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ABSTRACT 

Gozali, A. D., Siahu, B. K., Suharjono, C., Josopandojo, C. A., Mori, D., Delin, D. N., Liem, 

D. C., Hadinoto, J., (2022). Penerapan Ilmu Fisika dalam Proses Pengolahan Kerupuk 

Udang UD Cipta Panganesia. 

 

In this modern era, there are a lot of physics-related things that can be applied in our 

lives. One form of its application is in technology and machinery. Shrimp crackers are a type 

of food that requires several manufacturing processes using machine tools before it can be 

consumed. In the process of making shrimp crackers this time, five kinds of machines are 

needed, namely mixing machines, extruder machines, wet and dry ovens, boiler machines, 

heater machines. This study aims to answer three research questions; 1) How is the process 

of making prawn crackers carried out by UD Cipta Panganesia? 2) How is physics applied 

in the process of making prawn crackers by UD Cipta Panganesia? 3) How do the machines 

at UD Cipta Panganesia work? To obtain data, researchers used interviews to get answers to 

research questions. The researcher conducted interviews with the owner and founder of UD 

Cipta Pangannesia to clarify and obtain deeper data. Based on the research results, 

researchers can find out the process of making crackers, the application of physics in making 

shrimp crackers at UD Cipta Panganesia, and how the machine works. The process of 

making crackers is divided into three, namely the initial mixing process for crackers, the 

cracker molding process, and the cracker drying process. There are three physical sciences 

applied in the process of making prawn crackers, namely the thermodynamic system, Boyle 

gay-lussac law, and the boiler engine. The number of machines used in making UD Cipta 

Panganesia crackers is five and all of these machines have unique and different ways of 

working. 

 

Keywords : physics-related things, shrimp-flavoured crackers, UD Cipta Panganesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 
Perkembangan teknologi sudah sangat canggih dan pesat di zaman sekarang. 

Bahkan, hampir semua orang menggunakan dan mengikuti tren teknologi yang ada 

saat ini. Perusahaan, rumah sakit, serta sekolah tidak ketinggalan juga dalam 

penggunaan teknologi untuk menunjang kegiatan yang berlangsung. Perkembangan 

teknologi diawali dengan munculnya alat-alat dan perkakas pada zaman dulu yang 

terbuat dari batu, perunggu, dan lain-lain. Namun, alat-alat tersebut telah 

berkembang menjadi mesin-mesin yang canggih dan kompleks. Sekarang, teknologi 

yang digunakan banyak yang bekerja secara otomatis sehingga lebih efektif dan 

efisien. Artinya, sudah terjadi banyak perkembangan industri pada zaman sekarang. 

Salah satu industri yang perkembangannya pesat yaitu industri kerupuk. 

Proses pembuatan kerupuk sudah memanfaatkan teknologi. Dengan peralatan 

modern seperti mesin, kerupuk dapat diproduksi dengan lebih efisien dan seragam. 

Mesin produksi kerupuk yang sekarang digunakan dapat menghasilkan 35.000 

kerupuk dalam sehari. 

Mesin-mesin yang digunakan dalam pembuatan kerupuk merupakan 

penerapan dari ilmu fisika. Salah satu industri yang memproduksi kerupuk adalah 

UD Cipta Panganesia. Oleh karena itu, ilmu-ilmu fisika yang diterapkan dalam 

penggunaan mesin di UD Cipta Panganesia akan diamati melalui penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 



2  

1. Bagaimana proses pembuatan kerupuk udang yang dilakukan UD Cipta 

Panganesia? 

2. Bagaimana penerapan ilmu fisika dalam proses pembuatan kerupuk udang yang 

dilakukan UD Cipta Panganesia? 

3. Bagaimana cara kerja mesin di UD Cipta Panganesia? 

 

 

C. Tujuan 

 

 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Mendeskripsikan proses pembuatan kerupuk udang di UD Cipta Panganesia 

 

2. Mendeskripsikan penerapan ilmu fisika dalam proses pembuatan kerupuk udang 

di UD Cipta Panganesia 

3. Mendeskripsikan cara kerja mesin di UD Cipta Panganesia 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bermanfaat agar : 

 

1. Pembaca dapat menambah pengetahuan tentang proses pembuatan kerupuk di 

UD Cipta Panganesia. 

2. Pembaca dapat menambah pengetahuan tentang penerapan ilmu fisika di 

pembuatan kerupuk UD Cipta Panganesia. 

3. Pembaca dapat menambah pengetahuan tentang mesin yang digunakan untuk 

membuat kerupuk di UD Cipta Panganesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Gambaran Umum UD Cipta Panganesia 

 

 
Perusahaan UD Cipta Panganesia bergerak di bidang pangan khususnya 

produksi kerupuk. Perusahaan yang awal mulanya hanya bekerja di sekitar 

lingkungannya dimulai dari kakak dan adik yang saling bekerja sama dan 

membutuhkan uang mempunyai ide untuk berjualan kerupuk. Sekian waktu berjalan 

dan sekarang mereka memiliki pabrik sendiri yang terletak di Jl. Jenggolo, Kab. 

Sidoarjo, Jawa Timur. 

 
B. Ilmu Fisika 

 

 
Ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan manusia. Ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah 

diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Ilmu Fisika dapat diterapkan di berbagai 

bidang seperti bidang energi, bidang medis, dan bidang elektronika. Beberapa ilmu 

fisika terdapat pada kegiatan pembuatan kerupuk ini seperti termodinamika dan 

penerapan gelombong cahaya. Cabang-cabang ilmu Fisika antara lain: 

1. Mekanika, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang gerak 

 

2. Fisika kuantum, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang atom 

 

3. Elektronika, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang aliran elektron dalam alat 

tertentu 

4. Termodinamika, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang energi dan 

perpindahan panas 
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5. Astronomi, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang benda-benda yang ada di 

angkasa 

6. Fisika medis, yaitu ilmu fisika yang membahas bidang kedokteran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 di Pabrik UD Cipta 

Panganesia yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Desa Banjarsari, Komplek 

Pergudangan Platinum I No. 1, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur 61252. 

 
 

B. Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut. 

 

1. Variabel kontrol : proses produksi kerupuk 

 

2. Variabel bebas : alat/mesin yang digunakan untuk membuat kerupuk 

 

3. Variabel terikat : penerapan ilmu fisika 

 

 

C. Metode Pengambilan Data 

 

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data karya tulis ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Studi Pustaka, yaitu dengan mengadakan kajian pustaka terhadap berbagai 

artikel referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 

2. Observasi, mengamati proses pembuatan kerupuk di perusahaan UD  Cipta 

Panganesia. 

3. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber UD Cipta 

Panganesia untuk memperoleh informasi. 
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D. Teknik Analisis Data 

 

Metode yang digunakan menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan 

menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang 

dianalisa dengan metode analisis kualitatif berupa teks. 

 
 

E. Langkah-langkah Observasi 

 

Setelah tahap persiapan selesai, maka dilakukan pengambilan data dengan langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti artikel, data dari internet 

maupun media massa lainnya, dan melakukan observasi di lapangan. 

2. Mencari penerapan ilmu fisika apa saja yang terdapat dalam pembuatan kerupuk. 

 

 

F. Prosedur Penelitian 
 

Tanggal Kegiatan Keterangan 

27 Januari 2022 Pembagian tugas Dilakukan oleh masing-masing 

anggota kelompok 

2 Februari 2022 Konsultasi Bab I 

a. Menentukan materi 

yang akan dibahas 

Bimbingan oleh Guru Bidang 

Studi Fisika 

9 Februari 2022 Konsultasi Bab I 

a. Terdapat kesalahan 

pada nama pembimbing 

b. Terdapat kesalahan 

penggunaan tanda dan 

tata penulisan 

Bimbingan oleh Guru Bidang 

Studi Bahasa Indonesia 
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10 Februari 2022 Konsultasi proposal 

a. Terjadi kesalahan pada 

latar belakang 

b. Perlu memperbaiki 

letak penulisan 

c. Perlu menambahkan 

prosedur penelitian 

Bimbingan oleh Guru Bidang 

Studi Bahasa Indonesia 

 Revisi proposal Dilakukan oleh masing-masing 

anggota kelompok. 

11 Februari 2022 Konsultasi proposal 

a. Pengurangan rumusan 

masalah, tujuan dan 

manfaat 

Bimbingan oleh Guru Bidang 

Studi Fisika 

 Revisi proposal Dilakukan oleh masing-masing 

anggota 

14 Februari 2022 Pengumpulan proposal 

dalam bentuk file 

Ketua kelompok 

15 Februari 2022 Pelaksanaan Studi 

Ekskursi secara Offline 

Dilakukan oleh perwakilan 

anggota kelompok 

16 Februari 2022 

- 21 Februari 

2022 

Pembuatan Laporan Studi 

Ekskursi 

Dilakukan oleh masing-masing 

anggota 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Proses Pembuatan Kerupuk 

 

1. Proses pencampuran awal kerupuk 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan adonan kerupuk merupakan 

tahap yang sangat penting dalam pembuatan kerupuk mentah. Pembuatan 

adonan kerupuk dilakukan dengan mencampurkan bahan utama (tepung tapioka, 

air dan udang) dan bahan tambahan (garam, gula, penyedap rasa) yang diaduk 

rata menggunakan mesin mixing, lalu diuleni dengan tangan hingga adonan 

lembut dan homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I Mesin Mixing 
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2. Proses pencetakan kerupuk 

 

Pencetakan adonan kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan 

ukuran yang seragam. Keseragaman ukuran penting untuk memperoleh 

penampakan dan penetrasi panas yang merata sehingga memudahkan proses 

pengeringan. Adonan yang sudah diaduk akan masuk ke mesin ekstruder. Mesin 

ini tetap membutuhkan tenaga manusia untuk bekerja dan merapikan hasil 

adonan saat keluar dari mesin. Ekstruder merupakan suatu proses perubahan 

material untuk mencetak proses perubahan ini melalui berbagai tahapan tahapan 

panas. 

Berikut ini beberapa cara menjaga mesin ekstruder. 

 

a. Bersihkan dan gosok minyak dan debu dari semua bagian alat ekstrusi 

 

b. Rajin untuk mengganti oli mesin 

 

c. Rajin memeriksa permukaan gigi roda yang aus 
 

 

Gambar II Mesin Ekstruder 
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Gambar III dan IV Adonan yang sudah dicetak 

 

 

3. Proses pengeringan kerupuk 

 

Proses pengeringan kerupuk dilakukan dengan bantuan dari boiler 

melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu adonan dimasukan kedalam oven basah. 

Adonan dimasukan selama 30 menit dan dikukus dengan suhu sekitar 90- 

100°C. Lalu adonan dikeluarkan dan dibiarkan semalaman di tempat steril dan 

dipotong sesuai dengan ukuran kerupuk umumnya. Selanjutnya tahap kedua 

adonan dimasukan kedalam ke oven kering selama 3 jam dengan suhu tidak 

melebihi 90°C. Mesin boiler menggunakan bahan bakar dari kulit kelapa yang 
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dibakar, menghasilkan uap dan panas. Tahap pertama menggunakan uap dari 

 

boiler dan tahap kedua menggunakan panas dari boiler. 

 

Berikut ini beberapa kelebihan dari proses pengeringan menggunakan 

mesin oven kering otomatis. 

a. Biaya rendah 

 

Mesin otomatis hanya membutuhkan listrik untuk bekerja yang relatif 

lebih murah daripada memberi upah pada pekerja manusia. 

b. Efektivitas 

 

Mesin listrik bisa memproduksi hasil yang tiga kali lipat lebih banyak 

daripada pekerja manusia. 

c. Membantu quality control 

 

Mesin ini dapat meratakan semua panas yang didapat pada tiap kerupuk 

karena mesin selalu berjalan bergiliran menghantar panas. 

 

 

 

 
 

 

Gambar V Oven Kering Otomatis 
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Gambar VI Oven Kering Manual 
 

 

 

 

 
Gambar VII Oven Basah 

 

 

 

 

B. Penerapan Ilmu Fisika 

 

 
Berikut ini penerapan ilmu fisika pada mesin yang digunakan di UD Cipta 

Panganesia. 

 
1. Konsep Termodinamika pada Mesin Oven 

 

UD Cipta Panganesia memiliki 2 macam oven yaitu oven basah dan 

kering. Kedua oven ini menerapkan konsep termodinamika untuk bekerja. Alat 
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ini melibatkan proses isobarik, yaitu proses termodinamika dimana selama 

proses kerja ΔP = 0 (konstan). Hal ini disebabkan karena tekanan udara didalam 

oven microwave tetap konstan sementara makanan dipanaskan. Alat memasak 

yang serupa, dengan memanfaatkan proses isobarik adalah panci dan wajan. 

Hal ini disebabkan karena tekanan udara di dalam oven microwave 

 

konstan selama adonan kerupuk dipanaskan. 
 

 

Gambar VII Grafik Proses Isobaris 

 

Penerapan ilmu termodinamika pada oven terdapat pada kapasitas kalor. 

Kapasitas kalor gas adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan agar suhu gas naik 

sebesar 1°C. 

C = Q/ΔT 

 

Pada gas, perubahan suhu dapat dilakukan dengan proses isobarik atau 

proses isokhorik. Dengan demikian, kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi 

dua, yakni kapasitas kalor pada tekanan tetap (Cp) dan kapasitas kalor pada 

volume tetap (V). Perumusan kedua pada kapasitas kalor tersebut secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut. 
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Cp = QP/ΔT  dan CV = QV/ΔT 
 

 

 

2. Mesin Boiler 

 

Ketel uap atau boiler adalah alat konversi energi yang mengubah air 

menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas yang dibutuhkan air untuk 

penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar 

ketel uap 

Mesin boiler memiliki komponen yang disebut komponen boiler yaitu 

seperangkat alat atau unit proses yang merupakan bagian dari boiler, setiap 

komponen memiliki fungsinya masing masing dan saling terhubung dengan 

komponen lainnya sesuai alur prosesnya. 

a. Drum Ketel 

 

Drum ketel berfungsi sebagai tempat penampungan air panas serta tempat 

terbentuknya uap. Drum ini menampung uap jenuh (saturated steam) serta 

air dengan perbandingan antara 50% air dan 50% uap. Drum ketel 

mempunyai sekat-sekat agar air tidak dibawa oleh uap. Air yang memiliki 

suhu rendah akan turun ke bawah dan air yang bersuhu tinggi akan naik ke 

atas dan kemudian menguap. 

b. Superheater 

 

Superheater merupakan tempat pengeringan steam atau uap dikarenakan 

uap yang berasal dari drum ketel masih dalam keadaan basah sehingga 

belum dapat digunakan. Proses pemanasan lanjutan menggunakan 

superheater pipe yang dipanaskan dengan suhu 260°C sampai 350°C. 

Dengan suhu tersebut uap akan menjadi kering dan dapat digunakan untuk 

menggerakkan turbin maupun untuk keperluan peralatan lain. 
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c. Economizer 

 

Economizer berfungsi untuk menyerap panas dari gas hasil pembakaran 

setelah melewati superheater. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan 

temperatur antara air pengisi dengan air yang ada dalam drum ketel tidak 

terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi thermal stress (tegangan yang terjadi 

karena adanya pemanasan) di dalam main drum. Selain itu dengan 

memanfaatkan gas sisa pembakaran maka akan meningkatkan efisiensi dari 

boiler dan proses pembentukan uap dengan lebih cepat. 

d. Steam Air Heater 

 

Komponen ini merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara 

yang digunakan untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat 

terbakar sempurna. Udara yang akan dihembuskan sebelum melewati air 

heater memiliki suhu yang sama dengan suhu udara normal, yaitu 38°C. 

Namun setelah melalui air heater, suhu udara tersebut akan meningkat 

menjadi 230°C. 

 

 

 

 

Gambar IX Mesin Boiler 
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C. Cara Kerja Mesin Produksi Kerupuk 

 

 
Terdapat 5 mesin yang digunakan dalam pembuatan kerupuk UD Cipta 

Panganesia, yaitu mesin mixing, mesin ekstruder, oven basah dan kering, mesin 

boiler, dan mesin heater. 

1. Mesin Mixing atau Ribbon Mixer 

 

Mesin yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan yang kering 

dengan air hingga menjadi adonan yang siap dicetak, mesin ini ditenagai 

dengan listrik. Mesin ini umum dimanfaatkan sebagai properti utama di 

industri-industri dengan kapasitas produksi besar seperti industri makanan 

ringan, industri bahan makanan instan, industri pakan ternak, industri farmasi, 

dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jenis bahan yang dapat diolah dengan 

menggunakan mesin ini adalah bahan-bahan yang berupa powder atau tepung 

kering. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dan diaduk hingga tercampur rata. 

Mesin ini bekerja dengan cara mengaduk bermacam-macam bahan yang telah 

dimasukan ke dalam tabung mesin. Umumnya kapasitas mesin cukup beragam, 

mulai dari 50 kg hingga 300 kg dengan rata-rata durasi pengadukan 1 jam. 

2. Mesin Ekstruder 

 

Mesin yang digunakan untuk mencetak adonan yang sudah diaduk 

secara merata. Prinsip kerja mesin ini adalah memasukan bahan-bahan mentah 

yang akan diolah, kemudian didorong keluar melalui suatu lubang cetakan 

(die). Die ini berbentuk piringan atau silinder dengan lubang cetakan yang 

terletak pada bagian akhir ekstruder. Die berfungsi sebagai pembentuk atau 

pencetak bahan setelah diolah di dalam ekstruder ke bentuk yang diinginkan. 
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Mesin ekstrusi memiliki bagian yang bernama ekstruder. Namun, mesin ini 

masih tetap membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkannya. 

3. Oven Basah dan Kering 

 

Oven ini yang memiliki peran besar dalam membuat adonan kerupuk. 

Di oven basah adonan dimatangkan agar siap dikeringkan dan ditenagai oleh 

mesin boiler. Sedangkan di oven kering adonan yang sudah dibiarkan 

semalaman akan dipotong dan dikeringkan di suhu konstan selama beberapa 

jam oven ini ditenagai listrik. 

4. Mesin Boiler 

 

Mesin ini menghasilkan panas yang disalurkan ke oven basah dan 

mesin heater melalui sambungan sebuah pipa. Mesin ini memakai bahan bakar 

cangkang sawit dan kayu yang dibakar di tungkunya. 

5. Mesin Heater 

 

Mesin yang menyimpan hasil panas dari mesin boiler di dalamnya yang 

disalurkan ke oven kering tenaga manusia mesin ini memakai listrik untuk 

tetap menjaga panasnya di suhu yang dibutuhkan untuk mengeringkan adonan 

kerupuk. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembuatan kerupuk ilmu fisika tetap penting untuk diterapkan, ada beberapa variasi 

mesin yang menerapkan ilmu fisika ke dalam proses produksinya. Mesin ini dibagi 

sesuai tahap produksi pada tahap pencampuran ada mesin mixing untuk mencampur 

semua bahan-bahan kering dan air hingga menjadi adonan yang memakai konsep 

sistem emulsi, lalu ada mesin ekstruder yang menggunakan konsep memanaskan dan 

mencetak adonan membentuk seperti roti agar bisa dikeringkan terlebih dahulu. 

Lalu, adonan dipotong dan dimasukkan ke dalam oven basah untuk pengukusan 

adonan yang memakai uap. Untuk oven kering, panas yang didapatkan berasal dari 

mesin boiler yang seperti tungku memakai bahan bakar cangkang sawit dan kayu. 

Mesin boiler menghasilkan uap dan panas yang disambungkan melalui pipa dan 

disalurkan ke oven basah dan kering. Setelah itu adonan dimasukkan ke oven kering 

yang menggunakan panas dari mesin boiler hingga adonan menjadi kering. Terakhir, 

adonan yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin packing untuk dikemas dan 

siap untuk dijual. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan pengalaman penelitian yang telah dilakukan pada UD Cipta 

Panganesia, penulis menemukan beberapa proses produksi yang kurang 

memperhatikan kebersihan dan lingkungan produksi. Oleh karena itu, UD Cipta 

Panganesia disarankan untuk lebih memperhatikan kebersihannya karena dapat 

mempengaruhi efektivitas kerja mesinnya yang lalu dapat mengurangi kualitas 

produk yang dihasilkan. 
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