
PENGARUH PROPORSI MOCAF (Modified Cassava Flour) DAN  
TEPUNG PORANG TERHADAP BEBERAPA KOMPONEN  

MUTU KERUPUK JAMUR TIRAM  
 

 

 
 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

OLEH  

ELFIRA PRADITYA FEBRIANA 
J1A 014 142 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI 
UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 
2018 

 



ii 
 

 



 
 

iii 
 

PENGARUH PROPORSI MOCAF (Modified Cassava Flour) DAN TEPUNG PORANG 

TERHADAP BEBERAPA KOMPONEN MUTU KERUPUK JAMUR TIRAM 

 
[The Effect Of Ratio Mocaf (Modified Cassava Flour) And Konjac Flour  

On Quality Of Oyster Mushrooms Chips] 

 
Elfira Praditya Febriana1)*, Satrijo Saloko2), Yeni Sulastri 2) 

 

1)Mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram 
2)Staf Pengajar Fakultas Tekknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram 

Jl. Majapahit No. 58 Mataram 
*Email:elfirap00@gmail.com 

 
ABSTRACT 

The research aim was to investigate the ratio of mocaf and konjac flour forproducing oyster 
mushroom chips. The experiment was conducted in laboratory and arranged with Group Randomized 
Design of single factor in differen ceconcentration of mocaf (%) and konjac flour(%) K1(50% 
mocaf:0% konjac flour), K2(48% mocaf:2% konjac flour), K3(46% mocaf:4% konjac flour), KI4(44% 
mocaf: 6% konjac flour), K5(42% mocaf: 8% konjac flour), K6(40% mocaf: 10% konjac flour). The 
parameter include mouister, fiber, protein, organoleptics, colours, chip loaf volume and oil absorption. 
Data was analyzed with analysis of variance (ANOVA) at 5% significance level by using Software Co-
Stat and a significant difference data was tested further by real difference test with Honestly 
Significant Difference (HSD) test. The result showed that the ratio of mocaf and konjac flour effected 
on the fiber content, colors, chip loaf volume, oil absoprtion and organoleptic (crispness) but no 
effected on the organoleptic flavor and aroma. The result showed that ratio of 46% mocaf and 4% 
konjac flour produced the best quality of the oyster mushroom chips. The chips had fiber content 
5.05%; protein 3.23%; chips loaf volume 174.17%; oil absorption 84.97% and yellow colored 
(°Hue:76.65) which had crispy of texture. 
 
 
Keywords: chips, konjac flour, mocaf, oyster mushrooms 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi mocaf dan tepung porang terhadap 

beberapa komponen mutu kerupuk jamur tiram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan faktor tunggal yaitu 

perbedaan konsentrasi mocaf (%) dan tepung porang (%) terdiri atas 6 perlakuan yaitu K1(50:0); 
K2(48:2); K3(46:4); K4(44:6); K5(42:8) dan K6(40:10). Parameter yang diamati yaitu mutu kimia 

(kadar air, kadar serat dan kadar protein), mutu fisik (warna, daya kembang dan daya serap minyak) 

dan mutu organoleptik (aroma, rasa dan kerenyahan). Data hasil pengamatan dianalisa dengan 
analisis keragaman (ANOVA) pada taraf 5% menggunakan softwareCo-Stat, apabila terdapat 

perbedaan dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaruh proporsi mocaf dan tepung porang memberikan pengaruh berbeda 

nyata (signifikan) terhadap kadar serat, kadar protein, warna, daya kembang, daya serap minyak dan 

organoleptik kerenyahan, tetapi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata (nonsignifikan) terhadap 
organoleptik aroma dan rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi mocaf 46% dan tepung 

porang 4% merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan kadar serat 5,05%; kadar protein 
3,23%; daya kembang 174,17%; daya serap minyak 84,97% dengan warna kuning (°Hue=76,65) 

dan tekstur yang renyah.  
 

  

Kata kunci : jamur tiram, kerupuk, mocaf, tepung porang.  
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PENDAHULUAN 

Jamur tiram putih (Pleurotus sp.) 

merupakan jenis jamur kayu yang paling 
mudah dibudidayakan karena dapat tumbuh 

diberbagai macam jenis substrat dan 

mempunyai kemampuan adaptasi terhadap 
lingkungan yang tinggi. Jamur tiram memiliki 

rasa yang lezat, sifatfisik yang kenyal 
menyerupai daging serta harga yang relative 

murah. Jamur tiram setiap 100 gram memiliki 
kandungan yaitu kadar air mencapai 91,8%; 

protein 2,14%; lemak 1,6%; karbohidrat 

3,13%; serat 1,33%; sertakandungan vitamin 
dan mineral (Tjokrokusumo, 2015). 

Kandungan air yang sangat tinggi 
mengakibatkan umur simpan jamur tiram 

tergolong relative singkat atau mudah sekali 

rusak dan busuk. Oleh karena itujamur tiram 
diolah sebagai kerupuk. 

Kerupuk merupakan makanan atau 
camilan ringan yang disukai oleh semua 

kalangan masyarakat, baik anak-anak 
maupun dewasa dengan harga yang relative 

murah. Kerupuk bertekstur garing dan sering 

dijadikan sebagai pendamping makanan. 
Kerupuk merupakan jenis makanan yang 

terbuat dari bahan yang mengandung pati 
cukup tinggi. Penggunaan pati bertujuan 

untuk proses gelatinisasi yang berpengaruh 

terhadap volume pengembangan yang 
merupakan salah satu kriteria mutu kerupuk 

(Wiriano, 1984). Tepung yang berpotensi 
untuk diapakai sebagai bahan baku kerupuk 

yaitu mocaf. 

Modified Cassava Flour (Mocaf) 
adalah tepung dari singkong yang diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel 
singkong secara fermentasi, diwmana 

mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL) 
mendominasi selama proses fermentasi 

tepung singkong ini (Yusuf, 2011). Aryani 

(2010) mengemukakan bahwa tepung mocaf 
merupakan salah satu alternatif pangan lokal 

yang dapat digunakan sebagai filler karena 
memiliki kandungan pati yang cukup tinggi 

berkisar 85-87%. Keunggulan mocaf pada 

kerupuk adalah dapat merenyahkan tekstur 
kerupuk, menghaluskan permukaan kerupuk, 

mengurangi jumlah serapan minyak, dan 
dapat menyerap rasa dari jamur tiram. Tetapi 

kelemahan dari tepung mocaf adalah kurang 
baik untuk meningkatkan volume 

pengembangan pada kerupuk. Oleh karena 

itu, dilakukan penambahan tepung porang 
untuk memperbaiki daya kembang kerupuk 

yang akan dihasilkan. 

Porang atau iles-iles merupakan 
tanaman yang hidup di daerah tropis dan 
tumbuh hampir di seluruh hutan di Indonesia 
yang mulai dikembangkan di Indonesia pada 
tahun 2003. Porang atau iles-iles ini 
mempunyai potensi dan prospek untuk 
dikembangkan di Indonesia, karena mudah 

didapatkan dan memiliki tingkat panen yang 
cukup tinggi. Salah satu alternatif 

pengolahannya adalah diolah menjadi tepung 
porang. Tepung porang mengandung 

glukomanan yang cukup tinggi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pengental dan 

bahan pengembang dalam industri pangan 

(Koswara, 2013). Menurut Kurniawati (2010) 
tepung porang memiliki kandungan 

glukomanan yang tinggi mencapai 81,72%. 
Glukomanan memiliki beberapa sifat 

diantaranya dapat membentuk larutan yang 

kental dalam air, dapat mengembang dengan 
daya mengembang yang besar, dan dapat 
membentuk gel. Berdasarkan sifat-sifat 
tersebut, tepung porang dapat dimanfaatkan 
dalam industri pangan. Salah satunya adalah 
pembuatan kerupuk, keunggulan tepung 
porang yang digunakan adalah untuk 
meningkatkan daya kembang kerupuk 
dengan penambahan yang sesuai dan tidak 
berlebihan. 

Menurut penelitian Dwiyanti (2015) 

penambahan gel porang sebanyak 1% pada 
pembuatan kerupuk pulimenunjukkan 

perlakuan terbaik dengan kadar air 5,77%; 

kadar pati 42,48%; kadar lemak 10, 51%; 
kadar protein 7,92%; kadar abu 3,03%; 

kadar oksalat 0,41% dan daya kembang 
144,68%. Oleh karena itu, telah dilakukan 

penelitian tentang proporsi mocaf dan tepung 

porang terhadap mutu kerupuk jamur tiram 
yang tepat sehingga menghasilkan kerupuk 

jamur tiram dengan daya kembang, daya 
serap minyak, kadar protein, kadar serat, 

warna dan sifat organoleptik terbaik. 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jamur tiram putih yang 
didapatkan dari pembudidaya jamur di daerah 

Ampenan, mocaf, tepung porang merk 

“HASIL BUMIKU”, garam merk “KAPAL”, 
bawang putih, air, minyak goreng merk 

“KUNCI MAS” 
Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah baskom, piring, pisau, sendok, 
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spatula, wajan, kompor gas, timbangan 
analitik, gelas ukur, panci pengukus, talenan, 

blender merk “MIYAKO”, kain saring, plastik, 
tampah, glassware, loyang, desikator, cawan 

porselin, labu khjedal, pendingin balik, 

erlenmeyer, gelas piala, colorimeter (MSEZ 
User Manual), penggaris, tissue, gunting 

penjepit. 

Metode  

 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang dilaksanakan di laboratorium. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

faktor tunggal yaitu konsentrasi mocaf (%) 
dan tepung porang (%) yang terbagi pada 

perlakuanK1(50:0), K2(48:2), K3(46:4), 

K4(44:6), K5(42:8), K6(40:10). Data hasil 
pengamatan dianalisis keragaman ANOVA 

pada taraf 5%. Apabila terdapat beda nyata 
maka diuji lanjut menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% (Hanafiah, 
2002). 

 Parameter yang dianalisa meliputi 

kadar air, kadar serat kasar, kadar protein, 
warna, daya kembang, daya serap minyak, 

aroma, rasa serta kerenyahan.  
 

Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan Kerupuk Jamur Tiram 

1. PersiapanBahanKerupuk 
Jamur tiram putih yang diambil 

didaerah Ampenan  mataram, mocaf, tepung 

porang merk “HASIL BUMIKU”, air, garam 
merk “KAPAL” dan bawang putih. Semua 

bahan tersebut ditimbang sesuai dengan 
formulasi yang telah ditentukan. Jamur tiram 

putih dihaluskan menggunakan blender 
hingga menjadi bubur.  

 

2. PencampuranAdonanKerupuk 
Pertama dituangkan bubur jamur 

tiram kemudian dicampur dengan bumbu-
bumbu seperti bawang putih 25 g dan garam 

10 g. Setelah tercampur rata, kemudian 

dimasukkan mocaf dan tepung porang, 
diuleni secara manual dengan tangan hingga 

tercampur dan menjadi adonan.  
 

3. PencetakanAdonanKerupuk 
Setelah adonan tercampur rata, 

kemudian adonan dicetak dengan loyang 

alumunium berukuran 14,5x7,5x5 cm untuk 
memperoleh bentuk dan ukuran yang 

seragam dan memudahkan saat dilakukan 
pemotongan. 

 
4. Pengukusan Adonan Kerupuk  

Pengukusan dilakukan pada suhu 

100°C selama ± 1 jam.  

5. Pendinginan Adonan Kerupuk  

Adonan kerupuk yang sudah matang 
kemudian diangkat dan didinginkan. 

Pendinginan kerupuk dilakukan dengan cara 
memasukkan kerupuk dalam refrigerator 
selama ± 2 jam.  

 
6. Pengirisan Adonan Kerupuk 

Adonan kerupuk yang sudah dingin 
kemudian diiris dengan ketebalan 1mm. 

Pengirisan dilakukan dengan menggunakan 

pisau stainless steel.  
 

7. Pengeringan Kerupuk 
Kerupuk yang sudah diiris kemudian 

dikeringkan. Pengeringan dilakukan dibawah 
sinar matahari selama 12 jam selama 2 hari.  

 

8. Penggorengan Kerupuk  
Setelah dijemur, kerupuk digoreng 

terendam pada minyak panas bersuhu 170°C 
selama 10 detik.  

 

9. Penirisan dan Pengemasan Kerupuk 
Kerupuk  yang telah matang, 

kemudian ditiriskan untuk mengurangi kadar 
minyak. Setelah dilakukan penirisan kemudian 

kerupuk disimpan dalam wadah tertutup 

seperti toples. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Kimia 

 Hasil analisis keragaman anova 
paramater kimia dihasilkan hasil yang 

signifikan. Hasil analisis dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 

Parameter Kimia Kerupuk Jamur Tiram 

Parameter Signifikansi 

Kadar Air 
Kadar Serat Kasar 

S 
S 

Kadar Protein S 
Keterangan: S:Signifikan (berbedanyata) 

NS :NonSignifikan (tidakberbedanyata). 
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1. Kadar Air 

Hasil yang diperoleh pada Gambar 1 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 

tepung porang memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap kadar air kerupuk 

jamur tiram. Hasil yang diperoleh terlihat 
bahwa grafik kadar air meningkat dan 

kemudian mengalami penurunan. 

 

 
Gambar 1.Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Kadar Air Kerupuk 
Jamur Tiram 

 

Perlakuan K1 hingga K3  menunjukkan 
bahwa kadar air semakin tinggi, tetapi pada 

perlakuan K4 hingga K6 kadar air semakin 
rendah. Kadar air tertinggi terdapat pada 

perlakuan K3 (mocaf 46% : tepung porang 
4%) yaitu 12,38%; sedangkan kadar 

terendah ada pada perlakuan K6 (mocaf 40% 

: tepung porang 10%) yaitu 9,63%. 
Peningkatan kadar air dapat terjadi karena 

tepung porang memiliki kandungan 
glukomanan yang bersifat higroskopis yang 

dimana tepung porang menyerap air yang  

berada disekitarnya dan membentuk gel.  
Pembentukan gel dari glukomanan harus 

diberikan air dengan perbandingan 1:8. Pada 
peningkatan tepung porang yang tidak diikuti 

penambahan air dapat mengakibatkan 
glukomanan tidak dapat menyerap air 

sehingga dapat menurunkan kadar air 

kerupuk jamur tiram. Pembuatan kerupuk 
yang didominasi oleh tepung yang berpati 

tinggi dapat menyebabkan kadar air kerupuk 
jamur tiram menjadi rendah. Perlakuan K1-K3 

mengalami peningkatan kadar air karena saat 

konsentrasi porang 2%-4% dapat mengikat 
air dengan sempurna,  sedangkan pada 

perlakuan K4-K6 saat konsentrasi 6-10% 
penyerapan air oleh glukomanan tidak 

tercukupi sehingga kadar air menjadi rendah. 

Penelitian ini didukung penelitian Cato (2015) 
yang menyatakan penambahan tepung 

porang 5-10% mengakibatkan penurunan 
kadar air pada produk nugget ayam. 

Sedangkan kadar air akan meningkat pada 
konsentrasi 2-4% (Faridah, 2014). 

 
2. Kadar Serat Kasar  

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan proporsi 
mocaf dan tepung porang memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 
serat kasar kerupuk jamur tiram (Tabel 11). 

Pengaruh proporsi mocaf dan tepung porang 
terhadap kadar serat kasar kerupuk jamur 

tiram dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Kadar Serat Kasar 
Kerupuk Jamur Tiram 

 

Hasil yang diperoleh pada Gambar  2 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada kadar serat kerupuk 

jamur ti ram. Kadar seratterendahyaitu 
4,03% terdapat padaperlakuan K1 (mocaf 

50% : tepung porang 0%), sedangkan kadar 
serat tertinggi yaitu 6.04% terdapat pada 

perlakuan K6 (mocaf 40%: tepung porang 

10%). Penambahan tepung porang dapat 
meningkatkan kadar serat kerupuk jamur 

tiram. Hal ini disebabkan karena tepung 
porang memiliki kadar serat kasar (3,91%) 

yang lebih tinggi dibandingkan kadar serat 
mocaf (1,73%) dan jamur tiram (1,33%) 

sehingga semakin tinggi konsentrasi tepung 

porang yang ditambahkan maka kadar serat  

kerupuk jamur tiram semakin meningkat 

3. Kadar Protein 
Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan proporsi 

mocaf dan tepung porang memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 

protein kerupuk jamur tiram (Tabel 1). 
Pengaruh proporsi mocaf dan tepung porang 

terhadap kadar protein kerupuk jamur tiram 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Hasil yang diperoleh pada Gambar 3 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh yang 
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berbeda nyata terhadap kadar air kerupuk 
jamur tiram. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Kadar Protein 
Kerupuk Jamur Tiram 

 

Kandungankadar protein 
terendahterletakpadaperlakuanK1 (mocaf 

50% : tepung porang 0%)yaitu 2,60%; 
sedangkan kadar protein tertinggi terletak 

pada perlakuan K6 (mocaf 40%: tepung 

porang 10%) yaitu 3,71%. Penambahan 
tepung porang pada produk akan 

meningkatkan kadar protein. Hal ini 
disebabkan oleh kadar protein yang dimiliki 

tepung porang (4,37%) lebih tinggi 
dibandingkan kadar protein mocaf (1,31%) 

dan jamur tiram (2,14%) sehingga semakin 

tinggi konsentrasi tepung porang yang 
ditambahkan maka kadar protein kerupuk 

jamur tiram semakin meningkat. Hasil 
penelitian ini didukung oleh pernyataan 

Anggraeni (2014) yaitu penggunaan tepung 

porang pada produk sosis ayam akan 
meningkatkan kadar protein. 

 
Parameter Nilai Fisik 

Hasil analisis keragaman anova 

paramater fisik dihasilkan hasil yang 
signifikan. Hasil analisis dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 
Nilai Fisik Kerupuk Jamur Tiram  

Parameter Signifikansi 

Warna 

Daya Kembang Kerupuk 

S 

S 
Daya Serap Minyak S 

Keterangan: S = Signifikan (berbeda nyata) 
  NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
 

1. Warna 

Grafik pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang terhadap warna kerupuk 

jamur tiram menggunakan Colorimeter dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Hasil yang diperoleh pada Gambar  4. 
terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 

tepung porang memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap warna kerupuk jamur 

tiram. 

 

 

Gambar 4. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 
Porang Terhadap Warna Kerupuk 
Jamur Tiram 

 

Semakinmenurunnyakonsentrasimoca

fdanbertambahnyakonsentrasitepungporangm
embuatwarnakerupuksemakinmenurun.Warna 

kerupuk jamur tiram yang dihasilkan berkisar 
antara 69,02 hingga 78,36 yaitu berwarna 

kuning kecoklatan. Warna kerupuk paling 

cerah terdapat pada perlakuan K1 (mocaf 
50% : tepung porang 0%) yaitu 78,36; 

sedangkan warna kerupuk paling gelap 
terdapat pada perlakuan K6 (mocaf 40% : 

tepung porang 10%) yaitu 69,02.Warna pada 

produk pangan ada yang bersifat alami atau 
bawaan dari bahan baku produk pangan itu 

sendiri dan ada yang terjadi akibat reaksi 
kimia pada bahan pangan ataupun akibat dari 

proses pemasakan dan pengolahan. Kerupuk 

jamur yang dihasilkan pada penelitian ini 
adalah mulai dari kuning hingga kuning 

kecoklatan. Penurunan warna kerupuk dari 
cerah menjadi gelap diakibatkan karena 

bahan baku tepung porang memiliki warna 
yang gelap. Warna gelap pada tepung porang 

akan menurunkan warna produk yang 

dihasilkan. Penambahan tepung porang 
dengan warna gelap ini diimbangin dengan 

turunnya konsentrasi mocaf. Oleh karena itu, 
saat konsentrasi tepung porang ditingkatkan 

dan mocaf diturunkan maka warna produk 

akan semakin gelap. Penelitian ini didukung 
oleh pernyataan Remadani (2016) yang 

menyatakan bahwa konsentrasi mocaf 80% 
dapat menyebabkan kerupuk cekeremes 

memiliki tingkat kecerahan paling tinggi.  
 

2. Daya Kembang Kerupuk 

Daya kembang merupakan salah satu 
parameter yang penting untuk kerupuk. Hasil 

analisis keragaman (ANOVA) menunjukkan 
bahwa penambahan proporsi mocaf dan 

tepung porang memberikan pengaruh yang 
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berbeda nyata terhadap daya kembang 
kerupuk jamur tiram (Tabel 2). Hasil uji lanjut 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pengaruh proporsi 
mocaf dan tepung porang terhadap daya 

kembang kerupuk jamur tiram dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
Hasil yang diperoleh pada Gambar 5 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap daya kembang 
kerupuk jamur tiram. 

 

 
Gambar 5. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Daya Kembang 
Kerupuk Jamur Tiram 

 
Daya kembang tertinggi terdapat pada 

perlakuan K3 (mocaf 46% : tepung porang 

4%) yaitu 174,12%; sedangkan daya 

kembang terendah terdapat pada perlakuan 
K6 (mocaf 40% : tepung porang 10%) yaitu 

57,07%. Hasil yang didapatkan terlihat bahwa 
daya kembang kerupuk meningkat pada 

penambahan konsentrasi porang 6%; tetapi 

pada penambahan tepung porang 8% dan 
10% daya kembang cenderung menurun. Hal 

ini disebabkan karena tepung porang memiliki 
glukomanan yang bersifat dapat membentuk 

gel saat proses pemanasan atau yang disebut 
proses gelatinisasi, gel yang dihasilkan 

bersifat kompak dan tidak mudah larut. Gel 

yang terbentuk ini pada saat proses 
penggorengan akan menguapkan air yang 

diikat sehingga saat gel ini menguapkan air 
akan menghasilkan rongga dan membuat 

kerupuk mengembang. Semakin 

meningkatnya konsentrasi tepung porang 
maka semakin banyak air yang diserap untuk 

membentuk gel dan semakin meningkat pula 
daya kembang kerupuk jamur tiram. Saat 

konsentrasi tepung porang terlalu banyak 
(lebih dari 6%) pada jumlah air yang tetap 

maka proses gelatinisasi (pembentukan gel) 

tidak akan sempurna sehingga daya kembang 
kerupuk jamur tiram cenderung semakin 

menurun. Penelitian ini didukung oleh 
penelitian Dwiyanti (2015) tentang 

penambahan gel porang pada kerupuk puli 

yang menyatakan daya kembang kerupuk puli 
menurun pada penambahan gel porang lebih 

dari 5%. 
 

3. Daya Serap Minyak 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 
menunjukkan bahwa penambahan proporsi 

mocaf dan tepung porang memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap daya 
serap minyak kerupuk jamur tiram (Tabel 11). 

Hasil uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pengaruh proporsi mocaf dan tepung porang 

terhadap daya serap minyak kerupuk jamur 

tiram dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Daya Serap Minyak 
Kerupuk Jamur Tiram 

 
Hasil yang diperoleh pada Gambar 6 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap daya serap minyak 

kerupuk jamur tiram. Daya serap minyak 
tertinggi terdapat pada perlakuan K3 (mocaf 

46% : tepung porang 4%) yaitu 84,97%; 
sedangkan daya serap minyak terendah pada 

perlakuan K6 (mocaf 40% : tepung porang 

10%) yaitu 23,42%. 
Hasil yang didapatkan yaitu perlakuan 

K1 hingga K4 memiliki daya serap minyak 
lebih tinggi dibandingkan K5 dan K6. Hal ini 

disebabkan karena kandungan pati yang 

tinggi pada mocaf dan tepung porang lebih 
mudah menyerap air, sehingga saat terjadi 

proses gelatinisasi air yang diserap semakin 
besar. Semakin banyak air yang diserap maka 

saat proses penggorengan air akan menguap 
dan menghasilkan rongga. Pembentukan 

rongga ini mengakibatkan daya kembang 

meningkat, saat proses pengembangan 
kerupuk berlangsung maka terjadi 

penyerapan minyak. Penyerapan minyak 
berbanding lurus dengan pengembangan 

kerupuk. Semakin konsentrasi tepung porang 

ditingkatkan proses pembentukan gel 
semakin meningkat, air yang diserap tidak 
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cukup untuk membentuk gel yang sempurna, 
sehingga saat proses penggorengan kerupuk 

jamur tiram tidak dapat melepaskan uap air 
dan tidak dapat menghasilkan rongga, saat 

rongga tidak dihasilkan maka minyak tidak 

dapat masuk atau terserap kedalam kerupuk. 
Penelitian ini didukung oleh Linardi (2013) 

yang menyatakan semakin besar volume 
pengembangan kerupuk, maka rongga udara 

yang terbentuk akibat pelepasan air selama 
penggorengan menjadi lebih banyak. Saat 

jumlah air yang teruap semakin banyak 

selama penggorengan maka semakin banyak 
juga minyak yang terserap.  

 
Parameter Organoleptik 

Hasil analisis keragaman anova 

paramater organoleptik dihasilkan hasil yang 
signifikan pada kerenyahan tetapi tidak 

signifikan terhadap aroma dan rasa. Hasil 
analisis dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 

Nilai Organoleptik Kerupuk Jamur 

Tiram  
Parameter Signifikansi 

Aroma 

Rasa 

NS 

NS 
Kerenyahan S 

Keterangan: S = Signifikan (berbeda nyata) 
  NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

 

1. Aroma  

Hasil analisis keragamanan (ANOVA) 

menunjukkan bahwa pengaruh proporsi 

mocaf dan tepung porang terhadap aroma 
kerupuk jamur tiram tidak berbeda nyata. 

Grafik dari nilai hedonik dan skoring aroma 
kerupuk jamur tiram dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Aroma Kerupuk 
Jamur Tiram 

 

Hasil yang diperoleh pada Gambar 7 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh yang 

tidakberbeda nyata terhadap nilai aroma 

metode hedonik dan skoring kerupuk jamur 
tiram.Nilai rata-rata kesukaan panelis 

terhadap aroma metode hedonik kerupuk 
jamur tiram 3,2–3,9. Nilai ini menunjukkan 

bahwa panelis memberi penilaian agak suka 

dengan aroma kerupuk jamur tiram. Nilai 
aroma metode hedonik tertinggi ada pada 

perlakuan K1 dengan nilai 3,9 dan nilai 
terendah pada perlakuan K6 dengan nilai 3,2. 

Sedangkan nilai rata-rata aroma metode 
skoring panelis memberikan penilaian yaitu 

3,25–3,9 yang menunjukkan aroma kerupuk 

jamur tiram adalah netral. Nilai tertinggi 
aroma metode skoring terdapat pada 

perlakuan K1 dengan nilai 3,9 dan nilai 
terendah ada pada perlakuan K6 dengan nilai 

3,25. Kerupuk jamur tiram yang dihasilkan ini 

beraroma netral. Hal ini dikarenakan, bahan 
baku pembuatan kerupuk adalah tepung. 

Mocaf dan tepung porang tidak memiliki 
aroma yang kuat, begitupun dari jamur tiram. 

Aroma kerupuk yang dihasilkan adalah aroma 
dari penggunaan bawang putih yang 

berkonsentrasi rendah. Bawang putih 

mengandung sekitar 0,1%-0,25% zat volatil 
(Reinenccius, 1994). Saat penggunaan 

bawang putih yang tidak begitu banyak, maka 
aroma produk tidak akan menyengat.  

 

2. Rasa  

Pengujian rasa terhadap pengaruh 

proporsi mocaf dan tepung porang terhadap 
rasa kerupuk jamur tiram dapat dilihat pada 

Gambar 8.Hasil yang diperoleh pada Gambar 

8 terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf 
dan tepung porang memberikan pengaruh 

yang tidakberbeda nyata terhadap nilai rasa 
metode hedonik dan skoring kerupuk jamur 

tiram. 

 

 
Gambar 8. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Rasa Kerupuk Jamur 
Tiram  

 

Nilai rata-rata yang diberikan panelis 

terhadap uji rasa metode hedonik kerupuk 
jamur tiram adalah 4,05-3,5. Nilai ini 
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menujukkan bahwa panelis agak suka 
mendekati suka terhadap rasa kerupuk jamur 

tiram.Nilai rasa metode hedonik tertinggi 
terdapat pada perlakuan K3 dengan nilai 4,05 

dan nilai terendah terdapat pada perlakuan 

K6 dengan nilai 3,5. Sedangkan nilai rata-rata 
pada rasa metode skoring adalah 3,9-3,45 hal 

ini menunjukkan bahwa panelis memberi 
penilaian agak enak mendekati enak pada 

kerupuk jamur tiram. Nilai tertinggi rasa 
metode skoring terdapat pada perlakuan K1 

dengan nilai 3,9 dan nilai terendah terdapat 

pada perlakuan K5 dengan nilai 3,15. 
 

3. Kerenyahan 
Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa pengaruh proporsi 

mocaf dan tepung porang memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kerenyahan kerupuk jamur tiram (Tabel 3). 
Adapun grafik dari nilai hedonik dan skoring 

kerenyahan kerupuk jamur tiram dapat dilihat 
pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Pengaruh Proporsi Mocaf dan Tepung 

Porang Terhadap Kerenyahan Kerupuk 
Jamur Tiram  

 

Hasil yang diperoleh pada Gambar 9 

terlihat bahwa pengaruh proporsi mocaf dan 
tepung porang memberikan pengaruh 

yangberbeda nyata terhadap nilai kerenyahan 
metode hedonik dan skoring kerupuk jamur 

tiram. Nilai rata-rata yang diberikan panelis 

terhadap uji kerenyahan metode hedonik 
kerupuk jamur tiram adalah 4,35-1,4. 

Perlakuan K1 memiliki nilai tertinggi yaitu 
4,35 dengan kriteria suka, perlakuan K2 

memiliki nilai 3,5 dengan kriteria agak suka, 

perlakuan K3  memiliki nilai 4 dengan kriteria 
suka, perlakuan K4 memiliki nilai 3,7 dengan 

kriteria agak suka, perlakuan K5 memiliki nilai 
1,55 dengan kriteria sangat tidak suka dan 

perlakuan K6 memiliki nilai terendah yaitu 1,4 
dengan kriteria sangat tidak suka. Sedangkan 

pada metode skoring memiliki nilai rata-rata 

4,35-1,45 yang menunjukkan perlakuan K1 

memiliki nilai tertinggi yaitu 4,35 dengan 
kriteria renyah, perlakuan K2 memiliki nilai 

3,6 dengan kriteria agak renyah, perlakuan 
K3 memiliki nilai 3,7 dengan kriteria agak 

renyah, perlakuan K4 memiliki nilai 3,55 

dengan kriteria agak renyah, perlakuan K5 
memiliki nilai 1,7 dengan kriteria sangat tidak 

renyah dan perlakuan K6 memiliki nilai 
terendah yaitu 1,45 dengan kriteria sangat 

tidak renyah. Pada metode hedonik dan 
skoring nilai terendah terletak pada perlakuan 

K5 dan K6. Kerenyahan yang dihasilkan pada 

kerupuk jamur tiram ini dikarenakan adanya 
pemakaian bahan baku tepung mocaf dan 

porang. Pengembangan volume kerupuk 
jamur tiram akan menghasilkan rongga. 

Rongga-rongga inilah yang akan membuat 

kerupuk menjadi renyah. Saat rongga pada 
kerupuk tidak terbentuk maka volume 

pengembangan juga tidak meningkat maka 
kerenyahan kerupuk akan menurun. Pada uji 

organoleptik menunjukkan bahwa kerupuk 
perlakuan K5 dan K6 memiliki kerenyahan 

yang rendah, ini diakibatkan karena kerupuk 

saat digoreng tidak mengembang sehingga 
tidak menghasilkan rongga. Sedangkan pada 

perlakuan K1 hingga K4 kerupuk mengalami 
pengembangan yang maksimum yang 

menghasilkan rongga, sehingga kerupuk 

menjadi renyah. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang terbatas pada ruang 
lingkup peniliti ini maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan perbedaan konsentrasi mocaf 
dan tepung porang memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
kadar air, kadar serat kasar, kadar 

protein, warna, daya kembang dan daya 
serap minyak kerupuk jamur tiram. 

2. Perlakuan perbedaan konsentrasi mocaf 

dan tepung porang memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

organoleptik kerenyahan tetapi tidak 
berbeda nyata pada organoleptik rasa 

dan aroma 

3. Semakin tinggi konsentrasi tepung 
porang yang ditambahkan maka kadar 

serat kasar dan kadar protein kerupuk 
jamur tiram akan meningkat namun akan 

menurunkan kecerahan warna kerupuk 

jamur tiram. 
4. Konsentrasi mocaf 46% : tepung porang 

4% merupakan perlakuan terbaik untuk 

4,35 a 

3,5 b
4 ab 3,7 ab
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kerupuk jamur tiram ditinjau dari daya 
kembang kerupuk sebesar 174,17%; 

daya serap minyak 84,97%; kadarserat 
kasar 5,05%; kadar protein 3,23% 

dengan warna kuning kecoklatan 

beraroma netral dan tekstur yang 
renyah. 

 
2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan serta kesimpulan dapat 

dikemukakan saran yaitu untuk memperoleh 

kerupuk jamur tiram dengan mutu fisik yang 
baik maka disarankan menggunakan tepung 

porang tidak lebih dari 6%. 
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