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I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Udang merupakan salah satu komoditas andalan sektor perikanan yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi sebesar 4.8%. Udang tergolong 

kelas decapoda, karena decapoda tubuh udang dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

kepala, dada dan perut. Bagian tubuh udang yang terbagi menjadi tiga bagian 

sehingga udang sering diproduksi pada pabrik-pabrik hanya bagian dada dan perut, 

bagian kepala termasuk hasil samping pabrik yang masih minim pemanfaatannya. 

Umumnya udang diekspor dalam bentuk beku tanpa cangkang (kulit dan kepala), 

cangkang dari industri udang beku sangat melimpah sebagai hasil samping udang. 

Pemanfaatan hasil samping udang selama ini adalah untuk  pakan ternak, bahan 

pencampur pembuatan terasi, petis dan kerupuk udang (Marganof, 2003). 

Data ekspor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat bahwa 

volume ekspor udang periode Januari – Juni 2016 naik 8,5% dari 96,685 ton 

menjadi 107,539 ton.   Udang di ekspor dalam bentuk udang beku segar, yang telah 

mengalami cold storage setelah melalui pemisahan kepala dan kulit. Industri udang 

beku segar mengakibatkan adanya limbah berupa kepala (carapace) dan kulit 

(peeled) yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Limbah yang 

industri dapat mencapai 25 % dari total produksi. Sampai saat ini hasil samping 

tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kerupuk, petis, terasi, pupuk, 

dan pakan, tetapi jumlah yang dimanfaatkan hanya 30% dari jumlah limbah yang 

ada (KKP, 2016).  
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Kandungan protein kasarnya cukup tinggi, yaitu sebesar 45 –55 % (Mirzah, 

1990 dan Gernat, 2001). Jumlah tersebut merupakan potensi bahan baku pakan 

yang sangat besar jika kualitasnya baik. Pemanfaatan potensi hasil samping ini 

masih belum optimal. Oleh sebab itu, pemanfaatan kepala udang dalam bentuk 

flavor bubuk alami diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil samping 

kepala udang, berdasarkan fakta diatas pembuatan flavor alami karena sebagai 

komponen utama pembuatan flavor yaitu asam glutamat dan aroma yang kuat dan 

khas disamping itu filtrat cairannya (kaldu) masih mengandung protein. 

Flavor merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memberikan atau 

menambah rasa makanan. 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. 

Flavor dengan bahan seafood masih jarang beredar di masyarakat Sedangkan perisa 

makanan beraroma dan rasa seafood banyak diminati oleh masyarakat.  Maka dari 

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

udang, yang diharapkan sangat berpotensi sebagai alternatif perisa makanan 

(Haryati, 2005) 

Bahan pengisi yang digunakan yaitu pati jagung. Pati digunakan hampir 

dalam setiap industri pangan dalam berbagai bentuk. Pati dapat memberikan tekstur 

dan kekentalan dari berbagai makanan. Kegunaannya yang paling banyak adalah  

sebagai perekat dan memiliki kemampuan bergabung dengan bahan makanan yang 

lain (winarno, 1995). Pati jagung memberikan pengaruh dalam tekstur produk 

pangan dimana jumlah penambahan yang cenderung banyak akan membuat tekstur 
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padat dan keras hal ini disebabkan fungsi dari pati sebagai bahan pengisi untuk 

mengisi bagian-bagian yang kosong diantara ekstrak yang dihasilkan dari 

perebusan, karena pati dapat mengikat air sehingga terbentuk emulsi yang stabil 

(terjadi pembengkakan pada granula pati tetapi bersifat tidak bisa kembali lagi pada 

kondisi semula) (soeparno, 1994). Pati jagung memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan bahan pengisi lain seperti tepung terigu dan tapioka yaitu terhadap warna 

yang dihasilkan, apabila tepung dan tapioka akan menghasilkan warna yang 

dominan keruh sedangkan pati jagung akan menghasilkan warna yang jernih, selain 

dari warna pati jagung merupakan bahan yang bebas dari gluten oleh karena itu 

tepung pati jagung dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu bagi orang-

orang yang tidak mengkonsumsi gluten, pati jagung bersifat bland atau netral tidak 

memiliki rasa dari produk yang dihasilkan. Hal ini membuat peneliti tertarik 

menggunakan bahan pengisi tepung pati jagung 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah penambahan pati jagung berpengaruh terhadap karakteristik 

bubuk flavor berbahan dasar cangkang udang vaname (Litopenaeus vannamei) 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penambahan pati jagung terhadap karakteristik fisika dan 

kimia bubuk  flavour dari hasil samping pengolahan udang 
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1.2 Manfaat  

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai 

pemanfaatan hasil samping udang vaname (Litopenaeus vannamei) dalam bentuk 

bubuk flavor dengan penambahan pati jagung 

 

 

 

 


