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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kerupuk karak merupakan produk kering dari proses penggorengan, 

berbentuk lempengan tipis, bundar atau persegi panjang, yang terbuat dari 

bahan dasar beras dengan berbagai cita rasa tergantung bumbu-bumbu yang 

ditambahkan. Pada umumnya harganya murah, mudah diperoleh dan disukai 

masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Kerupuk yang mempunyai tekstur 

renyah dan gurih ini biasanya dikonsumsi sebagai tambahan lauk pauk atau 

sebagai camilan. Karak dibuat dari nasi yang menggunakan penambahan 

garam dan bleng atau ceritet secukupnya. Bleng dapat berupa larutan yang 

dijual dalam botol dalam bentuk padat seperti garam dapur tetapi berwarna 

kuning. Bleng bentuk padat ini kini telah dapat dibeli di toko-toko dibeberapa 

di kota Jawa (Anggrahini, 1994). 

Bleng atau boraks adalah bahan tambahan yang dilarang digunakan 

dalam pangan. Boraks merupakan senyawa kimia yang yang berbentuk 

serbuk hablur kristal transparan atau granul putih tak berwarna dan tak berbau 

serta agak manis (Cahyadi, 2009). Penambahan boraks pada  makanan 

biasanya untuk meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, memberikan rasa 

gurih dan kepadatan terutama pada jenis makanan yang mengandung pati 

(Saparinto dan Hidayati, 2010). Selain boraks digunakan pada penambahan 

makanan, boraks juga digunakan dalam perindustrian non pangan sebagai 

bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik, dan pengontrol 

kecoa (Suhanda, 2012). 
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Boraks yang dikonsumsi dikonsumsi secara kumulatif dan 

penggunaannya berulang-ulang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan 

yaitu: 

1. Tanda dan gejala akut : Muntah, diare, merah dilendir, konvulsi dan depresi 

SSP (Susunan Syaraf Pusat) 

2. Tanda dan gejala kronis : Nafsu makan menurun, Gangguan pencernaan, 

Gangguan SSP seperti bingung dan bodoh, Anemia, rambut rontok dan 

kanker. 

Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan yang sangat 

berbahaya bagi manusia karena merupakan racun. Bila terkonsumsi dalam 

konsentrasi tinggi racunnya akan mempengaruhi kerja syaraf. Secara 

awam kita tidak tahu seberapa besar kadar konsentrat formalin dan boraks 

yang dianggap membahayakan. Oleh karena ada baiknya kita hindari 

makanan yang mengandung formalin dan boraks. Jauhkan anak-anak dari 

makanan yang mengandung boraks dan formalin. Formalin dan boraks 

tidak boleh digunakan dalam makanan. 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 722/MenKes/Per/IX/88 

boraks dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan dilarang untuk digunakan 

dalam pembuatan makanan, karena boraks merupakan racun bagi semua 

sel sehingga dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan manusia. Apabila 

sering mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dapat 

menyebabkan gangguan otak, hati, lemak dan ginjal. Jika mengkonsumsi 

dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak 

terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan 
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depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan 

bahkan kematian (Nasution, 2009). 

Bleng atau boraks masih banyak digunakan bebas oleh masyarakat 

Indonesia untuk ditambahkan pada makanan, salah satunya pada 

pembuatan kerupuk karak, karena bleng memiliki harga yang relatif murah 

sehingga masyarakat tetap terus untuk menggunakan bahan tambahan 

tersebut. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa penggunaan bleng 

berbahaya dan dilarang sebagai bahan dalam pembuatan produk 

makanan. Adanya dampak buruk bagi kesehatan jika mengkonsumsi 

boraks, sehingga perlu adanya pengganti boraks pada pembuatan kerupuk 

karak agar lebih aman dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak merubah 

karakteristik asli dari kerupuk karak tersebut. Bahan tambahan makanan 

yang dapat menggantikan boraks adalah STPP (Sodium 

Tripolyphosphate). STPP tersebut aman untuk digunakan dalam 

pembuatan kerupuk karak. Selain itu juga STPP mempunyai fungsi yang 

sama dari bleng/boraks tersebut. Jadi STPP tidak merubah fungsi 

bleng/boraks pada pembuatan kerupuk karak (Nasution, 2009). 

STPP (Sodium Tripolyphosphate) digunakan sebagai bahan pengikat air 

agar air dalam adonan tidak mudah menguap sehingga permukaan adonan 

tidak cepat mengering dan mengeras. Sodium tripolifosfat dapat digunakan 

untuk menggantikan penggunaan boraks pada makanan. STPP 

mempunyai tekstur kecil-kecil halus seperti garam, STPP bereaksi dengan 

pati. Ikatan antara pati dengan fosfat diester atau ikatan silang antar gugus 

hidroksil (OH), akan menyebabkan ikatan pati menjadi kuat, tahan terhadap 

pemanasan, dan asam sehingga dapat menurunkan derajat 
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pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas adonan. STPP dapat 

menyerap, mengikat dan menahan air, meningkatkan Water Holding 

Capacity (WHC), dan keempukan (Thomas, 1997).  

Perbandingan STPP dan bleng (boraks) adalah STPP lebih aman untuk 

digunakan dalam makanan dan penggunaannya diatur dalam Permenkes 

No. 722/MenKes/Per/IX/1988. Menurut FDA (Food and Drug 

Administration) penggunaan alkali fosfat adalah 0,5 % pada produk. 

Penggunaan melebihi dosis 0,5% akan menurunkan penampilan produk, 

yaitu terlalu kenyal seperti karet dan terasa pahit. Selain itu untuk 

mendapatkan STPP cukup mudah yaitu di pasar dengan harga yang relatif 

murah yaitu Rp.2000,- / 200 gram, sehingga masyarakat tidak akan 

kesulitan untuk mendapatkan STPP tersebut. 

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kerupuk karak adalah 

beras (nasi) dan bumbu lainnya. Selain itu juga terdapat penambahan 

bahan pangan yang bertujuan agar bahan tersebut menjadi kenyal. Pada 

Umumnya masyarakat menggunakan boraks, tetapi pada penelitian kali ini 

adalah menggunakan bahan tambahan makanan yaitu STPP (Sodium 

Tripholyphospat), bahan tambahan yang lebih aman dan tidak merubah 

karakteristik dan fungsi boraks (Dewanti, 2009). Hal tersebut akan 

mempengaruhi tingkat pengembangan dan daya terima kerupuk karak. 

Tingkat pengembangan pada kerupuk merupakan salah satu faktor 

mutu yang penting karena menentukan penerimaan konsumen (Koswara, 

2009). Tingkat pengembangan kerupuk adalah perbandingan luas kerupuk 

yang belum digoreng dengan panjang kerupuk yang sudah digoreng 
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(Muryati, 1996). Tingkat pengembangan kerupuk karak goreng sangat 

dipengaruhi jenis bahan tambahan pangan yang digunakan. 

Tingkat pengembangan dipengaruhi oleh struktur gel yang terbentuk 

pada saat pemasakan sehingga sejumlah air terperangkap dalam struktur 

tiga dimensi penyusunan gel (Haryadi, 1989). Pada gel pati ikatannya 

bersifat lemah (ikatan hidrogen) sehingga tidak mampu menahan 

pengembangan uap akibatnya ikatan mengembang dan terputus. Pada 

saat bahan kerupuk karak digoreng, air dalam bahan akan mendesak 

kerangka yang menyelubunginya sehingga bahan mengembang dan 

membentuk rongga udara di dalamnya (Jumini, 1989). 

Tingkat pengembangan dipengaruhi oleh Amilosa dan Amilopektin 

terhadap pembuatan kerupuk. Amilopektin berfungsi meningkatkan daya 

kembang kerupuk, sedangkan amilosa bersifat sebaliknya yaitu 

mengurangi daya kembang kerupuk (Nanin, 2011). 

Daya terima kerupuk karak diukur oleh kualitas kerupuk. Kualitas 

kerupuk karak ditentukan dari rasa, warna, aroma, kerenyahan. Pengujian 

pada kualitas produk pangan ini menggunakan alat indra manusia (Rahayu 

dan Winarni, 1997).Kerupuk karak yang mempunyai kualitas yang baik, 

maka daya terima masyarakat terhadap kerupuk karak besar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bahan tambahan makanan STPP (Sodium Tripholyphospat) 

sebagai alternative pengganti bleng/boraks. Pembuatan kerupuk karak 

dipilih karena banyak digemari masyarakat untuk cemilan dan lauk pauk 

dari berbagai usia dan pembuatannya mudah dilakukan. Penelitian kali ini 
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mengenai “Formulasi Pembuatan Kerupuk Karak dengan Penambahan 

STPP (Sodium Tripolyphosphate)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diketahui perumusan masalah : 

Apakah ada pengaruh penambahan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

terhadap tingkat pengembangan dan daya terima kerupuk karak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

terhadap tingkat pengembangan dan daya terima kerupuk karak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur tingkat pengembangan kerupuk karak yang ditambah STPP 

(Sodium Tripolyphosphate). 

b. Mengukur daya terima kerupuk karak yang ditambah STPP (Sodium 

Tripolyphosphate). 

c. Menganalisis pengaruh penambahan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

pada pembuatan kerupuk terhadap tingkat pengembangan kerupuk karak. 

d. Menganalisis pengaruh penambahan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

pada pembuatan kerupuk terhadap daya terima kerupuk karak. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi pada masyarakat tentang bahan pangan pengganti 

bleng (boraks) pada pembuatan kerupuk karak yaitu STPP (Sodium 

Tripolyphosphate). 

2. Bagi Peneliti lain 

Dapat dipakai sebagai referensi apabila ingin melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


