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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 

laboratorium bagian hasil samping untuk pembuatan kerupuk 

rambak, Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk 

pengujian kadar kalsium, kadar lemak, kadar protein dan tekstur. 

Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan 1 

November - 5 Desember 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah kerupuk 

rambak yang dibuat dari kulit ceker ayam. Ayam yang 

umumnya beredar di pasaran  adalah ayam pedaging strain 

lohmann yang dipanen pada umur 5-6 minggu. Kulit ceker 

ayam yang digunakan sekitar 2 kg diperoleh dari pasar 

Belimbing, Kecamatan Lowokwaru, Malang. Bahan lain yang 

digunakan adalah kapur tohor Ca(OH)2 sebanyak 8 gr dan 

dilarutkan dalam air 200 ml sehingga didapat persentase air dan 

kapur 4%  untuk masing-masing perlakuan ulangan. Larutan 

Kalsium Hidroksida diiznkan sebagai bahan pembantu untuk 

berbagai proses industri tidak lebih dari 4% Ca(OH)2 terlarut. 

Jika terlalu berlebihan maka dapat mengganggu kesehatan bagi 

konsumen (Depkes RI, 1974). Kapur tohor diperoleh dari toko 

kimia, aquadest, minyak goreng serta bumbu-bumbu seperti 

bawang putih, garam, penyedap rasa, dan lain-lain. Peralatan 

yang digunakan dalam pembuatan kerupuk rambak adalah 

gunting, pisau, penggaris, timbangan analitik, panci, wajan, 

telenan, kompor, oven, dan kertas label. Peralatan untuk analisis 
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adalah beaker glass, tabung reaksi, pemanas Kjeldahl, larutan 

permanganat (KMnO4), pipet, indikator Metil Merah (MM), 

larutan H2SO4 encer, kertas Whatman no.42, aquadest, larutan 

H2SO4 pekat, Kalium Sulfat (K2SO4), Natrium Hidroksida 

(NaOH), larutan jenuh Asam Borat (H3BO3), larutan Asam 

Klorida (HCl), Air Destilat, indikator PP, alat ekstraksi soxhlet, 

pelarut lemak.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimental menggunakan  rancangan percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap  (RAL) pola tersarang terdiri dari 5 

perlakuan dengan 4 kali ulangan  

Tabel 1. Perlakuan Percobaan  

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

Keterangan : 

P0 : Larutan kapur 4% + lama perendaman 0 jam 

P1 : Larutan kapur 4% + lama perendaman 2 jam 

P2 : Larutan kapur 4% + lama perendaman 4 jam 

P3 : Larutan kapur 4% + lama perendaman 6 jam 

P4 : Larutan kapur 4% + lama perendaman 8 jam 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah pembuatan kerupuk ceker ayam  menurut 

Cahyana (2008) dengan uraian sebagai berikut. 

Prosedur pembuatan kerupuk ceker ayam adalah : 

1. Seleksi dan pencucian 
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Ceker ayam yang akan digunakan sebagai bahan baku 

utama pembuatan rambak sebaiknya diseleksi terlebih dahulu. 

Pilih ceker ayam yang gemuk  dan tidak cacat . Ceker ayam 

yang telah diseleksi kemudian dicuci hingga bersih, terutama 

pada bagian lekukan jari. 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 85-100oC. 

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 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 . 
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4. Perendaman dalam larutan kapur 

Ceker ayam yang dikuliti kemudian direndam dalam 

larutan kapur. Jumlah kapur yang dibutuhkan untuk 

perendaman sebanyak 4% dari berat ceker yang akan direndam. 

Kapur tersebut dicampur dengan air secukupnya  atau hingga 

semua kulit ceker ayam yang ada bisa terendam seluruhnnya. 

Waktu perendaman masing-masing dengan perlakuan 0, 2, 4, 6 

dan 8 jam. Setelah perendaman dalam  larutan kapur selesai 

ceker ayam dicuci hingga bersih dari zat-zat kapur yang 

menempel menggunakan air mengalir . 

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.  

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 . 

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. Penggorengan dilakukan dengan 

api yang sedang tetapi merata.  

8. Pengemasan 

Sebelum dilakukan pengemasan, sebaiknya kerupuk 

ceker ayam di dinginkan terlebih dahulu selama (± 30 menit) . 
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Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 
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3.5 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

kadar lemak, kadar kalsium, kadar protein, dan mikrostruktur. 

Pengujian sampel sebagai berikut : 

a. Uji kadar kalsium 

Uji kadar kalsium dianalisis menggunakan analisis 

permanganatometri (KMnO4). Prosedur dapat dilihat 

pada Lampiran 7 (Apriyantono, 1989). 

b. Uji kadar protein 

Uji kadar protein dianalisis menggunakan metode 

Kjeldahl. Prosedur dapat dilihat pada Lampiran 9 

(AOAC, 2005). 

c. Uji kadar lemak 

Uji kadar lemak dianalisis menggunakan metode Soxhlet. 

Prosedur dapat dilihat pada Lampiran 8 (AOAC, 2005). 

d. Uji tekstur 

Analisis uji tekstur (daya patah)  dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat Tensile Strength. Prosedur dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) berdasarkan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL).  

Selanjutnya jika perlakuan menunjukkan perbedaan 

yang nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah  

Kerupuk rambak : Sejenis makanan ringan yang terbuat dari 

kulit ternak   seperti kulit kerbau, kulit sapi, 

dll 
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Larutan kapur  : Campuran air dengan kapur tohor yang 

mampu merontokkan bulu ternak dan mampu 

membuka pori-pori kulit 

Tensile Strength : Alat yang di gunakan untuk mengukur 

pengujian agar mengetahui sifat-sifat suatu 

bahan. Dengan menekan suatu bahan kita 

akan segera mengetahui bagaimana bahan 

tersebut bereaksi terhadap tekanan dan 

mengetahui berap gaya yang diperlukan agar 

bahan itu berubah teksturnya  

Uji Kjeldahl : Metode yang digunakan untuk menentukan 

kandungan protein dalam bahan pangan. 

Metode ini didasarkan pada pengukuran 

kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. 

Uji Soxhlet : Metode yang digunakan untuk menentukan 

kandungan lemak dalam bahan pangan. 

Metode ini menggunakan pelarut lemak non-

polar 

Uji Permanganatometri : Metode yang digunakan untuk 

menentukan kandungan kalsium dalam bahan 

pangan. Metode ini menggunakan 

Permanganat sebagai reaktan utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


