
ABSTRACT 
 
 

EFFECT OF FROZEN PERIOD CHICKEN INTESTINE ON THE MOISTURE 
CONTENT, LIPID, PROTEIN AND CHOLESTEROL OF CRISPY FRIED 

CHICKEN INTESTINE 
 
 

 The study was designed to investigate the effect of duration of frozen storage 
chicken intestine on the moisture content, lipid, protein and cholesterol of crispy fried 
chicken intestine.  
 The material of the research were crispy fried made from chicken intestine, rice 
starch, tapioca starch, salt and garlic. The method use was Completely Randomized 
Design. Data  were analyzed by analysis of variance and the difference among  the 
treatments was assayed by Duncan’s Multiple Range Test. 
 The result showed that the frozen period gave a highly significant different effect 
(P<0.01) on moisture content and lipid. Frozen period did not give a significant effect 
(P>0.05) on protein content. The result of Gas Chromatography analysis  showed that no 
significant effect of frozen period on the cholesterol content but tending to go down. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 
 
 

PENGARUH LAMA PEMBEKUAN USUS AYAM TERHADAP KADAR AIR , 
LEMAK, PROTEIN DAN KOLESTEROL KERIPIK USUS AYAM 

 
 

Penelitian ini ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 30 januari 2007 di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan 
laboratorium Penelitian dan pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pembekuan usus 
ayam terhadap kadar air, lemak, protein dan kolesterol keripik usus ayam. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keripik usus ayam yang 
terbuat dari usus ayam, tepung beras, tepung tapioca, bawang putih, dan garam. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimental dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari empat perlakuan dengan tiga kali ulangan. 
Factor perlakuan terdiri dari lama pembekuan usus ayam selama 0, 24, 48, dan 72 jam. 
Variabel penelitian yaitu kadar air, lemak, protein dan kolesterol keripik usus ayam. Data 
yang diperoleh dianalisa dengan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan di antara 
perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan, untuk kadar kolesterol 
dianalisa secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan berpengaruh sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan lemak, dan tidak memberikan pengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap kadar protein. Data kolesterol menunjukkan nilai kolesterolnya relatif 
stabil meskipun cenderung menurun seiring dengan semakin lamanya pembekuan usus 
ayam. 

Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa lama pembekuan 
berpengaruh nyata terhadap kadar air dan lemak. Pembekuan usus ayam tidak 
memberikan pengaruh terhadap kadar protein dan kolesterol keripik usus ayam, 
meskipun kolesterolnya cenderung turun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat jumlah populasi ayam pedaging 

pada tahun 2001 sebesar 30.298.000 ekor, tahun 2002 sebesar 30.763.560 ekor, 

pada tahun 2003 sebesar 30.857.497 ekor (Anonim, 2004). Jumlah populasi ayam 

pedaging yang semakin meningkat menunjukkan adanya peningkatan konsumsi 

daging ayam. Besarnya tingkat konsumsi daging ayam akan mempengaruhi 

jumlah pemotongan ayam. Proses pemotongan menghasilkan karkas ayam sebagai 

produk utamanya sedangkan jeroan, kaki, dan usus ayam adalah produk hasil 

sampingnya. Produk hasil samping yang dihasilkan dari pemotongan ayam kurang 

mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya. Akibatnya untuk produk 

hasil samping yang berupa kaki, jeroan dan usus ayam ini kurang mengalami 

penganekaragaman produk. 

Usus ayam merupakan salah satu komoditi peternakan yang berupa hasil 

samping pemotongan ayam yang dapat dikembangkan menjadi produk industri 

yang akan mempunyai peranan membuka lapangan kerja dan akan meningkatkan 

nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Salah satu bentuk olahan usus yang 

sudah lama dikenal dan digemari masyarakat Indonesia adalah keripik. Menurut 

Sukardi (1998), keripik merupakan makanan berenergi tinggi yang dihasilkan dari 

pengeringan secara cepat karena kontak langsung dengan minyak panas pada suhu 

tertentu. Pembuatan keripik usus selain untuk mempertinggi nilai ekonominya, 

juga merupakan suatu cara untuk memperpanjang masa simpan produk usus. 
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Penentuan kualitas bahan makanan pada umumnya sangat tergantung pada 

beberapa faktor di antaranya cita rasa, warna dan tekstur (Winarno, 1992). Bahan 

pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik, jika tidak disertai dengan 

penampakan yang baik maka dapat menurunkan penerimaan konsumen. Desrosier 

(1988) menyatakan bahwa konsumen melihat pentingnya nilai gizi makanan 

setelah harga, penampakan dan rasa. 

Pembekuan dapat mempengaruhi komposisi kimia dari produk makanan. 

Proses pembekuan terjadi secara bertahap dari permukaan sampai pusat bahan. 

Pada pembekuan bahan, pembekuan bagian luar berlangsung cepat sedangkan 

pada bagian yang lebih dalam, proses pembekuan berlangsung lambat (Brennan, 

1981). Pada awal proses pembekuan, terjadi fase precooling yakni suhu bahan 

diturunkan dari suhu awal ke suhu titik beku. Pada tahap awal proses pembekuan 

semua kandungan air bahan berada pada keadaan cair (Holdworth, 1968). Setelah 

tahap precooling, terjadi tahap perubahan fase, pada tahap ini terjadi pembentukan 

kristal es (Heldman and Singh, 1981). Umumnya telah diketahui bahwa pada 

tahapan pembekuan terjadi kerusakan sel dan struktur yang irreversible yang 

mengakibatkan mutu menjadi jelek setelah thawing, terjadi khususnya sebagai 

hasil pembentukan kristal es yang besar dan perpindahan air selama pembekuan 

dari dalam sel ke bagian luar sel yang dapat mengakibatkan kerusakan sel karena 

pengaruh tekanan osmotik, dengan demikian pembekuan akan menyebabkan 

kadar air dalam bahan pangan akan berkurang (Rohanah, 2002).  

Pembekuan menyebabkan kerusakan pada membran sel, hal ini 

menyebabkan protein yang ada di dalam sel akan ikut keluar bersama dengan air. 

Salah satu penyusun membran sel adalah kolesterol dengan kerusakan sel ini 
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maka menyebabkan kolesterol bahan menjadi berkurang. Kadar air memegang 

peranan penting dalam proses penggorengan keripik usus. Berkurangnya kadar air 

dalam bahan pangan menyebabkan minyak akan masuk pada bagian ruang yang 

kosong yang semula diisi oleh air. Hal ini ditegaskan oleh Gamble (1989) bahwa 

jumlah minyak yang terserap bahan sebanding dengan kadar air.  

 Belum diketahui secara pasti seberapa besar pengaruh pembekuan 

terhadap kadar air, lemak, protein dan kolesterol dari keripik usus, sehingga perlu 

adanya penelitian apakah pembekuan mempengaruhi kadar air, lemak, protein dan 

kolesterol dari keripik usus ayam, sehingga keripik usus ayam dapat menjadi 

alternatif makanan ringan yang sehat. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

 Apakah perlakuan lama pembekuan akan mempengaruhi kadar air, lemak, 

protein, dan kolesterol dari keripik usus. 

 
1.3 Tujuan  

Untuk mengetahui pengaruh lama pembekuan usus ayam terhadap kadar 

air, protein, lemak dan kolesterol dari keripik usus. 

 
1.4 Kegunaan penelitian 

  Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperbaiki kualitas dari keripik 

usus dengan melakukan pembekuan sehingga didapatkan keripik usus yang sehat, 

bergizi dan dapat diterima oleh konsumen. 
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1.5 Kerangka pikir 

Usus ayam merupakan  salah satu hasil samping dari produk ayam potong. 

Salah satu pemanfaatan dari usus ayam adalah keripik usus. Keripik merupakan 

hasil olahan bahan pangan yang dibuat dengan cara pengeringan atau 

penggorengan. Produk keripik lebih disukai jika mempunyai kadar air rendah, 

maka sebelum dilakukan proses penggorengan perlu dilakukan proses pembekuan 

untuk mengurangi kadar air usus ayam. 

Pembekuan menyebabkan kerusakan membran sel karena pengaruh 

tekanan osmotik, sehingga menyebabkan air dan protein keluar dari sel. Membran 

sel terbentuk atas 2 lapis lemak dan ditunjang oleh banyak molekul protein. Sel-

sel hidup banyak mengandung air, di dalam medium ini banyak terlarut senyawa 

organik dan anorganik, termasuk garam, gula, dan asam dalam bentuk larutan, 

juga termasuk molekul organik yang lebih lengkap seperti protein dalam bentuk 

suspensi koloid (Rohanah, 2002). Pembekuan akan menyebabkan perubahan 

sejumlah air di dalam bahan menjadi kristal-kristal es yang akan menyebabkan 

terbentuknya rongga-rongga dalam bahan sehingga bahan menjadi porous 

(Fennema, 1976). Adanya proses pembekuan menyebabkan perubahan struktur 

pori-pori bahan, sehingga strukturnya menjadi longgar. Struktur yang longgar ini 

menyebabkan terbukanya pori-pori dari bahan sehingga terjadinya proses 

penguapan air selama penggorengan akan menjadi lebih cepat dibandingkan 

dengan bahan yang tanpa mengalami pembekuan (Pratiwi, Rahardjo, Suhargo dan 

Marsono, 2003). 

Penggorengan dilakukan setelah tahap pembekuan selesai. Penggorengan 

merupakan salah satu metode memasak klasik untuk menghasilkan produk yang 
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kering. Bahan makanan menjadi kering karena adanya proses dehidrasi sebagai 

akibat dari perpindahan panas dari minyak goreng ke bahan. Ciri dari produk 

goreng adalah permukaannya kering dan menyerap minyak. Salah satu faktor 

penyebab penyerapan minyak pada produk goreng adalah tingginya kandungan air 

pada bahan yang akan digoreng. 

Perubahan fisik yang umumnya terjadi pada produk yang digoreng antara 

lain: penguapan air, kenaikan suhu produk sampai pada tingkat yang diinginkan, 

peningkatan suhu permukaan produk, sehingga terjadi efek pencoklatan dan 

perenyahan (Block, 1964). 

 
1. 6 Hipotesa 

Terdapat perbedaan pengaruh lama pembekuan terhadap kadar air, protein, 

lemak dan kolesterol keripik usus ayam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usus Ayam 

Menurut Indarto (1984), usus ayam adalah salah satu bagian dari usus 

(intestinum) yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu : 

1.  Duodenum 

Bentuk duodenum seperti huruf U dengan panjang 30 cm berdiameter 0,5-1,0 cm, 

merupakan permulaan dari usus halus. 

2. Jejenum 

Jejenum merupakan pembuluh yang melingkar keluar dan ke dalam yang 

bersinggungan satu sama lain. Akhir jejenum ditandai oleh adanya ligamentum 

ileocaecalia, dengan panjang 85-120 cm dan berdiameter berkisar 0,5-1,0 cm.     

3. Ileum 

Permulaan ileum ditandai oleh adanya ligamentum ileocaecalia, ujung akhirnya 

mempunyai lapisan mukosa yang kuat. Pada sisi akhirnya dilekati oleh 2 buah 

caeca. Panjangnya 16 cm dan berdiameter berkisar 0,5-1,0 cm. 

4. Colon dan caecum 

Colon merupakan usus besar dari ayam. Colon berukuran pendek panjangnya 10-

15 cm. Setelah colon adalah caecum, panjang caecum 15-25 cm, merupakan 

saluran yang buntu (appendix) yang kaya akan jaringan lymphoreticuler yang 

berguna untuk pencernaan, caecum dibagi menjadi colum, corpus dan apec 

caecaci. Pada dasar caecum terdapat caeca toncillaris (tonsilla caecalis). 
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5. Rectum 

Rectum berukuran pendek, terus melanjutkan diri ke cloaca. Pada unggas 

kontraksi usus secara teratur ke arah caudal. 

6. Cloaca 

Cloaca dibagi menjadi 3 bagian dengan adanya dua buah lipatan selaput lendir 

(mucosa) yang berbentuk cincin, masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. 

 
2.2 Keripik 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy), dan kandungan 

lemaknya tinggi. Renyah adalah keras tetapi mudah patah. Sifat renyah pada 

produk-produk crackers akan hilang bila produk tersebut menyerap air 

(Sulistyowati, 2005). 

 
2.3 Proses Pembuatan Keripik Usus Ayam 

Proses pembuatan keripik usus ayam meliputi persiapan bahan baku, 

penghilangan lemak, pencucian, pemberian bumbu dan bahan tambahan, 

penggorengan, penirisan serta pengemasan (Anonim, 2006).  

 
2.3.1 Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan meliputi pemilihan bahan baku (usus ayam) dan 

pencucian sebelum dilakukan pengolahan. Pemilihan usus ayam bertujuan untuk 

memilih usus ayam yang layak untuk diolah (Anonim, 2006). 
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2.3.2 Pembuangan Lemak 

Usus ayam dibersihkan lemaknya dulu dengan cara memotong  bagian 

usus sehingga membentuk lembaran usus ayam. Pembuangan lemak dengan cara  

mengerok dinding usus bagian dalam dan luar dengan pisau (Anonima, 2006). 

 
2.3.3 Pembekuan 

Pembekuan bertujuan untuk memperbaiki tekstur keripik yang dihasilkan, 

disamping juga untuk retensi zat gizi. Semakin tinggi suhu penyimpanan semakin 

besar terjadi kerusakan zat gizi (Desrosier, 1988). Pembekuan akan menyebabkan 

perubahan sejumlah air di dalam bahan menjadi kristal-kristal es yang akan 

menyebabkan terbentuknya rongga-rongga dalam bahan sehingga bahan menjadi 

porous (Fennema, 1976). 

Besar kecilnya kristal-kristal es yang terbentuk selama pembekuan 

tergantung dari kecepatan pembekuan yang dilakukan (Adnan, 1988). Pembekuan 

yang lambat (slowly freezing) akan menyebabkan terbentuknya matriks es 

berukuran besar pada bagian luar sel. Sebaliknya jika pembekuan berlangsung 

cepat (rapid freezing) akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal es yang 

kecil-kecil dan seragam pada bagian dalam dan luar sel (Jeremiah, 1996). 

Pembekuan lambat dapat dilakukan pada suhu (-12) - (-24)0C dalam kisaran 

waktu 3-72 jam. Sedangkan pembekuan cepat pada suhu (-24) - (-40)0C dalam 

kisaran waktu 30 menit (Tressler and Evers, 1957). 

Mekanisme pembekuan berdasar klasifikasi karakter pindah panas yang 

berlangsung akan melalui 3 tahap (Priyanto, 1988) yaitu: 

1. Tahap 1 : bahan pangan mengeluarkan energi panas hingga suhunya menurun 

sampai titik beku, 
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2. Tahap 2 : dikeluarkan sejumlah energi panas sehingga bahan pangan beserta 

air membeku, 

3. Tahap 3 : setelah pembekuan terjadi maka energi panas yang tersimpan 

dikeluarkan lagi, sehingga suhu pangan menurun lagi sampai dicapai suhu 

yang dikehendaki. 

Pembekuan juga akan menyebabkan penurunan kadar air dari dalam 

bahan, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan uap antara di dalam dan 

di luar bahan (Jeremiah, 1996). Pengurangan jumlah air bebas dalam bahan 

pangan diharapkan dapat memperbaiki kualitas bahan pangan yang dibekukan. 

Semakin sempurna perubahan dari air bebas ke keadaan yang lebih stabil, 

semakin baik retensi kualitas bahan pangan beku (Desrosier, 1988). 

Selama proses pembekuan berlangsung, akan terjadi perubahan-perubahan 

pada sifat-sifat sensoris dan kualitas produk yang dibekukan, terutama pada 

tekstur, flavour dan kandungan vitamin (Jeremiah, 1996). 

 
2.3.4 Penambahan Bumbu dan Bahan Tambahan 

Bumbu-bumbu meliputi garam, kunyit dan bawang putih. Buckle, 

Edwards, Fleet, and Wootton (1987) menyatakan bahwa penggunaan bumbu-

bumbu untuk membatasi perkembangan selanjutnya dari mikroorganisme dan 

untuk memberikan rasa yang khas. 

 
Bawang Putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari umbi-umbian 

yang digunakan sebagai pelengkap bumbu, selain itu bawang putih juga memberi 

rasa sedap dan gurih pada produk (Sutejo, 2000).  
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Kunyit  

Kunyit (Curcuma domestic Val.) termasuk salah satu tanaman rempah dan 

obat, habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia khususnya Asia Tenggara. 

Senyawa yang terkandung di dalam kunyit adalah senyawa kurkumoid. Kunyit 

dikonsumsi sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga 

kesehatan dan kecantikan (Anonim, 2007). 

 
Garam 

Garam dipergunakan manusia sebagai salah satu metode pengawetan 

pangan yang pertama dan masih dipergunakan secara luas untuk mengawetkan 

berbagai macam makanan (Buckle et al., 1987). 

Garam yang digunakan sebaiknya dipilih yang murni atau minimum 99% 

NaCl. Hal ini dikarenakan mutu garam di bawah 99% NaCl akan menurunkan 

kecepatan garam masuk ke dalam jaringan bahan dan dapat menurunkan kualitas 

warna, rupa dan tekstur produk (Sutejo, 2000).  

Bahan tambahan yang digunakan adalah tepung beras dan tepung kanji. 

Pomeranz (1985) menyatakan bahwa pemberian tepung beras dan tapioka 

bertujuan sebagai penyelubung dan pelapis makanan serta untuk meningkatkan 

kerenyahan. 

 
Tepung Beras 

Irawati (1985) menyatakan bahwa tepung beras merupakan produk utama 

dari beras (Oryza sativa L) yang digiling secara kering dan telah dimanfaatkan 

sebagai bahan industri makanan bayi, bihun, makaroni, dan biskuit. Komponen 

terbesar dari tepung beras adalah 90 % pati, dan sisanya terdiri dari lemak, serat 
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kasar, abu, dan air. Komponen-komponen yang terdapat dalam beras terdiri dari 

karbohidrat 78,9 %; protein 6,8 %; lemak 0,7 %; serat 0,2-0,4 %; abu 0,6-0,8 %; 

dan air 13,6 % (Anonim,1981). Selain itu tepung beras dapat digunakan untuk 

mengendalikan viskositas, mengendalikan pencoklatan dan meningkatkan 

kerenyahan. 

 
Tepung Tapioka 

Tepung tapioka atau sering dikenal sebagai tepung kanji/pati diperoleh 

dari granula-granula pati yang terdapat dalam sel umbi ketela pohon (Manihot 

utilissima) (Purnomo, 1997). Di dalam sel, selain pati sebagai karbohidrat 

terbesar, juga terdapat protein, lemak dan komponen-komponen lainnya dengan 

jumlah yang relatif sangat sedikit (Makfoeld, 1982). Tepung tapioka banyak 

digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengolahan pangan karena mempunyai 

kemampuan menyerap air dan pada suhu yang panas akan membentuk gel, 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan 

(Widyastuti dkk., 2000). Komposisi zat gizi tapioka menurut Direktorat Gizi 

Depkes RI dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Komposisi zat gizi tepung tapioka per 100 g bahan 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1985) 

2.3.5 Penggorengan  

Penggorengan merupakan proses pencelupan bahan pangan ke dalam 

minyak panas (deep frying). Selama proses penggorengan terjadi modifikasi 

Zat gizi  Kandungan 
Kalori  (kal) 362 
Protein (g) 0,5 
Lemak (g) 0,3 
Karbohidrat (g) 86,9 
Air (g) 12,0 
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karakteristik fisika, kimia dan tanggapan panca indera atau sensorik (Krokida et 

al., 2000). Bahan makanan menjadi kering karena adanya proses dehidrasi sebagai 

akibat pindah panas dari minyak goreng ke bahan dan mempunyai cita rasa yang 

khas karena ada pindah massa minyak goreng ke dalam produk goreng. 

Ciri dari produk goreng adalah permukaannya kering dan menyerap 

minyak. Produk goreng umumnya mengandung proporsi resapan minyak goreng 

yang tinggi sebagai akibat kontak bahan pangan dengan minyak goreng selama 

penggorengan. Kandungan minyak goreng yang terserap dapat merugikan 

produsen yaitu meningkatkan biaya produksi sedang bagi konsumen kurang 

disukai dengan alasan kesehatan ( Firdaus, 2001). 

Menggoreng adalah suatu metode proses menggunakan panas yang 

berbeda dengan menggunakan panas yang lain dengan mengikuti beberapa prinsip 

antara lain: 

• Proses pemasakan selesai dalam waktu yang relatif singkat, karena adanya 

perbedaan suhu yang besar antara sumber panas (minyak goreng) dan bahan 

yang dimasak. 

• Produk yang digoreng mempunyai karakteristik dimana derajat kerenyahan 

pada permukaannya lebih besar dibanding dengan proses pemasakan yang 

lain. 

• Media pemindahan panas (minyak goreng) mengalami perubahan komposisi 

selama proses pemasakan. 

• Terdapat masalah-masalah mekanik yang khas yang terlihat dalam operasi 

penggorengan komersial (Block, 1964). 
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Selama penggorengan akan terjadi perubahan-perubahan pada minyak 

goreng, yakni akan mengalami perubahan secara kimia maupun fisik akibat 

dibutuhkannya kondisi-kondisi tertentu selama penggorengan (Paollet, 1969). 

Menurut Djatmiko dan Enie (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas 

minyak pada waktu penggorengan adalah suhu, O2, kandungan asam lemak dalam 

minyak dan komposisi bahan yang digoreng. 

Perubahan fisik yang umumnya terjadi pada produk yang digoreng antara 

lain: penguapan air, kenaikan suhu produk sampai pada tingkat yang diinginkan, 

peningkatan suhu permukaan produk sehingga terjadi efek pencoklatan dan 

perenyahan, perubahan dimensi selama digoreng, perpindahan minyak goreng dari 

sistem sebagai komponen yang terserap oleh makanan yang digoreng dan 

perubahan densitas produk selama penggorengan (Block, 1964). 

Mutu hasil produk yang digoreng dengan stabilitas penyimpanan yang 

baik dihasilkan pada suhu penggorengan yang rendah. Suhu penggorengan yang 

tinggi akan menghasilkan warna coklat seperti terbakar (browning) pada 

permukaan bahan pangan, walaupun bagian dalam bahan belum kering. Hal ini 

akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan (Lawson, 1995). 

 
2.3.6 Penirisan 

Setelah penggorengan, dilakukan proses penirisan. Penirisan bertujuan 

untuk meniriskan minyak sehingga keripik menjadi kering. Penirisan bisa 

dilakukan dengan sentrifuge atau menggunakan saringan dengan alas kertas yang 

mudah menyerap minyak (Hambali, Suryani, dan Purnama, 2005). 
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2.4 Kadar air 

 Kadar air dalam produk pangan mempengaruhi sifat tekstural produk 

tersebut (Fardiaz, 1987). Kandungan air mempengaruhi pembentukan tekstur 

dalam produk bahan pangan, produk yang memiliki kadar air tinggi memiliki sifat 

yang basah, empuk, mudah dikunyah, sedangkan bahan pangan yang mempunyai 

kadar air rendah memiliki tekstur yang keras dan kering (Purnomo, 1995). 

 Air merupakan komponen terbesar dalam makanan dan kadar air makanan 

sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan sebab menentukan tekstur, 

penampakan dan cita rasa makanan. Kadar air makanan juga mempengaruhi daya 

tahan makanan terhadap serangan mikroba sehingga mempengaruhi daya 

simpannya. Daya simpan makanan dapat diperpanjang dengan mengurangi kadar 

airnya, yaitu dengan pengeringan (Winarno, 1992). 

 Kadar air makanan diukur dengan mengeringkan makanan di dalam oven 

pada suhu 105o – 110o C selama 3 jam. Selisih berat sebelum dan sesudah 

pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan (Winarno, 1992). 

 
2.5 Kadar Protein     

 Protein merupakan suatu zat yang sangat penting dan dibutuhkan oleh 

tubuh karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pengatur dan pembangun (Winarno, 1992). 

 Pembekuan hanya menyebabkan sedikit perubahan pada protein, maka 

dimungkinkan untuk mendenaturasi protein dengan perlakuan demikian 

(Rohanah, 2002). Denaturasi protein dapat diartikan suatu perubahan atau 

modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier dan kuartener terhadap molekul 

protein tanpa terjadinya pemecahan-pemecahan ikatan-ikatan kovalen (Winarno, 1997). 
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 Meskipun banyak keuntungannya, pembekuan dapat menyebabkan 

perubahan yang kurang baik. Pembekuan dapat menyebabkan kerugian di dalam 

struktur jaringan dan denaturasi parsial dari beberapa protein otot yang pada 

gilirannya akan mengurangi daya larut protein dan kapasitas pembekuan 

(Tomaniak, Tyszkiewicz, and Komosa, 1998). 

Kadar protein suatu makanan akan mengalami penurunan karena 

mengalami denaturasi protein saat pemanasan. Panas dan lama pemanasan yang 

berlebihan dapat menurunkan kadar protein (Desrosier, 1988). Penggunaan bahan 

yang berkadar protein tinggi pada keripik akan menyebabkan kadar protein 

keripik tinggi (Riwayati, 2002). 

Menurut Soeparno (1992), semakin tinggi temperatur pemanasan dan atau 

makin lama waktu pemasakan, makin besar protein yang hilang sampai mencapai 

tingkat yang konstan sehingga hasil yang diperoleh cukup rendah. 

Metode Kjeldahl digunakan untuk menganalisa kadar protein kasar 

makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah 

kadar nitrogennya. Hasil analisis tersebut dikalikan dengan angka konversi 6,25 

sehingga diperoleh nilai protein makanan tersebut (Winarno, 1997).  

 
2.6 Kadar lemak 

Hampir semua bahan pangan banyak mengandung lemak dan minyak, 

terutama yang berasal dari hewan. Lemak dalam jaringan hewan terdapat pada 

jaringan adiposa (Winarno, 2002). Lemak merupakan salah satu dari tiga 

makronutrien yang mensuplai kalori dalam makanan. Lemak mengandung 9 kkal 

per gram, sedangkan karbohidrat dan protein mengandung 4 kkal per gram (Lam, 

2002).  
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Pada proses penggorengan, sebagian minyak akan masuk ke bagian yang 

terluar (outer zone), kemudian mengisi ruang kosong yang semula diisi oleh air 

(Ketaren, 1986). Robertson (1967) berpendapat bahwa semakin rendah kadar air 

bahan berarti semakin sedikit ruang kosong yang ditinggalkan oleh air, sehingga 

semakin sedikit kadar minyak yang terserap oleh bahan pangan saat 

penggorengan. Ditambahkan oleh Smith (1977) bahwa ukuran potongan, jenis 

minyak saat penggorengan dan lamanya waktu penggorengan yang 

mempengaruhi kadar minyak dalam produk. 

 
2.7 Kolesterol  

Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak yang mempunyai 

rumus molekul C27H45OH. Kolesterol tidak terdapat pada bahan pangan nabati. 

Sel-sel tanaman tidak mengandung bahan serupa kolesterol, tetapi mengandung 

phytosterol dalam jumlah yang banyak (Linder, 1986). 

Kolesterol terdiri dari gabungan rantai polisiklik yang didominasi oleh 

hidrokarbon sehingga kolesterol bersifat hidrofobik. Hal itu penting dalam 

metabolisme sel eukariotik karena kolesterol merupakan komponen dari membran 

sel dan mempengaruhi ketidakstabilan membran sel. Selain itu, kolesterol juga 

merupakan prekursor dari beberapa hormon steroid (Anonimb, 2006). 

Usus ayam merupakan bahan makanan yang mengandung kolesterol yang 

cukup tinggi, yaitu 280 mg per 100 gram usus ayam (Soenardi, 2006). Kolesterol 

adalah golongan lemak tidak kasat mata, yang dibentuk dalam jumlah terbatas di 

dalam tubuh (kolesterol endogen) atau didapat dari makanan hewani (kolesterol 

eksogen). Sebagian besar lemak di dalam tubuh dan makanan terdapat dalam 

bentuk trigliserida, yang dapat berbentuk lemak jenuh (saturated fat) dan lemak 
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tak jenuh (unsaturated fat). Lemak jenuh terutama ditemui dalam makanan 

berasal dari hewan seperti mentega, daging berlemak, organ-organ tubuh, dan 

susu berlemak (whole milk). Juga dari bahan makanan nabati tertentu seperti 

santan, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Di dalam tubuh kita, kolesterol 

disintesis dari asetil koenzim A (asetil Ko-A) (Lam, 2002).  

Di dalam tubuh, kolesterol terdapat di bagian luar sel-sel saraf. Fungsinya 

untuk membantu menghantarkan konduksi dan transmisi tanda-tanda elektrik 

(electric signals). Kolesterol juga berperan dalam memproduksi empedu, hormon 

steroid, dan vitamin D. Oleh karena itu, setiap orang perlu asupan kolesterol. 

Namun, tidak boleh berlebih. Asupan aman bagi orang dengan kadar kolesterol 

normal, adalah kurang dari 300 mg/hari. Ada pula yang berpendapat batas 

amannya 200-240 mg/hari (Sayogo, 2002). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 20 Januari 2007. Penelitian  

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Penelitian dan Pengujian 

Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 
3.2  Materi Penelitian  

3.2.1 Bahan Penelitian 

Keripik usus yang dibuat dari usus ayam jenis Broiler strain Arbor Acres. 

Usus ayam dibeli dari Pasar Blimbing Kota Malang. Usus ayam yang diperoleh 

sudah dibelah dan telah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang masih menempel 

pada dinding usus ayam bagian dalam.  

Tepung yang digunakan adalah tepung tapioka merek “Dua Naga”, 

sedangkan tepung berasnya bermerek “Rose Brand”. Bahan tambahan lainnya 

adalah bawang putih bubuk merek “Kopoe-Kopoe”, minyak goreng merek 

“Bimoli”, garam merek “Kapal” dan kunyit. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian kimia antara lain: Akuades, 

Asam Sulfat pekat, NaOH, tablet Kjeldahl, Petroleum Eter, Etanol, Petroleum 

Benzene, KOH, Dietil Eter dan gas N2. 
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3.2.2 Peralatan 

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan keripik usus adalah: pisau, 

termometer, seperangkat alat penggorengan, lemari es, timbangan analitik, stop 

watch, dan sendok. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk pengujian adalah: 

pipet, erlenmeyer, gelas ukur, oven, eksikator, seperangkat alat mikro Kjeldahl, 

seperangkat pengujian lemak metode Soxhlet, dan seperangkat alat Gas 

Chromatography. 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Adapun perlakuan dari rancangan tersebut adalah sebagai berikut : 

Lama Pembekuan 
Ulangan 

P0 P1 P2 P3 

1 P0U1 P1U1 P2U1 P3U1 

2 P0U2 P1U2 P2U2 P3U2 

3 P0U3 P1U3 P2U3 P3U3 

 
Lama pembekuan pada usus ayam adalah sebagai berikut : 

P0 = lama pembekuan 0 jam  

P1 = lama pembekuan 24 jam 

P2 = lama pembekuan 48 jam 

P3  = lama pembekuan 72 jam 

Setiap unit percobaan diulang sebanyak 3 kali. Sehingga total sampel adalah      12 

sampel. 
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3.4 Parameter Uji 

 Parameter uji yang digunakan dalam penelitian adalah parameter obyektif. 

Parameter ini meliputi pengujian kadar air (Sudarmadji, 1990), kadar protein 

dengan metode Kjeldahl (Anonim, 1999), kadar lemak dengan metode Soxhlet 

(Sudarmadji, 1990), dan kadar kolesterol dengan metode Gas Chromatography 

(AOAC 1990). 

 
3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

metode sidik ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Model 

matematika dari penelitian ini menurut Yitnosumarto (1993) sebagai berikut : 

Yij= µ + αi + εij 

i = 1, 2, 3.....,p  
j = 1, 2, 3......,n 

 
Dimana : 

Yij : Hasil/nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ   : Nilai tengah umum 

αi   : Pengaruh perlakuan ke-i 

εij   : Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Steel and Torrie, 1992). Analisis penelitian pada kadar 

kolesterol menggunakan analisis deskriptif. 

 Proses pembuatan keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur pembuatan keripik usus ayam 

Pembuangan lemak bagian luar usus  

Pencucian dengan air kran 

Usus ayam mentah 
250 gram 

Direndam dalam larutan bumbu 
Direndam 30 menit 

Penggorengan 
Dengan cara deep frying 

Penirisan 
Disentrifuse selama ± 5 menit 

Keripik usus ayam 

P0 = lama pembekuan 0 jam  
P1 = lama pembekuan 24 jam 
P2 = lama pembekuan 48 jam 
P3 = lama pembekuan 72 jam 

Pembekuan  
Dengan suhu (-15) – (-18)°C 

Garam  5 gram 
Kunyit  5 gram 
Bawang Putih 3 gram 
Air 250 ml 

Thawing  
30 menit  

Pemberian tepung  
Dilumuri sampai rata 

Tepung beras 200 gram 
Tepung tapioka 100 gram 

Minyak goreng 500 ml 
Suhu minyak goreng  1800C
Lama penggorengan 8 

it

Penirisan 
± 10 - 15 menit
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kadar Air Keripik Usus Ayam 

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air keripik usus ayam 

(Lampiran 6). Rata-rata kadar air keripik usus ayam dari masing-masing 

perlakuan tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Rata-rata kadar air keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan 

Lama Pembekuan (jam) Rataan Kadar Air Dalam Bahan (%) 

0 6,25 ± 1,57 b  
 

24 2,88  ± 0,40 a 

48 2,80 ±  0,29 a 

72 2,16 ± 0,62 a 

Keterangan : Nilai dengan superskrip yang berbeda menunjukkan pengaruh yang  
sangat berbeda nyata (P<0,01) 

 
Kadar air keripik usus ayam dalam penelitian ini berkisar antara 2,16 ± 

0,62 persen hingga 6,25 ± 1,57  persen. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

perlakuan pembekuan selama 72 jam menghasilkan rata-rata kadar air yang paling 

rendah dibandingkan dengan semua perlakuan yaitu 2,16 ± 0,62 persen, tetapi 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap perlakuan pembekuan selama 48 jam dan 

24 jam. Perlakuan tanpa pembekuan menghasilkan rata-rata kadar air yang paling 

tinggi di antara semua perlakuan, yaitu  6,25 ± 1,57 persen, yang menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap perlakuan perlakuan pembekuan 

selama 24, 48 dan 72 jam.  
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Berdasarkan perhitungan statistik terhadap kadar air dari keripik usus 

ayam, menunjukkan bahwa adanya perlakuan pembekuan terhadap usus ayam 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Pada perlakuan tanpa 

pembekuan kadar airnya adalah yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan 

pembekuan selama 24, 48 dan 72, hal ini disebabkan oleh sel tidak mengalami 

kerusakan seperti pada usus ayam yang mengalami pembekuan, sehingga air tidak 

keluar sel. Usus ayam mentah tanpa perlakuan pembekuan kadar airnya adalah 

80,29 persen. Pada perlakuan pembekuan selama 24, 48 dan 72 kadar airnya lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan tanpa pembekuan, karena adanya 

perlakuan pembekuan. Perlakuan pembekuan menurunkan kadar air dari keripik 

usus ayam. Usus ayam mentah yang telah mengalami perlakuan pembekuan 

selama 24, 48 dan 72 jam adalah 76,92 persen, 75,84 persen dan 75,20 persen. 

Penurunan kadar air ini disebabkan oleh pengeluaran air dari bahan pada saat 

proses pembekuan terjadi. Selama pembekuan, air yang terkandung dalam sel-sel 

bahan tersebut akan membeku dan memuai. Akibatnya, membran sel jaringan, 

terutama yang tipis akan mengalami kerusakan, sehingga air akan keluar dari sel. 

Adanya proses pembekuan menyebabkan perubahan struktur pori-pori 

bahan, dimana strukturnya menjadi longgar. Struktur yang longgar ini 

menyebabkan terbukanya pori-pori dari bahan sehingga terjadinya proses 

penguapan air selama penggorengan akan menjadi lebih cepat dibandingkan 

dengan bahan yang tanpa mengalami pembekuan (Pratiwi, Rahardjo, Suhargo dan 

Marsono, 2003). Menurut Sudjud (2000), penurunan kadar air produk gorengan 

terjadi karena panas dari minyak akan menguapkan air yang ada di dalam bahan.  
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Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlakuan pembekuan selama     

72 jam memberikan kadar air yang paling rendah. Menurut Sulistyowati (1999) 

keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah (crispy). Renyah adalah 

keras tetapi mudah patah. Kering dan renyah ini diperoleh jika kadar air dari 

keripik itu rendah. 

 
4.2 Kadar Lemak Keripik Usus Ayam 

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak keripik usus 

ayam (Lampiran 7). Rata-rata kadar lemak keripik usus ayam dari masing-

masing perlakuan tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Rata-rata kadar lemak keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan 

Lama Pembekuan (jam) Rataan Kadar Lemak Dalam Bahan Kering (%) 

0 27,66 ± 1,11 b 
 

24 25,63 ± 0,85 a 

48 25,05 ± 0,73 a 

72 24,51 ± 0,67 a 

Keterangan : Nilai dengan superskrip yang berbeda menunjukkan pengaruh yang   
sangat berbeda nyata (P<0,01) 

 
Kadar lemak keripik usus ayam dalam penelitian ini berkisar antara 24,51 

± 0,67  persen hingga 27,66 ± 1,11 persen. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

perlakuan pembekuan selama 72 jam menghasilkan rata-rata kadar lemak yang 

paling rendah dibandingkan dengan semua perlakuan yaitu 24,51 ± 0,67 persen, 

tetapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap perlakuan pembekuan selama 48 jam 
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dan 24 jam. Perlakuan tanpa pembekuan menghasilkan rata-rata kadar lemak yang 

paling tinggi diantara semua perlakuan, yaitu  27,66 ± 1,11 persen, yang 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap perlakuan 

pembekuan selama 24, 48 dan 72. 

Perlakuan pembekuan memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar lemak keripik usus ayam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan pembekuan menurunkan kadar lemak dari keripik usus ayam. 

Pada perlakuan tanpa pembekuan menunjukkan bahwa kadar lemaknya yang 

tertinggi, hal ini disebabkan oleh usus ayam tidak mengalami pembekuan 

sehingga sel-selnya masih dalam keadaan normal. Pada perlakuan pembekuan 

selama 24, 48 dan 72 jam menyebabkan kerusakan pada membran sel, dimana 

membran sel terdiri dari 2 lapis lemak dan ditunjang oleh banyak molekul protein, 

sehingga komposisi lemak dalam sel akan berkurang. Penurunan kadar lemak ini 

juga diduga karena banyaknya jumlah minyak yang masuk ke dalam bahan selama 

proses penggorengan. Pada perlakuan tanpa pembekuan lebih banyak minyak 

yang masuk ke dalam keripik usus ayam pada waktu penggorengan, hal ini 

disebabkan oleh struktur usus ayam masih normal dan mengandung lebih  banyak 

air. Banyaknya minyak yang diserap bahan sebanding dengan kadar air bahan. 

Menurut Sofyan (2002), selama penggorengan berjalan keseimbangan 

panas tercapai, akan terjadi penguapan air yang menyebabkan naiknya tekanan 

internal dalam bahan. Pada saat tekanan internal ini turun akan terjadi penyerapan 

minyak oleh bahan yang mengisi ruang-ruang kosong yang telah ditinggalkan 

oleh air. Banyaknya minyak yang masuk pada bahan ini bergantung dengan 

banyaknya air yang terdapat pada bahan. Perlakuan pembekuan membuat kadar 
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air menjadi rendah sehingga pada waktu penggorengan minyak yang masuk 

menjadi sedikit. Sehingga kadar lemak yang terkandung di dalam bahan menjadi 

berkurang.   

 
4.3 Kadar Protein Keripik Usus Ayam 

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar protein keripik usus ayam 

(Lampiran 8). Rata-rata kadar protein keripik usus ayam dari masing-masing 

perlakuan tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Rata-rata kadar protein keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan 

Lama Pembekuan (jam) Rataan Kadar Protein Dalam Bahan Kering (%)

0 19,39 ± 2,58a 

 
24 18,85 ± 1,82a 

48 19,13 ± 1,02a 

72 21,21 ± 1,26a 

 

Kadar protein keripik usus ayam dalam penelitian ini berkisar antara 18,85 

± 1,82 persen hingga 21,21 ± 1,26 persen. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa kadar 

protein tertinggi dalam penelitian ini sebesar 21,21 ± 1,26 persen yaitu pada 

perlakuan pembekuan selama 72 jam, sedangkan kadar protein terendah pada 

perlakuan pembekuan 24 jam yaitu sebesar 18,85 ± 1,82 persen. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pembekuan tidak memberikan pengaruh (P>0,05) 

terhadap kadar protein dari keripik usus ayam. 

Kadar protein dari perlakuan tanpa pembekuan adalah 19,39 ± 2,58 persen, 

sedangkan pada perlakuan pembekuan selama 24 jam kadar proteinnya 



 27

mengalami penurunan yaitu 18,85 ± 1,82 persen. Penurunan kadar protein ini 

terjadi karena pada proses pembekuan terjadi kerusakan pada membran sel, 

sehingga air dan protein akan keluar  dari sel. Menurut Winarno (2002) ada protein 

yang larut dalam air, dan ada yang tidak larut dalam air, tetapi semua protein tidak 

larut dalam pelarut lemak.  

 Pada perlakuan pembekuan selama 48 dan 72 jam kadar proteinnya 

mengalami peningkatan yaitu 19,31 ± 1,02 persen dan 21,21 ± 1,26 persen 

dibandingkan dengan keripik usus ayam yang mengalami pembekuan selama 24 

jam. Peningkatan kadar protein ini diduga disebabkan oleh banyaknya air yang 

keluar pada usus ayam yang mengalami pembekuan selama 48 dan 72 jam, 

sehingga pada saat pencampuran dengan tepung, tepung beras dan tepung tapioka 

lebih banyak yang melekat pada usus ayam. Menurut Direktorat Gizi Depkes RI 

kadar protein tepung tapioka adalah 0,5%, sedangkan menurut Anonim (1981), 

kadar protein dari tepung beras adalah sebesar 6,8%. 

 
4.4 Kadar Kolesterol Keripik Usus Ayam 

Hasil analisa kadar kolesterol keripik usus ayam yang diukur 

menggunakan Chromatography Gas  disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Kadar kolesterol keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan 

Lama Pembekuan (jam) Kadar Kolesterol Dalam Bahan Kering (%) 

0 0,4489 

24 0,4157 

48 0,4106 

72 0,4079 
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Pada  pengujian kolesterol ini tidak dilakukan pengulangan, pemilihan  

sampel dilakukan dengan mencampur sampel yang terdiri dari tiga ulangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan tidak 

memberikan pengaruh terhadap kadar kolesterol dari keripik usus ayam, karena 

kadar kolesterolnya relatif stabil, meskipun cenderung menurun. Kadar kolesterol 

pada perlakuan tanpa pembekuan sampai dengan perlakuan pembekuan 72 jam 

cenderung mengalami penurunan, penurunnya adalah 9,13 persen. Kadar 

kolesterol terbesar di dapat pada perlakuan tanpa pembekuan yaitu sebesar 0,4489 

persen, sedangkan yang terendah pada perlakuan pembekuan selama 72 jam yaitu 

sebesar 0,4079 persen. Pada saat pembekuan kolesterol yang ada di dalam sel 

tidak ikut keluar bersama dengan air, karena menurut Schilling (2005), kolesterol 

tidak dapat larut dalam air. Penurunan kadar kolesterol ini berhubungan dengan 

kadar lemak keripik usus ayam seperti yang tercantum dalam Tabel 3. Dorado, 

Gomez, Colmenero, Masoud (1998) juga menyatakan bahwa semakin tinggi 

kandungan lemak dalam daging maka semakin tinggi pula kandungan 

kolesterolnya. Menurut Linder (1986) kolesterol merupakan salah satu komponen 

lemak yang mempunyai rumus molekul C27H45OH, jadi jika kadar lemak turun 

maka kemungkinan kolesterolnya juga turun. Selain itu penurunan kolesterol ini 

diduga disebabkan oleh adanya kerusakan pada membran sel pembentuk usus 

ayam, dimana kolesterol merupakan salah satu pembentuk membran sel. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Perlakuan pembekuan pada usus ayam sebelum digoreng memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air dan kadar lemak, 

sedangkan terhadap kadar protein tidak memberikan pengaruh. 

2. Perlakuan pembekuan tidak memberikan pengaruh terhadap kadar 

kolesterol keripik usus ayam, meskipun cenderung turun dengan semakin 

lamanya pembekuan. 

 
5.2 Saran 

 Perlu penelitian lebih lanjut mengenai : 

1. Pengaruh lama penggorengan untuk menghasilkan keripik usus ayam 

dengan kualitas yang baik, terutama berkaitan dengan kadar kolesterolnya. 

2. Pengaruh pembekuan pada usus ayam terhadap daya patah dan profil asam 

lemak dari keripik usus ayam  
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kadar Air  (Sudarmadji, 1997)                    

1. Botol timbang bersih dioven 1050C selama 3 jam  

2. Botol timbang dimasukkan dalam eksikator 15-30 menit 

3. Timbang dengan timbangan analitik 

4. Tambahkan sampel yang telah dihaluskan (berat sampel awal = x ) 

5. Dioven 1050C selama 24 jam 

6. Dinginkan dalam eksikator selama 15-30 menit 

7. Timbang botol yang berisi sampel (berat sampel akhir = y) 

8. Penimbangan diulang 2 sampai 5 kali sampai dicapai berat yang tetap 

9. Hitung kadar air dengan rumus : 

Kadar air (%) = %100    ×−
x

yx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Lampiran 2. Prosedur Pengujian Kadar Lemak (Sudarmadji, 1997)                       

• Kertas saring dan kapas dioven selama 12 jam pada suhu 1050C 

• Dimasukkan ke dalam eksikator 15-30 menit 

• Ditimbang 

• Sampel di oven pada suhu 1050C selama 3 jam kemudian dimasukkan ke 

dalam eksikator selama 15 menit 

• Kemudian dimasukkan ke dalam kertas saring dan kapas, dibungkus 

membentuk silinder 

• Ditimbang (x) 

• Ditambahkan larutan petroleum eter (40 ml atas, 60 ml di bawah) 

• Diekstraksi selama 5 jam 

• Sampel diambil dan diangin-anginkan sebentar, lalu dimasukkan ke dalam 

oven 1050C selama 24 jam  

• Dimasukkan ke dalam eksikator dan ditimbang (y) 

• Hitung kadar lemak dengan rumus : 

%100 (%)lemak Kadar ×=
x

x - y  
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Kadar Protein Metode Autokjeldahl       
(Anonim, 1999) 

 
1. Sampel keripik usus ayam dihaluskan ditimbang 1-2 gram dan dimasukkan ke 

dalam labu Kjeldahl. Kemudian ditambahkan 1 tablet Kjeldahl dan 15 ml 

H2SO4 pekat. 

2. Blanko dibuat dengan mengganti sampel dengan aquades. 

3. Sampel dipanaskan dalam tabung asam pada suhu 200-250oC selama 30 

menit. Apabila belum terjadi perubahan warna, panas dinaikkan sampai 300oC 

selama 15 menit hingga cairan berwarna hijau dan biarkan dingin. 

4. pH meter  dalam mesin destilasi dikalibrasi dengan buffer 7 dan 4. 

5. Dilakukan destilasi secara otomatis dengan NaOH 40% dan asam borat. 

6. Dilakukan titrasi secara otomatis. 

7. Hasil % N dapat dilihat dalam tampilan menu. 

8. Hitung kadar protein dengan rumus : 

Kadar protein (%) = % N × faktor konversi 

Faktor konversi = 6,25 
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Lampiran 4. Prosedur Analisa Kadar Kolesterol dengan Gas  Chromatogaphy  
(AOAC, 1990) 

  

1. Ekstraksi lipid    

• Sampel digiling/ dicacah kasar 

• Ditimbang sebanyak 25 gram dan dimasukkan kedalam tabung reaksi 

• Ditambahkan etanol sebanyak 20 ml, dikocok (dihomogenkan) selama 5 menit 

• Ekstaksi selama 3-4 jam (hingga etanol menguap) 

• Sampel diekstraksi dengan etanol untuk yang kedua kali selama 3-4 jam  

• Ditambahkan petroleum benzene sebanyak 10 ml 

• Disaring sebanyak tiga kali 

• Larutan yang berisi lipid hasil ekstraksi di pisahkan dan diuapkan dari pelarut 

menggunakan gas N2. 

2. Saponifikasi (penyabunan) 

• Lipid hasil ekstraksi dipanaskan hingga cair 

• Ditambah ethanol 15 ml dan larutan KOH 0,75 ml (KOH : aquades = 3 : 2) 

• Dilanjutkan dengan proses destilasi selama 30 menit 

• Didinginkan  

• Ditambah dengan 20 ml dietil eter dan akuades 70 ml. 

• Setelah terjadi pemisahan, bagian kolesterol yang berada pada bagian atas 

lapisan dipisahkan. 

• Diuapkan dengan gas N2. 

• Didapatkan kolesterol 

3. Penentuan Kolesterol Dengan Gas Chromatography 

Kolesterol yang telah disiapkan, diinjeksikan melalui injektor untuk 

memisahkan dan identifikasi. 
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Lampiran 5.  Data Dan Sidik Ragam Kadar Air Keripik Usus Ayam 

Data Kadar Air Keripik Usus Ayam  

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rataan SD 

P0 4.44 7.19 7.12 18.75 6.25 1.57 
P1 2.44 3.22 2.98 8.64 2.88 0.40 
P2 3.10 2.52 2.78 8.40 2.80 0.29 
P3 2.51 2.52 1.44 6.47 2.16 0.62 

 9.98 12.93 12.88 35.79   
       
Faktor koreksi  106.7437     
JK total  78.9757     
JK perlakuan  72.8007     
JK galat 6.1751     
      
Tabel sidik ragam      
SK db Jk Kt Fhit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan 3 72.8007 24.2669 31.4385** 4.07 7.59
Galat 8 6.17501 0.7719    
Total 11 78.9757     
Keterangan : ** menunjukkan perbedaan yang sangat nyata  (P<0,01)  
 
 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)    
 
JNT=JND √KTG/n SE=0.4591    
    

Perlakuan Rataan Notasi     
P3 2.16 a     
P2 2.80 a     
P1 2.88 a     
P0 6.25 b     
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Lampiran 6. Data Dan Sidik Ragam Kadar Lemak Keripik Usus Ayam 

Data Kadar Lemak Keripik Usus Ayam  

Kelompok Perlakuan 1 2 3 Total Rataan SD 

P0 27.91 26.45 28.62 82.98 27.66 1.11 
P1 24.76 26.46 25.68 76.90 25.63 0.85 
P2 24.25 25.67 25.24 75.16 25.05 0.73 
P3 24.88 24.91 23.74 73.53 24.51 0.67 

 73.89 77.04 74.66 225.59   
       
Faktor Koreksi 4240.9040      
JK Total 3716.6017      
Jk Perlakuan 3710.7550      
JK Galat 5.8467      
       
Tabel Sidik Ragam      

SK db Jk KT Fhit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan 3 3710.7550 1236.9183 1692.45731** 4.07 7.59
Galat 8 5.8467 0.7308    
Total 11 3716.6017     
Keterangan : **menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)   
       
 
 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)     
 
JNT=JND √KTG/n   SE=0.4591    
    
Perlakuan Rataan Notasi    

P3 24.51 a     
P2 25.05 a     
P1 25.63 a     
P0 27.66 b     
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Lampiran 7. Data Dan Sidik Ragam Kadar Protein Keripik Usus Ayam 

Data Kadar Protein Keripik Usus Ayam  

Ulangan Perlakuan 1 2 3 Total Rataan SD 

P0 20.82 16.42 20.94 58.18 19.39 2.58 
P1 20.54 16.93 19.08 56.55 18.85 1.82 
P2 20.31 18.62 18.47 57.40 19.13 1.02 
P3 19.78 21.69 22.15 63.62 21.21 1.26 

 81.45 73.66 80.64 235.75   
       
Faktor Koreksi 4631.505      
JK Total 35.29849      
Jk Perlakuan 10.18789      
JK Galat 25.1106      
 
Tabel Sidik Ragam      
SK db Jk Kt Fhit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan 3 10.1879 3.395967 1.0819 4.07 7.59
Galat 8 25.1106 3.138825    
Total 11 35.2985     
 
Karena Fhit < Ftabel  maka disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan yang nyata kadar protein 
keripik usus ayam akibat perlakuan pembekuan    
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Lampiran 8. Hasil Dan Perhitungan Kadar Kolesterol Keripik Usus Ayam 

1. Kromatogram kolesterol standar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  

peak # 
ret. 
time area height conc. unit mark name 

1 1.685 276870699 12679659 0   SV   
2 10.253 6033 1217 0   V   
3 11.712 3279 430 0   V   
4 12.427 5265 851 0   V   
5 18.491 469978 56152 0 ppm S Cholesterol
6 19.674 3352 531 0   V   
7 19.817 4965 613 0   V   
8 20.398 4009 404 0   V   
9 23.436 4153 455 0   V   

Total   277371733 12740312         
 
 
2. Kromatogram kolesterol keripik usus ayam tanpa perlakuan pembekuan 
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Keterangan  
 

peak # 
ret. 
time area height conc. unit mark name 

1 1.68 339173700 32922248 0  V  
2 2.212 1247336 61613 0  V  
3 2.323 745004 61830 0  V  
4 2.869 2710481 123385 0  V  
5 2.956 1431661 121305 0  V  
6 3.2 2541985 107797 0  V  
7 3.596 810517 95783 0  V  
8 3.792 628563 87027 0  V  
9 3.87 1823113 88001 0  V  
10 4.241 1341742 72120 0  V  
11 4.571 193772 63058 0  V  
12 4.699 554992 64800 0  V  
13 4.784 250855 64202 0  V  
14 4.826 396874 63707 0  V  
15 4.942 1015246 59843 0  V  
16 5.241 581596 50435 0  V  
17 5.437 103239 46239 0  V  
18 5.497 326774 46065 0  V  
19 5.615 439698 42919 0  V  
20 5.857 297568 39623 0  V  
21 5.921 385194 39989 0  V  
22 6.077 344415 35834 0  V  
23 6.271 228766 32089 0  V  
24 6.389 255656 31326 0  V  
25 6.514 149050 27362 0  V  
26 6.641 713107 28228 0  V  
27 7.379 161142 12966 0  V  
28 9.44 354555 26494 0  V  
29 9.787 111819 9581 0  V  
30 18.505 1134883 135242 0  V  

Total  360453303 34661111     
 
Berat sampel = 2,491 gram 
 
Kadar lemak = 20,13% 
 
Rumus perhitungan kadar kolesterol  
 

lemak %  
sampelberat 

ml 5  standard ikonsentras 
standard area
sampel area

   Kolesterol ×
××

=  
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Perhitungan kadar kolesterol  
 

% 0,4489 20,13%  
2,491

5  0,46% 
469978

1134883

  Kolesterol =×
××

=  

 
 
3. Kromatogram kolesterol keripik usus ayam dengan perlakuan 

pembekuan selama 24 jam 
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 Keterangan  
 

peak # 
ret. 
time area height conc. unit mark name 

1 1.686 268856442 8615006 0  V  
2 2.225 352779 20193 0  V  
3 2.323 136919 19739 0  V  
4 2.895 825652 36675 0  V  
5 2.958 331058 37313 0  V  
6 3.108 182900 35627 0  V  
7 3.192 170831 34140 0  V  
8 3.295 591280 33913 0  V  
9 3.6 292244 31515 0  V  
10 3.792 176224 28778 0  V  
11 3.873 430295 29306 0  V  
12 4.107 212063 25915 0  V  
13 4.249 207397 24638 0  V  
14 4.391 276084 23240 0  V  
15 4.681 212661 21944 0  V  
16 4.827 205444 22426 0  V  
17 4.949 306035 21327 0  V  
18 5.189 190778 18084 0  V  
19 5.502 139152 16401 0  V  
20 5.596 100468 15373 0  V  
21 5.931 143721 14041 0  V  
22 6.645 167356 12076 0  V  
23 6.939 124570 7937 0  V  
24 9.444 115766 9872 0  V  
25 18.527 1062578 126561 0  V  

Total  275810697 9282040     
 
Berat sampel = 2,350 gram 
 
Kadar lemak = 18,81% 
 
Perhitungan kadar kolesterol 
 

0,4157% %81,18
350,2

5%46,0
469978

1062578

  Kolesterol =×
××

=  
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4. Kromatogram kolesterol keripik usus ayam dengan perlakuan 
pembekuan selama 48 jam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  
 

peak # 
ret. 
time area height conc. unit mark name 

1 1.678 356708506 37810092 0  V  
2 2.157 3970170 173400 0  V  
3 2.323 2240218 177225 0  V  
4 2.683 2980930 289266 0  V  
5 2.851 7917206 331525 0  V  
6 3.167 9407765 294648 0  V  
7 3.784 1654630 247711 0  V  
8 3.858 9837296 247547 0  V  
9 4.685 9161774 203057 0  V  
10 5.428 3375719 165342 0  V  
11 5.85 1074970 154454 0  V  
12 5.899 3991028 154393 0  V  
13 6.394 1971462 136873 0  V  
14 6.631 4940406 129878 0  V  
15 7.322 3803831 110390 0  V  
16 7.905 1076688 98032 0  V  
17 8.089 1183277 94094 0  V  
18 8.354 1008418 89008 0  V  
19 8.54 1642285 86060 0  V  
20 9.431 2694702 117680 0  V  
21 9.726 1352351 96290 0  V  
22 18.507 1105452 125670 0  V  

Total  433099084 41332635     
 
Berat sampel = 2,364 gram 
 
Kadar lemak = 17,93 % 
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Perhitungan kadar kolesterol 

0,4106% %93,17
364,2

5%46,0
469978

1105452

  Kolesterol =×
××

=  

 
5. Kromatogram keripik usus ayam dengan perlakuan pembekuan  

pembekuan selama 72 jam  
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Keterangan  
 

peak # 
ret. 
time area height conc. unit mark name 

1 1.675 411679036 52691690 0  V  
2 2.208 1132939 101404 0  V  
3 2.72 2185104 157136 0  V  
4 2.953 2697455 183017 0  V  
5 3.019 1342625 178665 0  V  
6 3.286 1632105 178028 0  V  
7 3.434 1264208 175114 0  V  
8 3.589 1971866 177589 0  V  
9 3.866 1388992 173998 0  V  
10 4.009 2171880 167782 0  V  
11 4.415 1633318 159039 0  V  
12 4.685 1375271 160439 0  V  
13 4.933 1135760 157794 0  V  
14 5.198 1257758 151242 0  V  
15 5.502 1655542 145846 0  V  
16 5.912 1658593 143135 0  V  
17 6.373 1084215 134778 0  V  
18 6.631 1739876 133406 0  V  
19 6.93 1176123 124749 0  V  
20 7.33 1873129 119205 0  V  
21 7.927 1356210 111847 0  V  
22 8.094 1081893 108677 0  V  
23 8.443 1681024 103399 0  V  
24 9.424 2917891 118988 0  V  
25 18.487 1088558 155405 0  V  

Total  449092813 56212372     
 
Kadar lemak = 17,43 % 
 
Perhitungan  
 

0,4079% %43,17
281,2

5%46,0
469978

1088558

  Kolesterol =×
××

=  
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