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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Nilai rata-rata kadar air, kadar abu dan water 

activity (Aw) kerupuk ceker ayam yang direndam dalam 

larutan kapur dengan konsentrasi 4% selama 0, 2, 4, 6 

dan 8 jam dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Nilai rata-rata kadar air, kadar abu dan water 

activity berdasarkan lama perendaman dalam 

larutan kapur 4% 

Perlakuan 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 

(%) 

Activity 

Water 

P0 (0 jam) 6,74
c
 ± 0,28 7,47

b
 ± 0,62 0,60

c
 ± 0,01 

P1 (2 jam) 5,00
ab

 ± 0,59 4,69
a
 ± 1,03 0,56

a
 ± 0,01 

P2 (4 jam) 5,90
bc

 ± 1,45 4,06
a
 ± 0, 93 0,62

c
 ± 0,03 

P3 (6 jam) 3,98
a
 ± 0,25 2,55

a
 ± 0,37 0,57

b
 ± 0,02 

P4 (8 jam) 5,52
ab

± 0,40 3,46
a
 ± 0,34 0,60

c
 ± 0,03 

Keterangan  

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.1  Pengaruh Lama Perendaman Dalam Larutan 

Kapur Terhadap Kadar Air Kerupuk 

Ceker Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman larutan kapur berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air kerupuk ceker ayam 
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(Lampiran 5). Nilai rataan kadar air kerupuk ceker ayam 

berkisar antara 3,98-6,74%.  

Perendaman kulit ceker ayam dalam larutan 

kapur dengan konsentrasi 4% menghasilkan nilai kadar 

air terendah pada P3 (3,98%), diikuti P1(5,00%), P4 

(5,52%), P2 (5,90%) dan P0 (6,74%). Rendahnya nilai 

kadar air pada P3 karena kulit ceker ayam mengalami 

proses pengapuran dengan waktu yang cukup lama yaitu 

selama 6 jam. Kulit ceker ayam yang mengalami proses 

pengapuran akan memiliki nilai kadar air rendah karena 

adanya ion Ca
++

 yang masuk kedalam jaringan kulit 

sehingga dinding sel menjadi kokoh dan air tertarik 

keluar dari jaringan sel. Sedangkan kadar air kerupuk 

ceker ayam tertinggi pada P0 (6,74%) disebabkan kulit 

ceker ayam tidakdilakukan perendaman dalam larutan 

kapur sehingga tidak mengalami proses pengapuran. 

Syarat mutu kerupuk kulit berdasarkan SNI 01-4308-

1996 yaitu 6% (Lampiran 1). Widati dkk (2007) 

menjelaskan bahwa waktu pengapuran yang semakin  

tinggi  akan  menghasilkan  kadar kalsium,  kerenyahan,  

rasa  dan  daya kembang  yang  semakin  tinggi,  

sedangkan kadar  air  dan  kadar  protein  memberikan 

nilai yang lebih rendah. 

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

penurunan mutu produk pangan adalah jumlah kadar air 

dalam produk. Water activity (Aw) berkaitan erat dengan 

kadar air. Semakin tinggi kadar air dalam suatu pangan 

maka semakin rendah masa simpan produk tersebut. Hal 

ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan bakteri, 

mikroba dan jamur pada bahan pangan yang memiliki 
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kadar air tinggi. Selain kadar air, kerusakan produk 

pangan juga disebabkan oleh ketengikan akibat 

terjadinya oksidsi atau hidrolisis komponen bahan 

pangan. Menurut Istani (2006) hubungan antara lama 

penyimpanan dan jenis pengemasan berpengaruh 

terhadap nilai kerenyahan kerupuk yang dihasilkan. 

Kerenyahan kerupuk yang digoreng meningkat sejalan 

dengan meningkatnya volume pengembangan kerupuk.  

Jumlah kadar air di dalam kerupuk  sangat 

mempengaruhi tingkat kerenyahan kerupuk.Kadar air 

yang rendah akan meningkatkan kerenyahan kerupuk 

ceker ayam, karena semakin banyak air yang keluar dari 

bahan maka semakin banyak ruang kosong yang terdapat 

dalam jaringan sehingga pada saat kerupuk digoreng 

akan mengembang sampai tingkat tertentu dan 

menyebabkan kerupuk menjadi lebih renyah. Tekstur 

bahan dikatakan renyah jika memiliki kadar air <5% 

(Muchtadi dkk, 2011). 

Menurut Sutrisno (2009) Proses pengeringan 

kerupuk ceker ayam bertujuan untuk menghasilkan bahan 

dengan kadar air tertentu. Kadar air yang terkandung 

dalam kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan 

kapasitas pengembangan kerupuk dalam proses 

penggorengan. Tingkat kekeringan tertentu diperlukan 

kerupuk mentah untuk menghasilkan tekanan uap yang 

maksimum pada proses penggorengan sehingga kerupuk 

bisa mengembang. Pengeringan kerupuk juga bertujuan 

untuk pengawetan, pengurangan ongkos transportasi dan 

mempertahankan mutu. Proses pengeringan kerupuk 

ceker ayam dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar 
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matahari dengan suhu 28
o
C selama 1 hari. Keuntungan 

dari pengeringan menggunakan panas matahari yaitu 

biayanya murah danmempunyai daya tampung  yang 

besar. Tetapi cara ini sangat dipengaruhi pada cuaca dan 

pengeringan tidak dapat diatur. 

Uji kadar air dilakukan dengan metode 

pengeringan Thermogravimetri (oven), dengan cara 

Cawan alumunium dikeringkan dalam oven selama 30 

menit, lalu didinginkan di dalam desikator dan 

ditimbang. Sebanyak 5 g sampel ditimbang lalu 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 – 110
o
C 

selama 3 jam. Setelah didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit, kemudian ditimbang. Setelah diperoleh 

hasil penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi 

sampel tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, 

setelah itu didinginkan dalam desikator selama 15 menit 

kemudian ditimbang dan dihitung persentasi kadar air 

kerupuk ceker ayam (Ernawati dan Wulandari, 2013). 

Prinsip dari metode oven pengering  adalah bahwa air 

yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila 

bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105
o
 C selama 

waktu tertentu. 

 

4.2 Pengaruh Lama Dalam Perendaman Larutan 

Kapur Terhadap Kadar Abu  Kerupuk Ceker 

Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman kulit ceker ayam dalam larutan kapur 

dengan konsentrasi 4% berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01)terhadap kadar abu kerupuk ceker ayam tertera 
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pada (Lampiran 6). Nilai rataan kadar abu kerupuk ceker 

ayam berkisar antara 2,55-7,47%. 

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai 

kadar abu terendah diperoleh pada kerupuk ceker ayam 

perlakuan P3 (2,55%) diikuti P4 (3,36%), P2 (4,06%), P1 

(4,69%)dan P0 (7,74%). Rendahnya kadar abu P3 

disebabkan proses pengapuran kulit ceker ayam selama 6 

jam. Perendaman kulit ceker ayam pada larutan kapur 

dengan pH 12 akan mendegradasi  kandungan 

mineraldan protein non-kalogen. Tingginya nilai kadar 

abu pada P0 disebabkan kulit ceker ayam tidak 

mengalami proses pengapuran sebelum dikeringkan. 

Menurut Hadipernata et al (2006) proses pengeringan 

mengakibatkan terjadinya penguraian komponen ikatan 

molekul air (H2O) dan juga memberikan peningkatan 

terhadap kandungan lemak, mineral sehingga 

mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar abu.Kulit 

ceker ayam yang tipis membuat garam mudah meresap 

ke dalam kulit yang akan mempengaruhi persentase 

kadar abu (Retnani, 2009). 

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran 

suatu bahan organik. Penentuan abu total digunakan 

untuk berbagai tujuan, yaitu selain sebagai parameter 

nilai gizi dalam bahan makanan juga untuk mengetahui 

baik tidaknya suatu proses pengolahan, serta untuk 

mengetahui jenis bahan yang digunakan. kadar abu 

berhubungan erat dengan kandungan mineral suatu bahan 

(Follws, 2010). Abu yang terdapat pada kerupuk ceker 

ayam berasal dari garam dan mineral yang menempel 

pada pada saat perendaman kulit ceker ayam. Menurut 
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Sudarmadji dkk (2007) besarnya kadar abu dalam suatu 

bahan pangan menunjukkan tingginya kandungan 

mineral dalam bahan pangan tersebut. Kandungan 

mineral total dalam bahan pangan diperkirakan sebagai 

kandungan abu yang merupakan residu anorganik yang 

tersisa setelah bahan-bahan organik terbakar habis. 

Jumlah dan komposisi abu dalam mineral 

tergantung pada jenis bahan pangan serta metode analisis 

yang digunakan. Abu dan mineral dalam bahan pangan 

umumnya berasal dari bahan pangan itu sendiri 

(indigenous). Tetapi ada beberapa mineral yang 

ditambahkan ke dalam bahan pangan, secara disengaja 

maupun tidak disengaja. Abu dalam bahan pangan 

dibedakan menjadi abu total, abu terlarut dan abu tak 

larut (Sekar, 2011). Mineral yang terdapat dalam pangan 

terdiri dari 2 jenis garam, yaitu a) Garam-garam organik, 

misalnya garam dari as malat, oxalate, asetat, pektat, b) 

Garam-garam anorganik, misalnya phospat, carbonat, 

chloride, sulfat nitrat dan logam alkali (Anonim, 2011).  

 Penentuan kadar abu diperoleh dari menimbang 

sisa mineralsebagai hasil pembakaran bahan organik 

pada suhu sekitar 500
o
C. Cawan porselin dikeringkan 

didalam oven selama satu jam pada suhu 105
o
C, lalu 

didinginkan selama 30 menit didalam desikator dan 

ditimbang hingga mendapatkan berat tetap (A). 

Ditimbang sampel sebanyak 2 gram (B), kemudiam 

dimasukkan kedalam cawan porselin dan dipijarkan 

diatas nyala api pembakar bunsen hingga tidak berasap 

lagi. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur listrik 

(furnance) dengan suhu 550
o
C selama ±12 jam. 
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Selanjutnya cawan didinginkan selama 30 menit pada 

desikator, kemudian ditimbang hingga mendapatkan 

berat tetap (C). Menurut Abdillah (2007)kadar abu yang 

yang terukur merupakan bahan-bahan anorganik yang 

tidak terbakar dalam proses pengabuan, sedangkan 

bahan-bahan organik terbakar. 

 

4.3  Pengaruh Lama Perendaman Dalam Larutan 

Kapur Terhadap  Water Activity (Aw) Kerupuk 

Ceker Ayam 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman dalam larutan kapur berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap water activity (Aw) kerupuk ceker 

ayam (Lampiran 7). Nilai rataan water activity kerupuk 

ceker ayam berkisar antara 0,56-0,62%. 

 Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan Aw 

terendah yaitu pada perlakuan P1 (0,56%) diikuti P3 

(0,57%), P0 (0,60%), P4 (0,60%) dan P2 (0,62%). 

Rendahnya Aw  pada P1 karena kulit ceker ayam 

mengalami proses pengapuran selama 2 jam. Semakin 

lamaperendaman dalam air kapur maka akan semakin 

banyak kandungan air dalam kulit yang tertarik keluar 

sehingga kulit menjadi mudah kering. Perendaman dalam 

larutan yang mengandung kalsium akan mempercepat 

laju pengeringan karena larutan yang mengandung 

kalsium dapat menarik molekul air dari dalam bahan 

sehingga membentuk hidrat dan teksturnya juga akan 

lebih keras (Aris dan Elita, 2007). 

 Water activity (Aw) menunjukkan jumlah air 

bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh 
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mikroba untuk pertumbuhannya. Secara sederhana, water 

activity adalah ukuran dari status energi air dalam suatu 

sistem. Air murni mempunyaiaw 1,0 dan bahan makanan 

yang sepenuhnya terdehidrasi memiliki Aw=0. Hubungan 

aktivitas air dengan stabilitas pangan diantaranya adalah, 

aktivitas air bahan pangan berkaitan dengan stabilitas, 

reaksi kimia kerusakan bahan pangan tertentu terjadi 

pada tingkat Aw tertentu, serta kebutuhan mikroba akan 

air dinyatakan dengan istilah Aw (water activity). Kadar 

air dan water activity adalah dua hal yang berbeda. Kadar 

air lebih mengarah pada seberapa banyak air yang 

terkandung dalam produk pangan, sedangkan Aw lebih 

pada seberapa banyak air yang dapat digunakan untuk 

aktivitas pertumbuhan mikroba pada pangan tersebut 

(Refli, 2011). Aktifitas air (water activity “Aw”) 

merupakan parameter yang lebih tepat untuk mengukur 

aktivitas mikroba pada bahan pangan. Untuk mengetahui 

populasi mikroba yang berperan dalam kerusakan bahan 

pangan sehingga tipe dan bentuk kerusakan yang terjadi 

diketahui. Selain itu Aw dapat digunakan sebagai 

indikator dalam usaha pengawetan bahan pangan. 

 Mikroba memiliki kebutuhan Aw minimal yang 

berbeda-beda untuk pertumbuhannya . dibawah Aw 

minimal tersebut mikroba tidak dapat tumbuh atau 

berkembang baik. Salah satu cara untuk mengawetkan 

pangan adalah dengan cara menurunkan Aw bahan 

tersebut. Beberapa cara pengawetan pangan yang 

menggunakan prinsip penurunan Aw adalah pengeringan 

dan penambahan bahan pengikat air seperti garam 

(Gumilar, 2009).  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
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bahwa untuk mencegah tumbuhnya mikroba pada 

kerupuk ceker ayam bahan yang digunakan direndam 

dalam larutan garam selama 2, 4, 6 dan 8 jam. Garam 

akan berperan sebagai penghambat selektif pada 

mikroorganisme pencemar tertentu. Mikroorganisme 

pembusuk atau proteolitik dan juga pembentuk spora, 

akan mudah terhambat pertumbuhannya, walapun dengan 

kadar garam yang rendah sekalipun (yaitu lebih kurang 

6%). Mikroorganisme patogenik, termasuk Clostridium 

botulinum dapat dihambat oleh konsentrasi garam 10-

12%. Pemakaian garam dapur yang efektif adalah 1–1,5 

gram per 100 gram(Anonymous, 2009). Selain itu, 

metode pengeringan kulit ceker ayam yang dijemur 

dibawah sinar matahari mampu menurunkan nilai water 

activity pada kerupuk ceker ayam.  

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Nilai rata-rata kadar air, kadar abu dan water 

activity (Aw) kerupuk ceker ayam yang direndam dalam 

larutan kapur dengan konsentrasi 4% selama 0, 2, 4, 6 

dan 8 jam dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Nilai rata-rata kadar air, kadar abu dan water 

activity berdasarkan lama perendaman dalam 

larutan kapur 4% 

Perlakuan 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 

(%) 

Activity 

Water 

P0 (0 jam) 6,74
c
 ± 0,28 7,47

b
 ± 0,62 0,60

c
 ± 0,01 

P1 (2 jam) 5,00
ab

 ± 0,59 4,69
a
 ± 1,03 0,56

a
 ± 0,01 
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P2 (4 jam) 5,90
bc

 ± 1,45 4,06
a
 ± 0, 93 0,62

c
 ± 0,03 

P3 (6 jam) 3,98
a
 ± 0,25 2,55

a
 ± 0,37 0,57

b
 ± 0,02 

P4 (8 jam) 5,52
ab

± 0,40 3,46
a
 ± 0,34 0,60

c
 ± 0,03 

Keterangan  

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.1  Pengaruh Lama Perendaman Dalam Larutan 

Kapur Terhadap Kadar Air Kerupuk 

Ceker Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman larutan kapur berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air kerupuk ceker ayam 

(Lampiran 5). Nilai rataan kadar air kerupuk ceker ayam 

berkisar antara 3,98-6,74%.  

Perendaman kulit ceker ayam dalam larutan 

kapur dengan konsentrasi 4% menghasilkan nilai kadar 

air terendah pada P3 (3,98%), diikuti P1(5,00%), P4 

(5,52%), P2 (5,90%) dan P0 (6,74%). Rendahnya nilai 

kadar air pada P3 karena kulit ceker ayam mengalami 

proses pengapuran dengan waktu yang cukup lama yaitu 

selama 6 jam. Kulit ceker ayam yang mengalami proses 

pengapuran akan memiliki nilai kadar air rendah karena 

adanya ion Ca
++

 yang masuk kedalam jaringan kulit 

sehingga dinding sel menjadi kokoh dan air tertarik 

keluar dari jaringan sel. Sedangkan kadar air kerupuk 

ceker ayam tertinggi pada P0 (6,74%) disebabkan kulit 

ceker ayam tidakdilakukan perendaman dalam larutan 

kapur sehingga tidak mengalami proses pengapuran. 
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Syarat mutu kerupuk kulit berdasarkan SNI 01-4308-

1996 yaitu 6% (Lampiran 1). Widati dkk (2007) 

menjelaskan bahwa waktu pengapuran yang semakin  

tinggi  akan  menghasilkan  kadar kalsium,  kerenyahan,  

rasa  dan  daya kembang  yang  semakin  tinggi,  

sedangkan kadar  air  dan  kadar  protein  memberikan 

nilai yang lebih rendah. 

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

penurunan mutu produk pangan adalah jumlah kadar air 

dalam produk. Water activity (Aw) berkaitan erat dengan 

kadar air. Semakin tinggi kadar air dalam suatu pangan 

maka semakin rendah masa simpan produk tersebut. Hal 

ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan bakteri, 

mikroba dan jamur pada bahan pangan yang memiliki 

kadar air tinggi. Selain kadar air, kerusakan produk 

pangan juga disebabkan oleh ketengikan akibat 

terjadinya oksidsi atau hidrolisis komponen bahan 

pangan. Menurut Istani (2006) hubungan antara lama 

penyimpanan dan jenis pengemasan berpengaruh 

terhadap nilai kerenyahan kerupuk yang dihasilkan. 

Kerenyahan kerupuk yang digoreng meningkat sejalan 

dengan meningkatnya volume pengembangan kerupuk.  

Jumlah kadar air di dalam kerupuk  sangat 

mempengaruhi tingkat kerenyahan kerupuk.Kadar air 

yang rendah akan meningkatkan kerenyahan kerupuk 

ceker ayam, karena semakin banyak air yang keluar dari 

bahan maka semakin banyak ruang kosong yang terdapat 

dalam jaringan sehingga pada saat kerupuk digoreng 

akan mengembang sampai tingkat tertentu dan 

menyebabkan kerupuk menjadi lebih renyah. Tekstur 



12 
 

bahan dikatakan renyah jika memiliki kadar air <5% 

(Muchtadi dkk, 2011). 

Menurut Sutrisno (2009) Proses pengeringan 

kerupuk ceker ayam bertujuan untuk menghasilkan bahan 

dengan kadar air tertentu. Kadar air yang terkandung 

dalam kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan 

kapasitas pengembangan kerupuk dalam proses 

penggorengan. Tingkat kekeringan tertentu diperlukan 

kerupuk mentah untuk menghasilkan tekanan uap yang 

maksimum pada proses penggorengan sehingga kerupuk 

bisa mengembang. Pengeringan kerupuk juga bertujuan 

untuk pengawetan, pengurangan ongkos transportasi dan 

mempertahankan mutu. Proses pengeringan kerupuk 

ceker ayam dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar 

matahari dengan suhu 28
o
C selama 1 hari. Keuntungan 

dari pengeringan menggunakan panas matahari yaitu 

biayanya murah danmempunyai daya tampung  yang 

besar. Tetapi cara ini sangat dipengaruhi pada cuaca dan 

pengeringan tidak dapat diatur. 

Uji kadar air dilakukan dengan metode 

pengeringan Thermogravimetri (oven), dengan cara 

Cawan alumunium dikeringkan dalam oven selama 30 

menit, lalu didinginkan di dalam desikator dan 

ditimbang. Sebanyak 5 g sampel ditimbang lalu 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 – 110
o
C 

selama 3 jam. Setelah didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit, kemudian ditimbang. Setelah diperoleh 

hasil penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi 

sampel tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, 

setelah itu didinginkan dalam desikator selama 15 menit 
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kemudian ditimbang dan dihitung persentasi kadar air 

kerupuk ceker ayam (Ernawati dan Wulandari, 2013). 

Prinsip dari metode oven pengering  adalah bahwa air 

yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila 

bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105
o
 C selama 

waktu tertentu. 

 

4.2 Pengaruh Lama Dalam Perendaman Larutan 

Kapur Terhadap Kadar Abu  Kerupuk Ceker 

Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman kulit ceker ayam dalam larutan kapur 

dengan konsentrasi 4% berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01)terhadap kadar abu kerupuk ceker ayam tertera 

pada (Lampiran 6). Nilai rataan kadar abu kerupuk ceker 

ayam berkisar antara 2,55-7,47%. 

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai 

kadar abu terendah diperoleh pada kerupuk ceker ayam 

perlakuan P3 (2,55%) diikuti P4 (3,36%), P2 (4,06%), P1 

(4,69%)dan P0 (7,74%). Rendahnya kadar abu P3 

disebabkan proses pengapuran kulit ceker ayam selama 6 

jam. Perendaman kulit ceker ayam pada larutan kapur 

dengan pH 12 akan mendegradasi  kandungan 

mineraldan protein non-kalogen. Tingginya nilai kadar 

abu pada P0 disebabkan kulit ceker ayam tidak 

mengalami proses pengapuran sebelum dikeringkan. 

Menurut Hadipernata et al (2006) proses pengeringan 

mengakibatkan terjadinya penguraian komponen ikatan 

molekul air (H2O) dan juga memberikan peningkatan 

terhadap kandungan lemak, mineral sehingga 
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mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar abu.Kulit 

ceker ayam yang tipis membuat garam mudah meresap 

ke dalam kulit yang akan mempengaruhi persentase 

kadar abu (Retnani, 2009). 

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran 

suatu bahan organik. Penentuan abu total digunakan 

untuk berbagai tujuan, yaitu selain sebagai parameter 

nilai gizi dalam bahan makanan juga untuk mengetahui 

baik tidaknya suatu proses pengolahan, serta untuk 

mengetahui jenis bahan yang digunakan. kadar abu 

berhubungan erat dengan kandungan mineral suatu bahan 

(Follws, 2010). Abu yang terdapat pada kerupuk ceker 

ayam berasal dari garam dan mineral yang menempel 

pada pada saat perendaman kulit ceker ayam. Menurut 

Sudarmadji dkk (2007) besarnya kadar abu dalam suatu 

bahan pangan menunjukkan tingginya kandungan 

mineral dalam bahan pangan tersebut. Kandungan 

mineral total dalam bahan pangan diperkirakan sebagai 

kandungan abu yang merupakan residu anorganik yang 

tersisa setelah bahan-bahan organik terbakar habis. 

Jumlah dan komposisi abu dalam mineral 

tergantung pada jenis bahan pangan serta metode analisis 

yang digunakan. Abu dan mineral dalam bahan pangan 

umumnya berasal dari bahan pangan itu sendiri 

(indigenous). Tetapi ada beberapa mineral yang 

ditambahkan ke dalam bahan pangan, secara disengaja 

maupun tidak disengaja. Abu dalam bahan pangan 

dibedakan menjadi abu total, abu terlarut dan abu tak 

larut (Sekar, 2011). Mineral yang terdapat dalam pangan 

terdiri dari 2 jenis garam, yaitu a) Garam-garam organik, 
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misalnya garam dari as malat, oxalate, asetat, pektat, b) 

Garam-garam anorganik, misalnya phospat, carbonat, 

chloride, sulfat nitrat dan logam alkali (Anonim, 2011).  

 Penentuan kadar abu diperoleh dari menimbang 

sisa mineralsebagai hasil pembakaran bahan organik 

pada suhu sekitar 500
o
C. Cawan porselin dikeringkan 

didalam oven selama satu jam pada suhu 105
o
C, lalu 

didinginkan selama 30 menit didalam desikator dan 

ditimbang hingga mendapatkan berat tetap (A). 

Ditimbang sampel sebanyak 2 gram (B), kemudiam 

dimasukkan kedalam cawan porselin dan dipijarkan 

diatas nyala api pembakar bunsen hingga tidak berasap 

lagi. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur listrik 

(furnance) dengan suhu 550
o
C selama ±12 jam. 

Selanjutnya cawan didinginkan selama 30 menit pada 

desikator, kemudian ditimbang hingga mendapatkan 

berat tetap (C). Menurut Abdillah (2007)kadar abu yang 

yang terukur merupakan bahan-bahan anorganik yang 

tidak terbakar dalam proses pengabuan, sedangkan 

bahan-bahan organik terbakar. 

 

4.3  Pengaruh Lama Perendaman Dalam Larutan 

Kapur Terhadap  Water Activity (Aw) Kerupuk 

Ceker Ayam 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman dalam larutan kapur berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap water activity (Aw) kerupuk ceker 

ayam (Lampiran 7). Nilai rataan water activity kerupuk 

ceker ayam berkisar antara 0,56-0,62%. 
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 Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan Aw 

terendah yaitu pada perlakuan P1 (0,56%) diikuti P3 

(0,57%), P0 (0,60%), P4 (0,60%) dan P2 (0,62%). 

Rendahnya Aw  pada P1 karena kulit ceker ayam 

mengalami proses pengapuran selama 2 jam. Semakin 

lamaperendaman dalam air kapur maka akan semakin 

banyak kandungan air dalam kulit yang tertarik keluar 

sehingga kulit menjadi mudah kering. Perendaman dalam 

larutan yang mengandung kalsium akan mempercepat 

laju pengeringan karena larutan yang mengandung 

kalsium dapat menarik molekul air dari dalam bahan 

sehingga membentuk hidrat dan teksturnya juga akan 

lebih keras (Aris dan Elita, 2007). 

 Water activity (Aw) menunjukkan jumlah air 

bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh 

mikroba untuk pertumbuhannya. Secara sederhana, water 

activity adalah ukuran dari status energi air dalam suatu 

sistem. Air murni mempunyaiaw 1,0 dan bahan makanan 

yang sepenuhnya terdehidrasi memiliki Aw=0. Hubungan 

aktivitas air dengan stabilitas pangan diantaranya adalah, 

aktivitas air bahan pangan berkaitan dengan stabilitas, 

reaksi kimia kerusakan bahan pangan tertentu terjadi 

pada tingkat Aw tertentu, serta kebutuhan mikroba akan 

air dinyatakan dengan istilah Aw (water activity). Kadar 

air dan water activity adalah dua hal yang berbeda. Kadar 

air lebih mengarah pada seberapa banyak air yang 

terkandung dalam produk pangan, sedangkan Aw lebih 

pada seberapa banyak air yang dapat digunakan untuk 

aktivitas pertumbuhan mikroba pada pangan tersebut 

(Refli, 2011). Aktifitas air (water activity “Aw”) 
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merupakan parameter yang lebih tepat untuk mengukur 

aktivitas mikroba pada bahan pangan. Untuk mengetahui 

populasi mikroba yang berperan dalam kerusakan bahan 

pangan sehingga tipe dan bentuk kerusakan yang terjadi 

diketahui. Selain itu Aw dapat digunakan sebagai 

indikator dalam usaha pengawetan bahan pangan. 

 Mikroba memiliki kebutuhan Aw minimal yang 

berbeda-beda untuk pertumbuhannya . dibawah Aw 

minimal tersebut mikroba tidak dapat tumbuh atau 

berkembang baik. Salah satu cara untuk mengawetkan 

pangan adalah dengan cara menurunkan Aw bahan 

tersebut. Beberapa cara pengawetan pangan yang 

menggunakan prinsip penurunan Aw adalah pengeringan 

dan penambahan bahan pengikat air seperti garam 

(Gumilar, 2009).  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

bahwa untuk mencegah tumbuhnya mikroba pada 

kerupuk ceker ayam bahan yang digunakan direndam 

dalam larutan garam selama 2, 4, 6 dan 8 jam. Garam 

akan berperan sebagai penghambat selektif pada 

mikroorganisme pencemar tertentu. Mikroorganisme 

pembusuk atau proteolitik dan juga pembentuk spora, 

akan mudah terhambat pertumbuhannya, walapun dengan 

kadar garam yang rendah sekalipun (yaitu lebih kurang 

6%). Mikroorganisme patogenik, termasuk Clostridium 

botulinum dapat dihambat oleh konsentrasi garam 10-

12%. Pemakaian garam dapur yang efektif adalah 1–1,5 

gram per 100 gram(Anonymous, 2009). Selain itu, 

metode pengeringan kulit ceker ayam yang dijemur 

dibawah sinar matahari mampu menurunkan nilai water 

activity pada kerupuk ceker ayam.  
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 Menurut Hidayat dan Nur (2009) Bakteri pada 

umumnya membutuhkan Awsekitar 0,91% atau lebih 

untuk pertumbuhannya, akan tetapi beberapa bakteri 

tertentu dapat tumbuh sampai Aw 0,75%. Kebanyakan 

untuk khamir tumbuh pada Aw sekitar 0,88% dan 

beberapa khamir lainnya dapat tumbuh pada Aw 0,6%. 

Sedangkan untuk kapang dapat tumbuh pada Aw minimal 

0,8%. Berdasarkan hasil penenlitian nilai rata-rata dari 

setiap perlakuan dengan hasil nilai Aw P0 (0,60%), P1 

(0,56%), P2 (0,62%), P3 (0,57%) dan P4 (0,609%) dapat 

diperkirakan bahwa bakteri tidak mampu hidup atau sulit 

untuk dapat merusak kerupuk ceker ayam karena Aw 

yang relatif rendah. 
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