian di STPP

Magelang Jawa Tengah dan ditempatkan di Balai Besar Pelatihan Peternakan

(BBPP) Batu Jawa Timur sebagai Calon Widyaiswara. Penulis, selama 2009-2010

aktif sebagai fungsional umum di Bidang Program dan Evaluasi BBPP Batu. Tahun

2011 penulis aktif sebagai fungsional umum di Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

BBPP Batu. Tahun 2012 penulis diangkat menjadi fungsional khusus widyaiswara

oleh Lembaga Admninistrasi Negara RI atas rekomendasi Kementerian Pertanian RI.
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