
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara penghasil kentang terbesar di Asia Tenggara. 

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019, produksi kentang di 

Indonesia telah meningkat dari 1,16 juta ton pada tahun 2017 sampai 1,28 juta ton 

pada tahun 2018. Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan jenis umbi-umbian 

yang biasa digunakan sebagai sumber karbohidrat dan paling efisien dalam 

mengkonversikan sumber daya alam serta tenaga kerja (Asgar, 2013). Umbi 

kentang yang paling banyak dibudidayakan adalah varietas granola. Maka dengan 

adanya penerapan teknologi yang tepat dalam proses pengolahan dapat 

meningkatkan potensi produk yang diproduksi dari kentang varietas granola 

(Drakopoulos et al., 2017).  

Ada dua varietas kentang yang paling banyak dipakai yaitu varietas atlantik 

dan granola. Varietas atlantik adalah kentang yang umum digunakan untuk 

membuat keripik kentang karena dagingnya putih, kadar air rendah, kadar gula 

rendah, dan kadar pati yang tinggi sehingga dapat menghasilkan hasil keripik 

kentang yang baik. Namun varietas ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu 

produksinya rendah di Indonesia maka masih banyak impor untuk varietas ini 

(Prahardini dan Pratomo, 2004). Selain varietas atlantik ada juga kentang dengan 

varietas granola. Namun kentang varietas granola jika digunakan untuk membuat 

keripik kentang warnanya menjadi tidak menarik dan memiliki tekstur yang tidak 
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renyah. Hal ini terjadi karena kentang granola mempunyai kadar pati yang rendah 

dan kadar air tinggi (16-18%). Akan tetapi, kentang granola mendominasi 90% 

seluruh areal tanam di Indonesia dan hanya 10% saja yang dijadikan kentang 

olahan (Prahardini dan Pratomo, 2011). 

Kerenyahan dari keripik merupakan karakteristik yang penting dari keripik 

kentang (Thanatuksom et al., 2007). Metode pre-heating seperti perebusan dan 

pengukusan sebelum penggorengan masih belum populer tapi berpotensi dapat 

meningkatkan kerenyahan keripik (Grizotto dan De Menezes, 2002; Pedreschi et 

al., 2007). Kerenyahan pada keripik ditentukan dari karakteristik struktural 

makanan yang menjadi faktor penting pada kerenyahan (Visser, 2007; Saelaw dan 

Schleining, 2011). Perlakuan pemanasan pada irisan kentang dapat membantu 

melonggarkan jaringan dengan mekanisme gelatinisasi pati, penurunan adhesifitas 

gel, dan membebaskan substansi penyusun jaringan ke medium (Grizotto dan De 

Menezes, 2002; Dian et al., 2015). Karbohidrat merupakan komponen utama pada 

kentang yang dapat dipengaruhi oleh pemanasan sebelumnya. Bila saat dipanaskan 

maka granula pati akan membengkak dan pecah sehingga pati tergelatinisasi 

(Palupi et al., 2007).  

Makanan yang digoreng ditandai dengan memiliki tekstur renyah dan rasa 

yang menyenangkan, menghasilkan rasa kenyang dan terjangkau, dan produk yang 

mudah didapat (Gomez, 2014). Namun, FAO dan Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang digoreng dapat melibatkan 

faktor risiko bagi kesehatan terutama pada kesehatan dan penyakit jantung (Ajo 

2017). Kadar lemak yang tinggi pada makanan gorengan seperti keripik kentang 
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juga dapat mengurangi umur simpan dari produk yang akan dapat menyebabkan 

ketengikan dari produk.  

Karena masalah kesehatan terkait dengan kandungan lemak, penting untuk 

mencari alternatif yang mengarah pada makanan goreng yang lebih sehat dan lebih 

aman (González, 2017). Saat ini, salah satu alternatif yang paling menonjol adalah 

edible coating yang merupakan matriks kontinu dan tipis yang terstruktur di sekitar 

makanan umumnya dengan merendamnya dalam larutan pelapis (Fernández 

Valdés et al., 2015). Fungsi utama edible coating adalah untuk melindungi produk 

dari kerusakan mekanis, fisik, kimia, dan aktivitas mikrobiologis yang 

memperburuknya (Falguera, 2011). Beberapa penulis telah melaporkan 

penggunaan edible coating dapat mengurangi penyerapan minyak dalam produk 

keripik kentang maupun jenis produk yang berbeda. Penelitian dari Kurek et al., 

2017 dan Mousa (2018) menemukan bahwa penggunakan acacia gum pada produk 

keripik kentang dapat menurunkan kadar lemak sampai 45%. Begitu juga 

penggunaan acacia gum pada produk keripik kentang dapat menurunkan 30% 

lemak dibandingkan kontrol (Condro et al., 2018). 

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut penggunaan 

metode pre-heating dan berbagai macam konsentrasi acacia gum sebagai pelapis 

dari keripik kentang granola guna meningkatkan karakteristik keripik kentang yang 

dihasilkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Kentang yang diproduksi di Indonesia didominasi oleh varietas granola. 

Namun kentang granola masih sedikit pemanfaatannya dalam pembuatan keripik 

kentang dibandingkan dengan kentang varietas atlantik karena memiliki hasil akhir 

keripik kentang yang berbeda diantara kedua kentang tersebut. Hal ini diperlukan 

perlakuan pendahuluan seperti metode pre-heating untuk dapat meningkatkan 

kerenyahan keripik kentang dari kentang varietas granola. Sementara itu, keripik 

kentang merupakan produk hasil goreng yang memiliki banyak lemak. Hal tersebut 

dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat mengurangi umur simpan dari 

produk. Diperlukan cara alternatif untuk memproduksi keripik kentang yang lebih 

sehat dan aman untuk dikonsumsi Maka dari itu, penelitian ini menggunakan edible 

coating pada keripik kentang untuk mengurangi penyerapan minyak pada keripik 

kentang pada saat digoreng.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan 

kerenyahan keripik kentang serta mengurangi penyerapan minyak pada keripik 

kentang dengan menggunakan metode pre-heating yang tepat dan penggunaan 

edible coating yang terbaik. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitan ini adalah : 

a. Menentukan metode pre-heating yang terbaik antara waktu perebusan 

dan pengukusan suhu 100oC dengan waktu 2, 3, 4, 5, dan 6 menit untuk 

meningkatkan kerenyahan keripik kentang. 

b. Menentukan konsentrasi acacia gum yang tepat sebagai edible coating 

dengan konsentrasi 3%, 4%, 5%, dan 6% serta penambahan kalsium 

klorida sebanyak 0%, 0,5%, dan 1% untuk mengurangi penyerapan 

minyak pada keripik kentang.  

  


