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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hasil 

Samping Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang untuk pembuatan 

kerupuk ceker ayam. Analisis kadar air, kadar abu dan 

analisis  water activity (Aw) dilakukan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober  - 

November. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah kerupuk 

ceker ayam yang dibuat dari kulit ceker ayam. Ceker 

ayam diperoleh dari Ibu Ika yang berjualan ayam di pasar 

Belimbing. Bahan yang digunakan adalah larutan kapur 

(Ca(OH)2) 4% diperoleh dari toko kimia, Minyak goreng, 

serta bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam dan 

penyedap rasa diperoleh dari pasar Belimbing. 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan 

kerupuk ceker ayam adalah alat gunting, pisau, nampan, 

wajan, spatula, panci, telenan, alat penghalus, kompor, 

plastik klip dan kertas label. 

Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah  

timbangan analitik, oven, mortal, tanur pengabuan 

(furnace), desikator, cawan, penjepit cawan, sendok 

spatula dan Aw meter. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dengan  4 ulangan. Metode tabulasi dan 

penelitian disajiakan pada Tabel 5 berikut ini : 
 

Tabel 5. Metode Percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 (0 jam) P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 (2 jam) P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 (4 jam) P2U2 P2U2 P2U2 P2U2 

P3 (6 jam) P3U1 P3U2 P3U3 P3U3 

P4 (8 jam) P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

Keterangan : 

 P0 = Tanpa perendaman larutan kapur 

 P1 = Larutan kapur + lama perendaman 2 jam 

P2 = Larutan kapur + lama perendaman 4 jam 

P3 = Larutan kapur + lama perendaman 6 jam 

P4 = Larutan kapur + lama perendaman 8 jam 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Langkah-langkah pembuatan kerupuk ceker ayam  

menurut Cahyana (2008) dapat dilihat pada Gambar 2 

dengan uraian sebagai berikut. 

Prosedur pembuatan kerupuk ceker ayam adalah : 

1. Seleksi dan pencucian 

Ceker ayam yang akan digunakan sebagai bahan 

baku utama pembuatan rambak sebaiknya diseleksi 
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terlebih dahulu. Pilih ceker ayam yang gemuk  dan 

tidak cacat (Lampiran 8.o). Ceker ayam yang telah 

diseleksi kemudian dicuci hingga bersih, terutama 

pada bagian lekukan jari (Lampiran 8.a). Stelah 

dicuci sebaiknya diperiksa sekali lagi untuk 

meyakinkan bahwa tidak ada kotoran sedikitpun 

yang masih menempel. Usahakan pada akhir 

pencucian menggunakan air yang mengalir, jika 

masih ada kotoran yang menempel pada ceker ayam 

bisa  ikut terhanyut dan mengalir pada aliran air 

tersebut. 

2. Perebusan dan penirisan 

Ceker ayam yang telah diseleksi dan dicuci, 

kemudian ceker ayam di rebus dalam panci dengan 

suhu 85-100
o
C (Lampiran 8.c). Perebusan dilakukan 

sampai kulit tersebut matang. Ciri kulit yang sudah 

matang apabila ditusuk dengan lidi tembus ke 

permukaan kulit dan warna kulit tersebut agak 

kecokelatan dari warna sebelumnya, selanjutnya 

ceker ayam diangkat dan di tiriskan selama 5-10 

menit agar tidak ada lagi air yang menetes. 

3. Pengulitan 

Untuk menguliti ceker ayam ada teknik sederhana 

yang dapat dilakukan agar hasilnya bagus. Pertama-

tama semua kuku harus dipotong terlebih dahulu. 

Selanjutnya belah bagian belakang (dalam) kaki 

dengan pisau hingga keujung jari yang lurus dengan 

kaki jari ke 2. Jika kulitnya sudah terbelah, 

kemudian dikupas secara hati-hati dimulai dari 

bagian atas kaki hingga keujung jari. Diusahakan 
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jangan sampai kulit terputus atau terkoyak. Urat-

urat kaki yang berhubungan dengan jari-jari 

kemudian dipotong dengan gunting. Setelah bagian 

yang terbelah terkelupas, bisa dilanjutkan untuk 

menguliti bagian jari jari yang lain. Lakukan dengan 

hati-hati dan usahakan tidak membuat sobekan atau 

koyakan pada kulit tersebut. Setelah pengulitan 

selesai, kulit ceker ayam dicuci pada air mengalir 

(Lampiran 8.g). 

4.  Perendaman dalam larutan kapur 

Ceker ayam yang dikuliti kemudian direndam dalam 

larutan kapur. Jumlah kapur yang dibutuhkan untuk 

perendaman sebanyak 4%. Kapur tersebut dicampur 

dengan air 200 ml. Waktu perendaman masing-

masing dengan perlakuan 0, 2, 4, 6 dan 8 jam 

(Lampiran 8.h). Setelah perendaman dalam  larutan 

kapur selesai ceker ayam dicuci hingga bersih dari 

zat-zat kapur yang menempel menggunakan air 

mengalir untuk ke proses selanjutnya yaitu 

perendaman pada bumbu. 

5. Pemberian Bumbu 

Komposisi bumbu yang digunakan untuk membuat 

kerupuk ceker ayam yaitu bawang putih 5% dan 

garam 2% dihaluskan, serta ditambah dengan 

penyedap rasa 1,5%, selanjutnya ditambahkan air 

secukupnya dan diaduk sampai rata. Kulit ceker 

ayam kemudian direndam  dalam bumbu selama 10 

menit. Diusahakan semua bagian kulit dapat 

terendam agar bumbu dapat meresap dengan baik 

(Lampiran 8.d).  
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6. Pengeringan 

Pengeringan kulit ceker ayam dilakukan dengan 

penjemuran dibawah sinar matahari selama 1-2 hari 

(sampai kering). Kulit ceker ayam yang sudah 

kering disebut krecek. Pengeringan ini bertujuan 

untuk mengurangi kadar air (Lampiran 8.i dan 8.j). 

7. Penggorengan 

Kulit ceker ayam yang selesai dikeringkan akan 

digoreng. Kulit ceker ayam dimasukkan ke dalam 

wajan yang berisi minyak goreng panas. Sebaiknya 

minyak yang digunakan saat penggorengan banyak, 

tujuannya agar kulit yang digoreng lebih mekar dan 

mengembang (Lampiran 8.k). Penggorengan 

dilakukan dengan api yang sedang tetapi merata.  

 

8. Pengemasan 

Sebelum dilakukan pengemasan, sebaiknya kerupuk 

ceker ayam di dinginkan terlebih dahulu selama ±30 

menit (Lampiran 8.l). 
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Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan pada kerupuk 

ceker ayam 
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3.5 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

meliputi kadar air, kadar abu dan activity water (Aw). 

Pengujian kerupuk ceker ayam meliputi variabel-variabel 

sebagai berikut : 

a. Uji Kadar Air 

Penetuan persentase kadar air  dianalisis 

menggunakan metode pengeringan 

Thermogravimetri (Sudarmadji, Sudaryono dan 

Suhardi, 2007).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 gram 

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).  

b. Uji Kadar Abu 

Penetuan persentase kadar abu dianalisis 

menggunakan metode Tanur.Penentuan kadar 

abu diperoleh dari menimbang sisa 

mineralsebagai hasil pembakaran bahan organik 

pada suhu sekitar 500
o
C. Cawan porselin 
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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) (Suhartini, 2012). 

c. Uji Water Activity 

Penetuan persentase water activity (Aw) 

dianalisis menggunakan alat Aw meter 

(Supartono, 2000). Uji water activity (Aw) 

dilakukan dengan cara menghaluskan sampel 

menggunakan mortal, kemudian ditimbang 

sampel sebanyak 2 gram. Dimasukkan kerupuk 

ceker ayam ketempat sampel, ditutup dan 

ditunggu selama 5 menit, setelah 5 menit skala 

Aw dibaca dan dicatat. Lalu perhatikan skala 

temperature untuk faktor koreksi (Alamsyah, 

2004). 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitianini ditabulasi 

dengan menggunakan Microsoft Excel dan dilanjutkan 

dengan analisi statistik menggunakan analisis ragam 

(ANOVA). Selanjutnya jika perlakuan menunjukkan 
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perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Kulit ceker ayam : lapisan terluar dari tubuh 

hewan, diperoleh setelah 

hewan mati dan dikuliti. 

Kerupuk ceker ayam : kerupuk yang dibuat dari 

kulit ayam yang dikeringkan. 

Larutan kapur : larutan kapur penghilangan 

globular protein maupun 

perontokan bulu bisa berjalan 

dengan baik, sehingga air 

akan sulit terserap dalam kulit 

dan hal ini akan 

meningkatkan daya kembang 

dari kerupuk rambak (Widati 

dkk 2007). 

Kadar Air : persentase kandungan air 

yang berada didalam bahan 

pangan yang dapatdinyatakan 

berdasarkan berat basah (wet 

basis) atau berat kering (dry 

basis).    

Kadar Abu : zat anorganik dari sisa hasil 

pembakaran suatu bahan 

organic. 

Water activity  : air bebas, karena mampu 

membantu aktivitas 

pertumbuhan mikroba. 
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