PEDOMAN TEKNIS PEMBUATAN
TEMPE KERIPIK
Alat dan bahan
1. Cetakan

9. Tungku

2. Ember Besar

10. Tampah

3. Ember Kecil

11. Entong

4. Kreneng

12. Wajan Penggorengan

5. Panci alumunium

13. Serok

6. Dandang

14. Sotil

7. Lumpang

15. Staples

8. Alu

16. Mika

Bahan
1. Kedelai impor
2. Tepung beras
3. Tepung tapioca
4. Bumbu (bawang putih, ketumbar, kemiri, daun jeruk, kecur, garam dan penyedap rasa)
5. Minyak goreng
6. Ragi
7. Daun pisang
8. Kertas
9. Tali

Proses Pembuatan:
1. pembersihan kedelai dari kotoran atau campuran kerikil maupun biji lainnya, kemudian
dicuci dengan air yang bersih.
2. Proses perebusan ini berlangsung kira-kira 30 menit untuk 4-5 kg kedelai dalam satu
wadah (panci atau dandang).
3. Kedelai setelah direbus kemudian direndam air bersih selama 24 jam
4. Air yang digunakan untuk merendam harus diganti 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore

hari.Menggunakan ember besar
5. setelah direndam kemudian ditiriskan pada kreneng selama selama kira-kira 10-15 menit
6. penggilesan membutuhkan waktu 15 - 20 menit untuk 3 - 4 kg kedelai dalam satu wadah
(kreneng).
7. Kedelai yang sudah terpisah dari kulitnya kemudian dicuci dan diletakkan dalam kreneng
yang direndam kedalam ember besar untuk dilimbang dengan cara mengaduk-aduk
ataupun meremas-remas kedelai agar kulit ari terlepas dan mengapung.
8. Kedelai kemudian ditiriskan
9. direbus atau dikukus lagi sampai matang kira-kira 1 jam
10. Setelah matang, kedelai kemudian ditiriskan pada kreneng selama kira-kira 10 - 15 menit.
11. Kedelai yang sudah ditiriskan dipindahkan ke dalam tampah untuk didinginkan dan
diangin-anginkan
12. Setelah kedelai sudah dingin kedelai dicampur dengan ragi dan tepung tapioca (1 kg
kedelai membutuhkan kira-kira 1 sendok makan ragi dan 1 sendok makan tepung
tapioka). Peragian ini dilakukan dengan cara ragi tempe ditabur-taburkan sedikit demi
sedikit di atas kedelai sambil diaduk-aduk dengan tangan atau entong agar ragi tercampur
secara merata dengan kedelai.
13. Proses peragian selesai, kemudian kedelai dibungkus menggunakan daun pisang yang di
potong-potong berbentuk persegi dengan ukuran tergantung keinginan produsen
14. Setelah kedelai diratakan menjadi lapisan tipis yang merata, diatasnya diberi lagi daun
kecil sebagai penutup sekaligus sebagai tempat untuk bahan tempe lapisan kedua.
Dilakukan secara berkala sampai kedelai habis
15. Setelah lapisan terakhir ditutup dengan daun pisang, kemudian lapisan pembungkus luar
yang berupa kertas dilipat untuk membungkus seluruh lapisan kedelai sampai rapat dan
diikat dengan tali agar tidak terlepas.
16. Bungkusan-bungkusan tersebut diletakkan dilantai dan ditutup dengan kain tebal sebagai
penghangat agar fermentasi dan pertumbuhan kapang berlangsung cepat. Proses
fermentasi tersebut berjalan kurang lebih selama dua hari satu malam atau 36 jam.
Apabila tempe sudah jadi, bungkusan tidak boleh dibuka dahulu sebelum tempe siap
untuk digoreng.
17. Bumbu-bumbu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menggoreng

18. Tepung adonan terdiri dari 2/3 tepung beras dan 1/3 tepung tapioca. Tepung tapioka yang
digunakan untuk adonan harus direndam terlebih dahulu kirakira selama 24 jam
19. Campuran tepung tersebut di taruh dalam ember kecil dan bumbu-bumbu yang sudah
dihaluskan dimasukkan kedalam campuran tepung lalu ditambahakan air dan diaduk
sampai terbentuk adonan yang tidak terlalu kental.
20. Api yang digunakan untuk menggoreng harus stabil. Minyak dalam wajan penggorengan
ditunggu sampai panas
21. Bungkusan tempe dibuka satu per satu dan dimasukkan kedalam adonan bumbu
22. Setelah tempe tercampur rata dengan adonan, tempe segera digoreng. Tempe digoreng
sampai setengah kering kira-kira selama 3 menit. Keripik tempe setengah kering tersebut
ditiriskan dari tetesan minyak, selanjutnya digoreng kembali sampai tampak kering kirakira selama 4 menit.
23. Keripik tempe yang sudah kering diangkat kemudian ditiriskan dari minyaknya
24. Setelah itu keripik tempe dimasukkan ke dalam mika yang bersih dan kering
25. Keripik tempe siap dipasarkan.

