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ABSTRACT 

 

THE QUALITY OF CRACKER FROM ETAWAH CROSS BREED (PE) 
SKINS AND BOER CROSS BREED (PB) SKINS ON WATER CONTENT, 

EXPANDING RATE, TASTE AND CRISPINESS 
 

 

 

This research was carried out in the Sumber Sekar Laboratory and 
Animal Product Technology Laboratory  on Brawijaya University Malang on Juli 
2006 to Januari 2007. 

The aim of this research was to compare the quality of cracker from PE 
and PB skins on water content, expanding rate, taste and crispiness. The result of 
this research was expected to be information about quality of cracker from PE and 
PB skins on water content, expanding rate, taste and crispiness. 

Material of this research was a PE and PB skins that eight months old. 
This research applied the try research with t test analize to compare the different 
two section. The variabel of this research is water content, expanding rate, taste 
and crispiness of cracker from PE and PB skins. 

The research result that the water content, taste of cracker from PE skins 
gave no significant different effect with PB skins, even though expanding rate and 
crispiness gave a signifant different effect. Water content (%) of cracker from PE 
skins 3,26; PB skins 3,22. Expanding rate (%) of cracker from PE skins 600; PB 
skins 416,67. Taste score of cracker from PE skins 4,11; PB skins 4,48. Crispiness 
score of cracker from PE skins 4,38; PB skins 4,75. Result of the research is 
cracker from PE and PB skins according to Indonesian National Standart (SNI) 
for make cracker from skins. 

It can be conclude that looking for the quality of cracker from PE and PB 
after that necessary to second research the quality of cracker from etawah cross 
breed (PE) skins and Boer cross breed  (PB) on broken rate, protein content and 
fat content. 



RINGKASAN 

 

KUALITAS KERUPUK RAMBAK KULIT KAMBING  
PERANAKAN ETAWAH (PE) DAN PERANAKAN BOER (PB)  

DITINJAU DARI KADAR AIR, DAYA KEMBANG, RASA & KERENYAHAN 
 

 

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Laboratorium Sumber 
Sekar dan Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang, pada bulan Juli 2006 sampai Januari 2007. 

Penelitian bertujuan untuk membandingkan kualitas kerupuk rambak kulit 
kambing yang berbeda yaitu kulit kambing PE dengan kulit kambing PB ditinjau 
dari kadar air, daya kembang, rasa dan kerenyahan. Hasil penelitian ini 
diharapkan bermanfaat untuk bahan informasi kualitas  kerupuk rambak kulit 
kambing PE dan PB ditinjau dari kadar air, daya kembang, rasa dan kerenyahan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kambing PE dan 
PB yang berumur masing-masing delapan bulan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian percobaan dengan analisis  uji t dengan membandingkan 
perbedaan dua perlakuan. Variabel yang diamati adalah kadar air, daya kembang, 
rasa dan kerenyahan kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air dan rasa kerupuk rambak 
kulit kambing PE tidak berbeda nyata dengan PB, sedangkan daya kembang dan 
kerenyahan kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB berbeda nyata. Kadar air 
rata-rata kerupuk rambak kulit kambing PE adalah 3,26% dan 3,22% untuk 
kerupuk rambak kulit kambing PB. Daya kembang kerupuk rambak kulit kambing 
PE rata-rata adalah 600% dan PB adalah 416,67%. Nilai rata-rata rasa 
organoleptik kerupuk rambak kulit kambing PE adalah 4,11 dan kerupuk rambak 
kulit kambing PB adalah 4,48. Kerenyahan rata-rata kerupuk rambak kulit 
kambing PE adalah 4,38 dan kerupuk rambak kulit kambing PB adalah 4,75. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kulit kambing PE dan PB masih 
memenuhi standar SNI untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk 
rambak kulit. 

Mengacu pada kualitas kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB, maka 
perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai daya patah, kadar protein, kadar 
lemak kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kambing yang ada di Indonesia dari bermacam-macam bangsa, salah 

satunya adalah kambing Peranakan Etawah (PE). Kambing PE adalah kambing 

hasil persilangan kambing Kacang (lokal) dan kambing Etawah yang diimpor dari 

India. Kambing PE merupakan kambing yang tahan derita, lincah, mampu 

beradaptasi dengan baik (Davendra dan Burns, 1994). Ciri-ciri kambing PE adalah 

kerangka tubuhnya yang lebih besar, telinga panjang menggantung, muka 

cembung dan tanduk yang besar dengan tinggi badan 72 – 90 cm (Anonimous, 

2001).  

Standar mutu kambing PE mempunyai warna bulu belang hitam putih, 

merah, coklat dan kadang-kadang putih, bertanduk kecil, muka cembung, daun 

telinga panjang dan terkulai ke bawah. Kegunaan utama kambing PE adalah 

sebagai penghasil daging dan mempunyai kulit relatif tipis dengan bulu kasar dan 

panjang (Davendra dan Burns, 1994). 

Kambing yang baru saja dikembangbiakkan di Indonesia khususnya di 

Laboratorium Sumber Sekar milik Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

adalah jenis kambing Boer. Tipe kambing Boer yang paling disukai adalah kepala 

dan leher berwarna coklat dengan badan serta kaki berwarna putih, dan kulit 

berpigmen pada bagian tubuh terpapar sebagai pelindung terhadap sengatan 

matahari. Tanduknya menonjol dengan baik, telinganya lebar dan menggantung 

dengan hidung sangat cembung (Davendra dan Burns, 1994). Sejak 2 tahun yang 



lalu kambing Boer telah dipelihara untuk diteliti masalah perkembangbiakannya 

dan reproduksinya. Perkawinan silang antara kambing PE dan Boer dilakukan 

untuk menghasilkan F1 yaitu Peranakan Boer (PB) dengan harapan bahwa PB 

sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Selain penelitian pra-panen 

dilakukan juga penelitian pasca panen yang meliputi penelitian mengenai daging 

dan kulit.  

Kulit merupakan salah satu alternatif bahan  pangan  yang masih memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi. Kulit mengandung protein, lemak, kalori, 

kalsium, fosfor, lemak, besi, vitamin A dan vitamin B. Zat-zat tersebut  jumlahnya 

bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori dan fosfornya cukup tinggi (Sutejo, 

2000). Kulit mentah mengandung kadar air sebesar 64 %, protein 33 %, lemak 2 

%, mineral 0,5 % dan senyawa lain seperti pigmen 0,5 % (Sharphouse, 1971). 

Penanganan kulit merupakan salah satu yang diteliti. Kulit selain 

dimanfaatkan untuk penyamakan juga bisa digunakan sebagai produk makanan 

misalkan kerupuk rambak kulit. Kulit adalah hasil samping dari pemotongan 

ternak yang merupakan lapisan terluar dari tubuh hewan yang diperoleh setelah 

hewan mati dan dikuliti. Kulit dari ternak besar dan kecil baik itu sapi, kerbau, 

kambing dan domba memiliki struktur jaringan yang kuat dan berisi, sehingga 

dalam penggunaannya dapat dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan 

(Sudarminto dkk, 2000). 

Kerupuk adalah sejenis makanan ringan yang sifatnya mengembang dan 

renyah. Kerupuk rambak kulit adalah kerupuk yang terbuat dari kulit ternak. 

Protein yang terkandung dalam kulit ternak terbanyak adalah protein kolagen. 

Protein kolagen merupakan struktur protein utama pada teknologi proses 



pengolahan kulit.  Proses pembuatan kerupuk rambak kulit terdapat beberapa 

tahapan, yaitu perendaman (soaking), pengapuran (liming), penghilangan bulu, 

pembuangan kapur (deliming), perebusan, pengeringan I, perendaman bumbu, 

pengeringan II, penggorengan I, penggorengan II, penggorengan  III (Astawan 

dan Astawan, 1989).  

    Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui kualitas kerupuk rambak kulit kambing PB dengan pembanding 

kerupuk rambak kulit kambing PE. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada bagaimana kualitas kerupuk rambak kulit 

kambing PE dan PB ditinjau dari kadar air, daya kembang dan mutu organoleptik 

(rasa dan kerenyahan)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kualitas kerupuk rambak 

kulit kambing yang berbeda yaitu kulit kambing PE dengan kulit kambing PB 

ditinjau dari kadar air, daya kembang dan mutu organoleptik (rasa dan 

kerenyahan). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi kualitas  

kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB ditinjau dari kadar air, daya kembang 

dan mutu organoleptik (rasa dan kerenyahan). 



1.5 Kerangka Pikir 

Kambing Boer pada dasarnya berasal dari kambing Hottentot yang hidup 

di negara beriklim setengah kering di sebelah utara Semenanjung Kaap. Ciri-ciri 

kambing Boer adalah kepala dan leher berwarna coklat dengan badan serta kaki 

berwarna putih, dan kulit berpigmen pada bagian tubuh terpapar sebagai 

pelindung terhadap sengatan matahari. Tanduknya menonjol dengan baik, 

telinganya lebar dan menggantung dengan hidung sangat cembung (Davendra dan 

Burns, 1994).  

Kambing PE adalah kambing hasil persilangan kambing Kacang (lokal) 

dan kambing Etawah yang diimpor dari India. Kambing PE merupakan kambing 

yang tahan derita, lincah, mampu beradaptasi dengan baik (Davendra dan Burns, 

1994). Ciri-ciri kambing PE adalah kerangka tubuhnya yang lebih besar, telinga 

panjang menggantung, muka cembung dan tanduk yang besar dengan tinggi badan 

72 – 90 cm (Anonimous, 2001). Standar mutu kambing PE mempunyai warna 

bulu belang hitam putih, merah, coklat dan kadang-kadang putih, bertanduk kecil, 

muka cembung, daun telinga panjang dan terkulai ke bawah. Kegunaan utama 

kambing PE adalah sebagai penghasil daging dan mempunyai kulit relatif tipis 

dengan bulu kasar dan panjang (Davendra dan Burns, 1994). 

Kulit adalah lapisan luar tubuh ternak yang merupakan suatu kerangka 

luar, tempat bulu binatang itu tumbuh yang berfungsi sebagai indera perasa, 

pelindung tubuh dari pengaruh luar, tempat pengeluaran hasil pembakaran, dan 

penyaringan sinar matahari (Sunarto, 2001). 

Kandungan protein terbanyak dalam kulit adalah protein kolagen.  Protein 

kolagen merupakan struktur protein utama pada teknologi proses pengolahan 



kulit, oleh karena itu selain dimanfaatkan untuk penyamakan juga bisa  

dimanfaatkan menjadi bahan makanan, misalnya kerupuk kulit rambak 

(Djojowidagdo, 1999). 

Kerupuk adalah sejenis makanan gorengan kering yang bersifat 

mengembang dan renyah. Produk ini telah menjadi populer dan digemari 

masyarakat luas dan dikonsumsi baik sebagai makanan ringan (snack food) 

maupun sebagai lauk (Soekarto, 1997), sedangkan kerupuk rambak kulit adalah 

produk olahan hasil sampingan dari kulit hewan (Wiriarno, 1984). Menurut SNI-

1996, kerupuk rambak kulit adalah produk makanan ringan yang dibuat dari kulit 

sapi atau kerbau melalui tahap proses pembuangan bulu, pembersihan kulit, 

perebusan, pengeringan dan perendaman dengan bumbu untuk kerupuk rambak 

mentah dan dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk rambak siap 

konsumsi. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pada kualitas 

kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB ditinjau dari kadar air, daya kembang 

dan mutu organoleptik (rasa dan kerenyahan). 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer pada dasarnya berasal dari kambing Hottentot yang hidup 

di negara beriklim setengah kering di sebelah Utara Semenanjung Kaap. Tipe 

populasi kambing Boer terbagi menjadi tiga, diantaranya, tipe pertama adalah 

kambing Boer umum, dibedakan dari tipe lainnya karena ukuran tubuhnya yang 

sedang dan bulunya yang pendek mengkilap. Warna dasarnya putih, biasanya 

dengan bintik-bintik coklat pada kepala dan leher yang merah bata; warna abu-abu 

berbintik juga ada. Tipe kedua adalah kambing Boer berbulu panjang, lebih besar 

dan lebih berat, tetapi lebih lambat dewasa daripada tipe pertama, karena bulunya 

panjang maka kulitnya bermutu rendah dan ini merupakan kekurangannya. Tipe 

ketiga adalah kambing Boer dungkul, berwarna campuran dengan konformasi 

tubuh kambing perah yang tidak dapat dipungkiri lagi, yang menunjukkan adanya 

sifat turunan dari bangsa kambing perah asing (Davendra dan Burns, 1994). 

Secara umum kambing Boer dapat dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang 

lebar, panjang, dalam, berbulu putih, berkaki pendek, berhidung cembung, 

bertelinga panjang menggantung, berkepala warna coklat kemerahan atau coklat 

muda hingga tua. Beberapa kambing Boer memiliki garis putih kebawah di 

wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang melindungi dirinya dari kanker kulit 

akibat sengatan sinar matahari langsung. Kambing Boer sangat suka berjemur di 

siang hari (Ted dan Shipley, 2005). 



Pada kondisi yang baik, kambing Boer betina dewasa yang dipelihara 

mempunyai berat 60 – 75 kg, dan kambing kebirian dewasa dapat mencapai berat 

badan 100 kg tanpa makanan pelengkap. Kambing Boer mempunyai angka 

reproduksi tinggi (sekitar 7% kembar tiga dan 50% kembar dua), menghasilkan 

susu yang cukup baik (sekitar 1,3-1,8 kg/hari) dan juga menghasilkan kulit yang 

bermanfaat (Davendra dan Burns, 1994). 

 

2.2 Kambing PE 

Kambing PE adalah kambing hasil persilangan kambing Kacang (lokal) 

dan kambing Etawah yang diimpor dari India. Kambing PE merupakan kambing 

yang tahan derita, lincah, mampu beradaptasi dengan baik (Davendra dan Burns, 

1994). Ciri-ciri kambing PE adalah kerangka tubuhnya yang lebih besar, telinga 

panjang menggantung, muka cembung dan tanduk yang besar dengan tinggi badan 

72 – 90 cm (Anonimous, 2001). Tinggi badan untuk betina sekitar 55 – 60 cm 

sedangkan jantan sekitar 65 – 70 cm. Bobot badan untuk betina 15 – 25 kg dan 

berumur 8 – 12 bulan sedangkan jantan sekitar 20 – 35 kg dan berumur 12 – 18 

bulan (Anonimous, 2005).  

Standar mutu kambing PE mempunyai warna bulu belang hitam putih, 

merah, coklat dan kadang-kadang putih, bertanduk kecil, muka cembung, daun 

telinga panjang dan terkulai ke bawah. Kambing PE bermanfaat sebagai penghasil 

daging dan mempunyai kulit relatif tipis dengan bulu kasar dan panjang 

(Davendra dan Burns, 1994). 

 

 



2.3 Kulit 

Kulit adalah lapisan luar tubuh ternak yang merupakan suatu kerangka 

luar, tempat bulu binatang itu tumbuh yang berfungsi sebagai indera perasa, 

pelindung tubuh dari pengaruh luar, tempat pengeluaran hasil pembakaran, dan 

penyaringan sinar matahari (Sunarto, 2001).  

Ditinjau secara histologis kulit terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan 

epidermis, corium (derma), dan hypodermis (subcutis). Lapisan  epidermis 

merupakan lapisan terluar dari kulit yang strukturnya berbentuk seluler dan terdiri 

dari lapisan sel ephitel, yaitu basal, spinosum, globulosum dan lucidum. Tebal 

lapisan epidermis kurang lebih 2 % dari tebal kulit seluruhnya (Judoamidjoyo, 

1984). 

Corium terdiri dari dua lapisan, yaitu papilaris yang tebalnya ±17 % dan 

reticularis  yang tebalnya  ± 68 % (Sunarto, 2001). Lapisan subcutis atau 

hypodermis merupakan tenunan ikat longgar yang menghubungkan corium  

dengan bagian-bagian lain di bawahnya pada tubuh hewan. Hypodermis sebagian 

besar terdiri dari serat-serat kolagen dan elastin. Ruangan-ruangan subcutis 

biasanya terisi dengan jaringan lemak, sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu 

sebelum diproses buang daging (Judoamidjoyo, 1984). 

Yuwono (1991)  menyatakan bahwa komponen kulit segar yaitu air 60-

65%,  protein 30%, lipid 0,5-7%, mineral, karbohidrat, enzim dan zat warna 

(pigmen) 0,5%.  

Sifat-sifat fisik dan kimia protein kulit kambing (Anonimous, 1989) : 

a. Kolagen 

- berwarna putih, keras, dan kenyal dalam keadaan kering 



- tidak larut dalam pelarut organik dan air dingin 

- penyerapan air mencapai 70 % dari berat jaringan 

- penguapan air mencapai 50 % 

- dapat dilakukan pengawetan dengan pengeringan 

- perebusan yang terus menerus akan terjadi pengerutan 

b. keratin 

- mengandung sulfur 3-5 % 

- proses hidrolisis terjadi karena reduksi dan oksidasi 

 

2.4 Kerupuk Rambak Kulit  

Kerupuk adalah sejenis makanan gorengan kering yang bersifat 

mengembang dan renyah. Produk ini telah menjadi populer dan digemari 

masyarakat luas dan dikonsumsi baik sebagai makanan ringan (snack food) 

maupun sebagai lauk (Soekarto, 1997), sedangkan kerupuk rambak kulit adalah 

produk olahan hasil sampingan dari kulit hewan (Wiriarno, 1984). 

Menurut SNI-1996, kerupuk rambak kulit adalah produk makanan ringan 

yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau melalui tahap proses pembuangan bulu, 

pembersihan kulit, perebusan, pengeringan dan perendaman dengan bumbu untuk 

kerupuk rambak kulit mentah dan dilanjutkan dengan penggorengan untuk 

kerupuk rambak kulit siap konsumsi (Anonimous, 1996). Beberapa syarat mutu 

kerupuk rambak kulit dapat dilihat dalam Lampiran 5. 

Kerupuk rambak kulit terbuat dari kulit sapi, kulit kambing, ataupun kulit 

kerbau yang ditambah dengan bumbu-bumbu, namun kualitas kerupuk rambak 

kulit akan cukup baik apabila dibuat dari kulit sapi (Wahyono, 2000). 



2.5 Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerupuk rambak kulit dari 

kulit kambing adalah sama dengan bahan-bahan untuk membuat kerupuk rambak 

kulit sapi hanya saja beda bahan bakunya. Menurut Wahyono (2000) bahan baku 

yang dibutuhkan adalah untuk kulit sapi 1 kg, garam 0,4 ons, gula pasir 0,25 ons, 

bawang putih 0,25 ons, bumbu masak dan kapur. 

Komposisi larutan kapur menurut Purnomo (1987) adalah 200-400% air 

bersih dan kapur 2-3 %. Persentase bahan dihitung dari berat awal kulit. Kulit 

yang digunakan sebagai bahan baku utama harus yang berkualitas baik, yaitu 

tidak cacat pada permukaan kulitnya akibat penyakit atau parasit dan umur ternak 

tidak tua karena sangat menentukan hasil akhir produk.  

Air kapur dibutuhkan untuk merendam kulit yang akan diproses menjadi 

rambak. Perendaman bertujuan untuk menghilangkan bulu-bulu yang menempel 

pada kulit, memudahkan proses pengembangan jika digoreng. Kulit direndam 

dalam air kapur selama 2 hari 2 malam (Sutejo, 2000). Menurut Judoamidjoyo 

(1984), maksud dari pengapuran adalah menyabunkan                                     

lemak dan substansi fibril agar mudah larut dalam air untuk dibuang. Pada proses 

pembuatan kerupuk rambak kulit ini, penggunaan kapur dapat membantu dalam 

proses pemucatan warna (bleaching) sehingga warna yang dihasilkan agak cerah,  

mengurangi bau amis dan dapat merenyahkan kerupuk. 

Garam adalah bahan yang sangat penting dalam pengawetan bahan 

pangan, yang berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme             

(Purnomo, 1987). Garam yang digunakan sebaiknya dipilih yang murni, karena 

kualitas garam di bawah 99 % NaCl akan lebih lama masuk ke dalam kulit. 



Berdasarkan hasil penelitian Cheow dan Yu (1997), garam (2%) pada proses 

pembuatan kerupuk ikan dapat membantu penyebaran protein ikan dalam adonan 

kerupuk. 

Bawang putih merupakan salah satu bumbu penyedap yang digunakan 

oleh hampir semua masakan di Indonesia. Tiap 100gram bawang putih kandungan 

airnya mencapai 60,9%-67,8%, kandungan energinya sebesar 122 kalori, protein 

3,5%-7%, lemak 0,3% dan karbohidrat 24%-27% (Wibowo, 1991). Bawang putih 

digunakan untuk pelengkap bumbu dan memberikan rasa gurih dan sedap pada 

kerupuk rambak (Sutejo, 2000).  

Bawang putih diduga menguntungkan bagi kesehatan manusia karena pada 

bawang putih ditemukan beberapa minyak yang bersifat antioksidan dan potensial 

sebagai antioksidan alami pada pengawetan bahan pangan (Aurora et al, 1997). 

Santosa (1992) menyatakan bahwa bawang putih merupakan senyawa pembentuk 

aroma dan juga senyawa yang mengandung allicin dan scordini. Allicin  

merupakan senyawa yang menentukan bau khas bawang putih yang dikenal 

sebagai anti bakteri sedangkan scordini adalah senyawa yang berfungsi sebagai 

enzim pertumbuhan yang efektif. 

Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng sebaiknya mempunyai 

mutu yang baik. Jenis minyak yang digunakan sebaiknya minyak kelapa yang 

berwarna kuning jernih, sehingga dapat menghasilkan warna yang bagus dan tidak 

mengkilap. Minyak goreng selain memberikan rasa lezat dan teksturnya menjadi 

lembut serta gurih (Sutejo, 2000). 

Alat-alat yang digunakan selama proses pembuatan kerupuk rambak kulit 

sangat sederhana dan mudah didapatkan. Peralatan yang digunakan biasanya juga 



digunakan oleh ibu rumah tangga untuk keperluan memasak (Sutejo, 2000). Alat 

yang digunakan adalah kompor, drum, dandang, pisau tajam (gunting), wajan dan 

rak penyaring (Wahyono, 2000). 

 

2.6 Proses Pembuatan Kerupuk Rambak Kulit 

Menurut Wahyono (2000), dasar pembuatan kerupuk rambak kulit 

meliputi tahapan persiapan alat dan bahan, penghilangan bulu, pengeringan I, 

pengeringan II, penggorengan I, penggorengan II dan pengemasan. 

 

a. Perendaman 

Perendaman kulit, menurut Yuwono (1991) bertujuan untuk 

menghilangkan zat-zat yang menempel pada kulit, Purnomo (1987) 

menambahkan tujuan perendaman adalah : 

1. mengembalikan kadar air yang hilang selama proses pengawetan 

(pengeringan) sehingga kandungan kadar airnya mendekati kulit segar 

2. agar kulit siap menerima perlakuan secara khemis dan fisis sebab kulit yang 

direndam akan mudah bereaksi 

3. membersihkan sisa kotoran, racun, garam dan darah yang masih melekat pada 

kulit. 

Judoamidjoyo (1981) menyarankan bahwa bak untuk merendam harus 

selalu di tempat yang teduh dengan suhu tidak boleh lebih dari 27oC  sampai 

30oC. 

Faktor utama yang perlu diperhatikan pada proses perendaman adalah 

waktu perendaman, karena kulit adalah bahan yang mudah rusak oleh 



mikroorganisme jadi lamanya perendaman tidak lebih dari 24 jam untuk 

mencegah tumbuhnya mikroorganisme (Purnomo, 1987). 

 

b. Pengapuran dan Buang Kapur 

Tujuan pengapuran menurut Purnomo (1987) adalah : 

1. menghilangkan zat-zat kulit yang tidak diperlukan terutama globular protein 

yang berada di antara serat kolagen 

2. menyabunkan lemak-lemak yang terdapat dalam kulit 

3. membengkakkan kulit agar sisa daging yang melekat pada kulit mudah 

dihilangkan 

4. mempermudah melepaskan lapisan subcutis dan corium  

Judoamidjoyo (1984) menyatakan bahwa tujuan pengapuran adalah untuk 

menghilangkan atau melepaskan lapisan epidermis sehingga rambut maupun wol 

dapat lepas. Perendaman kulit dalam air kapur dilakukan selama 2 hari 2 malam 

(Sutejo, 2000). 

 Buang kapur dilakukan setelah kulit mengalami pengapuran dengan cara 

mencuci dengan air yang mengalir pada bak penampungan sambil diperas dengan 

tangan, tetapi jika dikerjakan dengan air mengalir di atas bangku kulit berkali-kali 

serta dikerok menggunakan pisau tumpul maka zat kapur dapat diperas ke luar 

dari kulit (Judoamidjoyo, 1984). 

 Tujuan pembuangan kapur adalah untuk menghindari timbulnya endapan 

kapur yang dapat bereaksi dengan bahan lain pada proses selanjutnya (Purnomo, 

1987). 

 



c. Perebusan 

Pendapat Sudarminto dkk (2000), bahwa lama perebusan akan 

meningkatkan kadar air, volume rambak mentah dan matang, daya kembang, 

sedangkan daya patah dan kadar protein mengalami penurunan sebagai akibat dari 

lama perebusan. Suhu yang paling baik untuk memperoleh hasil akhir yang baik 

adalah menggunakan suhu di bawah titik rebus (100oC) dengan waktu ± 90 menit. 

Susanto (1995) menambahkan bahwa suhu perebusan berkisar antara 80oC-90oC 

dapat mengakibatkan denaturasi protein menjadi gelatin. Denaturasi pada protein 

kulit pada saat pemanasan mengakibatkan pecahnya ikatan hidrogen rantai 

peptida, perubahan ikatan peptida, perubahan ikatan lateral (hidrogen) sehingga 

merubah kolagen menjadi gelatin. Wahyono (2000) menambahkan bahwa kulit 

direbus sampai berwarna transparan. 

 

d. Pengguntingan dan Penambahan Bumbu 

Kulit yang telah didinginkan, selanjutnya digunting dengan posisi miring 

di setiap sisinya. Tujuan pengguntingan dengan cara ini adalah untuk 

mendapatkan hasil potongan dalam jumlah maksimal dan kulit yang dihasilkan 

memiliki luas yang cukup sehingga memudahkan perambatan panas yang akan 

mempercepat proses pengeringan. Pada saat penggorengan kerupuk cepat 

terambati oleh panas yang akan memudahkan minyak mendorong dan melepaskan 

ikatan air yang masih tersisa sehingga kerupuk mengembang sempurna (Sutejo, 

2000).  



Kerupuk direndam dalam bumbu selama 1-2 jam. Perendaman dalam 

bumbu memberikan rasa gurih dan sedap pada kerupuk rambak kulit, sedangkan 

garam berfungsi untuk membunuh  bakteri (Sutejo, 2000). 

 

e. Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan dengan cara menguapkan air 

tersebut dengan menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air bahan 

tersebut dikurangi sampai batas mikroba tidak dapat tumbuh (Winarno, 1992). 

Tujuan proses pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air sampai 

batas tertentu, sehingga mampu memperbaiki kerenyahan dan pengembangan 

produk (Supartono, 2000). Pengeringan ini bisa dilakukan dengan menggunakan 

sinar matahari atau alat pengering.  

Judoamidjoyo (1981) mengatakan pengeringan dengan suhu 30oC cukup 

baik bagi kulit serta kecepatan pengeringan, asalkan dibantu sirkulasi udara yang 

terus menerus. Proses pengeringan dengan sinar matahari menyebabkan ikatan air 

dalam kerupuk yang terbentuk selama perebusan menguap sehingga terbentuk 

rongga udara yang akan membantu pengembangan kerupuk lebih lanjut (Suryo, 

1996). 

 

f. Penggorengan 

Penggorengan adalah suatu proses untuk memasak bahan pangan dengan 

menggunakan lemak atau minyak goreng dalam ketel penggorengan (Ketaren, 



1986). Tujuan penggorengan adalah untuk mendapatkan kerupuk rambak kulit 

siap konsumsi (Zulviani, 1992).  

Penggorengan dilakukan dengan 3 tahap agar kerupuk matang dengan 

sempurna. Pada penggorengan pertama, krecek dimasukkan dalam minyak dingin 

(terendam seluruhnya) dan perlahan-lahan dipanaskan sampai suhu ±80oC sambil 

diaduk-aduk kemudian didinginkan dan krecek tetap dibiarkan terendam. 

Penggorengan kedua, prosesnya sama dengan penggorengan pertama, tetapi tidak 

perlu direndam, langsung diangkat ke penggorengan ketiga. Penggorengan ketiga 

menggunakan suhu di atas 100oC (±160oC) kulit digoreng sampai timbul bintik-

bintik putih pada permukaan kerupuk. Kerupuk yang telah matang diangkat, 

ditiriskan sebentar dan segera dikemas (Astawan dan Astawan, 1989). 

Menurut Ketaren (1986), selama proses menggoreng berlangsung, maka 

sebagian minyak masuk ke bagian kerak, bagian luar dan mengisi ruang kosong 

yang pada mulanya terisi air. 

Keberhasilan penggorengan kerupuk dipengaruhi oleh kandungan air pada 

kerupuk mentahnya (Soekarto, 1997). Perubahan terjadi pada produk yang telah 

digoreng di antaranya penguapan air, kenaikan suhu produk yang mengakibatkan 

reaksi pencoklatan serta perubahan bentuk dan ukuran bahan (Supartono, 2000). 

Tingkat intensitas perubahan warna pada reaksi pencoklatan ini tergantung dari 

lama penggorengan serta juga komposisi kimia pada permukaan luar bahan 

pangan (Ketaren, 1986). 

 



2.7 Kualitas Kerupuk Rambak Kulit 

Kadar Air 

 Air dalam kulit terdiri dari dua golongan yaitu, air yang terikat secara fisik 

dan air yang terikat secara kemis. Air yang terikat secara fisik dapat dihilangkan 

dengan diperas, sedangkan air yang terikat secara kemis sulit dihilangkan bila 

hanya diperas, tetapi dapat dihilangkan dengan cara dikeringkan (Winarno, 1992). 

 Winarno (1992), menyatakan bahwa kadar air sangat berpengaruh 

terhadap mutu bahan pangan, oleh karena itu perlu dikurangi dengan cara 

pengeringan, disamping itu kadar air suatu bahan yang dikeringkan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu seberapa jauh penguapan dapat berlangsung, 

lamanya proses pengeringan dan jalannya pengeringan. 

 

Daya Kembang 

Daya kembang kerupuk merupakan salah satu faktor mutu kerupuk yang 

penting karena mempengaruhi penerimaan konsumen. Pada prinsipnya proses 

pengembangan produk kering merupakan hasil tekanan uap air, udara dan gas lain 

yang diperoleh dari pemanasan kemudian mendesak struktur bahan (Lavlinesia, 

1998), sehingga menimbulkan penggosongan yang membentuk kantong-kantong 

udara pada kerupuk (Nabil, 1983). 

 



Mutu Organoleptik 

Kerenyahan 

Kerenyahan suatu makanan tergantung pada kekompakan partikel-partikel 

penyusun, ukuran, bentuk, kekukuhan dan keseragaman partikel serta kemudahan 

terpecahnya partikel-partikel penyusun bila produk dikunyah (Supartono, 2000). 

Menurut Sudarminto dkk (2000), kerenyahan dipengaruhi oleh daya 

kembang, makin tinggi daya kembang maka makin tinggi pula kerenyahannya. 

Selain itu kerenyahan juga ditentukan oleh kandungan air (Soekarto, 1997). 

 

Rasa 

Rasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesukaan 

panelis terhadap produk (Sudarminto dkk, 2000). 

 Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan itu sendiri dan apabila 

mendapat perlakuan pengolahan maka rasanya dapat dipengaruhi oleh bahan yang 

ditambahkan, misalkan bumbu-bumbu (flavouring agent) (Kumalaningsih, 1986). 

 Winarno (1992) mengemukakan bahwa peningkatan kegurihan suatu 

produk ditentukan oleh besarnya protein dan lemak yang dikandung suatu bahan. 

Rambak mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi sehingga rasa gurihnya 

lebih terasa daripada kerupuk lain (Sudarminto dkk, 2000). 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sumber Sekar dan 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang mulai bulan Juli 2006 sampai dengan Januari 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan yaitu kulit kambing PE dan kambing PB, air kapur, 

minyak goreng, bawang putih, garam, penyedap rasa, plastik pembungkus. 

Peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan kerupuk rambak kulit 

kambing adalah panci besar dan kecil, toples, tampah, baskom, pisau, cobek, bak 

pengapuran, gunting, penggorengan dan kompor. 

Peralatan untuk analisis adalah timbangan analitik, botol timbang, oven, 

tang penjepit, eksikator, biji juwawut, gelas ukur, beaker glass. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan dengan menggunakan t test 

yang berfungsi untuk membandingkan dua buah variabel yang diteliti. 

Keterangan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

PE = Kulit Kambing Peranakan Etawah 

PB = Kulit Kambing Peranakan Boer 



Variabel yang diukur adalah kadar air, daya kembang dan mutu 

organoleptik yaitu rasa dan kerenyahan dengan ulangan 5 kali dan pengukuran 

variabel 2 kali. 

 

Prosedur Pembuatan Kerupuk Rambak (Astawan dan Astawan, 1989) 

1. Perendaman 

Perendaman kulit dilakukan dengan air bersih selama ±2 jam 

2. Pengapuran 

Kulit yang telah mengalami perendaman, selanjutnya dimasukkan dalam 

larutan kapur konsentrasi 2oBe, yaitu 0,4 kg kapur dalam 5 liter air untuk 1 

kg kulit. Selama pengapuran dilakukan pengadukan setiap 5 jam sekali 

untuk mempertahankan pH larutan. 

3. Buang Kapur dan Buang Bulu 

Pembuangan kapur dengan mencuci kulit dengan air bersih dan pembuangan 

bulu dengan cara dikerok menggunakan pisau. 

4. Perebusan 

Perebusan kulit pada suhu 90oC selama 2 jam selanjutnya diangin-anginkan. 

5. Pengguntingan 

Pengguntingan dengan ukuran 3x2 cm 

6. Pengeringan I 

Pengeringan dengan menggunakan sinar matahari selama 1 hari. 

 

 

 



7. Perendaman Bumbu 

Kerupuk rambak mentah (krecek) hasil pengeringan I direndam dalam 

larutan bumbu selama 1-2 jam. Komposisi bumbu yaitu; garam 2 %, bawang 

putih 5 %, dan penyedap rasa 1,5 %. 

8. Pengeringan II 

Pengeringan dengan sinar matahari 2-3 hari (sampai kering) kemudian 

krecek diambil untuk mengukur daya kembang. 

9. Penggorengan 

Penggorengan I (krecek dimasukkan ke tempat penggorengan pada suhu 

±80oC selama 5 menit) dan diperam dalam bak selama 1 hari. 

Penggorengan II (suhu ±80oC selama ±10 menit) 

Penggorengan III (suhu ±160oC sampai mengembang sempurna). 

Kerupuk rambak kulit (matang) diambil untuk dilakukan pengujian kadar 

air, daya kembang, kerenyahan dan rasa. 

 

Analisa sampel yang dilakukan meliputi : 

1. Analisa kadar air menurut petunjuk Sudarmadji dkk (1984), yang 

ditunjukkan pada Lampiran 1. 

2. Analisa daya kembang menurut petunjuk Widati (1988), seperti terlihat pada 

Lampiran 2. 

3. Pengujian mutu organoleptik meliputi rasa dan kerenyahan dengan 

menggunakan uji hedonic (Watts, et al., 1993) menggunakan 20 panelis, 

seperti terlihat pada Lampiran 10 dan 11. 



4. pemberian bobot variabel dengan perlakuan terbaik dengan 20 panelis 

terdapat di Lampiran 12 untuk menentukan perlakuan terbaik dengan 

menggunakan metode de Garmo (1994) dalam Cahyono (2002) seperti 

terdapat pada Lampiran 12. 

 

3.4 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara statistik dengan menggunakan 

analisis ragam Uji t untuk mengetahui mmbandingkan antara dua perlakuan 

(Yitnosumarto, 1993) yaitu perbedaan kualitas kerupuk rambak kulit kambing PE 

dan PB yang ditinjau dari kadar air, daya kembang, rasa dan kerenyahan  

 



3.5 Batasan Istilah 

 

Kerupuk Rambak Kulit Kambing  : Kerupuk dari kulit kambing yang 
melewati serangkaian proses 
perendaman, pengapuran, pembuangan 
bulu, buang kapur, perebusan, 
pemotongan, pemberian bumbu, 
pengeringan sampai penggorengan 
(Astawan dan Astawan, 1989). 

 

Daya Kembang                                  :  Nilai pengembangan kerupuk yang 
didapat dari volume kerupuk rambak 
sesudah digoreng dikurangi volume 
sebelum digoreng dibagi volume 
sebelum digoreng dikalikan 100% 
(Widati, 1988). 

 

Peranakan Etawah (PE)                    : Hasil persilangan (F1) antara kambing 
Kacang dan kambing Etawah (Sarwono 
dan Mulyono, 2002). 

 

Peranakan Boer (PB)                        : Hasil perkawinan (F1) antara kambing 
Boer dan kambing Etawah (Ted and 
Shipley, 2005). 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Daya Kembang Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE  dan PB. 
 

 Data daya kembang kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB dapat 

dilihat pada Tabel 1. Hasil uji t menunjukkan bahwa daya kembang kerupuk 

rambak kulit kambing PE dan PB berbeda nyata ( thitung > ttabel  ), sedangkan 

perhitungan uji t daya kembang kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB 

disajikan di Lampiran 8. 

Tabel 1. Daya Kembang (%) Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB. 
 
           Jenis Kerupuk Rambak Kulit     Rata-rata (%) 

              Kambing PE             600 a 

              Kambing PB               416,67 b 

   Keterangan : notasi a dan b menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Daya kembang lebih tinggi ditunjukkan pada kerupuk rambak kulit 

kambing PE dengan nilai 600% sedangkan daya kembang lebih rendah 

ditunjukkan oleh kerupuk rambak kulit kambing PB dengan nilai 416,67%. 

Perbedaan daya kembang yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan kolagen 

dalam kulit dan kolagen kulit dapat mempengaruhi ketebalan kulit. Semakin 

sedikit kolagen dan elastin dalam lapisan dermis maka kulit akan nampak 

transparan dan tipis (Anonimous, 2003). Kulit yang mempunyai serabut-serabut 

horisontal dan kurang rapat atau lunak akan menyebabkan tebal kulit akan lebih 

tipis dibandingkan kulit yang mempunyai serabut-serabut lebih tegak dan 

anyaman lebih rapat (Purnomo, 1985). 



Kerupuk rambak kulit kambing PE mengalami pengembangan lebih besar 

daripada PB diduga karena kolagen yang terdapat dalam kulit kambing PE lebih 

banyak dan tenunannya lebih rapat sehingga pada saat penggorengan, uap air dan 

gas akan memberikan tekanan kepada kolagen yang menyebabkan kerupuk 

rambak kulit kambing mengembang.   

Aktivitas ternak juga mempengaruhi kolagen kulit ternak. Ternak dengan 

aktivitas yang tinggi dapat menjadikan tenunan kolagennya semakin rapat dan 

kuat, sedangkan ternak dengan aktivitas yang rendah menyebabkan tenunan 

kolagennya renggang dan ruang-ruang kolagen yang renggang dalam kulit 

tersebut akan diisi oleh lemak.  Menurut Davendra dan Burns (1994) salah satu 

ciri kambing PE adalah kambing yang lincah dan mampu beradaptasi dengan 

baik. Gerak yang dilakukan oleh kambing PE dapat menjadikan tenunan 

kolagennya lebih rapat dibandingkan kambing PB yang sejak awal hanya 

dikandangkan sehingga aktivitas dari kambing PB terbatas dan menyebabkan 

tenunan kolagennya lebih renggang.   

    

 

4.2 Kadar Air Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB. 

 Data yang dihasilkan dari analisa kadar air dapat dilihat pada Tabel 2. Uji t 

menunjukkan bahwa kadar air kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB tidak 

menunjukkan perbedaan ( thitung < ttabel ), sedangkan perhitungan uji t kadar air 

disajikan di Lampiran 9.  

 

 
 



Tabel 2. Kadar Air (%) Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB. 
 
           Jenis Kerupuk Rambak Kulit        Rata-rata (%) 

                         Kambing PE           3,26   

                         Kambing PB                          3,22 

  

Kadar air yang dihasilkan oleh kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB 

masih memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana syarat 

maksimal kadar air kerupuk rambak kulit 6% (Anonimous, 1996). 

Kadar air kerupuk rambak kulit yang rendah disebabkan oleh pengeringan 

dan penggorengan. Pengeringan dengan sinar matahari dapat menguapkan air 

bebas dalam bahan pangan. Proses pengeringan dengan sinar matahari 

menyebabkan ikatan air yang terbentuk selama proses perebusan menguap 

sehingga terbentuk rongga-rongga udara yang akan mempermudah proses 

pengembangan kerupuk (Suryo, 1996). Kandungan kolagen dalam kulit kambing 

juga mempengaruhi banyak sedikitnya kandungan air dalam kulit kambing. 

Semakin banyak kandungan kolagen menyebabkan penguapan air saat 

pengeringan menjadi terhambat sehingga hanya sebagian saja ikatan air yang 

menguap.   

Penggorengan dengan suhu tinggi juga dapat mengakibatkan air menguap 

lebih besar. Lawson (1985) menyatakan bahwa pangan yang dimasukkan dalam 

alat penggorengan segera menerima panas dan kandungan air dalam makanan 

menguap. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya gelembung udara selama proses 

penggorengan. 

 



4.3 Rasa Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB. 

 Data uji rasa kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB dapat dilihat pada 

Tabel 3. Menurut hasil uji t menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan kerupuk 

rambak kulit kambing PE dan PB tidak berbeda nyata ( thitung < ttabel ), sedangkan 

perhitungan uji t rasa kerupuk rambak kulit disajikan di Lampiran10 

Tabel 3. Rasa Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB. 
 
      Jenis Kerupuk Rambak Kulit   Rata-rata 

                     Kambing PE          4,11   

                     Kambing PB          4,48 

  

Rasa yang dihasilkan oleh kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB 

adalah sedikit asin dan terasa gurih. Menurut data quisoner organoleptik 

didapatkan bahwa panelis agak menyukai. 

Rasa yang dimiliki kerupuk rambak kulit dipengaruhi oleh komposisi 

bumbu yang dicampurkan pada saat pengolahan kerupuk rambak kulit. 

Kumalaningsih (1986) menambahkan bahwa rasa suatu bahan pangan dapat 

berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah mendapat pengolahan 

maka rasanya dapat dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama proses 

pengolahan. Kandungan kolagen dalam kulit kambing juga berpengaruh terhadap 

rasa kerupuk rambak kulit kambing. Kandungan kolagen yang banyak dengan 

tenunan yang rapat dapat menyebabkan penyerapan larutan bumbu menjadi 

terhambat, sehinggabumbu tidak merasuk ke dalam krecek dan rasanya menurut 

panelis kurang enak. 



 Rasa kerupuk rambak kulit juga dipengaruhi oleh tingkat kesukaan 

konsumen. Konsumen yang digunakan sebagai panelis sebagian besar bertempat 

tinggal di wilayah Jawa Timur, dimana sebagian besar orang Jawa Timur 

menyukai masakan dengan rasa yang asin.     

 

4.4 Kerenyahan Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE  dan PB. 

 Data uji kerenyahan kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB dapat 

dilihat pada Tabel 4. Hasil uji t menunjukkan bahwa kerupuk rambak kulit 

kambing PE dan PB mempunyai kerenyahan yang berbeda ( thitung > ttabel ), 

sedangkan perhitungan uji t kerenyahan disajikan di Lampiran 11 

Tabel. 4. Kerenyahan Kerupuk Rambak Kulit Kambng PE dan PB. 
 

Jenis Kerupuk Rambak Kulit    Rata-rata 

             Kambing PE        4,38 a  

             Kambing PB            4,75 b 

Keterangan : notasi a dan b menunjukan berbeda nyata (P<0,05)  

Kerenyahan merupakan indikator bahwa kerupuk dapat dikonsumsi atau 

tidak. Hasil yang diperoleh dari uji kerenyahan menyatakan bahwa panelis agak 

menyukai. Menurut Asmara (1982) bahwa kerupuk rambak yang mengalami 

pengembangan sempurna akan memiliki struktur seperti busa, apabila 

pengembangannya tidak merata maka sifat rapuh akan berkurang karena bagian 

atas yang tidak mengalami pengembangan akan menjadi keras sehingga 

mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap kerupuk rambak.  

Kerenyahan lebih tinggi ditunjukkan oleh kerupuk rambak kulit kambing PB 

dengan skor 4,75 sedangkan kerenyahan lebih rendah ditunjukkan oleh kerupuk 

rambak kulit kambing PE dengan skor 4,38 . hal tersebut diduga dikarenakan 



tenunan kolagen yang terlalu padat dan rapat pada kulit kambing PE 

menyebabkan pengembangannya lebih besar akan tetapi belum maksimal karena 

kolagen dalam kulit kambing PE sudah tidak mampu untuk menahan 

pengembangan gas sehingga kerenyahannya lebih rendah. Berbeda dengan 

kolagen kulit kambing PB meskipun menghasilkan daya kembang yang lebih 

rendah dari PE akan tetapi pengembangannya merata sehingga lebih renyah.   

Kerenyahan juga dipengaruhi oleh kadar air kerupuk rambak tersebut. 

Matz (1984) menyatakan bahwa semakin rendah kadar air maka semakin renyah 

pula produk yang dihasilkan. Kerupuk rambak kulit kambing PB memiliki 

kandungan air yang lebih rendah dari PE sehingga menyebabkan kerenyahannya 

lebih tinggi. Kadar air kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB dapat diihat di 

Tabel 2 halaman 26. 

 

4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Pada penentuan perlakuan terbaik dalam pembuatan kerupuk rambak kulit 

kambing didapatkan bahwa pembuatan kerupuk rambak kulit kambing PB 

menghasilkan nilai tertinggi dari PE meskipun diantara keduanya masih 

memenuhi standar SNI dalam pembuatan kerupuk rambak kulit. Hasil perlakuan 

terbaik dapat dilihat pada Tabel 5 sedangkan perhitungan penentuan perlakuan 

terbaik disajikan  di Lampiran 12. 

Tabel 5. Hasil Perlakuan Terbaik Kerupuk Rambak Kulit Kambing PB 

Variabel Rata-rata 

Daya Kembang 416,67 % 
Kadar Air 3,22% 
Rasa 4,48 
Kerenyahan 4,75 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kualitas kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB tidak berbeda nyata 

pada kadar air dan rasa sedangkan daya kembang dan kerenyahan yang dihasilkan 

berbeda nyata. Daya kembang kerupuk rambak kulit kambing PE rata-rata adalah 

600% dan PB adalah 416,67%. Kadar air rata-rata kerupuk rambak kulit kambing 

PE adalah 3,26% dan 3,22% kerupuk rambak kulit kambing PB. Nilai rata-rata 

rasa organoleptik kerupuk rambak kulit kambing PE adalah 4,11 dan kerupuk 

rambak kulit kambing PB adalah 4,48. Kerenyahan rata-rata kerupuk rambak kulit 

kambing PE adalah 4,38 sedangkan kerupuk rambak kulit kambing PB adalah 

4,75. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kulit kambing PE dan PB 

masih memenuhi standar SNI untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kerupuk rambak kulit akan tetapi kualitasnya lebih baik PB. 

 

5.2 Saran 

Mengacu pada kualitas kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB, maka 

perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai daya patah, kadar protein, kadar 

lemak kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air (Sudarmadji dkk., 1984) 

 

1. Botol timbang dimasukkan dalam oven selama 24 jam, kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 2  jam dan ditimbang (x gram) 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram (y gram), kemudian dimasukkan 

dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. 

3. Sampel dalam botol timbang dioven pada suhu 100 o C selama 4 jam 

kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini 

dilakukan 2 kali dan dirata-rata (z gram) dengan selisih konstan rata-rata 

0,2 mg 

4. Selisih antara perlakuan tersebut dicatat sebagai kadar air bahan pangan 

 

 

Kadar Air =  
( )

%100x
yx

zyx
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−+
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Daya Kembang (Widati, 1988). 

 

1. Masukkan pasir kuarsa kedalam gelas permukaan sampai rata dan penuh 

kemudian diketuk-ketuk sebanyak 150 kali, diratakan hingga permukaan 

gelas dengan penggaris 

2. Masukkan kerupuk rambak mentah dan ketuk-ketuk lagi sebanyak 150 kali 

3. Banyaknya pasir yang tumpah merupakan volume dari kerupuk rambak 

dan diukur dengan gelas ukur (a) 

4. Kerupuk rambak tersebut lalu digoreng dan dilakukan perkerjaan yang 

sama seperti di atas (b) 

5. Pengukuran dilakukan 2 kali (duplo) dan dirata-ratakan : 

 

Rumus Perhitungan : 

 

Daya Kembang =  100x
a

ab −
% 

 

Keterangan : 

a. Volume awal kerupuk rambak sebelum digoreng (mentah) 

b. Volume akhir kerupuk rambak sesudah digoreng (matang) 

 

 

 

 



Lampiran 3. Contoh Daftar Quisoner Uji Organoleptik (Watss, et al., 1993) 

 

Daftar Quisoner Uji Organoleptik Kerupuk Rambak  

Nama  :......................................... 

Tanggal :......................................... 

 Ujilah Rasa beberapa contoh kerupuk rambak yang tersedia serta tuliskan 

sejauh mana anda menyukainya dengan memberi tanda (V) pada tempat yang 

tersedia di bawah ini. Perlu diingat hanya anda seorang yang dapat mengatakan 

mana kerupuk rambak yang anda sukai. 

Suatu peryataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

Tingkat Kesukaan Kode 

Amat sangat menyukai  

Sangat menyukai  

Menyukai  

Agak menyukai  

Bukan menyukai maupun tidak 

menyukai 

 

Agak tidak menyukai  

Tidak menyukai  

Sagat tidak menyukai  

Amat sangat tidak menyukai  

Alasan / Komentar  

....................................................................................................................................

Daftar isian serupa juga digunakan untuk Uji Kerenyahan. 



Lampiran 4. Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 

Produk  : Kerupuk Rambak Kulit Kambing 

Perlakuan  : Perbedaan Kulit Kambing PE dan PB 

Nama Penguji  : ...................................... 

 Saudara diminta untuk memberikan penilaian menurut kepentingan dengan 

nilai 1-4 untuk semua variabel mulai dari kurang penting sampai paling penting. 

Atas partisipasinya saya sampaikan terima kasih. 

Variabel Urutan 

Daya Kembang  

Kadar Air  

Rasa  

Kerenyahan  

 

 



Lampiran 5. Syarat Mutu Kerupuk Rambak Berdasarkan SNI 1996   
(Anonymous, 1996). 

 

PERSYARATAN 
NO KRITERIA UJI SATUAN 

MENTAH SIAP 
KONSUMSI 

Keadaan       
a. Bau  - normal normal 
b. Rasa  - khas khas 
c. Warna  - normal normal 

1 

d. Tekstur  - renyah renyah 
2 Keutuhan % b/b min 95 min 90 

3 Benda Asing, Serangga dan 
potong-potongannya  - tidak boleh ada tidak boleh ada 

4 Air % b/b maks 8.0 maks 6.0 
5 Abu tanpa garam % b/b maks 1.0 maks 1.0 

6 Asam Lemak Bebas (dihitung 
sebagai asam laurat) % b/b maks 1.0 maks 0,5 
Cemaran Logam       
a. Timbal (Pb) mg/kg maks 2.0 maks 2,1 
b. Tembaga (Cu) mg/kg maks 20.0 maks 20,0 
c Seng (Zn) mg/kg maks 40.0 maks 40,0 
d. Timah (Sn) mg/kg maks 40.0 maks 40,0 

7 

e. Raksa (Hg) mg/kg maks 0,03 maks 0,003 
8 Arsen mg/kg maks 1.0 maks 1.0 

Cemaran Mikroba       
a. Angka Lempeng Total Koloni/kg maks 5 x 10 maks 5 x 10 
b. Colliform APM/g 3,0 3,0 

9 

c. Salmonella Koloni/kg negatif Negatif 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Cara Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (De Garmo, 
Sullivan and Canad, (1984) dalam Cahyono (2002). 

 

1. Memberikan bobot nilai pada masing-masing parameter dengan 

mengunakan angka relatif 0 – 1. Bobot nilai berbeda tergantung pada 

kepentingan masing-masing parameter dalam mempengaruhi tingkat 

penerimaan konsumen yang diwakilkan oleh panelis (Lampiran 12) 

2. Mencari bobot normal parameter dengan cara membagi antara nilai bobot 

parameter dengan total bobot parameter 

3. Menghitung nilai efektif : 

 Ne = 
NTjNTb

NTjNp
−

−
 

       Keterangan : 

 Ne = Nilai efektif   Np = Nilai perlakuan 

 NTj = Nilai terjelek   NTb = Nilai terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai nilai tertinggi sebagai nilai tertinggi, 

sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik maka 

nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik 

4. Menghitung nilai hasil semua parameter total nilai hasil tertingginya 

dipakai sebagai penentuan kombinasi perlakuan terbaik 



 Skema Pembuatan Kerupuk Rambak Kulit Kambing 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit Kambing 
Segar 

Pencucian  

Buang Bulu 

Buang Kapur 

Pengapuran 

Pengeringan II 

Perendaman 
dalam bumbu 

Pengeringan I 

Pengguntingan 

Perebusan 

Ditimbang beratnya 

Dengan air bersih 
yang mengalir 

1kg kulit: 0,4 kg 
kapur dalam  

5liter air 

Dikerok dengan pisau 
tumpul sampai bersih 

Dicuci bersih 
dengan air yang 

mengalir 

Suhu 90 o C selama 2 
jam /ciri-ciri 

matang:ditusuk dengan 
lidi tembus 

3x2 cm  

Dibawah sinar matahari 
selama 1 hari 

Bawang putih 5% 
Garam 2 % 

Air secukupnya   
Direndam selama ±1jam 

Dibawah sinar matahari 
selama 2-3 hari(kering) 

Penggorengan 

I: dicelupkan dalam 
minyak dingin 5 menit 
II: dimasukkan dalam 
minyak 80oC ; 5 menit 
III: dimasukkan dalam 
minyak panas (160oC-
180oC)sampai 
mengembang 

Diukur daya kembang, 
kadar air, organoleptik 
(rasa dan kerenyahan) 

Ukur volume kerupuk 



Lampiran 8. Data Analisis Daya Kembang Kerupuk Rambak Kulit  
                        Kambing PE dan PB 

 

NO Keterangan Vol. awal (ml) Vol.akhir (ml) Daya Kembang (%) 
1. PE 1 1 6 500 
2. PE 2 1 7 600 
3. PE 3 1 8 700 
4. PB1 1,5 9 500 
5. PB 2 1 6 500 
6. PB 3 2 7 250 

 

Perhitungan Daya Kembang 

1. PE 1  =  %500%100
1

16 =−
x  

2. PE 2  =  %600%100
1

17 =−
x  

3. PE 3  = %700%100
1

18 =−
x  

4. PB 1  = %500%100
5,1

5,19 =−
x  

5. PB 2  = %500%100
1

16 =−
x  

6. PB 3  = %250%100
2

27 =−
x  

 

Perhitungan Uji t 
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 = 1080000
2

10800003240000
13

3
1800

1800
2

2

=−=
−
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−

=
dbA
JKA
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 = 33,520833
2

33,5208331562500
13

3
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1250
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S ( )BA− = 
22 B

B

A

A

N

S

N

S
+  = 

3
33,5208331080000 +

= 
3

33,1600833
= 730,48 

 

T hitung = 
( )BAS

BA

−

−
 = 47,765

48,730
66,559166

48,730

33,5208331080000
==

−
 

 

T Tabel : T )11(05.0 + = 4,30 

Kesimpulan : T Hitung >T Tabel : Terima H 0  

Bahwa daya kembang pada kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB berbeda 

nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Data Analisis Uji Kadar Air Kerupuk Rambak Kulit Kambing    
PE dan PB 

 

NO Keterangan Berat sblm dioven(gr) Berat stlh dioven(gr) Kadar Air (%) 
1. PE 1 2,07 1,98 4,19 
2. PE 2 2,01 1,95 2,74 
3. PE 3 2,06 2,01 2,86 
5. PB 1 2,07 2,01 3,37 
6. PB 2 2,04 1,97 3,56 
7. PB 3 2,04 1,98 2,72 
 

Perhitungan Kadar Air 

1. PE 1  = %19,4%100
07,2

98,107,2 =−
x  

2. PE 2  = %74,2%100
01,2

95,101,2 =−
x  

3. PE 3  = %86,2%100
06,2

01,206,2 =−
x  

4. PB 1  = %37,3%100
07,2

01,207,2 =−
x  

5. PB 2  = %56,3%100
04,2

97,104,2 =−
x  

6. PB 3  = %72,2%100
04,2

98,104,2 =−
x  

 

Perhitungan Uji t 

 

S
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 = 98,31
2

98,3194,95
13

3
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2

2

=−=
−
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S
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 = 11,31
2

11,3134,93
13

3
66,9

66,9
2
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−
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�
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�
−

=
dbB
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S ( )BA− = 
22 B

B

A

A

N

S

N

S
+  = 

3
11,3198,31 +

= 
3
09,63

= 4,58 

 

T hitung = 
( )BAS

BA

−

−
 = 19,0

58,4
86,0

58,4

11,3198,31
==

−
 

 

T Tabel : T )11(05.0 + = 4,30 

T hitung �T tabel : Tolak H 0  

Bahwa kadar air pada kerupuk rambak kulit kambing PE dan PB tidak berbeda 

nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10. Data Rasa Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan PB 

 

PE PB 

Panelis 1 2 3 1 2 3 Total 

1 6 6 4 6 6 5 33 

2 8 2 5 2 3 3 23 

3 4 4 3 7 6 4 28 

4 3 3 5 4 3 4 22 

5 4 3 4 3 3 4 21 

6 6 2 4 3 4 3 22 

7 3 2 2 4 1 3 15 

8 2 2 3 3 4 4 18 

9 2 3 4 3 3 3 18 

10 7 5 3 5 3 3 26 

11 2 6 4 6 7 4 29 

12 5 7 6 3 4 5 30 

13 4 4 4 6 3 4 25 

14 3 4 4 4 6 4 25 

15 3 4 3 6 6 3 25 

16 4 5 4 6 7 5 31 

17 3 6 5 6 7 5 32 

18 7 6 5 6 6 5 35 

19 2 5 3 3 6 4 23 

20 2 4 3 5 6 3 23 

81 85 81 92 96 81 

Total 247 269 516 
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 = (62+82+...+42+32)-2218,8 
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 = 157,2 
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JkPanelis= 
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JkGalat  = JkTotal – JkPerlakuan – JkKelompok – JkPanelis - JkGalat 

 = 157,2 – 4,03 – 4,55 – 8, 53 = 140,09 

 

 



Tabel Sidik Ragam 

SK db Jk KT Fhitung F 5% 

Perlakuan 1 4,03 4,03 2,79tn 3,92 

Kelompok 2 4,55 2,27 1,57 3,07 

Panelis 19 8,53 0,45 0,31 1,65 

Galat 97 140,09 1,44     

Total 119 157,2       
Keterangan : tn ) menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

 



Lampiran 11. Data Kerenyahan Kerupuk Rambak Kulit Kambing PE dan 
PB 

 
 
 

PE PB 

Panelis 1 2 3 1 2 3 Total 

1 6 6 5 6 6 6 35 

2 5 6 6 5 5 5 32 

3 4 4 4 7 6 6 31 

4 3 4 3 4 3 4 21 

5 3 3 2 2 3 3 16 

6 7 3 3 7 5 5 30 

7 3 2 4 4 1 1 15 

8 3 2 3 2 3 4 17 

9 2 3 3 3 3 3 17 

10 3 3 5 4 3 2 20 

11 3 3 4 4 3 4 21 

12 6 4 6 3 4 4 27 

13 6 4 5 6 6 6 33 

14 7 4 4 5 7 5 32 

15 7 7 6 8 8 6 42 

16 6 7 6 6 8 6 39 

17 4 5 4 7 6 6 32 

18 5 4 4 5 5 5 28 

19 6 4 5 5 5 6 31 

20 5 5 4 5 5 5 29 

94 83 86 98 95 92 

Total 263 285 548 
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 = (62+52+...+62+52)-2502,53 

 =2788 – 2502,53 

 = 285,47 
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JkGalat  = JkTotal – JkPerlakuan – JkKelompok – JkPanelis - JkGalat 

 = 285,47 – 4,03 – 3,27 – 195,47 = 82,7 

 

 



Tabel Sidik Ragam 

SK db Jk KT Fhitung F 5% 

Perlakuan 1 4,03 4,03 4,74** 3,92 

Kelompok 2 3,27 1,63 1,91 3,07 

Panelis 19 195,47 10,28 12,09** 1,65 

Galat 97 82,7 0,85     

Total 119 285,47       
Keterangan : **) menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05) 

 

 

 



Lampiran 12.  Data Urutan Kontribusi Variabel  Oleh Responden 

  

 

Bobot Variabel (BV) = 
ggirataTertinRata

rataRata
−

−
 

 

Bobot Normal (BN) = 
VariabelTotalBobot

gVariabelmagBobotMa sinsin −
 

Variabel 
Responden Daya Kembang Kadar Air Rasa Kerenyahan 

1 3 1 2 4 
2 2 1 4 3 
3 3 1 4 2 
4 3 4 1 2 
5 3 1 4 2 
6 2 1 3 4 
7 3 1 4 2 
8 3 1 4 2 
9 2 1 3 4 
10 3 1 2 4 
11 2 3 1 4 
12 3 1 2 4 
13 2 1 3 4 
14 2 1 4 3 
15 3 1 2 4 
16 1 2 3 4 
17 3 1 2 4 
18 4 2 1 3 
19 3 1 4 2 
20 4 1 3 2 

Total 54 27 56 63 
Rata-rata 2,7 1,35 2,8 3,15 
Rangking III IV II I 

Bobot 
Variabel 
(BV) 0,85 0,43 0,89 1 
Bobot 
Normal (BN) 0,27 0,13 0,28 0,31 



 Nilai Terbaik dan Nilai Terjelek masing-masing Variabel 

 

Organoleptik 
Perlakuan Daya Kembang Kadar Air Rasa Kerenyahan 

PE 600** 3,26* 4,11* 4,38* 
PB 416,67* 3,22** 4,48** 4,75** 

 

Keterangan : 

* Nilai Lebih Jelek 

** Nilai Lebih Baik 

 

 

Daftar Nilai Penentuan Perlakuan Terbaik 

 

PE PB 
Variabel BV BN Ne Nh Ne Nh 

Daya 
Kembang 0,85 0,27 1 0,27 0 0 
Kadar Air 0,43 0,13 1 0,13 0 0 
Rasa 0,89 0,28 0 0 1 0,28 
Kerenyahan 1 0,31 0 0 1 0,31 
   Total 0,40 Total 0,59 

 

Ne = 
lekNilaiTerjeikNilaiTerba
lekNilaiTerjekuanNilaiPerla

−
−

 

 

Nh = BN x Ne 

 

 

 

 
 


