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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kerupuk memiliki tekstur yang garing dan sering dijadikan 

pelengkap untuk berbagai makanan Indonesia seperti nasi goreng dan 

gado-gado. Kerupuk yang sering dijumpai dan terkenal adalah udang dan 

kerupuk ikan. Kerupuk berharga murah seperti kerupuk aci hanya dibuat 

dari adonan sagu dicampur garam, bahan pewarna makanan. Kerupuk 

biasanya dijual di dalam kemasan yang belum digoreng dan ada pula yang 

sudah digoreng. 

Lazimnya penggorengan dilakukan dengan menggunakan minyak. 

Minyak berfungsi sebagai media panas, meratakan suhu dan berperan 

sebagai pemberi rasa gurih. Kebanyakan orang mengenal penggorengan 

makanan dengan minyak, sedangkan penggunaan minyak goreng pada 

akhir- akhir ini sering menimbulkan permasalahan yaitu banyaknya 

minyak goreng oplosan, harga yang mahal, dan ketersedian kurang 

seimbang dengan kebutuhan. Dengan adanya permasalahan tersebut yang 

ada dimasyarakat saya memberikan pemikiran untuk melakukan 

penggorengan kerupuk dengan menggunakan pasir sebagai media 

penghantar panas. Karena penggorengan pasir memiliki beberapa 

keuntungan yaitu harga murah, mudah didapat, dan produk tidak 

mengandung minyak goreng sehingga tidak mudah tengik. 

Beras ketan putih (oryza sativa glutinosa) merupakan salah satu 

varietas padi yang termasuk dalam famili Graminae. Butir beras ketan 

sebagian besar terdiri dari zat pati (sekitar 80-85%) yang terdapat dalam 

endosperma yang tersusun oleh granula-granula pati yang berukuran 3-10 

milimikron. Beras ketan juga mengandung vitamin (terutama pada bagian 

aleuron),  mineral dan air. Komposisi kimiawi Beras Ketan Putih terdiri 

dari Karbohidrat 79,4 % ; Protein 6,7 % ; Lemak 0,7 % ; Ca 0,012 % ; Fe 
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0,008 % ; P 0,148 % ; Vit B 0,0002 % dan Air 12 %. Dari komposisi 

kimiawinya diketahui bahwa karbohidrat penyusun utama beras ketan 

adalah pati (Almatsier,2001). 

Keong mas dapat kita temukan di persawahan, rawa-rawa maupun 

di dekat sungai hampir di seluruh Indonesia. Binatang ini kerap diburu 

para petani karena dianggap sebagai hama yang dapat merusak tanaman 

padi muda dalam satu malam. Dalam kondisi lapang, 6 ekor keong mas 

per meter persegi mampu mengurangi hasil panen padi sebanyak 15% dan 

kerusakan yang ditimbulkan berlangsung hingga 50 hari setelah 

penanaman. Dibalik kesannya yang menjijikkan, Keong mas atau disebut 

oleh sebagian masyarakat sebagai siput murbai (Pomacea canaliculata 

Lamarck) ternyata dapat diolah menjadi santapan yang nikmat selain itu 

hama yang satu ini ternyata memiliki kandungan gizi yang 

tinggi.rendahnya minat masyarakat dalam pengonsumsian keong emas 

bisa jadi karena perasaan jijik yang menghinggapi sebagian besar 

masyarakat kita terkait hasil olahan keong emas. Oleh karena itu, saya 

mencoba mengolah keong emas menjadi kerupuk. Mengingat, selama ini 

camilan yang ada tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan oleh 

tubuh manusia sehingga dengan adanya kerupuk keong emas kebutuhan 

gizi masyarakat dapat terpenuhi. 

Kerang merupakan salah satu biota laut yang kaya akan kandungan 

gizi. Kandungan gizi yang terkndung dalam kerang sebenarnya hampir 

sama dengan biota laut. Beberapa kandungan gizi yang ada di dalam 

kerang antara lain besi (Fe), fosfor (P) , Flour (F),iodium (I), kalsium (Ca), 

Kalium (K), seng (Zn), selenium (Se) dan lain – lain. Kerang merupakan 

salah satu sumber protein hewani yang tergolong dalam Complete Protein, 

karena kadar asam amino essensialnya yang tinggi (85% – 95%). Hal ini 

berarti Kerang bisa dijadikan makanan diet yang tepat untuk mereka yang 

membutuhkan protein tinggi (Baliwati, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Uji kandungan protein pada kerupuk ketan dengan 
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penambahan tepung keong mas dan tepung kerang dengan pengggorengan 

pasir”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian maka masalah dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah ketan, tepung kerang, tepung keong mas. 

2. Obyek penelitian adalah kerupuk ketan yang dikasih dengan tepung 

kerang dan tepung keong mas yang digoreng pada penggorengan pasir. 

3. Parameter adalah uji kandungan protein pada kerupuk ketan dengan 

penambahan tepung kerang dan tepung keong mas. 

C. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian tepung keong mas dan tepung kerang 

pada kerupuk ketan? 

2. Bagaimana kandungan protein kerupuk ketan yang diberi dengan tepung 

keong mas dan tepung kerang ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian tepung keong mas dan tepung kerang 

pada kerupuk ketan. 

2. Mengetahui kandungan protein kerupuk ketan yang diberi dengan 

tepung keong mas dan tepung kerang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah khasanah keilmuan, pengetahuan tentang manfaat 

dan kandungan dari ketan, tepung keong mas, tepung kerang, dan 

penggorengan pasir  khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca. 

2. Bagi Masyarakat 

Menambah informasi bagi masyarakat yang menganggap keong 

mas yang menjijikan dan sebagai hama dapat diolah dan dimanfaatkan 

untuk pembuatan tepung keong mas dan memberi pengetahuan 

masyarakat mengenai peluang usaha. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam penggunaan hewan 

yang dianggap bermaslah dan sebagai musuh bagi para petani. 

 

 

 


