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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Kadar Kalsium 

Kerupuk Ceker Ayam 

Hasil pengamatan kadar kalsium ditunjukkan pada 

Lampiran 7. Rataan hasil pengamatan ditunjukkan pada 

Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rataan kadar kalsium pada lama perendaman  

0,2,4,6, dan 8 jam 

Perlakuan Kadar Kalsium 

P0 140,34a ± 3,92 

P1 204,93d ± 1,74 

P2 197,05c ± 7,26 

P3 179,13b ± 2,87 

P4 211,25e ± 1,18 

 

Analisis ragam diperlihatkan pada Lampiran 7. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa lama perendaman 0,2,4,6,8 

jam  memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar kalsium kerupuk ceker ayam. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada perlakuan perendaman selama 8 jam 

memberikan peningkatan kadar kalsium yang tertinggi 

(P<0,01). Perlakuan lama perendaman pada larutan kapur 

menghasilkan nilai rataan kadar kalsium berkisar antara 140,34 

– 211,25 ppm. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kadar kalsium 

tertinggi diperoleh pada kerupuk rambak perlakuan P4 yaitu 8 

jam dengan rataan 211,25 ppm, diikuti perlakuan P1, P2, P3, 

dan P0 dengan rataan berturut-urut 204,93 ; 197,05 ; 179,13 ; 

dan 140,34 ppm. P0 memberikan hasil yang berbeda nyata 

terhadap P1, P2, P3 dan P4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin lama perendaman dalam air kapur maka kadar kalsium 
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semakin meningkat karena zat kalsium pada larutan kapur 

Ca(OH)2 masuk kedalam jaringan kulit melalui proses difusi. 

Proses difusi merupakan proses perpindahan zat dari suatu 

larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan konsentrasi rendah.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Aris dkk (2007) bahwa semakin 

lama perendaman dalam air kapur maka kadar kalsium kerupuk 

semakin tinggi karena kapasitas atau kuantitas ionion Ca yang 

masuk ke dalam jaringan bahan akan semakin banyak dan 

kondisi pH sampel semakin tinggi.  

Semakin lama perendaman memberikan komposisi 

kandungan mineral yang lebih tinggi pula pada produk karena 

dengan semakin lama perendaman konsentrasi ion-ion kalsium 

yang masuk ke dalam jaringan bahan menjadi semakin banyak. 

Menurut Pantastico (1986) kekuatan dinding sel bahan 

tergantung pada besarnya molekul dan kandungan kalsium 

dalam bahan penyusun dinding sel sehingga dengan semakin 

lama perendaman maka kandungan kalsium pada bahan akan 

semakin meningkat dan dinding sel menjadi semakin kokoh 

meskipun kandungan zat-zat terlarut dari bahan akan semakin 

menurun terutama kandungan air bahan. Semakin lama 

perendaman kulit dalam larutan kapur, juga akan meningkatkan 

porositas krupuk tersebut. Porositas merupakan ukuran ruang 

kosong atau pori-pori dalam krupuk rambak. Semakin lama 

perendaman kulit dalam larutan kapur akan menyebabkan pori-

pori kulit semain besar. Kondisi tersebut dapat meningkakan 

kapasitas pembengkakan krupuk rambak pada hasil akhir 

krupuk setelah penggorengan. Pori-pori kulit yang semakin 

besar juga berpengaruh terhadap lamanya pengeringan. Apabila 

pori-pori kulit semakin besar maka semakin singkat waktu 

pengeringan, sehingga berdampak pada tekstur atau kerenyahan 

krupuk rambak. Widati dkk (2007) meneliti mengenai pengaruh 

lama pengapuran terhadap kadar air, kadar protein, kadar 

kalsium, daya kembang dan mutu organoleptic kerupuk rambak 

kulit sapi. Waktu pengapuran yang semakin tinggi akan 

menghasilkan kadar kalsium, kerenyahan, rasa, dan daya 
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kembang yang semakin tinggi, sedangkan kadar air dan kadar 

protein memberikan nilai yang lebih rendah. 

 

4.2 Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Kadar Lemak 

Kerupuk Ceker Ayam 

Hasil pengamatan kadar kalsium ditunjukkan pada Lampiran 8. 

Rataan hasil pengamatan ditunjukkan pada Tabel 4. 

   

Tabel 4. Rataan kadar lemak pada lama perendaman 0,2,4,6, 

dan 8 jam 

Perlakuan Kadar Lemak 

P0 37,12 ± 3,69 

P1 42,94 ± 10,21 

P2 42,56 ± 9,86 

P3 52,34 ± 3,18 

P4 45,07 ± 2,95 

 

Pengaruh lama perendaman terhadap kadar lemak 

dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil Analisis ragam menunjukkan 

bahwa lama perendaman tidak memberikan pengaruh (P >0,05) 

terhadap kadar kalsium kerupuk ceker ayam (Lampiran 8). 

Hasil pegamatan menunjukkan bahwa perlakuan lama 

perendaman pada larutan kapur menghasilkan nilai rataan 

berkisar antara 37,57 – 52,34%. Dapat dilihat pada Tabel 6 

bahwa perlakuan P3 yaitu perendaman 6 jam menghasilkan 

kadar lemak tertinggi diikuti perlakuan P4, P1, P2 dan P0. 

Penelitian ini ditekankan pada pengaruh lama pengapuran 

terhadap kualitas kimia dan fisik. Menurut Purnomo (1992) 

lama pengapuran akan mempengaruhi kualitas kimia, fisik dan 

organoleptik kerupuk rambak kulit yang dihasilkan, semakin 

lama proses pengapuran maka proses penghilangan globular 

protein maupun perontokan bulu bisa berjalan dengan baik. 

Proses pengapuran akan mengakibatkan sebagian lemak 

tersabun menjadi sabun kalsium yang tidak larut dalam air, 

sehingga air akan sulit terserap dalam kulit dan hal ini dapat 
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meningkatkan daya kembang dari kerupuk rambak kulit sapi 

yang dihasilkan. Namun menurut Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

P3 memilki kadar lemak tertinggi, hal ini diduga dikarenakan 

larutan air kapur 4% tidak serta merta melarutkan lemak pada 

ceker ayam. Selain itu, kadar lemak pada kulit ceker juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis ayam yang 

digunakan, kualitas pakan yang diberikan, dan faktor 

lingkungan. Menurut Pratikno (2011) bahwa  ayam broiler 

memiliki perlemakan yang tinggi, salah satunya disebabkan 

karena karakteristik ayam broiler yang mempunyai nafsu 

makan yang tinggi, namun malas bergerak sehingga kelebihan 

energi akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Lemak 

pada ayam broiler akan disimpan jaringan bawah kulit, 

abdomen dan intramuskuler. Perlemakan pada ayam broiler 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain genetik, nutrisi, jenis 

kelamin, umur ayam 

dan faktor lingkungan. 

Perlakuan P3 memiliki kadar lemak tertinggi, adapun 

hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kadar lemak yang 

tinggi tidak selalu baik. Kandungan lemak jenuh yang tinggi 

dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. 

Diperkuat  Astawan (1989) bahwa per 100 g ceker ayam 

mengandung lemak jenuh sebesar 3,9 g atau setara dengan 20% 

kebutuhan lemak jenuh per hari orang dewasa pada umumnya. 

Selain itu, 100 g ceker ayam juga mengandung kolesterol 

sebanyak 84 mg atau sebesar 28% dari kebutuhan kolesterol per 

hari orang dewasa pada umumnya. Banyaknya kandungan asam 

lemak jenuh pada bahan pangan dalam hal ini krupuk juga 

dipengaruhi oleh jenis minyak yang digunakan. Menurut 

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) bahwa minyak kelapa 

sawit yang banyak beredar memiliki kandungan asam lemak 

jenuh sekitar 85%. Penggunaan minyak goreng yang sangat 

disarankan ialah yang terbuat dari jagung karena memiliki 

kandungan lemak asam lemak jenuh paling rendah yaitu sekitar 

12,7%. Menurut Dwiputra (2015) bahwa  minyak jagung 
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mengandung lemak tak jenuh dalam jumlah yang sangat tinggi. 

Lemak tersebut berupa Monounsaturated fats dan 

Polyunsaturated fats yang berguna membantu mencegah 

masalah jantung, mengontrol kadar kolesterol dalam darah, 

sekaligus dapat mencegah mengurangi resiko kardiovaskular, 

serangan jantung dan juga stroke. Manfaat lain yaitu, minyak 

jagung mengandung lemak trans dalam jumlah sedikit. Lemak 

trans sendiri merupakan lemak jahat penyebab utama beragam 

penyakit kardiovaskular dan meningkatkan potensi serangan 

jantung. 

 

4.3 Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Kadar Protein 

Kerupuk Ceker Ayam 

Hasil pengamatan kadar kalsium ditunjukkan pada Lampiran 9. 

Rataan hasil pengamatan ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan kadar protein pada lama perendaman 0,2,4,6, 

dan 8 jam 

Perlakuan Kadar Protein 

P0 29,91b ± 0,24 

P1 29,40a ± 0,29 

P2 31,33c ± 0,07 

P3 29,77b ± 0,16 

P4 29,79b ± 0,27 

 

Analisis ragam diperlihatkan pada Lampiran 9. Tabel 5 

menunjukkan bahwa semakin lama perendaman maka kadar 

protein semakin menurun, akan tetapi mengalami peningkatan 

pada perlakuan P2. Hasil Analisis ragam menunjukkan bahwa 

lama perendaman memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kadar protein kerupuk ceker ayam. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada perlakuan perendaman selama 6 jam 

memberikan peningkatan kadar protein yang tertinggi (P<0,01). 

Perlakuan lama perendaman pada larutan kapur menghasilkan 

nilai rataan berkisar antara 29,40 – 31,32%. Tabel 5 
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menunjukkan bahwa semakin lama perendaman maka semakin 

menurun kadar protein. P2 dengan rataan 31,33% memiliki 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dengan P0, P1, P3 

maupun P4 dengan rataan berturut-urut 29,91% ; 29,40% ; 

29,77% ; 29,79% , namun P0 tidak berbeda nyata dengan P3 

dan P4. Namun hal ini tidak berlaku pada perlakuan P2 yang 

kadar proteinnya semakin tinggi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kadar protein dalam bahn pangan dalam hal ini 

krupuk ceker, salah satunya adalah pengaruh pH dan panas. 

Suhu tinggi menyebabkan molekul-molekul penyusun protein 

bergeak cepat. Semakin panas suhu penggorengan maka 

molekul-molekul tersebut semakin bergerak cepat dan memutus 

ikatan hidrogen. Perebusan dapat meningkatkan mutu bahan 

sumber protein namun jika berlebihan dapat mengurangi nilai 

protein.  

Hal ini sesuai pendapat Fellows (1990) bahwa suhu 

sangat berpengaruh pada proses denaturasi maupun degradasi 

protein. Suhu yang lebih tinggi mempercepat terjadinya proses 

denaturasi protein  yang  dilanjutkan  dengan  terjadinya 

degradasi protein apabila tidak terkontrol. Namun secara umum 

rata-rata kadar protein semakin menurun dengan semakin lama 

pengapuran karena adanya protein-protein non kolagen yang 

terdegradasi oleh larutan kapur. Mustakim (2007) menyatakan 

bahwa menurunnya kadar protein dengan semakin lama 

pengapuran disebabkan semakin banyaknya ion OH- dari 

larutan kapur yang merusak jaringan kolagen kulit dan 

terjadinya ikatan antara ion Ca dengan  EDTA (ethilene diamine 

tetraacetic acid) dalam jaringan kulit. Serta diperkuat Dedes 

(2010) yang menyatakan bahwa kandungan kadar protein 

kerupuk kulit 63,90% dimana kandungan kadar protein pada 

proses perendaman mengalami penurunan selama perendaman 

asam diakibatkan semakin banyak ikatan asam amino yang 

terpecah sehingga banyak protein yang larut. Kulit mengandung 

berbagai jenis protein yang terdiri atas kolagen, asam amino 

non-esensial seperti glisin, hidroksi prolin, dan prolin dan asam 
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amino esensal seperti lysine serta sejumlah kecil lipoprotein dan 

glikoprotein. Kolagen merupakan protein dengan jumlah 

terbesar pada kulit ayam. Menurut Dyah (2012) bahwa kolagen 

adalah suatu jenis protein yang tersusun atas beberapa asam 

amino. Diperkirakan jumlah kolagen dalam tubuh hewan 

tedapat sekitar 30% dari total protein tubuh. Kolagen terdapat 

di dalam tubuh semua jenis hewan multi seluler, baik yang tidak 

bertulang belakang maupun yang bertulang belakang. Walau 

pada hewan berkulit keras atau serangga, chitin (unsur 

pembentuk exoskeleton) menggantikan kolagen sebagai 

matriks pendukung yang berserat dalam exoskeleton (kerangka 

yang terdapat di luar tubuh). Jenis protein yang terdapat pada 

kolagen adalah jenis protein serat yang berwarna bening 

kekuning-kuningan dari jaringan penghubung (connecting 

tissue) pada tubuh hewan khususnya kulit (corium), tulang 

(ossein) dan otot. 

 

  

4.4 Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Tekstur 

Kerupuk Ceker Ayam 

Hasil pengamatan kadar kalsium ditunjukkan pada Lampiran 10. 

Rataan hasil pengamatan ditunjukkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan tekstur pada lama perendaman 0,2,4,6, dan 8 

jam 

Perlakuan Tekstur 

P0 13,62c ± 4,01 

P1 8,17b ± 1,79 

P2 8,27ab ± 1,58 

P3 6,22a ± 0,77 

P4 5,75a ± 1,36 

 

Analisis ragam diperlihatkan pada Lampiran 10. 

Pengaruh lama perendaman terhadap tekstur kerupuk dapat 

dilihat pada Tabel 6. Hasil Analisis ragam menunjukkan bahwa 
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lama perendaman memberikan pengaruh perbedaan yang 

sangat nyata terhadap tekstur kerupuk ceker ayam.  Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa perlakuan perendaman selama 8 

jam menghasilkan tekstur yang terbaik (P<0,01).  Perlakuan 

lama perendaman pada larutan kapur menghasilkan nilai rataan 

berkisar antara 5,75 – 13,62. P0 dan P1 dengan rataan 13,62 N 

dan 8,17 N sangat berbeda nyata dengan P2,P3,P4 dengan 

rataan masing-masing 8,27 N ; 6,22 N ; dan 5,75 N sedangkan 

P2,P3, dan P4 masing-masing tidak berbeda nyata. Semakin 

lama waktu perendaman maka semakin baik tekstur kerupuk 

yang dihasilkan. Tekstur kerupuk erat kaitannya dengan kadar 

air pada kerupuk. Semakin sedikit kadar air pada kerupuk maka 

semakin baik tekstur kerupuk setelah penggorengan. Aris 

(2007) menjelaskan bahwa semakin lamanya perendaman 

dalam air kapur maka akan semakin banyak pula kandungan air 

dalam kulit yang tertarik keluar sehingga kulit menjadi mudah 

kering. 

Perendaman dalam larutan yang mengandung kalsium 

akan mempercepat laju pengeringan karena larutan yang 

mengandung kalsium dapat menarik molekul air dari dalam 

bahan sehingga teksturnya akan lebih keras. Proses pengeringan 

kerupuk ceker ayam bertujuan untuk menghasilkan bahan 

dengan kadar air tertentu. Kadar air yang terkandung dalam 

kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan kapasitas 

pengembangan kerupuk dalam proses penggorengan. Tingkat 

kekeringan tertentu diperlukan kerupuk mentah untuk 

menghasilkan tekanan uap yang maksimum pada proses 

penggorengan sehingga kerupuk bisa mengembang. 

Kerenyahan kerupuk yang digoreng meningkat sejalan dengan 

meningkatnya volume pengembangan kerupuk. Jumlah kadar 

air di dalam kerupuk  sangat mempengaruhi tingkat kerenyahan 

kerupuk Kadar air yang rendah akan meningkatkan kerenyahan 

pada produk, karena semakin banyak air yang keluar dari bahan 

maka semakin banyak ruang kosong yang terdapat dalam 

jaringan sehingga pada saat kerupuk digoreng akan 
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mengembang sampai tingkat tertentu dan menyebabkan 

kerupuk menjadi lebih renyah. Tekstur bahan dikatakan renyah 

jika memiliki kadar air <5% (Muchtadi, Purwoyatno dan Basuki, 

1987).  Menurut Petrix dalam Abdillah (2007), mekanisme 

kapur sebagai bahan perenyah adalah terikatnya air pada gel 

pada saat terjadi gelatinisasi yang akan menguap akibat 

peningkatan suhu dan mendesak gel pati untuk keluar, sehingga 

adanya pengosongan pada rongga-rongga udara pada produk. 

Ion Ca akan masuk mengikat air yang berada dalam bahan 

sehingga terjadi penurunan kadar air yang dapat meningkatkan 

tekstur pangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


