
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka 

tentunya kebutuhan masyarakat akan pangan juga cenderung 

akan meningkat. Kebutuhan pangan dapat terpenuhi melalui 

suplai pangan hewani maupun nabati. Sumber pangan hewani 

dapat berasal dari ternak maupun ikan. Sumber pangan hewani 

asal ternak yang berkembang pesat akhir-akhir ini adalah 

unggas, dengan populasi melebihi ternak lainnya seperti sapi, 

kerbau, kambing, maupun domba. Berdasarkan data 

Kementerian Pertanian RI, populasi unggas khususnya ayam 

pada tahun 2016 di Indonesia telah mencapai 1.566.966.297 

ekor, yang terdiri atas ayam ras pedaging (1.177.990.869 ekor), 

ayam ras petelur (124.635.794 ekor), dan ayam buras 

(264.339.634 ekor) (Dewiarum, 2017). Salah satu keunggulan 

ternak unggas dibandingkan dengan ternak lain adalah karena 

unggas khususnya ayam, hampir sebagian besar tubuhnya dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Hasil ikutan seperti 

feses dimanfaatkan untuk kompos, bulu untuk industri 

kerajinan dan bahan pakan ternak, tulang sebagai sumber 

gelatin dan bahan pakan ternak serta kulit pada bagian kakinya 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk 

kulit. 

Kerupuk kulit atau rambak merupakan makanan ringan 

yang khas dan memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan 

daging ayam, karena kaki ayam sebenarnya terdiri atas daging 

dan kulit. Komposisi nilai gizi kulit kaki ayam, terdiri dari air 

sebanyak 66%, protein 22%, lemak 5,5%, abu 3,5%, dan 

substansi lain (kalori, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin A dan 

vitamin B1) ± 3% (Purnomo, 1992).  Salah satu by product yang 

dihasilkan dari rumah potong ayam (RPA) adalah ceker ayam 
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(shank) dengan volume limbah cukup banyak. Data statistik 

pertanian tahun 2016 yang dilaporkan oleh Dewiarum (2017) 

menunjukkan bahwa produksi daging ayam sebanyak 973.000 

ton (973.000.000 kg). Bila berat ayam yang dipotong berkisar 

1,5 kg maka jumlah ayam yang dipotong selama tahun 2016 

adalah 648.666.667 (973.000.000:1,5) ekor dan jumlah 

potongan ceker ayam yang dihasilkan 1.297.333.333 potong. 

Selama ini, potensinya belum secara optimal tergali. Ceker atau 

cakar merupakan sisa pemotongan ayam setelah diambil 

karkasnya. Masyarakat mengkonsumsi ceker ayam sejauh ini 

terbatas untuk sop, semur, bacem, tetapi masih sangat jarang 

masyarakat mengkonsumsi kerupuk ceker, selain karena sulit 

didapat di pasar juga karena sulit dalam pengolahannya. Ceker 

ayam dijual murah di pasar-pasar yang dihasilkan dari Rumah 

Potong Ayam atau RPA. Dengan nilai jual cakar ayam yang 

tidak terlalu besar maka perluadanya alternatif pengolahan 

cakar ayam yang lebih memiliki nilai jual, salah satunya adalah 

pengolahan menjadi kerupuk ceker ayam. 

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari 

adonan tepung tapioka dicampur bahan perasa seperti udang 

dan ikan. Sebutan kerupuk dibeberapa Negara antara lain 

krupuk/kerupuk/kropoek di Indonesia, keropok di Malaysia, 

Kropek di Filiphina, bánh phông tôm di Vietnam merupakan 

makanan ringan (snack) di beberapa negara Asia (Anonymous, 

2010). Kerupuk bertekstur garing dan dijadikan sebagai 

makanan selingan, pelengkap untuk berbagai makanan 

Indonesia seperti nasi goreng, gado-gado, soto, rawon, bubur 

ayam dan lain lain dan bahkan orang menganggap kerupuk 

sebagai lauk sehari-hari. Kerupuk biasanya dijual dalam 

kemasan yang belum digoreng (kerupuk mentah) atau dalam 

kemasan yang sudah digoreng (kerupuk matang). Ada dua jenis 

kerupuk yang dikenal dimasyarakat, yaitu kerupuk dengan 

bahan baku nabati (seperti kerupuk singkong, kerupuk bawang, 
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kerupuk puli, rempeyek, rengginang, kerupuk gendar, kerupuk 

aci, kemplang, rengginang, emping melinjo (Gnetum gnemon) 

dan karak) dan kerupuk dengan tambahan bahan pangan hewani 

(seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk rambak kulit 

(Anonymous, 2010). Sedangkan kerupuk kulit atau yang 

dikenal dengan nama kerupuk rambak adalah kerupuk yang 

tidak dibuat dari adonan tepung tapioka, melainkan dari kulit 

sapi, kerbau, kelinci, ayam atau kulit ikan yang dikeringkan 

(Anonymous, 2011). 

Permintaan kerupuk berasal dari usaha penggorengan, 

agen/toko dan pedagang. Secara kuantitatif belum ada data yang 

menggambarkan jumlah konsumsi kerupuk. Meskipun 

demikian dapat diperkirakan bahwa jumlah konsumsi kerupuk 

relatif tinggi, karena makanan olahan ini banyak digemari oleh 

masyarakat luas. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas), penduduk wilayah perkotaan (urban) lebih 

banyak mengkonsumsi kerupuk dibanding penduduk wilayah 

pedesaan (rural). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran untuk konsumsi kerupuk wilayah perkotaan lebih 

besar dibanding pengeluaran konsumsi kerupuk penduduk 

wilayah pedesaan. Jumlah konsumsi kerupuk di wilayah 

perkotaan yang lebih tinggi dibanding pedesaan dikarenakan 

kepadatan penduduk di kota yang juga lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dan mobilitas 

penduduk yang sehari-harinya bekerja di kota telah 

menumbuhkan usaha penjualan makanan. Selain itu sifat 

kerupuk sebagai makanan pelengkap ini sering diabaikan oleh 

penduduk desa karena lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan 

yang lebih pokok. Tabel 1. berikut menunjukkan jumlah 

konsumsi kerupuk oleh penduduk di wilayah perkotaan dan 

pedesaan. 
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Tabel 1. Konsumsi dan Pengeluaran Rata-rata per Kapita untuk 

Kerupuk Menurut Wilayah 

No Daerah Banyaknya (ons) Nilai (Rp) 

1 Perkotaan (Urban) 0.193 154 

2 Pedesaan (Rural) 0.147 99 

3 Perkotaan + Pedesaan 0.166 122 

Sumber: Susenas, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk 

Indonesia, 2016 

 

Kerupuk merupakan makanan yang sangat digemari 

oleh masyarakat luas baik penduduk miskin, pendapatan 

menengah maupun pendapatan tinggi. Dari Tabel 2. berikut 

dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimiliki 

oleh seseorang, semakin besar jumlah konsumsi kerupuk per 

bulannya. 

  

Tabel 2. Konsumsi Rata-rata per Kapita untuk Kerupuk 

Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan 

No Golongan Pengeluaran (Rp) Konsumsi (ons) 

1 Kurang dari 40.000 - 

2 40.000-59.999 0.075 

3 60.000-79.999 0.087 

4 80.000-99.999 0.085 

5 100.000-149.999 0.128 

6 150.000-199.999 0.140 

7 200.000-299.999 0.196 

8 300.000-499.999 0.250 

9 500.000 dan lebih 0.305 

10 Rata-rata konsumsi per kapita 0.166 

Sumber: Susenas, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk 

Indonesia, 2016 
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Kerupuk ceker ayam tergolong makanan ringan yang 

memiliki sifat renyah, keras tapi mudah patah. Kerenyahan 

inilah sebenarnya yang membuat kerupuk cakar ayam banyak 

disukai konsumen. Apalagi selain renyah, rasanya juga 

enak,tahan lama, praktis, dan dapat dinikmati kapan saja. Ceker 

ayam merupakan organ ayam yang sering disepelekan dan 

kadang dianggap bagian yang tidak bergunadan sering dibuang. 

Namun disisi lain ceker ayam memiliki kandungan gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh. Proses pembuatan kerupuk rambak kulit 

ayam terdapat beberapa tahapan, yaitu perendaman (soaking), 

pengapuran (liming), pembuangan kapur (deliming), 

penghilangan bulu, perebusan, pengeringan I, perendaman 

bumbu, pengeringan II, penggorengan I, penggorengan II, 

penggorengan III dan pengemasan (Astawan dan Astawan, 

1989). Proses pengapuran merupakan salah satu tahap dalam 

pembuatan kerupuk rambak yang akan mempengaruhi kualitas 

kimia terutama kadar air dan kadar protein kerupuk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 

lama waktu perendaman pada larutan kapur yang terbaik pada 

kerupuk ceker ayam ditinjau dari kadar kalsium, kadar protein, 

kadar lemak, dan tekstur kerupuk ceker. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

berapa lama waktu perendaman pada larutan kapur yang terbaik 

pada kerupuk ceker ayam ditinjau dari kadar kalsium, kadar 

protein, kadar lemak, dan tekstur kerupuk ceker. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

informasi dan dapat dipergunakan sebagai acuan lebih lanjut 
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tentang pengaruh lama perendaman dalam larutan kapur  untuk 

menghasilkan kerupuk rambak ceker ayam yang berkualitas 

ditinjau dari kadar kalsium, kadar protein, kadar lemak, dan 

tekstur kerupuk ceker ayam. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sumber pangan hewani asal ternak yang berkembang 

pesat akhir-akhir ini adalah unggas. Salah satu limbah (by 

product) yang dihasilkan dari rumah potong ayam (RPA) adalah 

ceker ayam (shank) dengan volume limbah cukup banyak. 

Dengan nilai jual cakar ayam yang tidak terlalu besar maka 

perlu adanya alternatif pengolahan cakar ayam yang lebih 

memiliki nilai jual, salah satunya adalah pengolahan menjadi 

kerupuk ceker ayam. Namun kualitas produk kerupuk kulit atau 

rambak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

bahan baku dan proses produksi. Bahan baku akan 

mempengaruhi struktur dan komposisi produk akhir. Proses 

produksi melibatkan berbagai proses reaksi yang akan 

berpengaruh terhadap kualitas fisik maupun kimia. Lama 

perendaman akan berpengaruh terhadap kualitias fisik maupun 

kimia dari kerupuk rambak. Widati dkk (2007) menyatakan 

bahwa tujuan pengapuran pada proses pembuatan kerupuk 

rambak adalah untuk menghilangkan globula protein, 

perontokan bulu, dan membuka pori-pori kulit sehingga 

memudahkan proses selanjutnya dan untuk memperbaiki 

kualitas fisik dan kimia dari kerupuk rambak. Kerangka pikir 

dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis  

Lama perendaman ceker ayam pada larutan kapur 

akan berpengaruh terhadap kualitas fisik dan kimia kerupuk 

rambak dalam hal ini kadar kalsium, kadar protein, kadar 

lemak, dan tekstur kerupuk rambak. 

 


