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(57)	Abstrak	:

Invensl	ini	berkaitan	dengan	suatu	proses	pembuatan	terong	crispy	untuk	diversifikasi	pangan	olahan	terong,	melalui	tahapan	proses	sekurang-kurangnya	terdiri	dari
pengupasan	kulit	terong,	pemotongan	terong,	pencampuran	dengan	tepung	terigu	dan	tepung	beras,	penggorengan	terong	sampai	bertekstur	crispy.	Ketahanan
terong	crispy	dengan	proses	pembuatan	ini	dapat	bertahan	selama	3	hari.	Lebih	lanjut,	proses	pembuatan	olahan	terong	berupa	terong	crispy	ini	dapat
meningkatkan	diversifikasi	pangan	di	masyarakat.
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Deskri.psi

Proses Pembuatan Terong Crispy untuk Meningkatkan

. Diversifikasi Pangan

Bidang Teknik Invensi
Invensj, inj. berhubungan dengan teknik proclul<si makanan

cierrqan bahan dasar teronq Ltnqu (Sofanum melongena I-) . Teknik
ini dilakLrkan untuk menghasj.lkan makanan camilan dalam bentr.rk

teronq crispy.

Latar Belakang Invensi
Sayur mengandung banyak nutr j.si yang penting bagi tubuh.

1'erong (SoLanum me)ongena L.) merupakan t-anaman sayur yang
populer cli Indonesia. Akan tetapi, olahan terong masj.h sebatas
s:r yLr r dan Iaf apan.

Saat ini, pengembanqan produl( dari bahan terong dianggap
masih kurang padahal teronq cermanfaat untuk mengurangi resiko
l erj:rdinya penyakit kardiovaskuler clan .luLga mengandL.lng s-ol:at,

yang tinggi sampai bagus Lrntuk pencernaan. Selain itu terong
diketahui memillki zat antikanker, kandungan tripsin
(protease) yang terkandung pada terong merLtpakan inhibitor
yang dapat melawan zaL pemict_l kanker. Terong ungu juga
m,ongandung vitamin 81, 86, K, coppert Mg, Mn, phospart asam

f olat.
Chinese Paterit No CN1Al422223A menjelaskan tentanq

baqarnana cara membuat terong lembut dr bagian dalam dan crtspy
<r -L baqian Iuar dengan cara <lrpotong dadu, dicampur tepung/
kacang kedelai. Sedangkan pada CN105077058 A, disampa.ikan
bahwa proses pembuatan crisp eggplant tidak menggunakan

tepung, namun melalui proses penquapan selama 3-5 menit dan

clengan pemanggangan selama 1.-2 menit. Lebih lanjut 1agi, pada

paLen G8221986AA dinyatakan bahwa perlode pemanasan

membutuhkan waktu sekit.:r: B jam. proses tersebut telah
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memberikan hasil, namun belum memberikan kepuasan untuk dapat

mempertahankan tekstur: crlspy sampai beberapa hari.

Uraian Singka€ Invensi
rnvensi inj- bertuiuan untuk membuat makanan camilan

dalam bentuk terong ctispy sehingga dapat menghasilkan

diversifikasi pangan pada produk oJahan terong ungu.

Tahap proses pengolahan terong ungu ini, sekurang-

kurangnya terdiri atas pengupasan kulit terong ungu,

pemotongan terong ungu, pencampuran dengan tepung terigu dan

tepung beras, dan penggorengan terong ungu sampai bertekstur
crjspy, dan pemberian varian rasa.

Uraian lrengtkaP Invensi
Pengolahan terong yang masih terbatas sebagai sayur dan

J-alapan, membutuhkan diversifikasi pangan seperti inovasi

olahan terong crispy. Terong crispy sudah banyak diproduksi,
namun tekstur dan ket-ahanan crispy-nya masih perlu

ditingkatkan,
Agar tekstur crispy dapaL bertahan sampai beberapa hari.

maka terong ungu harus diolah dengan langkah-Iangkah sebagai

beri kut:
l,angkah 1, proses penqupasan terong ungu. Terong ungu

yanq digunakan berusia t.idak lebj-h dari 2 bu.l"an, Lljung

tangkai terong ungu dibuang dan tersisa badan terong ungu

yang drkupas kul i tnya .

Langkah 2, proses pemotongan terong ungu, Terong ungu

dipotong melintang tipis dengan ukuran 1 rtun dengan

menggunakan sl i cer.
Langkah 3, proses pencampuran adonan basah. Tepunq

terigu dicampur tepung beras dengan perbandingan berEurut-
turut, 3: 2 dengan takar:an masing-masing 375 gr: 250 qr.
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Keclua tepung tersebLrt diaduk merata, kemurlian ditambahkan

air dengan suhu 27"C sebanyak 500 cc sampai adonan merata.
Langkah 4 , proses pencampi.rran adonan kering. Tepung

terigu dicampur dengan tepung beras dengan perbandingan
k)erturut-turut, 3 : 2, lalu diaduk sampaj. merata.

Langkah 5, pr:oses pelumuran potongan terong ungu ke dalam

adonan basah. Potongan terong ungu dicelupkan ke dalam adonan

basah sampai selL.rruhnya Lcrt,ut-Llp of eh aclonan.

Langkah 5, proses p-- LlrmLrran potongan tet:ong ungu dengan

adcnan kering. Potongan yang sudah dicelupkan ke dalam adonan

basah lalu dilumuri dengan adonan kering sampai tertutup
sefuruh permukaan oleh t-epung. Diamkan Lerong ungu yang sudah

dilumuri tepung basah dan kerinq selama 20 menit sebefum

proses penggorengan.

Langkah 7, proses pengqorenqan terong ungu. Terong ungu

yang sudah dilumuri denqan adonan basah dan kertng 1a1u

diqoreng ke daLam minyak panas dengan suhu 100"C sampai

berwar:na kuning keemasan selama 1-3 menit, lalu angkat.

l'erong ungu digoreng lagl clengan minyak panas bersuhu 180'C

dan digoreng scLama 0.5 meni1, sampai didapatkan tekstur
i:rj spy. Setelah rtu ditiriskan selama 2 menit.

Langkah B, proses pernberian varian rasa. Terong ungu

yang telah di go::eng, ditaburkan bumbu instan dengan rasa
balado atau BBQ atau pedas atau jagunq manis atau kejr: dengan

cara dlkocok dalam wadah tertutup.
Terong crispy dapat-- bertahan selama 3 hari dengan proses

pembuatan tersebuL. Nilai cStzr yang terkandung dalam setiap
100 qr adafah:

Ni lai kalorr 5.705,52 Kkal/Kg
Protein 8.584 I 0,1461 ?Beratl
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1. Proses pembuatan terong crispy yang terdiri dari:
mengupas dan memotong terong ungu secara melintang

tipis dengan ukuran 1 mmi

menyiapkan adonan basah dengan perbandingan tepung

terigu dan tepung beras dengan rasio 322 (375 gr z 250

gr) dan menambahkan air yang bersuhu 27"C sebanyak 500 cc

lalu diaduk sarnpai meratai

mencelupkan potongan terong ungu ke dalam adonan

basah setelah itu dimasukkan ke dalam adonan kering sampai

me rata i
menggoreng terong ungu yang t.elah dilumuri adonan

basah dan kering pada minyak panas dengan 2 kali proses

yaitu yang pertama pada suhu 100oC selama 1-3 menit dan

kedua pada suhu 180'C selama 0,5 menit.
2. Proses pembuatan terong crispy sesuai dengan Klaim 1

dimana terong yang digunakan adalah terong ungu (So-lanum

melongena L) yang berumur tidak lebih dacr 2 bu1an.

3. Proses pembuatan terong crispy sesuai dengan Klaim 1

dimana terong ungu yang telah matang dltambahkan safah

satu dari varian rasa antara Iain seperti keju, barbecue,

balado, pedas atau jagung manis.
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Abst!ak

Proses Pembuatan Terong Crispy untuk Meningkalkan

' Diversifikasi Pangan

Invensi ini berkaitan dengan suatu pr:oses pembuatan

t-eronq crispy untuk diversiflkasi pangan olahan terong,
melalui tahapan proses sekurang-kurangnya terdiri dari
pengupasan kulit- 1'-erong, pemotongan terong, pencampuran

dengan tepung terlgu dan tepung beras, penggorengan teronq
sampai bertekstur cr.ispy, dan pemberian varian rasa.
Ketahanan terong crispy der.gan proses pembuatan ini dapat

Le'Landn se-dld ) n-)l
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