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ABSTRAK
Ampas kedelai adalah limbah dari pembuatan susu kedelai atau tahu. Untuk meningkatkan
nilai tambahnya, ampas tahu dapat diolah menjadi kerupuk. Namun informasi pengolahan ampas susu kedelai menjadi kerupuk belum tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
komposisi yang tepat ampas susu kedelai dan tepung tapioka dalam pembuatan kerupuk berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap sifat organoleptiknya. Penelitian dilaksanakan di
Laboratorium Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian (Lab PPHP) STPP Malang. Metode penelitian menggunakan RAK dengan lima perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan komposisi ampas
kedelai: tepung tapioka terdiri atas: (1) P1 = 66% : 34%; (2) P2 = 58% : 42%; (3) P3 = 50% :
50%; (4) P4 = 42%: 58%; dan (5) P5 = 34% : 66%. Uji organoleptik kerupuk dilakukan oleh
20 panelis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi ampas kedelai dan tepung tapioka
50% : 50% disukai panelis untuk variabel warna dan kerenyahan. Untuk rasa, yang paling disukai panelis adalah perlakuan dengan proporsi 58% : 42%.
Kata kunci: kedelai, ampas susu, tepung tapioka, kerupuk

ABSTRACT
Effect of Tapioca Flour Augment towards Color, Crispness and Taste of Soy Milk
Dregs Chips. Soybean dregs are waste from soy milk or tofu processing. In order to increase
its added value, tofu dregs can be processed into chips. However, there is less information
about tofu dregs processing into chips. Aim of this research is to obtain appropriate composition
of soy milk dregs and tapioca flour in the making of chips according to panelist preference to its
organoleptic characteristic. The experiment was conducted at the STPP Laboratory of Agriculture Processing. The method used was Completely Randomized Design (CRD) with five treatments and five replications. The treatment of soy milk dregs and tapioca flour formulas were: 1)
P1 = 66% : 34%, 2) P2 = 58% : 42%, 3) P3 = 50% : 50%, 4) P4 = 42%: 58%, and 5) P5 =
34% : 66%. The chips organoleptic test involved 20 panelists. The results showed that chips
from 50% soy milk dregs and 50% tapioca flour is prefered by panelists in terms of color and
crispness. However, in term of taste, panelist prefer to choose chips from 58% soy milk dregs
and 42% tapioca flour.
Keywords: soy milk dregs, tapioca flour, chips

PENDAHULUAN
Ampas kedelai adalah hasil samping pembuatan susu kedelai atau tahu yang telah diambil sarinya. Nugrayasa (2013) dalam Purnima et al. (2014) menyatakan bahwa tingkat
konsumsi kedelai nasional pada tahun 2013 mencapai 2,25 juta ton. Zakaria (2010) dalam
Purnima (2014) menyatakan bahwa perkembangan secara historis dan kultural menunjuk-
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kan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan produk kedelai dalam berbagai produk makanan, seperti tahu, tempe, kecap, tauco, dan susu. Selain itu, kedelai
merupakan bahan baku industri pangan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku
industri pakan ternak.
Pada pembuatan susu kedelai yang dilakukan di Lab PPHP STPP Malang, setiap kilo
gram kedelai kering menghasilkan 1,5 kg ampas kedelai. Ampas ini setelah satu hari akan
menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mencemari lingkungan. Ampas kedelai masih
mengandung protein yang cukup tinggi, karena pada saat pembuatan susu kedelai dan tahu, tidak semua protein dapat diekstrak (Santoso et al. 2006). Menurut Suprapti (2009)
kandungan protein pada ampas kedelai masih mengandung setengah protein biji kedelai,
meskipun kadar kalsium, fosfor dan besi sudah sangat kecil. Kadar protein ampas kedelai
sekitar 17,4%.
Masyarakat umumnya memanfaatkan ampas kedelai sebagai bahan pakan ternak atau
pakan ikan. Mengingat kandungan proteinnya relatif tinggi, ampas kedelai masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi (nilai tambahnya). Ampas kedelai dari pembuatan ampas tahu sudah diolah menjadi kerupuk (Rayandi
2008; Ceha dan Hadi 2011), namun informasi pengolahan ampas susu kedelai menjadi
kerupuk belum tersedia.
Kerupuk merupakan makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di
kalangan atas maupun kalangan bawah. Sebagian besar kerupuk diberi nama sesuai dengan bahan bakunya. Kerupuk udang, bahan bakunya berasal dari udang, sehingga kerupuk ampas kedelai adalah kerupuk yang bahan bakunya ampas kedelai, baik dari limbah
tahu maupun susu kedelai. Dalam pembuatan kerupuk perlu dilakukan penambahan bahan lain seperti tepung tapioka, tepung terigu, telur, dan bumbu.
Tepung tapioka sebagai sumber pati pada kerupuk. Semakin rendah kandungan tepung tapioka yang digunakan maka daya kembang kerupuk akan menurun. Peristiwa pengembangan kerupuk merupakan proses penguapan air dari dalam struktur adonan sehingga diperoleh produk yang volumenya mengembang dan porus. Pada dasarnya kerupuk mentah diproduksi dengan gelatinisasi pati adonan pada tahap pengukusan, selanjutnya adonan dicetak, diiris, dan dikeringkan. Pada proses penggorengan akan terjadi penguapan air yang terikat dalam gel pati, akibat peningkatan suhu dan dihasilkan tekanan uap
yang mendesak gel pati sehingga terjadi pengembangan dan sekaligus terbentuk ronggarongga udara pada kerupuk yang telah digoreng. Proporsi tepung tapioka berpengaruh
terhadap kadar karbohidrat dan daya kembang kerupuk (Mulyana et al. 2014). Penelitian
Anindita et al. (2013) tentang pembuatan kerupuk telur menggunakan tepung tapioka
20% hingga 80% dan perlakuan yang terbaik dalam pembuatan kerupuk telur adalah penambahan tepung tapioka 80%. Penelitian Ratnawati (2013) tentang pembuatan kerupuk
ikan Banyar menggunakan tepung mocaf dan tepung tapioka dengan proporsi 5:5, 6:4;
dan 7:3 dan perlakuan yang terbaik adalah proporsi 5:5. Mulyana et al. (2014) melakukan
penelitian pembuatan kerupuk tempe menggunakan tepung tapioka 40, 50, dan 60%, dan
hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah kerupuk tempe yang menggunakan tepung tapioka 60%.
Tepung terigu berasal dari bulir gandum, mengandung banyak pati, yaitu karbohidrat
komplek yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk
gluten yang tidak larut dalam air dan mempunyai sifat elastis yang berperan dalam me-
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nentukan kekenyalan makanan. Oleh karena itu, tepung terigu banyak digunakan dalam
pembuatan kerupuk udang (Wahyono dan Marzuki 2010).
Ceha dan Hadi (2011) menyatakan bahwa telur merupakan bahan dalam pembuatan
kerupuk udang. Telur merupakan produk hewani yang mengandung protein tinggi. Penambahan telur dalam pembuatan kerupuk bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi
kerupuk. Telur berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat komponen adonan. Penambahan telur juga akan mempengaruhi kemekaran kerupuk pada saat digoreng. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan komposisi ampas susu kedelai dan tepung tapioka yang tepat dalam pembuatan kerupuk yang disukai panelis.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian STPP
Malang. Alat yang digunakan adalah timbangan, penghancur bahan, pengukus, gelas
ukur, pisau, oven pengering. Bahan yang digunakan adalah ampas susu kedelai, tepung
terigu, tepung tapioka, telur, bumbu (bawang putih, garam, terasi, penyedap rasa), dan air
secukupnya.
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan perlakuan perbandingan
ampas susu kedelai dengan tepung tapioka sebagai berikut: (1) P1 = 66% : 34%; (2) P2 =
58% : 42%; (3) P3 = 50% : 50%; (4) P4 = 42%: 58%; dan (5) P5 = 34% : 66%. Masingmasing perlakuan diulang lima kali.
Pelaksanaan penelitian meliputi tahapan berikut: (1) ampas susu kedelai diperoleh dari
sisa saringan pada pembuatan susu kedelai dan ditimbang sesuai perlakuan, demikian pula tepung tapioka. Pada masing-masing perlakuan ditambahkan tepung terigu 50 gram, telur 1 butir, penyedap rasa 4 gram, bawang putih yang telah dihaluskan 15 gram, garam 5
gram, terasi 6 gram; (2) semua bahan diaduk sampai rata sehingga menjadi adonan, jika
masih terlalu keras maka ditambahkan air secukupnya; (3) adonan dicetak berbentuk kotak dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan dibungkus menggunakan plastik polipropilen; (4)
adonan yang telah dibungkus dikukus selama ±2 jam, atau sampai matang dengan ciri-ciri
tidak ada lagi adonan yang berwarna putih; (5) adonan yang telah matang dibiarkan sampai dingin dan disimpan di kulkas selama 12 jam; (6) adonan diiris dengan ketebalan ±2
mm; (7) hasil irisan disusun di loyang oven pengering dan kemudian dikeringkan pada suhu 35 oC selama 15 jam sehingga menjadi kerupuk kering (krecekan); (8) krecekan digoreng dan hasilnya berupa kerupuk yang telah matang dan siap diuji organoleptik.
Pengamatan dilakukan terhadap tingkat kesukaan warna, dan kerenyahan. Uji rasa dilakukan secara hedonik dengan melibatkan 20 panelis. Kriteria uji terhadap warna, kerenyahan dan rasa adalah: tidak suka (1), suka (2), dan sangat suka (3). Analisis data dilakukan dengan uji F 5%, jika terdapat perbedaan yang signifikan maka akan dilakukan uji
lanjut DMRT 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Warna
Warna merupakan salah satu faktor penting pada produk olahan karena merupakan
daya tarik yang menentukan apakah suatu produk disukai atau tidak disukai oleh konsu-
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men. Hasil uji F terhadap uji organoleptik menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan terhadap tingkat kesukaan warna (Tabel 1).
Tabel 1.

Rerata Kesukaan Warna Kerupuk Ampas Susu Kedelai akibat Berbagai Perlakuan Perbandingan
Ampas Susu Kedelai dan Tepung Tapioka.

Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5

Perlakuan proporsi (%)
Ampas susu kedelai

Tepung tapioka

66
58
50
42
34

34
42
50
58
66

Rerata kesukaan
terhadap warna kerupuk
1,80
1,99
2,06
2,04
2,18

a
b
bc
bc
c

Keterangan: Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak signifikan pada uji DMRT 5%.; Skor
kesukaan 1= tidak suka, 2 = suka, 3 = sangat suka.

Warna kerupuk dari perlakuan P2, P3, P4, dan P5 nyata lebih disukai oleh panelis dibanding perlakuan P1. Hal ini dikarenakan proporsi tepung tapioka yang lebih besar daripada
ampas kedelai memberikan warna kerupuk yang lebih putih/cerah. Zulkarnain (2013) melaporkan bahwa penambahan tepung tapioka 35% pada pembuatan bakso lele menghasilkan warna putih keabu-abuan yang lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan perlakuan tepung tapioka 15% dan 25%.
Namun peningkatan proporsi tepung tapioka sampai pada P5 tidak berbeda nyata dengan P3 dan P4. Artinya, penambahan tepung tapioka pada perlakuan P3 sudah memberikan warna yang disukai panelis. Menurut Suhardi (2006) dalam Anindita (2013), kerupuk
dengan pencampuran tepung tapioka mempunyai mutu yang lebih baik daripada tanpa
campuran dilihat dari segi warna, aroma, tekstur, dan rasa.

Kerenyahan
Kerenyahan kerupuk merupakan syarat penting yang harus terpenuhi. Kerenyahan termasuk faktor kedua setelah warna yang memberikan daya tarik bagi konsumen. Hasil uji F
terhadap uji organoleptik menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan terhadap kerenyahan (Tabel 2).
Tabel 2.

Rerata Kesukaan Kerenyahan Kerupuk Ampas Susu Kedelai akibat Berbagai Perlakuan Perbandingan
Ampas Susu Kedelai dan Tepung Tapioka.

Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5

Perlakuan proporsi (%)
Ampas susu kedelai

Tepung tapioka

66
58
50
42
34

34
42
50
58
66

Rerata kesukaan
terhadap kerenyahan
1,49
2,01
2,24
2,31
2,41

a
b
bc
c
c

Keterangan: Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak signifikan pada uji DMRT 5%; Skor
kesukaan 1= tidak suka, 2 = suka, 3 = sangat suka.

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tepung tapioka semakin tinggi
pula tingkat kesukaan terhadap kerenyahan kerupuk. Hal ini karena penggunaan tepung
tapioka menghasilkan kerupuk yang dapat mengembang. Keunggulan tepung tapioka daDespita et al.: Penambahan Tepung Tapioka terhadap Kerupuk Ampas Susu Kedelai
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lam pembuatan kerupuk adalah mempengaruhi kerenyahan kerupuk. Koswara (2009) menyatakan bahwa penggunaan tepung tapioka dalam proporsi yang lebih besar daripada tepung terigu dapat membentuk struktur adonan yang kuat sehingga kerupuk menjadi mengembang.
Menurut Zulviani (1992) dalam Istanti (2005), pada dasarnya kerupuk dengan kandungan amilopektin yang lebih tinggi memiliki pengembangan yang tinggi karena pada saat pemanasan terjadi proses gelatinisasi dan terbentuk struktur yang elastis, yang kemudian mengembang pada tahap penggorengan. Dengan kata lain, kerupuk dengan volume
pengembangan yang tinggi memiliki kerenyahan yang tinggi. Kerenyahan kerupuk meningkat dengan meningkatnya volume pengembangan kerupuk goreng. Hasil analisis variansi pada pembuatan kerupuk telur menunjukkan bahwa penambahan telur asin berpengaruh sangat nyata (P>0,01) terhadap daya pengembangan kerupuk. Hal ini disebabkan
oleh perbandingan tepung dengan penambahan telur, makin banyak telur asin menurunkan jumlah tepung tapioka sehingga daya kembangnya menurun. Faktor yang dapat meningkatkan daya kembang kerupuk adalah amilopektin yang berasal dari tepung tapioka.
Nilai pengembangan tertinggi diperoleh pada kerupuk yang dibuat dengan perbandingan
tepung tapioka 80%:20% telur asin dengan tingkat pengembangan 53,3%. Pengembangan volume kerupuk terjadi pada proses penggorengan. Pengembangan dapat terjadi karena terbentuknya rongga-rongga udara pada kerupuk yang digoreng, sehingga air yang terikat dalam gel (kerupuk mentah) menguap.
Sesuai dengan pendapat Wahyono dan Marzuki (2010), proporsi penambahan tepung
tapioka dan bahan utama yang seimbang dapat mengembangkan kerupuk saat digoreng.
Semakin mengembang kerupuk semakin renyah dan disukai panelis.
Penambahan tepung tapioka yang lebih banyak meningkatkan daya kembang kerupuk. Namun penambahan tepung tapioka pada perlakuan P3, P4, dan P5 tidak nyata perbedaannya. Menurut Kusumaningrum (2009), pengembangan kerupuk setelah digoreng
dapat disebabkan oleh terbentuknya rongga-rongga udara. Air terikat pada kerupuk ampas susu kedelai dan menguap jika telah digoreng pada suhu tinggi. Tekanan uap yang dihasilkan akan mendesak gel pati, sehingga terbentuk produk yang mengembang.

Rasa
Rasa akan menentukan apakah suatu produk diterima oleh konsumen atau tidak. Rasa
kerupuk yang semakin enak semakin disukai oleh konsumen. Hasil uji F terhadap uji organoleptik menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan terhadap
kesukaan rasa (Tabel 3).
Tabel 3 menunjukkan tingkat kesukaan terhadap kerupuk meningkat dengan meningkatnya proporsi tepung tapioka. Hal ini karena berkurangnya citarasa langu yang berasal
dari ampas kedelai. Perbedaan nyata tampak pada perlakuan P4 dan P5 sementara P2 dan
P3 tidak nyata daripada P1. Menurut Oktarisa et al. (2013) semakin banyak penambahan
bahan utama kerupuk dibandingkan tepung tapioka maka rasa kerupuk tidak disukai oleh
konsumen. Penambahan telur asin 60% dan tapioka 40% pada kerupuk telur asin memiliki rasa amis dan terlalu asin sehingga tidak disukai panelis.
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Tabel 3.

Rerata Kesukaan Rasa Kerupuk Ampas Susu Kedelai akibat Berbagai Perlakuan Perbandingan Ampas
Susu Kedelai dan Tepung Tapioka.

Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5

Perlakuan proporsi (%)
Ampas susu kedelai

Tepung tapioka

66
58
50
42
34

34
42
50
58
66

Rerata kesukaan
terhadap rasa kerupuk
1,73
2,00
2,01
2,10
2,26

a
ab
ab
b
b

Keterangan: Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak signifikan pada uji DMRT 5%; Skor
kesukaan 1= tidak suka, 2 = suka, 3 = sangat suka.

KESIMPULAN
Proporsi ampas susu kedelai 50% dan tepung tapioka 50% memberikan warna dan kerenyahan kerupuk yang disukai panelis. Untuk rasa, proporsi 42% ampas kedele dan 58%
tepung tapioka lebih disukai panelis. Perlakuan yang disukai panelis adalah perlakuan dengan proporsi ampas susu kedelai 50% dan tepung tapioka 50%.
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