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RINGKASAN 

 

SHOIMATUS SHOLIKHAH. Pemanfaatan Hasil Samping Udang Vaname 

(Litopenaeus vannamei) sebagai Bubuk Flavor dengan Penambahan Pati 

Jagung. Dosen Pembimbing Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP. dan Dwi Yuli 

Puji Astuti, S. Pi., M.P 

 

 Hasil samping udang sebagian besar berupa kepala, kulit dan udang-udang 

kecil maupun sedikit daging udang. Pemanfaatan potensi hasil samping ini masih 

belum optimal, oleh sebab itu pemanfaatan cangkang dan kepala udang dalam 

bentuk flavor bubuk alami diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil 

samping kepala udang. Pada saat ini flavor yang beredar di pasaran yaitu flavor 

dengan bahan sintesis, padahal apabila flavor sintesis tersebut dikonsumsi dalam 

jumlah yang banyak dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi kesehatan. 

Maka dari itu perlu dilakukan upaya dalam pembuatan serbuk perisa alami dari hasil 

samping udang, yang diharapkan sangat berpotensi sebagai alternatif perisa 

makanan. Pembuatan flavor dari hasil samping udang dengan penambahan pati 

jagung diharapkan dapat menjaga mutu flavor yang dihasilkan. Kajian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pati jagung terhadap karakteristik 

fisika dan kimia bubuk  flavour dari hasil samping pengolahan udang. Rancangan 

percobaan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAK) 

dengan 4 perlakuan yaitu P1 (tanpa penambahan pati jagung), P2 (penambahan 1% 

pati jagung), P3 (penambahan 5% pati jagung), P4 (penambahan 9% pati jagung). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pati jagung berpengaruh terhadap 

warna, rasa, aroma, tekstur, rendemen dan kadar air. 

 

Kata Kunci : flavor udang, pati jagung 
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SUMMARY 

 

SHOIMATUS SHOLIKHAH. Utilization of Vaname Shrimp (Litopenaeus 

vannamei) By-Products as Flavour Powder with Addition of Corn Starch. 

Academic advisors Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP. and Dwi Yuli Puji 

Astuti, S. Pi., M.P 

 

 The by-products of shrimp are mostly in the form of head, skin and small 

prawns as well as a little shrimp meat. Utilization of the potential of this byproduct 

is still not optimal, therefore the use of shrimp shells and heads in the form of 

natural powder flavor is expected to increase the economic value of shrimp head 

byproducts. Currently, the flavor circulating in the market is the flavor with 

synthetic ingredients, whereas if the synthetic flavor is consumed in large quantities 

it can cause adverse effects on health. Therefore it is necessary to make efforts in 

making natural flavor powder from shrimp by-products, which is expected to have 

the potential as an alternative to food flavoring. Making the flavor of shrimp by-

products with the addition of corn starch is expected to maintain the quality of the 

flavor produced. This study aims to determine the effect of adding corn starch on 

the physical and chemical characteristics of flavor powder from the by-products of 

shrimp processing. The experimental research design used was a completely 

randomized design (RBD) with 4 treatments, namely P1 (without adding corn 

starch), P2 (adding 1% corn starch), P3 (adding 5% corn starch), P4 (adding 9% 

corn starch). . The results showed that the concentration of corn starch had an effect 

on color, taste, aroma, texture, yield and moisture content. 
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Surabaya guna kemajuan serta perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang 
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