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ABSTRAK 

Produk olahan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kemplang Udang. 
Dengan bahan dasar yaitu udang vaname, memiliki karakteristik yang mudah rusak sehingga 
berdampak pada kemunduran mutunya. Adanya bahan baku yang mudah ditelusuri dengan udang 
yang bebas penyakit akan memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui pengaruh kualitas bahan baku terhadap produk kemplang udang yang 
dihasilkan. Penelitian ini dilakukan di Belinyu, Kabupaten Bangka pada bulan Maret – September 2021. 
Penelitian ini adalah penelitian survei dengan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 
pengujian sensori yang mengacu pada metode SNI, prosedur GMP / SSOP, wawancara dengan 
kuisioner dan dokumentasi. Kemudian, dilakukan analisis secara deskriptif dengan ditunjang data 
kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah usaha pengolahan industri rumahan masih 
menggunakan seluruh bahan baku udang vaname baik yang secara sensori bermutu baik dan bermutu 
rendah. Hal ini terlihat dari fisik bahan baku adanya karapas udang yang berbintik-bintik, lembek, 
hepatopankreas putih dan ada beberapa bahan baku seperti udang rebus. Hal ini terindikasi adanya 
serangan penyakit pada bahan baku udang vaname. Hal ini terlihat dari pengujian sensori, gejala klinis, 
pengujian mikrobiologi dengan TPC 3,9 x 104 colony/g. Selain itu, hasil wawancara menyatakan 
mayoritas konsumen (93,43%) sangat puas dengan produk kemplang udang dan tidak merasakan 
gejala berkurangnya kesehatan setelah mengkonsumsinya. Sehingga melalui penelitian dapat 
diketahui keterselusuran bahan baku dan diperlukan penelitian lanjutan dari segi medis. 

Kata Kunci: Bahan, Baku, Kerupuk, Penyakit, Udang Vaname 

PENDAHULUAN 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan yang memiliki potensi 
perikanan yang besar. Potensi perikanan yang sedang meningkat adalah perikanan budidaya dengan 
komoditas udang vaname (Litopenaeus vannamei). Hal ini sesuai dengan data Statistik Perikanan 
Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2020, jumlah pembudidaya udang vaname 
berjumlah 65 pembudidaya dan pada Tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pembudidaya menjadi 
135 pembudidaya udang (data November 2021). Menurut Mardyani dan Yulianti (2020), perikanan di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu basis ekonomi pembangunan daerah.  

Selain itu juga tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
terbilang cukup tinggi bahkan diatas rata-rata nasional mencapai 64,33 kg/perkapita pada tahun 2020 
(Data AKI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Salah satu produk olahan khas Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung adalah kemplang dengan bahan baku udang vaname (Litopenaeus 
vanamei).  

Bahan baku udang menjadi penentu dalam pembuatan kemplang udang berkualitas. Karakteristik 
udang segar mudah rusak ditambah dengan kondisi mutu yang rendah seperti bahan baku udang yang 
terserang penyakit udang sebelumnya tentu akan mempercepat kemunduran mutunya. Sudah 
seharusnya dilakukan pengecekan kondisi bahan baku baik pada saat bahan baku diterima maupun 
sebelum diolah (Salampessy dan Setyaningrum, 2020).  

Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala home industry seringkali masih menggunakan seluruh bahan baku 
yang diterima. Menurut Pangestu (2020), adanya faktor harga bahan baku dan harga jual menjadi motif 
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bagi pelaku usaha menggunakan seluruh bahan baku. Perlunya dilakukan penelitian terhadap kondisi 
bahan baku udang vaname di UPI skala home industry dan efek setelah mengkonsumsi produk 
kemplang udang.  

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan Maret s.d. September 2021. Penelitian dilakukan di PT. ABC, 
Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi penelitian secara 
Purposive yaitu berdasarkan observasi langsung dan berdasarkan tinjauan kepustakaan. Hal ini sesuai 
dengan Widodo et al., (2019), Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka memiliki 
home industry terbanyak di Pulau Bangka. 

 

Gambar 1. Alur dan Sistematika Penelitian 
Sumber: Pengolahan hasil penelitian 

Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah udang vaname (Litopenaeus vannamei) 
dengan semua ukuran yang tersedia dari pemasok bahan baku dengan jumlah pengujian sensori 
sebanyak 1 Kg / 20 Kg (penerimaan satu kali dalam seminggu). Karakteristik sampel yang diterima 
adalah semua sampel udang (termasuk udang yang terindikasi dengan gejala klinis terserang penyakit 
udang). Pengambilan sampel hanya dilakukan pada saat penerimaan sampel udang di UPI pada pukul 
07.00 WIB, sedangkan sampel udang dari tambak belum dilakukan karena belum ada data penyedia 
bahan baku oleh UPI. 
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Jenis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditunjang dengan metode deskriptif. Metode 
penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui objek dengan lebih menekankan 
penjabaran daripada generalisasi sehingga dapat tergambar secara faktual, akurat, sistematis dan 
memiliki hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2007 dalam Prasanti, 2018).  

Teknik pengumpulan data menggunakan pengujian sensori terhadap bahan bau yang mengacu pada 
metode SNI 01-2728.1-2006 (ICS 67.120.30), prosedur GMP / SSOP (Hafina et al., 2021), isolasi 
bakteri Vibrio parahaemolyticus dilakukan di lapangan menggunakan media TSA, kemudian dilakukan 
pengenceran di Laboratorium menggunakan media TSB kemudian dilakukan pengkulturan di media 
TCBS dengan karakteristik V. parahaemolyticus berwarna violet / ungu kemerahan. Kemudian 
dilakukan pengujian menggunakan Blood Agar. Perhitungan Angka Lempeng Total (ALT) mengacu SNI 
2332.3:2015 (ICS 67.050).  

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan memperoleh data yang akurat dan sumber data yang 
tepat. Studi dokumentasi dilakukan untuk mempertajam analis penelitian. Wawancara dilakukan pada 
satu daerah di Kelurahan Kuto Panji, Belinyu dengan jumlah 25 Kepala Keluarga (jumlah responden 
minimal 80 orang sesuai dengan rumus rumus Slovin (Derizal, 2003).  

n = N/N(d)2 + 1.................................................................................................................................... (1) 
n = 100 / 100 x 0,052 + 1 
n = 80 responden 
 
n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 
N = 25 KK x 4 orang anggota keluarga= 100 orang, d= 0,05 

Penghitungan kepuasan melalui penyebaran kuisioner mengacu dengan penilaian kriteria jawaban 
dilakukan dengan skala likert 1-5 yang mengacu pada Fitria dan Bintari (2018) yaitu dengan kriteria 
jawaban pada Tabel 1., sebagai berikut: 

Tabel 1. Penggunaan Skor Skala Likert 

Skor Keterangan 

5 Sangat puas 

4 Puas  

3 Netral 

2 Tidak puas 

1 Sangat tidak puas 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bau atau aroma adalah sesuatu yang dirasa oleh indera pembau 
b. Rasa adalah sesuatu yang dirasa oleh indera perasa 
c. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan  
d. Efek setelah mengkonsumsi kemplang berupa rasa tidak nyaman di tenggorokan, perut dan 

keinginan untuk muntah dilakukan pada 1 hari setelah responden mengkonsumsi. 
Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Analisis pengujian sensori bahan baku dan 
Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan secara kuantitatif, sedangkan analisis GMP/SSOP dan kultur 
bakteri dilakukan secara kualitatif. dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan dan data-data 
literatur pendukung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Sensori/ Organoleptik 

Proses penerimaan bahan baku merupakan tolok ukur yang paling penting dalam rangkaian 
pengolahan produk perikanan. Pada standar penerapan GMP/SSOP di Unit Pengolahan Ikan yang 
baik, penanganan bahan baku ketika diterima harus memiliki prosedur yang benar salah satunya 
adalah pengecekan kondisi bahan baku yang baru datang. Pengecekan kondisi bahan baku dapat 
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dilakukan secara sensori/organoleptik dengan mengacu pada SNI yang berlaku dan diterapkan secara 
konsisten.  

Hasil dari monitoring pengecekan bahan baku yang selama ini dilakukan pada UPI ABC didapatkan 
bahwa, prosedur pengecekan bahan baku hanya dilakukan secara subjektif dan tidak mengacu pada 
SNI. Misalnya, pengcekan visual yang cenderung pada warna udang, kenampakan fisik udang, dan 
aroma udang dengan standar penilaian yang bergantung pada petugas pengecekannya saja. Selain 
itu juga, belum dilakukan pencatatan data setiap penerimaan bahan baku ataupun didokumentasikan 
sebagai arsip. Contoh hasil pengecekan bahan baku secara subjektif oleh petugas penerimaan bahan 
baku tersedia pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil pengecekan bahan baku yang diterapkan UPI ABC dalam sekali penerimaan 

Pengamatan Warna Kenampakan Aroma 

1 
 

Abu tua Utuh, kulit keras Tidak bau 

2 Abu bening Utuh, kulit agak lembek 
 

Bau 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

Abu bening bercak 
putih 

 
 

Kemerahan 
 
 
 
 

Kemerahan 

Sebagian utuh dengan 
beberapa bagian  

 
 

Ada beberapa bagian 
kepala dan kulit yang 

keropos 
 
 

Kepala dan kulit terlepas 
dari daging 

Agak bau 
 
 
 

Bau menyengat 
 
 
 
 

Bau sangat menyengat 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Tabel di atas merupakan gambaran metode pengecekan kondisi bahan baku yang baru datang dengan 
kategori penilaian subjektif oleh petugas penerimaan bahan baku dalam sekali penerimaan. Dapat 
dilihat bahwa kategori penilaian yang digunakan sangat umum karena tidak ada standar yang dijadikan 
acuan. Selain itu juga, dalam satu kali penerimaan bahan baku terdapat berbagai kategori kondisi 
bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku yang diterima oleh UPI ABC tidak memiliki 
persyaratan mutu khusus untuk diolah, sehingga bahan baku yang diterima dari pemasok memiliki 
kondisi mutu yang beragam.  

Meskipun begitu, seluruh bahan baku yang menunjukkan kondisi fisik udang tidak segar masih akan 
tetap diolah. Dengan kata lain parameter utama dari penilaian bahan baku oleh petugas adalah hanya 
berdasarkan aroma udang yang tidak memiliki bau sangat menyengat. Sesuai dengan PERMEN-KP 
No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 
yang menyebutkan bahwa mutu bahan baku harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, serta 
aman dan layak untuk dikonsumsi.  

Standar yang dipersyaratkan salah satu diantaranya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). 
Dijelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan bahan baku adalah bebas dari bahaya biologi, fisika, dan 
kimia. Bahaya biologi yang dimaksud merujuk pada kandungan bakteri dan mikroorganisme yang 
memiliki potensi menyebabkan keracunan, sakit, atau infeksi terhadap yang mengkonsumsinya.   

Oleh sebab itu dilakukan juga pengecekan bahan baku sesuai dengan SNI 01-2728.1-2006 mengenai 
pengujian sensori udang segar. Pengujian ini dilakukan oleh peneliti yang juga melibatkan bagian 
penerimaan bahan baku dari UPI sebagai Hasil pengukuran sensori bahan baku yang diterima oleh 
UPI ABC tersaji pada tabel 3 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa secara sensori nilai rata-rata mutu bahan baku yang diterima 
UPI ABC memiliki nilai dibawah syarat mutu SNI yang berlaku. Merujuk pada kondisi bahan baku yang 
diuji, terdapat beberapa sampel yang menunjukkan gejala klinis terserang penyakit udang. Misalnya, 
pada sampel yang secara fisik bermutu baik, warna bening, dan kenampakan utuh, didapatkan ciri-ciri 
bagian tubuh udang yang berpendar. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian lanjutan terkait gejala klinis 
yang tampak pada bahan baku tersebut. Pengujian yang dilakukan di antaranya adalah pengamatan 
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secara fisik dan juga pengujian mikrobiologi pada sampel bahan baku untuk mengetahui penyebab 
terjadinya gejala klinis tersebut. 

Tabel 3. Hasil pengecekan sensori bahan baku sesuai SNI 01-2728.1-2006 per minggu 

Sampel Nilai SNI 01-2728.1-2006* 

M1 M2 M3 M4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

6 
7 
6 
5 
5 
7 
5 
6 
5 
6 

6 
6 
6 
7 
5 
6 
6 
6 
6 
7 

5 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
5 
6 
6 

6 
6 
5 
6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 

 
 
 
 

Minimal 7 

Rata-rata 5,8 6,1 6,2 5,9 6 

* Syarat mutu dan keamanan pangan organoleptik udang SNI 01-2728.1-2006 

Hasil pengamatan gejala klinis secara fisik daripada sampel bahan baku yang didapat adalah sebagai 
berikut. 

Tabel 4. Hasil pengamatan gejala klinis bahan baku 

Minggu Gejala Klinis 

1 Sampel udang kemerahan pada uropoda dan pleopoda kemerahan 

2 Adanya kaki jalan yang kemerahan dengan bintik putih 

3 Terdapat udang yang dengan ciri kemerahan dan terdapat udang yang berpendar 

4 Adanya beberapa sampel udang dengan ciri karapas lembek dan berbintik-bintik. 

Pada saat pengujian di air terlihat berpendar. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan tabel hasil pengamatan gejala klinis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada 
pengambilan sampel selama 4 (empat) minggu diperoleh udang dengan gejala klinis seperti udang 
yang terserang penyakit. Beberapa gejala klinis tersebut terindikasi penyakit vibriosis yang disebabkan 
oleh Vibrio spp. Hal ini sejalan dengan penelitian Apriliani et al.,  (2016), yang menyatakan bahwa 
udang yang memiliki gejala klinis dengan berpendar sebagai salah satu cirinya, maka udang tersebut 
dapat dikatakan terindikasi terserang penyakit vibriosis.  

Menurut Kusmarwati et al., (2020), infeksi Vibriosis pada tambak udang telah terjadi sejak tahun 1996 
dan penyakit Vibriosis dapat bersifat zoonosis sehingga berbahaya bagi manusia terutama yang 
memiliki Gen toxR, tdh dan trh. Merujuk pada pernyataan tersebut sebagai upaya pencegahan 
terjadinya zoonosis dari produk kemplang udang ini kepada masyarakat, maka pengujian secara 
mikrobiologi dilakukan dengan menghitung TPC (Total Plate Count) pada bahan baku untuk 
mengetahui penyebab terjadinya gejala klinis tersebut. 

Pengujian Mikrobiologi 

Udang vaname mengandung banyak mikrobiologi yang terdapat pada kepala, cangkang dan saluran 
pencernaan. Adanya infeksi penyakit udang tentu akan menyebabkan perubahan biokimia dan 
mempercepat proses autolisis, kimiawi dan bakterial sehingga akan mempercepat proses kemunduran 
mutu. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada pengujian Vibrio spp. Adapun hasil pengujian 
mikrobiologi bahan baku disajikan pada tabel 5. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat 
bahwa nilai TPC bakteri sesuai SNI 01-2332-2006 masih memenuhi standar yaitu maksimal 5,0 x 104 
dan pengujian bakteri Vibrio spp., negatif. Hal ini menunjukkan bahan baku sudah sesuai dengan 
standar SNI dan diasumsikan tidak ada kandungan bakteri Vibrio spp. Hal ini didukung oleh penelitian 
Kusmarwati et al., (2020), adanya serangan V. parahaemolyticus menyebabkan kontaminasi pada 
produk perikanan dengan dosis 105 - 107 CFU / g. Selain itu, adanya pembentukan koloni pada blood 
agar dan adanya ciri tidak berwarna, warna hijau biru dan violet / ungu kemerahan mengindikasi adanya 
kandungan bakteri Vibrio spp. 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Mikrobiologi ALT bahan baku 

Minggu  TPC (colony/g) Vibrio spp 

(APM/g) 

Pengujian 

TCBS Agar 

Pengujian Blood Agar 

1 4,1 x 104 Negatif Hitam Tidak terbentuk 

2 2,5 x 104 Negatif Cokelat gelap Tidak terbentuk 

3 5,3 x 104 Negatif Cokelat Tidak terbentuk 

4 3,6 x 104 Negatif Cokelat Tidak terbentuk 

Rerata 3,9 x 104 Negatif - - 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Survey Kepuasan Konsumen 

Sesuai hasil pengujian bahan baku sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa produk kemplang udang 
dari UPI ABC ini aman dari serangan bakteri. Meskipun begitu, perlu dilakukan monitoring terhadap 
kepuasan konsumen yang mengkonsumi dan berlangganan pada produk ini. Kepuasan konsumen 
adalah sikap atau penilaian yang diberikan oleh konsumen apakah sudah cukup memuaskan dan 
sesuai dengan kriteria atau konsumen merasa tidak puas karena apa yang didapat tidak sesuai dengan 
harapan (Wahyuningsih, 2016). Survey kepuasan konsumen ini dilakukan dengan memberikan 
kuisioner kepada masyarakat setempat yang bertindak sebagai pelanggan produk ini.  

Parameter yang difokuskan terhadap penilaian kepuasan pelanggan juga merujuk pada SNI 
2714.1:2009 yaitu pengujian organoleptik kerupuk udang. Akan tetapi mengingat bahwa masyarakat 
yang akan diikutsertakan sebagai responden pada survey ini merupakan non-panelis standar maka 
kuisioner dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti. Suvey ini dilakukan dengan mengedepankan 
aspek-aspek kepuasan konsumen meliputi harapan, kinerja, kesesuaian, penegasan dan 
ketidaksesuaian (Kotler, 2012). Maka parameter yang dinilai dalam survey ini diantaranya adalah bau 
dan aroma, rasa, tekstur, dan efek setelah mengkonsumsi produk ini. 

Bau atau aroma  

Bau atau aroma merupakan apa yang ditangkap oleh indera pencium (KBBI). Berdasarkan variabel 
bau, hasil analisis data dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 6. Hasil Analisis Data Kepuasan Konsumen Variabel Bau 

No Frekuensi Responden 
(Orang) 

Tingkat Kepuasan Presentase (%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1 38 Sangat puas 5 47,5 
2 30 Puas 4 37,5 
3 12 Netral 3 15 
4 0 Tidak puas 2 0 
5 0 Sangat tidak puas 1 0 

Total 80  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa responden paling dominan berada pada tingkat kepuasan 
sangat puas yaitu sebanyak 38 orang. Untuk tingkat kepuasan merasa puas sebanyak 30 orang dan 
tingkat kepuasan netral sebanyak 15 orang. Jumlah paling banyak responden merasa bau atau aroma 
kemplang udang sesuai dengan harapan yaitu adanya aroma udang, tidak berbau busuk dan 
meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsinya. 

Rasa 

Rasa adalah tanggapan indera terhadap rangsangan saraf indera pengecap berupa manis, pahit, asam 
dan asin (KBBI). Berdasarkan variabel rasa, hasil analisis data dapat ditunjukkan pada Tabel 6, berikut: 
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Tabel 7. Hasil Analisis Data Kepuasan Konsumen Variabel Rasa 

No Frekuensi Responden 
(Orang) 

Tingkat Kepuasan Presentase (%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1 40 Sangat puas 5 50 
2 36 Puas 4 45 
3 4 Netral 3 5 
4 0 Tidak puas 2 0 
5 0 Sangat tidak puas 1 0 

Total 80  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden paling dominan pada tingkat kepuasan 
sangat puas sebanyak 50 orang, untuk tingkat kepuasan merasa puas sebanyak 36 orang dan tingkat 
kepuasan netral sebanyak 4 orang. Jumlah paling banyak responden rasa kemplang udang sesuai 
harapan yaitu terdapat rasa gurih dan sedikit manis selayaknya kemplang udang yang biasa 
dikonsumsi masyarakat. 

Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan dapat halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras dan 
sebagainya (Fery Setyaningrum, 2016). Berdasarkan variabel tekstur, hasil analisis data dapat 
ditunjukkan pada Tabel 8, berikut: 

Tabel 8. Hasil Analisis Data Kepuasan Konsumen Variabel Tekstur 

No Frekuensi Responden 
(Orang) 

Tingkat Kepuasan Presentase (%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1 44 Sangat puas 5 55 
2 36 Puas 4 45 
3 0 Netral 3 0 
4 0 Tidak puas 2 0 
5 0 Sangat tidak puas 1 0 

Total 80  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan Tabel 8 tersebut terlihat bahwa responden paling dominan pada tingkat kepuasan sangat 
puas sebanyak 55 orang dan untuk tingkat kepuasan merasa puas sebanyak 36 orang. Jumlah paling 
banyak responden tekstur kemplang udang sesuai harapan yaitu terdapat tekstur renyah, mudah digigit 
dan tidak bantat selayaknya kemplang udang yang biasa dikonsumsi masyarakat. 

Efek setelah mengkonsumsi kemplang udang 

Menurut (Lupiyadi, 2001) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya. Efek setelah 
mengkonsumsi kemplang udang merupakan salah satu faktor penentu kepuasan konsumen dan 
berkaitan erat dengan kualitas produk. Berdasarkan hasil kuesioner, efek yang dirasakan konsumen 
setelah mengkonsumsi kemplang udang terdapat pada Tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Analisis Data Kepuasan Konsumen Variabel Efek Setelah Konsumsi Kemplang Udang 

No Frekuensi Responden 
(Orang) 

Tingkat Kepuasan Presentase (%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1 38 Sangat puas 5 47,50 
2 37 Puas 4 46,25 
3 5 Netral 3 6,25 
4 0 Tidak puas 2 0 
5 0 Sangat tidak puas 1 0 

Total 80  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan Tabel 9, responden paling dominan pada tingkat kepuasan sangat puas sebanyak 38 
orang, untuk tingkat kepuasan merasa puas sebanyak 37 orang dan tingkat kepuasan netral sebanyak 
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5 orang. Jumlah paling banyak responden tentang efek setelah mengkonsumsi kemplang udang sesuai 
harapan yaitu tidak terdapat rasa sakit di tenggorokan, perut dan tidak adanya keinginan untuk muntah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa prosedur penerimaan bahan baku pada UPI ABC 
belum memenuhi standar GMP/SSOP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil pengujian sensori pada bahan baku dengan nilai rata-rata 6 (belum memenuhi syarat 
baku mutu keamanan pangan) selama 4 kali produksi berturut-turut. Selain itu juga pada pengamatan 
gejala klinis didapatkan beberapa sampel yang mengindikasikan bahwa bahan baku terserang penyakit 
yang disebabkan oleh bakteri. Hal ini dikarenakan UPI ABC belum memiliki persyaratan bahan baku 
yang diterima dari pemasok. Meskipun begitu, hasil dari pengujian mikrobiologi bahan baku didapatkan 
bahwa rata-rata kandungan TPC tidak melebihi ambang batas yaitu berkisar 3,9 x 104 colony/g. 
Kemudian, hasil dari survey kepuasan konsumen dengan parameter bau/aroma, rasa, tekstur dan efek 
samping setelah mengkonsumsi produk didapatkan skor dominan pada tingkat kepuasan sangat puas 
dan tidak menimbulkan efek samping pada bagian pencernaan konsumen. Maka dapat disimpulkan 
bahwa produk kemplang udang dari UPI ABC ini aman untuk dikonsumi masyarakat. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengarahkan UPI ABC dalam menerapkan prosedur 
GMP/SSOP sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga disiplin dalam penerimaan dan penggunaan 
bahan baku bebas patogen dapat diterapkan dan juga sebagai upaya meningkatkan mutu produk dan 
kepuasan pelanggan serta pencegahan adanya efek samping mengkonsumsi produk kemplang udang 
tersebut. 
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