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RINGKASAN 

 

Telur memiliki nilai gizi yang tinggi dan memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi putih 
telur di produk bakery sangat berlimpah dan jarang digunakan. Oleh sebab itu, untuk 
meningkatkan nilai gizi pada kerupuk maka dilakukan pembuatan kerupuk putih telur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi dari tepung tapioka-tepung 
beras ketan dan tepung terigu-tepung beras ketan serta bentuk lingkaran (diameter 3.5 cm), 
persegi (2x2cm) dan persegi panjang (1x5cm) pada pembuatan kerupuk putih telur. Dalam 
penelitian ini digunakan 8 kombinasi filler yaitu tepung tapioka(3) : tepung terigu(1) 
sebagai kontrol, tepung beras ketan 100%, tepung tapioka – tepung beras ketan (1:1, 1:2, 
2:1), tepung terigu – tepung beras ketan (1:1, 1:2, 2:1). Pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah karakteristik fisik (break strength dan daya kembang), karakteristik  
kimia (kadar air, kadar protein, dan kadar lemak), dan karakteristik sensoris (warna, tekstur, 
rasa dan overall). Dari hasil penelitian didapatkan bentuk lingkaran pada kerupuk putih 
telur memiliki break strength dan daya kembang terbaik dibandingkan dengan bentuk 
persegi dan persegi panjang. Kombinasi filler pada P3 (tepung tapioka(1) : tepung beras 
ketan(2)) dan P4 (tepung tapioka(2) : tepung beras ketan(1)) memiliki daya kembang 
terbaik sebesar 287.0856 - 300.8193% dan memiliki break strength sebesar 281.6931 – 
286.4618 gf serta memiliki kandungan gizi yang baik yaitu kadar air sebesar 1.7333-
1.7667%, kadar lemak sebesar 44.2333-44.7667% dan kadar protein sebesar 5.7341-
6.7263%. Pada parameter sensoris, warna yang paling disukai panelis adalah pada P1 
dengan tepung beras ketan 100% dengan skor rata-rata 4.48. Sedangkan dari segi tekstur, 
rasa dan overall yang paling disukai panelis adalah pada P5 dengan kombinasi tepung 
terigu (1) : tepung beras ketan (1) dengan skor rata-rata 3.98, 4.12, dan 4.34. 
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SUMMARY 

  
Egg have a high nutritional values and good quality. But the albumen in bakery products is 
very abundant and rarely used. Therefore, to increase the nutritional value of crackers 
making albumen crackers is done. This study aims to determine the effect of combined 
filler (wheat flour-glutinous rice flour and tapioca flour-glutinous rice flour) and shape 
circle (diameter 3.5cm), square (2x2cm) and rectangle (1x5cm) on characteristics of 
albumen crackers. This study used eight combinations filler, tapioca flour(3) : wheat 
flour(1) as the control, 100% glutinous rice flour, tapioca flour–glutinous rice flour (1:1, 
1:2, 2:1), wheat flour–glutinous rice flour (1:1, 1:2, 2:1). Tests conducted in this research is 
the physical characteristics (break strength and expansion capacity), chemical 
characteristics (water content, protein content, and fat content), and sensory characteristics 
(color, texture, taste and overalls). From the results, shape of circle on a albumen crackers 
has the best break strength and expansion compared with the square and rectangular shapes. 
The combination of filler on the P3 (tapioca flour(1) : glutinous rice flour(2)) and P4 
(tapioca flour(2) : glutinous rice flour(1)) have the best expansion at 287.0856 - 
300.8193%, and has a break strength at 281.6931 - 286.4618 gf and also contains good 
nutrients are water content at 1.7333-1.7667%, fat content at 44.2333-44.7667% % and 
protein content at 5.7341-6.7263%. For the parameter sensory the most preferred color of 
panelists is P1 with a glutinous rice flour 100% with mean score 4.48. In parameter texture, 
taste and overall the most preferred of panelists is P5 with a combination of wheat flour(1): 
glutinous rice flour(1) with mean score 3.98, 4.12, and 4.34. 
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1. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang 

 

Telur memiliki nilai gizi yang tinggi dan memiliki kualitas yang baik yaitu kandungan 

protein sebesar 12%. Pada produk bakery, telur yang digunakan biasanya kuning telur saja, 

putih telur saja atau kedua-duanya. Akan tetapi sebagian besar produk bakery lebih banyak 

menggunakan kuning telur dibandingkan dengan putih telur. Hal ini disebabkan karena jika 

menggunakan kuning telur maka tekstur roti akan menjadi lebih empuk, sebaliknya jika 

menggunakan putih telur maka akan membuat tekstur roti menjadi keras. Oleh karena itu 

banyak putih telur yang tidak digunakan dalam pembuatan roti. Kapasitas putih telur yang 

tidak digunakan di Virgin Bakery dapat mencapai sebesar ± 50 kg per hari. Biasanya putih 

telur yang tidak digunakan tersebut diolah menjadi produk kering, olesan dengan tepung 

panir dan sebagian besar dijual ke konsumen lain. Harga putih telur yang dijual ke 

konsumen adalah Rp 7.000,00 per kg.  

 

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan putih telur yang tidak digunakan dalam pembuatan 

bakery tersebut, maka dilakukan penelitian pembuatan kerupuk yang ditambahkan dengan 

putih telur yang dinamakan kerupuk putih telur. Pemilihan kerupuk disebabkan karena 

kerupuk merupakan salah satu makanan ringan yang sangat digemari masyarakat. Kerupuk 

biasanya digunakan sebagai salah satu pelengkap lauk-pauk atau dapat juga digunakan 

sebagai cemilan. Kerupuk putih telur ini dikombinasikan dengan berbagai tepung yaitu 

tepung tapioka, tepung terigu dan tepung beras ketan. Tepung tapioka dan tepung terigu 

umumnya merupakan bahan baku dalam pembuatan kerupuk. Sedangkan pemilihan tepung 

beras ketan disebabkan karena beras ketan memiliki pengembangan yang baik. Oleh karena 

itu untuk mengembangkan tepung beras ketan menjadi suatu produk yang baru maka 

dilakukan penelitian dengan mengkombinasikan tepung beras ketan dengan tepung tapioka 

dan tepung terigu.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tepung 

Tepung tapioka digunakan sebagai sumber pati yang sekaligus bisa menghasilkan tekstur 

halus pada bahan pangan (Winarno, 1993). Singkong (Manihot Utilissima) disebut juga ubi 

kayu atau ketela pohon mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi yaitu sebanyak 

32,4 dan kalori sebesar 567,0 dalam 100 gram singkong. Pada dasarnya olahan singkong 

dalam industri digolongkan menjadi 3 yaitu hasil fermentasi singkong (tape), singkong 

yang dikeringkan (gaplek) dan tepung singkong atau tepung tapioka (Rachmawati, 2000).  

 

Pati dari sumber yang berbeda memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dikarenakan 

variasi komposisi dan struktur molekulnya yang berbeda pula. Molekul pati terdiri dari 2 

fraksi, yaitu fraksi amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan jenis molekul berantai 

panjang yang mempengaruhi karakteristik gel selama pemanasan. Sedangkan, amilopektin 

merupakan jenis molekul bercabang banyak yang mempengaruhi sifat kekentalan. 

Sedangkan jenis pati yang mengandung banyak amilosa akan membentuk gel yang lebih 

keras dibandingkan pati dengan konsentrasi amilosa yang lebih rendah (Gaman and 

Sherrington, 1994). 

 

Pati memiliki sifat yaitu berwarna putih, berbentuk serbuk bukan kristal yang tidak larut 

dalam air dingin. Tidak seperti monosakarida dan disakarida, pati dan polisakarida lain 

tidak mempunyai rasa manis. Jika suspensi pati dalam air dipanaskan, air akan menembus 

lapisan luar granula dan granula ini mulai menggelembung. Ini terjadi saat temperatur 

meningkat dari 600C sampai 850C. Granula-granula dapat menggelembung hingga 

volumenya lima kali lipat volume semula. Ketika ukuran granula pati membesar, 

campurannya menjadi kental. Pada suhu kira-kira 850C granula pati pecah dan isinya 

terdispersi merata ke seluruh air di sekelilingnya. Molekul berantai panjang mulai 

membuka atau terurai dan campuran pati dan air menjadi kental. Proses ini dinamakan 

gelatinasi. Gelatinasi sangat penting dalam proses pengolahan karena berperan dalam 

menimbulkan tekstur pada produknya (Gaman and Sherrington, 1994).  
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Pada pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa pati pada tanaman terdapat granula-

granula kecil. Lapisan luar dari setiap granula terdiri atas molekul-molekul pati yang 

tersusun sangat rapat sehingga tidak tertembus air dingin. Sumber pati dari asal tanaman 

yang berbeda mempunyai ciri khas pada bentuk dan penyebaran ukuran-ukuran granula pati 

tersebut (Gaman and Sherrington, 1994). Sedangkan pada pati beras ketan mempunyai 

ukuran partikel atau granula yang paling kecil dibandingkan semua pati komersil lainnya. 

Rata-rata granula pati beras ketan adalah antara 2-8 mikron. Pati beras ketan juga dikenal 

mempunyai warna yang paling putih dibandingkan semua pati lainnya (Farfield, 2003).  

 

Beras dikenal sebagai sumber karbohidrat yang baik dengan kandungan sekitar 70 – 80%, 

sehingga berfungsi sebagai sumber tenaga. Pati beras tersusun atas dua komponen, yaitu 

amilosa dan amilopektin. Perbandingan jumlah amilosa dan amilopektin dalam beras 

menentukan tingkat kepulenannya. Pada prinsipnya semakin tinggi kandungan 

amilopektinnya, maka beras tersebut semakin pulen atau lengket. Komponen kedua terbesar 

dari beras adalah protein. Kandungan protein pada beras adalah 8% pada beras pecah kulit 

dan 7% pada beras giling (Koswara, 2006).  

 

Beras ketan mengandung amilosa sangat rendah (0-2 %), dengan kata lain lebih banyak 

mengandung amilopektin (sampai 98%). Sebaliknya beras non ketan (beras biasa) lebih 

banyak mengandung amilosa (lebih dari 25 %). Perbedaan kandungan ini menyebabkan 

struktur gel yang terbentuk berbeda antara beras ketan dengan beras biasa (non-ketan). 

Struktur kimia amilopektin yang bercabang, menyebabkan struktur gel yang terbentuk lebih 

komplek dan lebih kuat daripada amilosa. Sifat ini dapat dilihat dari luar bahwa beras ketan 

lebih lengket daripada beras non-ketan (Koswara, 2006). Beras ketan sering digunakan 

dalam pembuatan snack karena mudah mengembang dan menghasilkan tekstur lebih 

berpori (Noomhorm, 1997). 
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Tabel 1. Komposisi Amilosa dan Amilopektin dari tepung Beras ketan, Tapioka dan Terigu 

Tepung Amilosa  Amilopektin                       Sumber 

Beras Ketan <2% 98%                            Koswara (2006) 

Tapioka 

Terigu 

±20% 

25% 

±80%             Gaman and Sherrington (1994) 

75%                 Haryanto dan Philipus (1992) 

 

Ciri khas pada tepung terigu adalah mengandung gluten, yaitu protein gluten yang tidak 

larut dalam air, dan mempunyai sifat elastis seperti karet (Koswara, 2006). Tepung terigu 

berdasarkan kandungan protein digolongkan menjadi 3 macam yaitu hard flour/terigu 

protein tinggi, medium flour/terigu protein sedang, dan soft flour. Kandungan protein pada 

hard flour sebesar 12-13%, medium flour 10-11% dan soft flour 8-9% (Faridah et al, 2008). 

Protein yang tinggi akan dapat menghasilkan kekerasan pada tekstur ( Matz, 1972 ). 

 

1.2.2. Telur 

Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik. Namun telur tidak 

dikonsumsi sebanyak bahan pangan sumber protein lainnya, karena sumbangan proteinnya 

pada susunan makanan, rata-rata hanya 5% (Gaman and Sherrington, 1994). Komposisi 

telur secara fisik terdiri dari 10% kulit telur, 60% putih telur dan 30% kuning telur. Lapisan 

yang paling tebal adalah albumen (putih telur). Di pusatnya terdapat kuning telur yang 

dilindungi selaput kuning telur (Sarwono, 1996).  

 

Sekitar 40% dari putih telur merupakan cairan kental, sisanya berupa bahan setengah padat. 

Fungsi protein antimikrobia (lisozim) yang terdapat dalam putih telur adalah membantu 

memperlambat proses kerusakan telur. Ada 2 macam protein di dalam telur, yaitu 

ovalbumin dan ovavitelin. Ovalbumin terdapat pada bagian putih telur dan ovavitelin 

terdapat pada bagian kuning telurnya (Sarwono, 1996). 
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Tabel 2. Komposisi Telur Ayam  

 Telur utuh (%) Putih telur (%) Kuning telur(%) 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Air 
Vitamin dan mineral 

12 
11 
8 
75 
1 

9 
Sedikit sekali 

0 
88 
1 

16 
31 
0 
51 
1 

Sumber : Gaman and Sherrington (1994) 

 

Protein dapat mengalami suatu proses yang dikenal sebagai denaturasi, jika struktur 

sekundernya berubah tetapi struktur primernya tetap. Bentuk molekulnya mengalami 

perubahan biasanya karena terpecah dan terbentuknya ikatan silang tanpa mengganggu 

urutan asam aminonya. Proses ini biasanya tidak dapat berlangsung balik, sehingga tidak 

mungkin untuk mendapatkan kembali struktur asal protein itu. Denaturasi dapat merubah 

sifat protein menjadi lebih sukar larut dan makin kental. Keadaan ini disebut koagulasi. 

Banyak protein mengkoagulasi jika dipanaskan, misalnya telur yang dimasak maka protein 

dalam bagian putih dan kuning telur mengkoagulasi. Protein dalam putih telur 

mengkoagulasi lebih awal pada suhu 600C dan bagian kuning pada suhu 650C dan 680C 

(Gaman and Sherrington, 1994). 

 

1.2.3. Kerupuk 

Kerupuk merupakan salah satu makanan kering yang banyak dikonsumsi oleh sebagian 

masyarakat Indonesia sebagai pelengkap lauk-pauk. Kerupuk memiliki rasa gurih dan 

renyah saat dikonsumsi. Struktur pengembang dari kerupuk berasal dari tepung. Kerupuk 

memiliki variasi yang beragam baik dalam bentuk, ukuran, bau, warna, rasa, kerenyahan, 

ketebalan maupun nilai gizinya. Perbedaan ini dikarenakan oleh pengaruh budaya atau 

kebiasaan daerah setempat. Selain itu juga karena bahan baku dan bahan tambahan yang 

digunakan serta alat dan cara pengolahan kerupuk tersebut (Astawan dan Astawan, 1988).  

 

Pada umumnya, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kerupuk adalah tepung 

tapioka. Tepung tapioka yang digunakan sebaiknya tepung yang bermutu baik, yaitu 

mempunyai warna putih, bersih, kering, tidak berbau apek, tidak masam, murni, dan tidak 
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mengandung benda-benda asing (Astawan dan Astawan, 1988). Penggunaan tepung tapioka 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan yang dihasilkan ( Matz, 1972 ).  

 

Bahan-bahan lain pada pembuatan kerupuk seperti ikan atau udang, telur atau susu, garam, 

gula, air dan bumbu (bawang putih, bawang merah, ketumbar, terasi) merupakan bahan 

tambahan yang sangat bervariasi tergantung dari selera masing-masing. Penambahan garam 

dalam pembuatan kerupuk, memiliki fungsi untuk meningkatkan cita rasa kerupuk, serta 

sebagai pengawet. Bumbu atau rempah-rempah berfungsi sebagai peningkat aroma dan 

citarasa kerupuk (Astawan dan Astawan, 1988). 

 

Tahap-tahap pembuatan kerupuk pada dasarnya adalah persiapan olahan, pembuatan 

adonan, pengukusan, pengirisan dan penjemuran atau pengeringan (Astawan dan Astawan, 

1988). Pembuatan kerupuk dimulai dari tahap pencampuran berbagai bahan baku seperti 

tepung, bawang putih, garam, terasi, penyedap rasa, dan telur. Kemudian dilakukan 

penambahan air sehingga bisa terjadi penyerapan air oleh granula pati. Kemudian dilakukan 

pengukusan sampai adonan menjadi matang yang dapat dilihat dari berubahnya warna 

adonan. Pengukusan bertujuan untuk mendorong gelatinasi pati sehingga adonan bisa 

mengembang karena pati di dalamnya juga mengembang. Kemudian dilakukan 

pengeringan, air berlebih yang berada di dalam adonan bisa keluar dan adonan menjadi 

kering serta lebih keras (Stanley and Charm, 1963). 

 

Pencampuran bahan bertujuan untuk mendapatkan campuran yang rata dan seragam dari 

dua atau lebih komponen, dengan cara mendispersikan komponen yang satu ke dalam 

komponen yang lain (Fellows, 2000). Pengukusan adalah memasak bahan makanan dalam 

uap air, semua adonan diletakkan dalam kukusan. Air dibawah kukusan dididihkan untuk 

menghasilkan uap dan menggunakan alat yaitu dandang (Iskandar, 1995). Pengukusan 

dilakukan selama 20 menit dan dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan dihentikan 

jika kerupuk sudah mudah untuk dipatahkan (kandungan air 9 – 12%) (Huda, 2003). 
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Pengeringan merupakan cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari 

suatu bahan dengan menguapkan sebagian air yang dikandung melalui penggunaan energi 

panas. Kandungan air dikurangi sampai mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi (Winarno, 

1993). Kadar air merupakan persentase kandungan air suatu bahan pangan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis). 

Kadar air berat basah mempunyai batas maximum teoritis sebesar 100% sedangkan kadar 

air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100% (Syarief dan Halid, 1991).  

 

Prinsip pengeringan dengan dehumidifier yaitu udara di sekitar bahan pangan diturunkan 

kelembabannya sehingga relatif humidity menurun dan diikuti oleh penekanan udara 

disekitar bahan pangan. Karena pendahuluan tersebut terjadilah perbedaan tekanan antara 

bahan pangan dengan udara disekitarnya. Tekanan bahan pangan lebih besar daripada 

tekanan udara disekitarnya yang telah diturunkan sehingga air pada bahan pangan dapat 

diserap keluar sehingga menjadi kering. Efek samping pada penggunaan dehumidifier 

adalah komponen penyusun bahan yang lain ikut keluar yaitu bahan yang tidak larut dalam 

air tetapi berat jenisnya lebih besar seperti gula, protein, garam (Potter, 1987). 

 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kecepatan pengeringan dari bahan pangan adalah 

sifat fisik dan kimia dari produk (kadar air, bentuk, ukuran, komposisi), pengaturan 

geometris produk sehubungan dengan permukaan alat atau media perantara pemindah 

panas (seperti nampan untuk pengeringan), sifat-sifat fisik dari lingkungan alat pengering 

(suhu, kelembaban, kecepatan udara), dan karakteristik alat pengering (efisiensi 

pemindahan panas) (Buckle et al, 1987). Semakin besar perbedaan tekanan antara bahan 

pangan dengan udara sekitarnya maka pengeringan bahan pangan akan semakin cepat. 

Begitu pula dengan luas permukaan, semakin besar luas permukaannya maka dapat 

menambah luas permukaan bahan pangan yang kontak dengan panas sehingga panas akan 

lebih cepat meresap dan pengeringan akan bertambah. Makin lama waktu pengeringan 

maka kadar air atau kelembaban bahan pangan tersebut akan semakin menurun, sedangkan 

pengeringan akan semakin meningkat, namun besarnya peningkatan laju pengeringan akan 

semakin menurun sampai mencapai titik tertentu (Parker, 2002).  
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Selama pengeringan akan terjadi perubahan warna tekstur dan aroma. Dengan mengurangi 

kadar airnya, bahan pangan mengandung senyawa protein, karbohidrat, lemak dan mineral 

dalam kosentrasi yang lebih tinggi, namun vitamin dan zat warna umumnya menjadi rusak 

atau berkurang. Pada umumnya bahan pangan yang dikeringkan berubah warnanya menjadi 

cokelat. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh reaksi browning, baik enzimatik 

maupun non enzimatik (Winarno, 1993).  

 

Metode penggorengan bahan pangan dibedakan menjadi dua macam yaitu shallow / contact 

frying dan deep fat frying. Pada shallow / contact frying sangat cocok untuk bahan pangan 

yang mempunyai rasio luas permukaan dibagi volume yang besar, contohnya: telur, burger, 

daging, kue pastel. Pada proses ini, transfer panas ke makanan terjadi secara konduksi dari 

permukaan wajan panas melalui tipis minyak. Kelebihan metode ini adalah peningkatan 

suhunya sangat cepat sedangkan kekurangannya proses pematangan hanya terjadi pada 

bagian bahan pangan yang bersentuhan langsung dengan minyak goreng (Fellows, 2000).  

 

Kerupuk selalu dipotong setipis mungkin, karena bisa meningkatkan luas permukaan 

sehingga bisa mengurangi waktu penggorengan. Kerupuk dengan konduktivitas panas yang 

tinggi, maka memerlukan waktu yang singkat untuk menggorengnya untuk mencapai mutu 

yang diinginkan. Makin tinggi suhu penggorengan juga akan makin bisa mempercepat 

waktu penggorengan (Fellows, 2000). Kadar air yang terlalu tinggi membuat penyerapan 

minyak menjadi tinggi dan membuat kerupuk mengembang kurang baik. Panas yang 

kurang membuat kerupuk tidak mekar, sedangkan panas tinggi menyebabkan kerupuk cepat 

gosong (Sudarisman dan Elvina, 1996). 

 

Selama proses penggorengan berlangsung, kualitas dari produk akan mengalami penurunan 

yang meliputi perubahan fisik, kimia dan sensoris. Perubahan fisik yang terjadi selama 

proses penggorengan adalah perubahan tekstur (Jamaluddin et al, 2008). Kadar air 

merupakan parameter yang paling mempengaruhi tekstur bahan pangan. Bila kadar air 

dalam kerupuk meningkat maka tekstur kerupuk tidak renyah. Tekstur kerupuk yang tidak 

renyah akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Terjadinya titik pecah pada 
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suatu produk saat akan dilakukan uji tekstur merupakan sifat utama tekstur yang renyah 

suatu bahan pangan (Mohamed et al , 1989). 

 

1.3. Tujuan  

• Mengetahui pengaruh bentuk (lingkaran, persegi dan persegi panjang) pada 

pembuatan kerupuk putih telur ditinjau dari karakteristik kerupuk putih telur. 

• Mengetahui pengaruh kombinasi filler (tepung tapioka-tepung beras ketan dan 

tepung terigu-tepung beras ketan) ditinjau dari karakteristik fisik, karakteristik 

kimia dan karakteristik sensori yang diujikan pada responden. 
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2. MATERI DAN METODA 

 

2.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Rekayasa Pangan, Laboratorium Ilmu Pangan, 

serta Ruang Uji Sensoris Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Unika Soegijapranata Semarang. Penelitian ini dilakukan pada November 2009 

hingga Maret 2010. 

 

2.2.  Materi 

2.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian kerupuk putih telur ini adalah timbangan analitik, 

pisau, telenan, sendok, nampan pencetak (22cmx17cmx4cm), penggaris, pengukus 

(diameter 33cm), kompor, wajan (diameter 30,5cm), mikroskop multimedia (trinokuler) 

merk Olympus BX 41, dan dehumidifier. 

2.2.2.  Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian kerupuk putih ini adalah putih telur, tepung terigu 

merk Segitiga Biru Bogasari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk protein sedang 10-11%, 

tepung tapioka dan tepung beras ketan merk Rose Brand PT. Budi Acid Jaya Tbk, air, 

garam, bawang putih, penyedap rasa, pemanis, dan terasi. Sedangkan untuk bahan kimia 

yang digunakan adalah HgO, K2SO4, H2SO4pekat, H2O, H3PO3, NaOH 10%, HCl, dan 

methylred blue. 

 

2.3.  Metode 

2.3.1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jumlah persentase 

putih telur dan jenis tepung yang tepat untuk dipergunakan dalam pembuatan kerupuk. 

Pada penelitian pendahuluan ini dipergunakan persentase putih telur sebesar 10%, 30% dan 

50% dari jumlah tepung yang dipergunakan yaitu sebesar 100 gram. Sedangkan jenis 

tepung yang dipergunakan adalah tepung beras, tepung beras ketan, tepung kacang hijau, 

tepung sagu serta tepung jagung. Penentuan jumlah persentase putih telur ini akan 
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menentukan tekstur kerupuk. Sedangkan berbagai macam tepung yang dipergunakan 

bertujuan menentukan jenis tepung yang memiliki pengembangan kerupuk terbaik sehingga 

nantinya akan tepat dikombinasikan dengan tepung terigu dan tepung tapioka. 

 

2.3.2. Penelitian Utama 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan, ditetapkan penggunaan 

persentase putih telur sebesar 30% dari jumlah tepung sebesar 100 gram dan tepung yang 

dipergunakan adalah tepung beras ketan yang memiliki pengembangan terbaik. 

 

2.3.3. Pembuatan Kerupuk Putih telur 

Pembuatan kerupuk putih telur dalam penelitian ini menggunakan beberapa tepung yaitu 

tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung beras ketan. Masing-masing perlakuan dibuat 

menjadi 3 bentuk antara lain lingkaran (diameter 3.5cm), persegi (2x2cm), dan persegi 

panjang (1x5cm). Semua perlakuan tersebut dikeringkan dengan metode pengeringan 

dehumidifier. Metode penggorengan yang dilakukan adalah shallow frying. Formulasi 

pembuatan kerupuk putih telur dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Formulasi Pembuatan Kerupuk 

Bahan (gram) P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Tepung Tapioka 75 - 50 33.3 66.7 - - - 
Tepung Terigu 25 - - - - 50 33.3 66.7 
Tepung Beras Ketan 
Putih Telur 

- 
30 

100 
30 

50 
30 

66.7 
30 

33.3 
30 

50 
30 

66.7 
30 

33.3 
30 

Bawang 2 2 2 2 2 2 2 2 
Terasi 1 1 1 1 1 1 1 1 
Moto 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gula 1 1 1 1 1 1 1 1 
Garam 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Air 75 75 75 75 75 75 75 75 
Sumber: Anonim (2005) dan Salamah et al (2008) yang telah dimodifikasi. 
Keterangan: 
P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
P1 = Tepung beras ketan 100% 
P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 
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Penghalusan 

Pencampuran 

Pemotongan dengan bentuk lingkaran, persegi dan persegi panjang 

Pencetakan pada nampan 

Pendinginan 

Pengukusan 

Pengeringan dengan dehumidifier selama 4 jam dengan suhu 700C 
hingga mencapai kadar air 9-12% 

Tepung beras ketan 
100% 

Tepung tapioka + tepung 
beras ketan  

(1:1), (1:2) (2:1) 

Tepung terigu + tepung 
beras ketan  

(1:1), (1:2) (2:1) 

Tepung tapioka (3)+ tepung 
terigu (1) 

Penggorengan dengan metode shallow frying selama 15 detik 
dengan suhu 1500C

Kerupuk Putih Telur Mentah 

Bawang putih, garam, 
moto, gula, putih telur, air, 

dan terasi  

Kerupuk Putih Telur Matang 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Kerupuk Putih Telur 

Keterangan:   : Bahan baku;   : Proses produksi;   : Produk akhir 
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2.3.4. Pengamatan Mikroskop pada Permukaan Kerupuk Putih Telur 

Pertama-tama sampel adonan kerupuk putih telur yang telah dikukus diiris tipis dengan 

menggunakan silet kemudian diletakkan pada kaca obyek yang telah dicuci dengan alkohol. 

Setelah itu ditetesi dengan larutan lugol sampai menyebar ke seluruh bagian dan ditutup 

dengan kaca penutup yang telah dicuci dengan alkohol. Kemudian diamati di bawah 

mikroskop dan disesuaikan dengan perbesaran yang tepat untuk memperjelas gambar. 

(Noranizan, 2010) 

 

2.3.5. Analisa Fisik 

2.3.5.1. Daya Kembang  

Pengukuran daya kembang kerupuk bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembangan 

kerupuk sebelum dan setelah digoreng. Sampel kerupuk yang telah dikeringkan kemudian 

diukur luasnya pada kertas milimeter blok. Kerupuk digoreng dengan suhu minyak 1500C 

selama 15 detik. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. 

Perhitungan:  

Luas A = 1/3 . a  (h0 + 4h1 + 2h2 + 4h3 + 2h4 + ….+ hn) 

Luas B = 1/3 . a  (h0 + 4h1 + 2h2 + 4h3 + 2h4 + ….+ hn) 

Luas A = luas daerah kurva di bagian atas 

Luas B = luas daerah kurva di bagian bawah 

a  = panjang bagian yang sama antara garis ho dan h1 dan seterusnya 

Luas kerupuk = Luas A – Luas B 
 
                                   B - A 
% pengembangan  =  ––––– x 100 %  
      A 
 
A = luas kerupuk sebelum digoreng 

B = luas kerupuk sesudah digoreng    

(Toledo, 1997) 
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2.3.5.2. Analisa Tekstur (Break Strength) 

Analisa tekstur kerupuk putih telur setelah digoreng dilakukan dengan menggunakan alat 

texture analyzer LLOYD instrument. Alat texture analyzer ini bekerja dengan cara 

menekan setiap sampel kerupuk yang diujikan dengan kecepatan 5 mm/menit. Data hasil 

analisa kemudian ditransfer ke dalam komputer dan dicetak. Analisa tekstur bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kerenyahan sampel kerupuk. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 

kali ulangan. 

(Rosenthal, 1999) 

 

2.3.6. Analisa Kimia 

2.3.6.1. Analisa Kadar Air  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kadar air masing-masing perlakuan kerupuk putih 

telur setelah pengeringan dan setelah digoreng. Pertama-tama sampel dihaluskan kemudian 

ditimbang sebanyak ± 2 g dalam cawan porselen yang telah diketahui berat konstannya. 

Kemudian sampel di dalam oven pada suhu 100-1050 C selama 24 jam. Sampel dikeluarkan 

dari oven dengan menggunakan penjepit kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 

menit dan ditimbang sampai beratnya konstan. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali 

ulangan. 

Perhitungan : 

Kadar air (wet basis) = berat awal (g) – berat akhir (g)  x 100% 

    Berat awal (g) 

(Sudarmadji et al., 1989) 

 

2.3.6.2. Analisa Kadar Lemak  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kadar lemak masing-masing perlakuan kerupuk 

putih telur setelah pengeringan dan setelah digoreng. Sampel dihaluskan kemudian 

ditimbang 1 g kemudian dibungkus dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya. 

Sampel dimasukkan dalam labu Soxhlet ditambahkan dengan pelarut eter hingga 1/3 bagian 

lalu kemudian diekstraksi selama 4 jam. Selanjutnya sampel dimasukkan dalam oven 1000 

C hingga didapatkan berat yang konstan. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3x ulangan. 
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Kadar lemak dihitung dengan menggunakan rumus: 

% Lemak = berat sampel awal (g) – berat sampel akhir (g) x 100% 

Berat sampel awal (g) 

(Sudarmadji et al., 1989) 

 

2.3.6.3. Analisa Kadar Protein  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein masing-masing perlakuan kerupuk 

putih telur setelah pengeringan dan setelah digoreng. Pertama-tama sampel ditimbang 

sebanyak 1 gr kemudian dimasukkan ke dalam labu destruksi. Dalam labu tersebut juga 

ditambahkan 7 gram K2SO4; 0,35 gram HgO dan 15 ml H2SO4 pekat lalu didestruksi 

selama 20 menit pada suhu 4200C. Kemudian didinginkan hingga suhu 50-600C. Setelah 

dingin, sampel didestilasi dan destilat ditampung dalam erlenmeyer kosong. Pada proses 

destilasi ditambahkan H2O 50 ml, H3PO3 25ml, NaOH 10% 70 ml. Destilasi dijalankan 

selama 3 menit hingga didapat destilat. Kemudian destilat dititrasi dengan 0,1 N HCl 

dengan indikator 4 tetes methyl red blue. Destilat ditritasi hingga berwarna ungu. Pengujian 

ini dilakukan sebanyak 3x ulangan. 

Kadar protein dihitung dengan menggunakan rumus: 

% N = ml HCl (blanko-sampel) x N NaOH x 14,008  x 100% 

  Berat sampel (mg) 

(AOAC ”Official Method of Analysis”, 1995) 

 

2.3.7. Analisa Sensori  

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan keenam jenis sampel kerupuk putih 

telur yang telah digoreng oleh panelis. Pengujian sensoris dilakukan dengan membagikan 

kuisioner yang berisi pertanyaan tentang warna, tekstur (kerenyahan), rasa dan overall 

dengan sampel kerupuk putih telur yang telah dikeringkan dan telah digoreng. Pelaksana 

analisa sensoris dilakukan dengan cara mengisi kuisioner yang telah disediakan 

berdasarkan penilaian panelis 50 orang. Data yang diperoleh kemudian dihitung weighted 

score untuk tiap skor pada masing-masing perlakuan. Weighted score dari skor 1 hingga 6 

kemudian dijumlahkan guna memperoleh skor total. Setelah itu, skor total yang didapat 
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dibagi dengan jumlah panelis untuk mendapatkan rata-rata nilai scoring pada produk yang 

dianalisa. 

(Ressureccion, 1998) 

 

2.3.8. Analisa Data  

Hasil pengamatan dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui 

pengaruh kombinasi filler dan bentuk pada uji fisik (break strength dan daya kembang) dan 

uji kimia (kadar air, kadar lemak dan kadar protein) kerupuk putih telur. Data uji fisik yang 

diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan SPSS for windows versi 17 dengan Twoway 

ANOVA (normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji beda menggunakan Post 

Hoc Test Duncan). Sedangkan uji kimia kerupuk putih telur dianalisa menggunakan SPSS 

for windows versi 17 dengan Oneway ANOVA (normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov dan uji beda menggunakan Post Hoc Test Duncan). Sedangkan data sensori 

(warna, tekstur, rasa, dan overall) kerupuk putih telur dianalisa dengan menggunakan  

Mann Whitney-U untuk mengetahui uji beda masing-masing perlakuan.  

(Nurosis, 1993) 
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3. HASIL PENELITIAN 

Kerupuk putih telur yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki karakteristik fisik (daya 

kembang kerupuk dan analisa tekstur), karakteristik kimia (kadar air, kadar protein, dan 

kadar lemak) dan karakteristik sensoris yang berbeda untuk masing-masing perlakuan 

kombinasi filler. Gambar kerupuk putih telur dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

mentah

matang 

mentah

matang 

Gambar 2. Kerupuk putih telur mentah dan matang 
Keterangan gambar: 
 
P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
P1 = Tepung beras ketan 100% 
P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 
 
 
3.1. Mikroskopis Kerupuk Putih Telur Perbesaran 40x 

Gambar mikroskopis permukaan kerupuk putih telur pada berbagai kombinasi filler dapat 

dilihat pada Gambar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 
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Gambar  3. P0{Tapioka(3) : Terigu(1)}                 Gambar  4. P1{Beras Ketan} 
 

                              
Gambar 5. P2{Tapioka(1):Ketan(1)}                   Gambar  6. P3{Tapioka(1) : Ketan(2)} 
 

            
Gambar 7. P4{Tapioka(2):Ketan(1)}                     Gambar 8. P5{Terigu(1) : Ketan(1)} 
 

                   
Gambar 9. P6{Terigu (1) : Ketan(2)}                  Gambar 10. P7{Terigu (2) : Ketan(1)} 
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Dari hasil pengamatan di mikroskop, terlihat bahwa tiap kombinasi filler memiliki 

kerapatan permukaan kerupuk yang berbeda dengan yang lain. Permukaan kerupuk yang 

terbuat dari tepung tapioka memiliki kerapatan yang tinggi dibandingkan dengan kombinasi 

filler yang lain. 
 

3.2. Karakteristik Kerupuk Putih Telur Menurut Bentuk 
 
3.2.1. Break Strength Kerupuk Putih Telur 

Nilai break strength dalam kerupuk putih telur pada berbagai kombinasi filler dan bentuk 

dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan diagram perubahan nilai break strength pada 

kerupuk putih telur dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Tabel 4. Break Strength (gf) Kerupuk Putih Telur 

Perlakuan Lingkaran Persegi Persegi panjang 

P0 241.99±36.04a1 286.98±17.99a2 289.09±17.72a3 
P1 243.81±20.56b1 342.46±26.53b2 423.68±20.75b3 
P2 238.76±28.67a1 262.67±15.74a2 338.86±26.09a3 
P3 217.84±21.09a1 290.34±16.00a2 336.90±22.20a3 
P4 236.72±13.79a1 288.75±12.76a2 333.92±28.93a3 
P5 232.46±22.32ab1 307.27±19.88ab2 391.39±21.34ab3 
P6 218.99±14.75a1 294.46±16.32a2 347.52±20.22a3 
P7 264.60±16.92b1 340.00±36.73b2 431.21±55.56b3 

Keterangan: 
 

• Semua nilai Break Strength merupakan nilai mean ± standar deviasi. 
• Huruf dan angka superscript yang berbeda pada nilai SD menunjukkan adanya perbedaan nyata (≤ 

0,05) pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Post Hoc ANOVA dua arah. 
• Huruf superscript merupakan  perbedaan perlakuan kombinasi filler dan angka superscript 

merupakan perbedaan perlakuan bentuk.  
• Post Hoc Test pada data di atas menggunakan analisis Duncan  
• P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
• P1 = Tepung beras ketan 100% 
• P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
• P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
• P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
• P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
• P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
• P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 
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Gambar 11. Nilai break strength kerupuk putih telur (gf) 

 
Dari hasil uji break strength menggunakan alat texture analyzer, kerupuk putih telur 

menurut kombinasi filler dan bentuk menunjukkan bahwa nilai break strength tertinggi 

diperoleh pada P7 bentuk persegi panjang sebesar 431.21±55.56 gf sedangkan nilai break 

strength terendah diperoleh pada P3 bentuk lingkaran sebesar 217.84±21.09 gf. Pada 

gambar 11 dapat dilihat bahwa nilai break strength tertinggi diperoleh pada bentuk persegi 

panjang dan nilai break strength terendah diperoleh pada bentuk lingkaran.  

 

Dari uji Post Hoc untuk perlakuan bentuk menunjukkan adanya beda nyata antar bentuk 

(lingkaran, persegi dan persegi panjang). Bentuk lingkaran memiliki break strength terbaik. 

Pada uji Post Hoc untuk perlakuan kombinasi filler, pada P5 tidak berbeda nyata nyata 

dengan P1 dan P7. Sedangkan P1 dan P7 menunjukkan adanya beda nyata dengan P0 

(kontrol). Pada P1 dan P7 memiliki break strength tertinggi. 

 

3.2.2. Daya Kembang Kerupuk Putih telur 
 
Nilai persen daya kembang pada kerupuk putih telur pada berbagai kombinasi filler dan 

bentuk dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan diagram perubahan nilai daya kembang pada 

kerupuk putih telur dapat dilihat pada Gambar 12.  
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Tabel 5. Daya Kembang (%) Kerupuk Putih telur 

Perlakuan Lingkaran Persegi Persegi panjang 

P0 362.47±35.39a1 345.67±13.92a1 316.21±52.74a1 
P1 247.30±27.98d1 221.66±60.79d1 170.79±45.47d1 
P2 286.17±37.91c1 253.72±57.51c1 253.68±31.54c1 
P3 273.75±49.28bc1 273.03±60.06bc1 314.48±47.49bc1 
P4 278.63±61.66b1 322.54±53.73b1 301.28±16.33b1 
P5 167.83±22.86e1 156.20±16.12e1 135.98±25.18e1 
P6 216.85±34.25d1 235.40±28.29d1 225.02±44.12d1 
P7 160.06±17.53e1 153.82±22.80e1 147.85±36.89e1 

Keterangan: 
• Semua nilai daya kembang  merupakan nilai mean ± standar deviasi. 
• Huruf dan angka superscript yang berbeda pada nilai SD menunjukkan adanya perbedaan nyata (≤ 

0,05) pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Post Hoc ANOVA dua arah. 
• Huruf superscript merupakan  perbedaan perlakuan kombinasi filler dan angka superscript 

merupakan perbedaan perlakuan bentuk.  
• Post Hoc Test pada data di atas menggunakan analisis Duncan  
• P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
• P1 = Tepung beras ketan 100% 
• P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
• P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
• P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
• P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
• P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
• P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 

 
 

 
 
 

Gambar 12. Nilai daya kembang kerupuk putih telur (%) 
 

Pada nilai persen daya kembang kerupuk putih telur menurut kombinasi filler dan bentuk  

menunjukkan nilai daya kembang tertinggi diperoleh pada P0 bentuk lingkaran sebesar 

362.47±35.39% dan daya kembang terendah diperoleh pada P5 bentuk persegi panjang 
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sebesar 135.98±25.18%. Dari uji Post Hoc untuk perlakuan bentuk menunjukkan tidak 

adanya beda nyata antar bentuk (lingkaran, persegi dan persegi panjang). Pada uji Post Hoc 

untuk perlakuan kombinasi filler, pada P0 (kontrol) memiliki perbedaan nyata dengan 

perlakuan kombinasi yang lain. Pada P2 dan P4 tidak berbeda nyata dengan P3. Pada P1 

dan P6 menunjukkan tidak adanya beda nyata. Perlakuan P0 memiliki daya kembang 

terbesar. Pada kombinasi P5 dan P7 menunjukkan tidak adanya beda nyata dan memiliki 

daya kembang terendah.  

 

3.2.3. Kadar Air Kerupuk Putih Telur 

Nilai persen kadar air pada kerupuk putih telur pada berbagai kombinasi filler dan bentuk 

dapat dilihat pada Tabel 6. Diagram perubahan nilai kadar air perbentuk pada kerupuk putih 

telur dapat dilihat pada Gambar 13. 

Tabel 6 . Hasil Uji Kadar Air (%) Menurut Bentuk Kerupuk Putih telur 
 

Perlakuan Lingkaran Persegi Persegi panjang 

P0 10.32±0.35bc1 10.38±0.15bc2 10.70±0.21bc2 
P1 9.23±0.50a1 9.70±0.33a2 9.47±0.64a2 
P2 10.10±0.63b1 10.73±0.39b2 9.60±1.19b2 
P3 9.37±0.73b1 10.40±0.68b2 10.67±0.18b2 
P4 9.62±0.21c1 11.05±0.26c2 11.00±0.25c2 
P5 11.02±0.10d1 11.27±0.21d2 11.02±0.38d2 
P6 11.20±0.32d1 11.28±0.21d2 11.38±0.25d2 
P7 11.55±0.54e1 11.67±0.23e2 11.87±0.19e2 

Keterangan: 
 

• Semua nilai kadar air  merupakan nilai mean ± standar deviasi. 
• Huruf dan angka superscript yang berbeda pada nilai SD menunjukkan adanya perbedaan nyata (≤ 

0,05) pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Post Hoc ANOVA dua arah. 
• Huruf superscript merupakan  perbedaan perlakuan kombinasi filler dan angka superscript 

merupakan perbedaan perlakuan bentuk.  
• Post Hoc Test pada data di atas menggunakan analisis Duncan  
• P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
• P1 = Tepung beras ketan 100% 
• P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
• P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
• P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
• P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
• P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
• P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 
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Gambar 13. Kadar Air Menurut Bentuk Kerupuk Putih Telur (%) 

 
Dari tabel 6 menunjukkan bahwa kadar air kerupuk putih telur mentah pada bentuk 

lingkaran, persegi dan persegi panjang tertinggi diperoleh pada P7 dengan kombinasi 

tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) sedangkan kadar air putih telur mentah pada 

bentuk lingkaran, persegi dan persegi panjang terendah diperoleh pada P1 dengan 

kombinasi tepung beras ketan 100%.  

 

Dari uji Post Hoc untuk perlakuan bentuk, bentuk lingkaran berbeda nyata dengan persegi 

dan persegi panjang. Bentuk lingkaran menunjukkan kadar air terendah. Dari uji Post Hoc 

untuk perlakuan kombinasi filler P2, P3 dan P4 tidak berbeda nyata dengan P0. Pada P7 

berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi yang lain dan memiliki kadar air tertinggi.   

 

3.3. Karakteristik Kimia Kerupuk Putih Telur Bentuk Lingkaran 
 
Hasil perhitungan persen kadar air, kadar protein dan kadar lemak dalam kerupuk putih 

telur pada berbagai kombinasi filler dan perbedaan tingkat kematangan untuk bentuk 

lingkaran dapat dilihat pada Tabel 7. Diagram perubahan nilai kadar air, kadar protein dan 

kadar lemak pada kerupuk putih telur dapat dilihat pada Gambar 14, 15 dan 16. 
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Tabel 7 . Kandungan Air, Protein dan Lemak (%) pada Kerupuk Putih Telur  

Perlakuan Kadar Air Kadar Protein Kadar Lemak 
 Mentah  Matang  Mentah  Matang  Mentah  Matang  

P0 10.32±0.35c 2.18 ± 2.03a 7.85 ± 0.35b 6.04±0.73ab 3.45±2.67a 47.92±4.33c 
P1 9.23±0.50a 1.80 ± 1.38a 10.58 ± 1.21c 7.98±0.35c 3.33±1.26a 42.52±3.05b 
P2 10.10±0.63bc 2.30 ± 1.88ab 8.24 ± 0.64b 5.34±0.42a 2.35±2.16a 40.72±1.13b 
P3 9.37±0.73a 1.73 ± 0.95a 9.70 ± 1.31c 6.73±0.74b 2.70±1.59a 44.77±2.73bc

P4 9.62±0.21ab 1.77 ± 0.98a 6.67 ±  0.31a 5.73±0.85a 2.95±1.86a 44.23±1.83bc

P5 11.02±0.10d 2.70 ± 1.51ab 13.16 ± 0.53de 11.98±1.15d 3.38±1.26a 30.18±2.46a 
P6 11.20±0.32d 3.09 ± 1.24ab 12.42 ± 0.61d 11.77±0.22d 3.65±1.49a 31.78±3.20a 
P7 11.55±0.54d 3.98 ± 0.30b 13.92 ± 0.48e 12.89±0.39e 4.28±1.65a 28.63±8.20a 
Keterangan:  

• Semua nilai kadar air, kadar  protein, dan kadar lemak  merupakan nilai mean ± standar deviasi. 
• Huruf superscript yang berbeda pada nilai SD menunjukkan adanya perbedaan nyata (≤ 0,05) pada 

tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Post Hoc ANOVA satu arah. 
• Post Hoc Test pada data di atas menggunakan analisis Duncan  
• P0 (kontrol) = Tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
• P1 = Tepung beras ketan 100% 
• P2 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1) 
• P3 = Tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
• P4 = Tepung tapioka (2) : tepung beras ketan (1) 
• P5 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (1) 
• P6 = Tepung terigu (1) : tepung beras ketan  (2) 
• P7 = Tepung terigu (2) : tepung beras ketan  (1) 

 
 

 
 

Gambar 14. Kadar Air Kerupuk Putih Telur (%) 
 

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa nilai kadar air kerupuk putih telur mentah tertinggi 

diperoleh pada P7 sebesar 11.55±0.54% sedangkan nilai kadar air terendah diperoleh pada 

P1 sebesar 9.23±0.50%. Pada kerupuk putih telur matang, nilai kadar air tertinggi diperoleh 

pada P7 sebesar 3.98 ± 0.30% sedangkan nilai kadar air terendah diperoleh pada P3 sebesar 
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1.73 ± 0.95%. Pada gambar 14 menunjukkan bahwa kadar air kerupuk putih telur menurun 

setelah dilakukan penggorengan pada kerupuk tersebut.  

 

Dari uji Post Hoc, kadar air kerupuk putih telur mentah pada P2 menunjukkan tidak adanya 

beda nyata dengan P0 (kontrol). Pada P1, P3 dan P4 menunjukkan tidak adanya beda nyata 

dan memiliki kadar air terendah. Sedangkan pada P5, P6 dan P7 menunjukkan tidak adanya 

beda nyata dan memiliki kadar air tertinggi. Dari uji Post Hoc, kadar air kerupuk putih telur 

matang pada P7 menunjukkan adanya beda nyata dengan dengan P0 (kontrol) dan memiliki 

kadar air tertinggi.  
 

 
Gambar 15. Kadar Protein Kerupuk Putih Telur (%) 

 
Dari tabel 7 menunjukkan bahwa nilai kadar protein kerupuk putih telur mentah tertinggi 

diperoleh pada P7 sebesar 13.92 ± 0.48 sedangkan nilai kadar protein terendah diperoleh 

pada P4 sebesar 6.67 ± 0.31. Pada kerupuk putih telur matang, nilai kadar protein tertinggi 

diperoleh pada P7 sebesar 12.89±0.39 sedangkan nilai kadar protein terendah diperoleh 

pada P2 sebesar 5.34±0.42. Pada gambar 15 menunjukkan bahwa kadar protein kerupuk 

putih telur menurun setelah dilakukan penggorengan pada kerupuk tersebut. 

 

Dari uji Post Hoc, kadar protein kerupuk putih telur mentah pada P2 menunjukkan tidak 

adanya beda nyata dengan P0 (kontrol). Pada P5 dan P7 menunjukkan tidak berbeda nyata 

dan memiliki kadar protein tertinggi. Pada P4 memiliki kadar protein terendah. Dari uji 

Post Hoc, kerupuk putih telur matang pada P2, P3 dan P4 menunjukkan tidak adanya beda 
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nyata dengan P0 (kontrol) dan memiliki kadar protein terendah. Pada P7 memiliki kadar 

protein tertinggi. 

 

 
Gambar 16. Kadar Lemak Kerupuk Putih Telur (%) 

 
Dari tabel 7 menunjukkan bahwa nilai kadar lemak kerupuk putih telur mentah tertinggi 

diperoleh pada P7 sebesar 4.28±1.65 sedangkan nilai kadar lemak terendah diperoleh pada 

P2 sebesar 2.35±2.16. Pada kerupuk putih telur matang, nilai kadar lemak tertinggi 

diperoleh pada P0 sebesar 47.92±4.33 sedangkan nilai kadar lemak terendah diperoleh pada 

P7 sebesar 28.63±8.20. Pada gambar 16 menunjukkan bahwa kadar lemak kerupuk putih 

telur meningkat setelah dilakukan penggorengan pada kerupuk tersebut.  

 

Dari uji Post Hoc, kadar lemak kerupuk putih telur mentah menunjukkan tidak adanya beda 

nyata antar perlakuan kombinasi filler. Sedangkan pada kadar lemak kerupuk putih telur 

matang, pada P3 dan P4 menunjukkan tidak adanya beda nyata dengan P0 (kontrol) dan 

memiliki kadar lemak tertinggi. Pada P5, P6, dan P7 menunjukkan tidak berbeda nyata dan 

memiliki kadar lemak terendah. 

 

3.4. Karakteristik Sensori Kerupuk Putih Telur   

Pada penelitian ini dilakukan analisa sensori kerupuk putih telur terhadap 50 panelis yang 

memberikan skor untuk masing-masing sampel. Hasilnya rata-rata skor dapat dilihat pada 

tabel 8. Sedangkan untuk grafik organoleptik pada setiap parameter (warna, tekstur, rasa 

dan overall) dapat dilihat pada gambar 17. 
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Tabel 8. Hasil Rata-Rata Nilai Uji Sensori terhadap Karakteristik Warna, Tekstur, Rasa, 

dan Overall pada Kerupuk Putih Telur. 

Perlakuan Warna Tekstur Rasa Overall 
A 3.16bd 2.52b 2.90c 3.08cb 
B 4.48a 3.42a 3.44cba 3.02cb 
C 3.56bc 3.36a 3.18cb 2.98c 
D 3.74b 3.80a 3.66ba 3.72ba 
E 3.04cd 3.98a 4.12a 4.34a 
F 3.02d 3.92a 3.70ba 3.86a 

Score: 
1: paling tidak suka 
2: tidak suka 
3: agak suka 
4: suka 
5: sangat suka 
6: sangat suka sekali  

• Semua nilai merupakan score rata-rata yang diperoleh dari 50 panelis 
• Huruf superscript pada nilai rata-rata sensori menunjukkan adanya perbedaan nyata (≤ 0,05) pada 

tingkat kepercayaan 95% berdasarkan analisis Mann Whitney-U 
• A (kontrol) = tepung tapioka (3) : tepung terigu (1) 
• B = tepung beras ketan  
• C = tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (1)  
• D = tepung tapioka (1) : tepung beras ketan (2) 
• E = tepung terigu (1) : tepung beras ketan (1) 
• F = tepung terigu (1) : tepung beras ketan (2)  

 
Gambar 17. Rata-rata Skor Uji Sensori Kerupuk Putih Telur 

Dalam uji sensoris ini digunakan tingkatan nilai dari 1 sampai 6 dengan nilai minimum 

adalah 1 sedangkan nilai maksimum adalah 6. Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa untuk 

parameter warna nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan B 

dengan perlakuan tepung beras ketan 100% dengan rata-rata skor 4.48 sedangkan skor 

terendah dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan F dengan kombinasi tepung 

terigu(1) : tepung beras ketan(2) dengan rata-rata skor 3.02. Dari uji Post Hoc parameter 
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warna, perlakuan B menunjukan adanya beda nyata dengan semua perlakuan. Perlakuan B 

menunjukkan warna yang paling disukai panelis.  

 

Untuk parameter uji tekstur, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada 

perlakuan E dengan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata 

skor 3.98 sedangkan skor terendah dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan A 

dengan kombinasi tepung tapioka(3) : tepung terigu(1) dengan rata-rata skor 2.52. Dari uji 

Post Hoc parameter tekstur, perlakuan A berbeda nyata dengan kombinasi filler yang lain 

dan menunjukkan tekstur yang paling tidak disukai panelis.  

 

Untuk parameter uji rasa, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan 

E dengan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata skor 4.12 

sedangkan skor terendah dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan A dengan 

kombinasi tepung tapioka(3) : tepung terigu(1) dengan rata-rata skor 2.9. Dari uji Post Hoc 

parameter rasa, perlakuan A, B, C tidak berbeda nyata dan menunjukkan rasa yang tidak  

disukai. Sedangkan D, E, F tidak berbeda nyata dan menunjukkan rasa yang paling disukai. 

 

Untuk parameter uji overall, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada 

perlakuan E dengan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata 

skor 4.34 sedangkan skor terendah dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan C 

dengan kombinasi tepung tapioka(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata skor 2.98. 

Dari gambar 17 menunjukkan bahwa pada parameter warna nilai tertinggi diperoleh pada 

perlakuan B, untuk parameter tekstur nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan E, untuk 

parameter rasa dan overall nilai tertinggi juga diperoleh pada perlakuan E. 
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4. PEMBAHASAN 
 
Penelitian pada produk kerupuk putih telur memiliki karakteristik rasa gurih, bertekstur 

renyah dan kandungan gizi yang baik. Penggunaan kombinasi filler (tepung terigu-tepung 

beras ketan dan tepung tapioka-tepung beras ketan) dan bentuk (lingkaran, persegi dan 

persegi panjang) akan mempengaruhi karakteristik dari kerupuk putih telur.  

 

4.1. Mikroskopis Kerupuk Putih Telur 
 
Pada pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa pati dari asal tanaman yang berbeda 

mempunyai ciri khas pada bentuk dan penyebaran ukuran-ukuran granula pati tersebut 

(Gaman and Sherrington, 1994). Dari hasil pengamatan di mikroskop, terlihat bahwa tiap-

tiap pati memiliki kerapatan yang berbeda. Pada kombinasi tepung tapioka- tepung beras 

ketan, semakin banyak jumlah tepung tapioka maka kerapatan permukaan kerupuk akan 

meningkat. Hal ini disebabkan karena pati pada tepung tapioka mengembang jika 

dipanaskan dan mengakibatkan permukaan menjadi lebih rapat. Menurut Gaman and 

Sherrington (1994), jika suspensi pati dalam air dipanaskan, air akan menembus lapisan 

luar granula dan granula ini mulai menggelembung. Granula dapat menggelembung hingga 

volumenya lima kali lipat volume semula.  

 

Sedangkan permukaan kerupuk yang terbuat dari tepung terigu memiliki kerapatan yang 

lebih rendah dibandingkan tepung tapioka. Hal ini disebabkan karena kandungan 

amilopektin pada tepung terigu lebih sedikit dibandingkan dengan tepung tapioka. Menurut 

Mohamed et al (1989), ketika dipanaskan amilopektin akan menggelembung sedangkan 

amilosa akan memisahkan granula satu sama lain karena melemahnya ikatan hidrogen dan 

meningkatnya gerak molekul. Oleh sebab itu, kandungan amilopektin yang lebih rendah 

dan amilosa yang lebih tinggi pada tepung terigu  akan semakin mengurangi kerapatannya.  

 

Selain itu, kandungan protein pada tepung terigu yang tinggi juga akan mengurangi 

kerapatannya. Hal ini disebabkan karena protein akan menghambat penggelembungan 

molekul amilopektin (Mohamed et al, 1989). Menurut Fatmaningrum (2010), mengatakan 
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bahwa protein dalam adonan kerupuk akan membentuk lapisan tipis pada permukaan 

granula pati sehingga penguapan air ke udara menjadi terhambat. Begitu juga pada tepung 

beras ketan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

tepung tapioka sehingga mengurangi penggelembungan granula dan kerapatannya juga 

akan berkurang.  

 

4.2. Kombinasi Filler 
 
Nilai break strength pada kerupuk putih telur dengan perlakuan kombinasi tepung terigu(2) 

: tepung beras ketan(1) dan tepung beras ketan 100% memiliki perbedaan yang nyata 

dengan kombinasi filler yang lain, hal ini disebabkan karena pada kombinasi tepung terigu-

tepung beras ketan, semakin banyak jumlah terigu yang digunakan akan dapat 

meningkatkan kekerasan pada tekstur. Menurut Matz (1972), menyatakan bahwa semakin 

tinggi kandungan protein akan dapat menghasilkan kekerasan pada tekstur. Oleh sebab itu, 

kandungan protein pada tepung terigu yang tinggi menyebabkan tekstur kerupuk putih telur 

menjadi semakin keras. Mohamed et al (1989) juga menambahkan bahwa penelitian produk 

yang terbuat dari tepung terigu memiliki break strength yang paling keras dibandingkan 

dengan tepung tapioka. Sedangkan pada kerupuk putih telur dengan menggunakan tepung 

beras ketan 100% juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tepung tapioka sehingga menyebabkan kekerasan pada tektur kerupuk putih telur.  

 

Sedangkan pada nilai daya kembang, perlakuan kontrol memiliki perbedaan nyata dengan 

perlakuan kombinasi filler yang lain. Menurut Mohamed et al. (1989) dan Yu (1991) dalam 

Huda (2003), jumlah dan jenis tepung yang digunakan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi nilai pengembangan kerupuk. Lebih rinci dinyatakan bahwa amilopektin 

merupakan komponen utama dalam tepung yang mempengaruhi nilai pengembangan. Pada 

kombinasi tepung tapioka-tepung beras ketan, memiliki pengembangan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan. Semakin banyak jumlah 

tepung tapioka yang digunakan maka akan semakin meningkatkan daya kembang kerupuk. 

Hal ini disebabkan karena kandungan amilopektin pada tepung tapioka ±80% dan 

kandungan amilopektin pada tepung beras ketan sampai dengan 98% sehingga akan 
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semakin menambah daya kembang kerupuk (Koswara (2006), Gaman and Sherrington 

(1994)).  

 

Menurut Zulfiani (1992) dalam Salamah et al (2008) mengatakan bahwa kerupuk dengan 

kandungan amilopektin yang lebih tinggi akan memiliki pengembangan yang tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada saat proses pemanasan akan terjadi proses gelatinasi dan akan 

terbentuk struktur yang elastis yang kemudian dapat mengembang pada tahap 

penggorengan. Kerupuk dengan volume pengembangan yang tinggi akan menghasilkan 

kerenyahan yang tinggi. Lavlinesia (1995) dalam Salamah et al (2008) juga menambahkan 

bahwa pengembangan volume kerupuk terjadi pada proses penggorengan. Terjadinya 

pengembangan ini dapat disebabkan oleh terbentuknya rongga-rongga udara pada kerupuk 

yang telah digoreng karena pengaruh suhu, menyebabkan air yang terikat dalam gel 

menjadi uap. 

 

Pada kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan yaitu P5 dan P7 menunjukkan tidak 

adanya beda nyata dan memiliki daya kembang terendah. Penggunaan tepung terigu akan 

mengurangi daya kembang kerupuk putih telur. Semakin banyak jumlah tepung terigu yang 

digunakan maka akan semakin kecil daya kembang kerupuk. Hal ini disebabkan karena 

kandungan amilopektin pada tepung terigu lebih kecil dibandingkan dengan tepung tapioka. 

Menurut Haryanto dan Philipus (1992), kandungan amilopektin pada tepung terigu adalah 

sebesar 75%. Oleh karena itu, daya kembang pada kombinasi tepung terigu-tepung beras 

ketan lebih kecil dibandingkan dengan kombinasi tepung tapioka-tepung beras ketan. 

 

Selain amilopektin, kandungan protein bahan juga akan mempengaruhi daya kembang 

kerupuk. Pada kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan, penggunaan tepung terigu 

dalam jumlah banyak akan menurunkan daya kembang pada kerupuk putih telur. Hal ini 

ditunjukkan pada kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) yang memiliki nilai 

daya kembang terendah. Hal ini sesuai dengan Mohamed et al (1989) yang mengatakan 

bahwa kandungan protein yang tinggi akan menyebabkan penurunan daya kembang 
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kerupuk. Protein yang tinggi akan menghambat penggelembungan granula sehingga 

pengembangan kerupuk menjadi menurun.  

 

Tepung terigu protein sedang mengandung protein sebesar 10-11%% (Faridah et al, 2008). 

Oleh karena itu, tepung terigu dengan jumlah protein yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tepung tapioka dan tepung beras ketan menyebabkan penurunan daya kembang 

kerupuk putih telur yang dihasilkan. Menurut Fatmaningrum (2010), mengatakan bahwa 

protein dalam adonan kerupuk akan membentuk lapisan tipis pada permukaan granula pati 

sehingga penguapan air ke udara menjadi terhambat sehingga mengurangi pengembangan 

kerupuk.  

 
4.3. Bentuk 
 
Pengujian fisik kerupuk putih telur ini dilakukan dengan 3 macam bentuk dari masing-

masing kombinasi tepung yaitu lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Berdasarkan nilai 

break strength menurut bentuk, terdapat perbedaan yang nyata antara kerupuk putih telur 

dengan bentuk lingkaran, persegi dan persegi panjang. Perbedaan yang nyata ini sesuai 

dengan pernyataan Buckle et al (1987) yang menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi kecepatan pengeringan dari bahan pangan adalah sifat fisik dan kimia dari 

produk (bentuk, ukuran, komposisi, kadar air). Pada bentuk lingkaran memiliki break 

strength yang paling rendah dibanding dengan bentuk persegi dan persegi panjang, hal ini 

disebabkan karena semakin luas bentuk kerupuk maka penyerapan panas lebih banyak dan 

kadar air akan semakin rendah karena terjadinya penguapan air pada bahan. Oleh karena 

itu, semakin rendah kadar air pada kerupuk putih telur maka tekstur dari kerupuk akan 

semakin renyah. Menurut Haryadi (1979) dalam Rahardjo et al (1997), menyatakan bahwa 

semakin tinggi kadar air maka pengembangan kerupuk akan semakin kecil. 

 

Daya kembang juga akan mempengaruhi nilai breaking strength yang dihasilkan karena 

semakin besar daya kembang maka kerupuk akan menjadi lebih mudah dipatahkan 

sehingga gaya pecah (gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu produk pangan) 

yang dibutuhkan lebih kecil. Menurut Mohamed et al (1989), daya kembang pada kerupuk 
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yang lebih besar akan mengurangi ketebalan lapisan udara pada molekul pati sehingga 

kekuatan yang dibutuhkan untuk mematahkan kerupuk akan semakin sedikit. Daya 

kembang pada bentuk lingkaran lebih besar dibandingkan dengan bentuk persegi dan 

persegi panjang. Hal ini menyebabkan tekstur kerupuk putih telur bentuk lingkaran lebih 

mudah dipatahkan dan menjadi lebih renyah. 

 

4.4. Karakteristik Kimia Kerupuk Putih Telur 
 
4.4.1. Kadar Air 
 
Kerupuk memiliki kadar air yang relatif kecil karena air yang terkandung dalam kerupuk 

putih telur menguap pada saat proses pengeringan dengan dehumidifier suhu 700C selama 4 

jam. Menurut Huda (2003), pengeringan dihentikan jika kerupuk sudah mudah untuk 

dipatahkan (kandungan air 9 – 12%). Pada kerupuk putih telur mentah, kadar air tertinggi 

dihasilkan oleh perlakuan kombinasi tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) sebesar 

11.55±0.54% sedangkan nilai kadar air terendah diperoleh pada perlakuan tepung beras 

ketan sebesar 9.23±0.50%. Pada kombinasi P5, P6 dan P7 menunjukkan kadar air tertinggi 

dibandingkan dengan kombinasi filler yang lain. Hal ini disebabkan karena tepung terigu 

memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tapioka sehingga daya 

serap airnya juga lebih tinggi (Faridah et al, 2008). Oleh karena itu kemampuan menyerap 

dan menahan air lebih banyak dibandingkan tepung tapioka dan tepung beras ketan. Oleh 

karena itu, semakin penggunaan jumlah tepung terigu akan semakin meningkatkan kadar 

air yang terkandung pada kerupuk putih telur. 

 

Untuk kerupuk putih telur matang, nilai kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan 

kombinasi tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) sebesar 3.98 ± 0.30% sedangkan nilai 

kadar air terendah diperoleh pada perlakuan kombinasi tepung tapioka(1) : tepung beras 

ketan(2) sebesar 1.73 ± 0.95%. Pada saat penggorengan kerupuk, panas akan mencapai 

bagian dalam bahan pangan tersebut sehingga air akan teruapkan seluruhnya sehingga 

bahan menjadi kering. Pada perlakuan kerupuk putih telur setelah digoreng dengan 

kombinasi tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) memiliki perbedaan yang nyata 
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dibandingkan dengan perlakuan kombinasi kerupuk putih telur yang lain. Meningkatnya 

kadar air kerupuk putih telur dengan penggunaan tepung terigu dapat disebabkan karena 

penguapan air pada saat penggorengan lebih sedikit daripada penggunaan tepung tapioka 

dan tepung beras ketan. Hal ini disebabkan karena tepung terigu memiliki kemampuan 

untuk menahan air lebih banyak sehingga pada saat penggorengan, air yang diuapkan pada 

bahan hanya sedikit. Oleh karena itu kadar air pada kerupuk akan lebih tinggi dibandingkan  

dengan kombinasi filler yang lain. 

 

4.4.2. Kadar Protein 
 
Kadar protein pada kerupuk putih telur mentah, tertinggi diperoleh pada perlakuan 

kombinasi tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1)  sebesar 13.92 ± 0.48% sedangkan nilai 

kadar protein terendah diperoleh pada perlakuan kombinasi tepung tapioka(2) : tepung 

beras ketan(1) sebesar 6.67±0.31%. Kadar protein kerupuk putih telur mentah pada P5 dan 

P7 menunjukkan kadar protein tertinggi. Seiring dengan penambahan tepung terigu dalam 

jumlah tinggi akan semakin meningkatkan kadar protein pada kerupuk putih telur. Hal ini 

disebabkan karena kandungan protein pada tepung terigu protein sedang sebesar 10-11%% 

(Faridah et al, 2008). Oleh karena itu dibandingkan dengan kombinasi kerupuk putih telur 

lainnya kombinasi kerupuk putih telur dengan menggunakan tepung terigu memiliki kadar 

protein yang paling tinggi. Semakin tinggi jumlah tepung terigu yang digunakan akan 

semakin meningkatkan kandungan protein pada kerupuk putih telur.  

 

Pada P4 dengan kombinasi tepung tapioka (2) : beras ketan (1) memiliki kadar protein 

terendah. Pada kombinasi tepung tapioka-beras ketan, semakin tinggi jumlah tepung 

tapioka yang digunakan akan semakin menurunkan kandungan protein pada kerupuk putih 

telur. Hal ini disebabkan karena kandungan protein pada tepung tapioka hanya sebesar 

1,1% dan tepung beras ketan sebesar 6% (Margono et al. (2000) dan Anonim (2005)). 

 

Pada kerupuk putih telur matang, nilai kadar protein tertinggi diperoleh pada perlakuan 

kombinasi tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) sebesar 12.89±0.39% sedangkan nilai 

kadar protein terendah diperoleh pada perlakuan kombinasi tepung tapioka(1) : tepung 
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beras ketan(1) sebesar 5.34±0.42%. Pada kerupuk putih telur matang dengan perlakuan P1, 

P5, P6, P7 menunjukkan adanya beda nyata dengan P0 (kontrol). Perlakuan kombinasi 

tepung terigu-tepung beras ketan menghasilkan kandungan protein yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan karena kandungan protein kerupuk putih 

telur mentah kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan memiliki kandungan protein 

tinggi sehingga setelah digoreng kandungan proteinnya pun juga tinggi dibandingkan 

dengan kombinasi tepung tapioka-tepung beras ketan.  

 

4.4.3. Kadar Lemak 
 
Kadar lemak kerupuk putih telur mentah, tertinggi diperoleh pada perlakuan kombinasi 

tepung terigu(2) : tepung beras ketan(1) sebesar 4.283±1.645% sedangkan nilai kadar 

lemak terendah diperoleh pada perlakuan kombinasi tepung tapioka(1) : tepung beras 

ketan(1) sebesar 2.35±2.16%. Pada perlakuan kombinasi filler kerupuk putih telur mentah 

tidak memiliki perbedaan nyata antar perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

kadar lemak pada kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan dan tepung tapioka-tepung 

beras ketan tidak memiliki beda nyata. 

 

Sedangkan pada kerupuk putih telur matang, nilai kadar lemak tertinggi diperoleh pada 

perlakuan kombinasi tepung tapioka(3) : tepung terigu(1) sebesar 47.92±4.33% sedangkan 

nilai kadar lemak terendah diperoleh pada perlakuan kombinasi tepung terigu(2) : tepung 

beras ketan(1) sebesar 28.63±8.20%. Dari hasil uji beda kadar lemak kerupuk putih telur 

matang pada perlakuan kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan menunjukkan adanya 

beda nyata dengan kontrol dan memiliki kadar lemak terkecil. Hal ini disebabkan karena 

kandungan protein yang tinggi pada kerupuk mentah kombinasi tepung terigu-tepung beras 

ketan mengakibatkan penyerapan minyak menjadi lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mohamed et al (1989) yang mengatakan bahwa kandungan protein yang tinggi 

pada bahan akan mengakibatkan penurunan jumlah minyak yang diserap.  

 

Protein yang tinggi akan menghambat daya kembang kerupuk sehingga pengembangan 

menjadi lebih kecil dan penyerapan minyak juga akan lebih sedikit. Menurut Mohamed 
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(1988) dalam Nurul (2009) mengatakan bahwa pengembangan yang lebih besar maka 

penyerapan minyak juga lebih besar. Hal ini disebabkan karena banyak minyak yang 

terperangkap pada rongga-rongga udara (karena air yang terikat dalam gel menjadi uap) 

yang terbentuk ketika pengembangan kerupuk meningkat akibatnya semakin tinggi 

penyerapan minyak. Oleh karena itu kadar lemak pada kombinasi tepung terigu-tepung 

beras ketan (memiliki pengembangan rendah) lebih sedikit dibandingkan dengan kombinasi 

tepung tapioka-tepung beras ketan. 

 

4.5. Karakteristik Sensoris 
 
Untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap kerupuk putih telur dilakukan 

pengujian sensoris dengan 50 panelis tak terlatih. Pengujian ini meliputi warna, tekstur, 

rasa, dan overall dapat dilihat pada Tabel 8. Masing-masing panelis memberi nilai pada tiap 

parameter tersebut. Jumlah nilai dari para panelis akan menentukan mutu atau penerimaan 

konsumen terhadap bahan pangan yang diuji (Kartika et al, 1988). Dari hasil uji sensoris ini 

menunjukkan bahwa penerimaan panelis terhadap tingkat kesukaan kerupuk putih telur 

dengan perlakuan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) paling tinggi.  

 

Penampilan warna pada umumnya merupakan unsur penilaian awal seorang konsumen 

terhadap suatu produk yang ditawarkan. Ketertarikan konsumen terhadap suatu produk 

pangan dimulai dari melihat penampakan warnanya (Rosenthal, 1999). Kerupuk putih telur 

dengan parameter warna, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan 

B dengan perlakuan tepung ketan putih dengan rata-rata skor 4.48 sedangkan skor terendah 

dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan F dengan kombinasi terigu(1) : beras 

ketan(2) dengan rata-rata skor 3.02. 

 

Pada kerupuk putih telur dengan menggunakan tepung beras ketan paling disukai panelis 

karena berwarna lebih putih dibandingkan dengan kombinasi filler lainnya. Hal ini sesuai 

dengan Farfield (2003), yang mengatakan bahwa pati beras ketan dikenal mempunyai 

warna yang paling putih dibandingkan semua pati lainnya. Oleh sebab itu warna pati beras 

ketan tersebut akan mempengaruhi warna dari kerupuk putih telur yang dihasilkan. 

47 
 



 

Berdasarkan uji sensoris yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna akan menurun seiring dengan penggunaan kombinasi tepung terigu-

tepung beras ketan. Pada kombinasi tepung terigu-tepung beras ketan memiliki warna yang 

lebih cokelat dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Menurut Winarno (1993), pada 

umumnya bahan pangan yang dikeringkan berubah warnanya menjadi cokelat. Perubahan 

warna tersebut disebabkan oleh reaksi browning, baik enzimatik maupun non enzimatik. 

Oleh sebab itu, perubahan warna tersebut dapat menyebabkan perubahan warna pada hasil 

akhir produk dan akan mempengaruhi hasil sensori. 

 

Untuk parameter uji tekstur, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada 

perlakuan E dengan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata 

skor 3.98 berarti memiliki tekstur yang paling disukai. Sedangkan skor terendah dihasilkan 

oleh kerupuk putih telur pada perlakuan A (kontrol) dengan rata-rata skor 2.52 yang berarti 

memiliki tekstur paling tidak disukai. Tingkat penerimaan konsumen terhadap tekstur 

kerenyahan kerupuk putih telur paling tinggi adalah pada kerupuk kombinasi tepung 

terigu(1) : tepung beras ketan(1). Kadar air merupakan parameter yang paling 

mempengaruhi tekstur bahan pangan, bila kadar air dalam kerupuk kecil maka tekstur 

kerupuk menjadi renyah. Menurut Huda (2003) kandungan air pada kerupuk adalah sebesar 

9 – 12%.  

 

Telah diketahui adanya empat macam rasa dasar yaitu manis, asin, asam dan pahit. Kualitas 

empat rasa dipengaruhi oleh konsentrasinya. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri 

dari salah satu rasa, tetapi merupakan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu 

sehingga menimbulkan citra rasa yang utuh (Kartika et al, 1988). Untuk parameter uji rasa, 

nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan E dengan kombinasi 

tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata skor 4.12 sedangkan skor terendah 

dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan A dengan kombinasi tepung tapioka(3) : 

tepung terigu(1) dengan rata-rata skor 2.9. Berdasarkan tingkat penerimaan konsumen 

terhadap rasa pada kerupuk putih telur, seiring dengan perlakuan kombinasi lebih disukai 

panelis dibanding dengan kontrol.  

48 
 



 

 

Untuk parameter uji overall, nilai tertinggi dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada 

perlakuan E dengan kombinasi tepung terigu(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata 

skor 4.34 sedangkan skor terendah dihasilkan oleh kerupuk putih telur pada perlakuan C 

dengan kombinasi tepung tapioka(1) : tepung beras ketan(1) dengan rata-rata skor 2.98. 

Secara keseluruhan dari kerupuk putih telur kontrol hingga perlakuan kombinasi filler pada 

kerupuk putih telur dapat diterima oleh panelis.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
 
• Bentuk lingkaran pada kerupuk putih telur memiliki break strength dan daya kembang 

terbaik dibandingkan dengan bentuk persegi dan persegi panjang.  

• Kombinasi filler pada P3 (tepung tapioka(1) : tepung beras ketan(2)) dan P4 (tepung 

tapioka(2) : tepung beras ketan(1)) memiliki daya kembang terbaik sebesar 287.09 - 

300.82% dan memiliki break strength sebesar 281.69 – 286.46 gf  

• Pada parameter sensoris, warna yang paling disukai panelis adalah pada P1 dengan 

tepung beras ketan 100%. Sedangkan dari segi tekstur, rasa dan overall yang paling 

disukai panelis adalah pada P5 dengan kombinasi tepung terigu (1) : tepung beras 

ketan (1) dengan skor rata-rata 3.98, 4.12, dan 4.34. 

 

5.2. Saran 

Untuk mengetahui mutu kerupuk putih telur yang dihasilkan, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai daya simpan kerupuk putih telur tersebut. Selain itu juga perlu 

dilakukan penelitian mengenai jenis pengemas kerupuk putih telur yang sesuai untuk 

menambah umur simpan produk. 
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7. LAMPIRAN 
 

 Lampiran 1. Surat Pernyataan Kerjasama
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Lampiran 2. Worksheet Uji Ranking Hedonik 
 

WORKSHEET UJI RANKING HEDONIK 
 

Tanggal uji   : 2 Febuari 2010 
Jenis sampel : Kerupuk Putih Telur 
 
Identifikasi sampel                Kode 
Kerupuk putih telur dengan tepung tapioka-terigu (3:1)   A 
Kerupuk putih telur dengan tepung ketan     B 
Kerupuk putih telur dengan tepung tapioka-ketan (1:1)  C 
Kerupuk putih telur dengan tepung tapioka-ketan (1:2)   D 
Kerupuk putih telur dengan tepung terigu-ketan (1:1)   E 
Kerupuk putih telur dengan tepung terigu-ketan (1:2)   F 
 
Kode kombinasi urutan penyajian  
ABCDEF = 1 
ABCDFE = 2 
ABCFDE = 3 
ABFCDE = 4 
 
Penyajian 
Booth  Panelis  Kode sampelurutan penyajian 

I #1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 116  218  464  191  132  218 1 
II #2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 862  245  458  396  522  498 2 
III #3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47 298  665  635  282  113  917 3 
IV #4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 365  332  896  314  688  468 4 
 
Rekap kode Sampel 
Sampel A 116  862  298  365 
Sampel B 218  245  665  332  
Sampel C 464  458  635  314 
Sampel D 191  396  113  688 
Sampel E 132  498  917  468  
Sampel F 218  522  282  896  
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Lampiran 3. Scoresheet Kerupuk Putih Telur 

 

UJI RANKING HEDONIK 

 

Nama :        Tanggal :  

Produk : Kerupuk Putih Telur 

Atribut : Warna 

 

Instruksi : 

Dihadapan Anda terdapat 6 sampel kerupuk putih telur. Lihatlah warna sampel secara 

keseluruhan, baik kecerahan maupun spesifikasi lainnya, dari kiri ke kanan secara urut. 

Setelah melihat semua sampel, Anda boleh mengulang sebanyak yang Anda perlukan. 

Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga yang paling Anda sukai (=6) 

yaitu dengan menuliskan kode sampel dan ranking di dalam tabel yang tersedia. Ranking 

dari tiap sampel tidak boleh sama. Terima kasih. 

 

Kode Sampel Ranking 
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UJI RANKING HEDONIK 

 

Nama :        Tanggal :  

Produk : Kerupuk Putih Telur 

Atribut : Tekstur (Kerenyahan) 

 

Instruksi : 

Dihadapan Anda terdapat 6 sampel kerupuk putih telur. Cicipi sampel secara berurutan dari 

kiri ke kanan, rasakan kerenyahan masing-masing sampel. Setelah mencicipi semua 

sampel, Anda boleh mengulang sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang 

kurang renyah (=1) hingga yang paling renyah menurut Anda (=6) yaitu dengan 

menuliskan kode sampel dan ranking di dalam tabel yang tersedia. Ranking dari tiap 

sampel tidak boleh sama. Terima kasih. 

 

Kode Sampel Ranking 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 



 

UJI RANKING HEDONIK 

 

Nama :        Tanggal : 

Produk : Kerupuk Putih Telur 

Atribut : Rasa 

 

Instruksi : 

Berkumur-kumurlah dulu sebelum menguji sampel. 

Dihadapan Anda terdapat 6 sampel kerupuk putih telur. Cicipi sampel secara berurutan dari 

kiri ke kanan, rasakan masing-masing. Setelah mencicipi semua sampel, Anda boleh 

mengulang sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai 

(=1) hingga yang paling Anda sukai (=6) yaitu dengan menuliskan kode sampel dan 

ranking di dalam tabel yang tersedia. Ranking dari tiap sampel tidak boleh sama. Terima 

kasih. 

 

Kode Sampel Ranking 
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UJI RANKING HEDONIK 

 

Nama :        Tanggal :  

Produk : Kerupuk Putih Telur 

Atribut : Overall 

 

Instruksi : 

Dihadapan Anda terdapat 6 sampel kerupuk putih telur. Dari keseluruhan sifat kerupuk 

(warna, rasa, kerenyahan) urutkan sampel yang Anda sukai. Anda boleh mengulang 

sesering yang Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang kurang Anda sukai (=1) hingga 

yang paling Anda sukai (=6) yaitu dengan menuliskan kode sampel dan ranking di dalam 

tabel yang tersedia. Ranking dari tiap sampel tidak boleh sama. Terima kasih. 

 

Kode Sampel Ranking 
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Lampiran 4. Uji Normalitas Kerupuk Putih Telur Mentah 
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Lampiran 5. Uji Normalitas Kerupuk Putih Telur Matang 

 
 

 

 

 

62 
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Lampiran 6. Uji Beda Kerupuk Putih Telur Mentah 
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Lampiran 7. Uji Beda Kerupuk Putih Telur Matang 
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Lampiran 8. Uji Beda Warna, Testur, Rasa dan Overall 

Warna 
• Perlakuan A-B 

 

 
• Perlakuan A-C 
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• Perlakuan A-D 

 

 
• Perlakuan A-E 
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• Perlakuan A-F 

 

 
 
• Perlakuan B-C 
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• Perlakuan B-D 

 

 
• Perlakuan B-E 
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• Perlakuan B-F 

 

 
 
• Perlakuan C-D 
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• Perlakuan C-E 

 

 
• Perlakuan C-F 
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• Perlakuan D-E 

 

 
• Perlakuan D-F 
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• Perlakuan E-F 

 

 
 
TEKSTUR 

 
• Perlakuan A-B 
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• Perlakuan A-C 

 

 
• Perlakuan A-D 
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• Perlakuan A-E 

 

 
• Perlakuan A-F 
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• Perlakuan B-C 

 

 
• Perlakuan B-D 
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• Perlakuan B-E 

 

 
• Perlakuan B-F 
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• Perlakuan C-D 

 

 
• Perlakuan C-E 
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• Perlakuan C-F 

 

 
• Perlakuan D-E 
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• Perlakuan D-F 

 

 
• Perlakuan E-F 
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RASA 
• Perlakuan A-B 

 

 
• Perlakuan A-C 
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• Perlakuan A-D 

 

 
• Perlakuan A-E 
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• Perlakuan A-F 

 

 
• Perlakuan B-C 
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• Perlakuan B-D 

 

 
• Perlakuan B-E 
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• Perlakuan B-F 

 

 
• Perlakuan C-D 
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• Perlakuan C-E 

 

 
• Perlakuan C-F 
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• Perlakuan D-E 

 

 
• Perlakuan D-F 
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• Perlakuan E-F 

 

 
OVERALL 

 
• Perlakuan A-B 
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• Perlakuan A-C 

 

 
• Perlakuan A-D 
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• Perlakuan A-E 

 

 
• Perlakuan A-F 
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• Perlakuan B-C 

 

 
• Perlakuan B-D 
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• Perlakuan B-E 

 

 
• Perlakuan B-F 
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• Perlakuan C-D 

 

 
• Perlakuan C-E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 



 

• Perlakuan C-F 

 

 
• Perlakuan D-E 
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• Perlakuan D-F 

 

 
• Perlakuan E-F 
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