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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kulit  

Kulit adalah organ tubuh yang menyelubungi seluruh 

permukaan tubuh kecuali kornea mata, selaput lendir 

(conjuntiva) serta kuku yang berfungsi sebagai alat ekskresi dan 

“penyaring” sinar ultraviolet serta ikut mengatur suhu tubuh 

(thermostat layer), melindungi tubuh terhadap pengaruh-

pengaruh luar, setiap bangsa ternak berbeda-beda, sesuai 

dengan kemampuannya, sehingga tiap macam kulit ternak 

memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri (Purnomo, 1992). 

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak, merupakan 

lapisan terluar dari tubuh hewan, diperoleh setelah hewan 

tersebut mati dan dikuliti. Kulit dari ternak besar dan kecil baik 

itu sapi, kerbau, dan domba serta kambing memiliki struktur 

jaringan yang kuat dan berisi, sehingga dalam penggunaannya 

dapat dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan 

(Sudarminto, 2000). 

Kulit merupakan salah satu alternatif bahan pangan 

yang masih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

Kandungan gizi antara kulit dengan daging bisa dikatakan 

relatif sama. Kulit mengandung protein, kalori, kalsium, fosfor, 

lemak, besi, vitamin A dan vitamin B1. Zat-zat gizi tersebut 

jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori dan 

fosfornya cukup tinggi. Kulit mentah mengandung kadar air 

sebesar 64%, protein 33%. Lemak 2%, mineral 0,5% dan 

senyawa lain seperti pigmen 0,05% (Sutejo, 2000). 

Kulit segar hasil pemotongan ternak dapat langsung disamak 

atau diproses lebih lanjut, tetapi tidak semua kulit menjadi 

bahan baku industri penyamakan maka kulit yang tidak dapat 

digunakan dalam penyamakan bisa langsung diproses dalam 
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bentuk produk pangan seperti dibuat kerupuk rambak (Purnomo, 

1992). 

 

2.1.1 Fungsi Kulit  

Kulit pada ternak memiliki beberapa fungsi,  antara lain 

sebagai pelindung ternak/hewan dari pengaruh luar, pelindung 

jaringan yang ada dibawahnya, pemberi bentuk pada tubuh 

ternak, penerima rangsangan dari lingkungan luar, penyimpan 

cadangan makanan, pengatur kadar garam dan air pada cairan 

tubuh, sumber vitamin D, dan alat gerak khusus pada ikan 

maupun burung  (Widati, 1988). 

Kulit merupakan organ tubuh yang tersusun atas berbagai 

jaringan sel. Secara histologi kulit merupakan bagian paling 

berat pada organ tubuh, pada manusia memiliki berat sekitar 

16% dari berat tubuh sedangkan pada ternak berkisar 10%. 

Presentasi tersebut cukup bervariasi pada beberapa jenis ternak, 

pada sapi sekitar 6-9%, domba 12-15%, dan pada kambing 8-

12% dari berat tubuh (Amertaningtyas, 2009). 

 

2.1.2 Komposisi Kimia Kulit 

Komposisi kimia pada kulit segar terkait dengan kadar 

protein, lemak, karbohidrat, mineral dan air. Proporsi masing-

masing zat kimia yang menyusun komponen kulit cukup 

bervariasi tergantung dari jenis ternak, umur, makanan, iklim 

dan kebiasaan hidup ternak itu sendiri (Anonimous, 1996). 

Kulit merupakan salah satu alternatif bahan pangan 

yang masih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

Kandungan gizi antara kulit dengan daging bisa dikatakan 

relatif sama. Kulit mengandung protein, kalori, kalsium, fosfor, 

lemak, besi, vitamin A dan vitamin B1. Zat-zat gizi tersebut 

jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori dan 

fosfornya cukup tinggi (Sutejo, 2000). Kulit mentah 

mengandung kadar air sebesar 64%, protein 33%. Lemak 2%, 
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mineral 0,5% dan senyawa lain seperti pigmen 0,05% (Cayana, 

2008). 

Komposisi zat kimia yang menyusun kulit antara lain 

adalah air kira-kira sebanyak 65%, protein 33%, mineral 0,5% 

dan lemak 2-30%. Penyusun terbanyak adalah komponen air 

dengan jumlah cukup bervariasi yakni antara 60-70%. 

Komponen lemak dalam kulit variasinya justru lebih besar dan 

menyulitkan sehingga perlu perhatian khusus bagi para 

penyamak kulit, terutama komponen lemak pada kulit domba 

dan babi (Supartono, 2000). 

 

2.1.3 Sifat Fisiko Kimia Kulit 

Kulit mempunyai sifat fisik dan kimia (physical dan 

chemical properties). Sifat fisik merupakan keadaan fisik atau 

struktur kulit sedangkan sifat kimia adalah semua zat kimia 

yang terkandung didalamnya. Kekuatan fisik adalah kekuatan 

kulit terhadap pengaruh lingkungan antara lain pengaruh 

kekuatan mekanik dan kondisi penyimpanan, sedangkan sifat-

sifat kimia yaitu kadar zat kimia antara lain protein, serat, 

globular, karbohidrat, lemak, mineral yang ada pada kulit. 

Kekuatan fisik berkolerasi dengan struktur jaringan dan kadar 

zat-zat kimia yang terdapat pada kulit, sehingga besarnya 

kekuatan fisik dapat diprediksikan dengan struktur jaringan dan 

kadar zat-zat kimia kulit (Kanagy, 1977). 

Struktur jaringan kulit berpengaruh terhadap sifat-sifat 

fisik kulit. Pengaruh yang terbesar adalah pada serabut kolagen 

terdapat dalam korium yang teranyam membentuk seperti jala 

dengan arah tiga dimensi. Bentuk anyaman spesifik inilah yang 

menentukan tinggi rendahnya sifat fisik kulit serta fungsi kulit 

pada saat ternak masih hidup (Budiyanto, 1984). 

 

 

 



4 
 

2.2 Kerupuk Kulit 

Kerupuk kulit atau yang dikenal dengan nama kerupuk 

rambak adalah kerupuk yang tidak dibuat dari adonan tepung 

tapioka, melainkan dari kulit sapi, kerbau, kelinci, ayam atau 

kulit ikan yang dikeringkan (Anonymous, 2011). 

Kerupuk kulit atau rambak merupakan makanan ringan 

yang khas dan memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan 

daging ayam, karena kaki ayam sebenarnya terdiri atas daging 

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

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

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

vitamin B1) ± 3% (Purnomo, 1992). 

Kualitas produk kerupuk kulit dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah sumber bahan 

baku maupun proses produksi. Bahan baku akan mempengaruhi 

struktur dan komposisi produk akhir. Proses produksi 

melibatkan berbagai proses reaksi yang akan berpengaruh 

secara langsung terhadap kualitas dalam hal ini secara fisik, 

kimia maupun organoleptik. Penggunaan bahan kimia jenis 

asam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelarutan 

protein yang diharapkan akan memperbaiki sifat-sifat kerupuk 

kulit (Verheul, 1998). 

Pembuatan kerupuk rambak dibutuhkan kulit ayam 

yang memenuhi syarat diantaranya kulit mulus, gemuk dan 

tidak cacat. Selain itu kulit ayam harus baik dengan pengertian 

kulit ayam yang didapat bukan berasal dari ayam yang mati 

karena sakit, tetapi sengaja disembelih. Kulit merupakan salah 

satu alternatif bahan pangan yang masih memiliki kandungan 

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

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

jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori dan 

fosfornya cukup tinggi (Sutejo, 2000). 

 



5 
 

2.3 Prosedur Pembuatan Kerupuk Rambak 

Bahan baku berupa kaki (shank) ayam segar khususnya 

pada potongan tulang kaki bawah (os tarso-metatarsus) dicuci 

dengan air mengalir. Pemisahan antara kulit dan tulang kaki 

dilakukan dengan menggunakan pisau cutter dengan mengiris 

secara vertikal yang dimulai dari bagian telapak. Kulit 

kemudian ditarik dengan alat berupa tang. Kulit kaki yang telah 

terpisah lalu ditimbang, selanjutnya dicuci kembali dengan air 

mengalir dan kemudian dilakukan perendaman dalam 2 jenis 

larutan (CH3COOH) dan Ca(OH)2) masing-masing selama 60 

menit. Kulit kaki diberi bumbu sebanyak 1% dari berat kulit dan 

didiamkan selama ±15 menit. Proses dilanjutkan dengan 

pengukusan selama ±15 menit hingga kulit berubah warna. 

Kulit dikeringkan dalam oven suhu 60oC selama 2-3 jam 

hingga kulit kaki mengeras. Proses dilanjutkan dengan 

penggorengan dalam minyak mendidih (suhu ±120ᵒC) hingga 

kulit terlihat mekar dan selanjutnya didinginkan untuk 

dilakukan uji kualitas (Supartono, 2000). 

Proses pembuatan kerupuk rambak kulit sapi terdapat 

beberapa tahapan, yaitu perendaman (soaking), pengapuran 

(liming), pembuangan kapur (deliming), penghilangan bulu, 

perebusan, pengeringan I, perendaman bumbu, pengeringan II, 

penggorengan I, penggorengan II, penggorengan III dan 

pengemasan (Astawan, 1989). 

Pembuatan kerupuk rambak kulit sangat mudah 

dilakukan dan tidak memerlukan bahan yang mahal. Proses 

pembuatan kerupuk rambak kulit pada umumnya adalah 

pemilihan kulit sebagai bahan baku kulit (harus dari kulit yang 

sehat, bukan dari ternak yang sakit, kulit bersih dan tidak busuk), 

pencucian (washing) untuk membersihkan sisa kotoran yang 

masih menempel, perendaman jika kulit berasal dari kulit 

awetan atau kulit kering (selama 24 jam dalam air bersih) 

supaya kulit kering menjadi basah seperti kulit segar, 
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pengapuran (liming) direndam dalam larutan kapur tohor 

(Ca(OH)2) supaya kulit membengkak, lapisan epidermis dan 

bulu mudah dihilangkan serta untuk menuingkatkan daya 

kembang dan kerenyahan kerupuk rambak), buang kapur 

(deliming), mencuci kulit dengan air mengalir supaya sisa kapur 

hilang, pengerokan bulu (terutama dari kulit sapi, kerbau dan 

kelinci), perebusan (boiling) pada suhu dan waktu tertentu 

sesuai jenis kulit supaya kulit matang, pemotongan kulit sesuai 

selera, perendaman dalam bumbu (umumnya adalah garam dan 

bawang putih), penjemuran dibawah sinar matahari sampai 

kering, penggorengan (dilakukan 2 tahap, yaitu dengan minyak 

yang tidak terlalu panas (suhu 80ᵒC) kemudian dimasukkan 

dalam minyak yang panas (suhu 100oC) sampai kerupuk 

rambak kulit mengembang dengan sempurna (Emil, 2004). 

 

2.4 Komponen Pembuatan Kerupuk Kulit 

 2.4.1 Larutan Kapur (Ca(OH)2) 

Batu kapur (lime stone) rumus kimianya CaCO3. Kapur 

kembang juga dinamakan batu kapur tohor atau kapur hidup 

(quick lime) memunyai rumus CaO. Kapur padam atau kapur 

yang telah disiram juga disebut kapur mati (slaked lime) rumus 

kimianya Ca(OH)2  (Moerdwiyono, 1998). 

 Kapur tohor, atau dikenal pula dengan nama kimia 

kalsium oksida (CaO), adalah hasil pembakaran kapur mentah 

(kalsium karbonat atau CaCO3) pada suhu kurang lebih 90 

derajat Celcius. Jika disiram dengan air, maka kapur tohor akan 

menghasilkan panas dan berubah menjadi kapur padam 

(kalsium hidroksida, CaOH). 

Saat kapur tohor disiram dengan air, terjadi reaksi sebagai 

berikut: 

CaO(s) + H2O(l)                   Ca(OH)2 (aq) (ΔHr) = −63.7 

kJ/mol of CaO 
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Air kapur merupakan salah satu dari bahan tambahan 

yang digunakan untuk merendam bahan makanan untuk 

diproses lebih lanjut. Perendaman air kapur ini dimaksudkan 

untuk memudahkan proses selanjutnya. Dalam hal ini larutan 

kapur yang bersifat alkalis diharapkan mampu memperbaiki 

tekstur bahan makanan. Pengaruh konsentrasi air kapur 

terhadap kadar air disebabkan karena kapur ini bersifat 

mengikat CO2 dan air (higroskopis) sehingga membentuk 

Ca(OH)2 dan  mengurangi kandungan air yang ada dalam bahan 

pangan  (Prayitno, 2002).  

Pengapuran (liming) merupakan salah satu proses 

pembuatan kerupuk rambak kulit yang sangat mempengaruhi 

kualitas kerupuk rambak yang akan dihasilkan. Tujuan proses 

pengapuran adalah untuk penghilangan globular protein, 

perontokan bulu dan  membengkakan kulit sehingga 

memudahkan proses selanjutnya terutama untuk memperbaiki 

kualitas fisik, kimia dan organoleptic kerupuk rambak tersebut 

(Munawaroh, 2001). 

Larutan kalsium hidroksida diizinkan sebagai bahan 

pembantu untuk berbagai proses industri tidak lebih dari 4,1% 

(Ca(OH)2) telarut. Jika terlalu berlebihan akan dapat 

menggangu kesehatan bagi konsumen (Depkes RI, 1974). 

 

2.4.2 Bawang Putih 

Bawang putih termasuk tanaman rempah yang bernilai 

ekonomi tinggi karena memiliki beragam kegunaan. Tidak 

hanya di dapur, bawang putih memegang peranan sebagai 

tanaman apotek hidup yang sanggup berkiprah. Manfaat utama 

bawang putih adalah sebagai bumbu penyedap masakan yang 

membuat masakan menjadi beraroma dan mengundang selera. 

Meskipun kebutuhan untuk bumbu masakan hanya sedikit, 

namun tanpa kehadirannya masakan akan terasa hambar. Zat-

zat kimia yang terdapat pada bawang putih adalah Allisin yang 
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berperan memberi aroma pada bawang putih sekaligus berperan 

ganda membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram 

negatif karena mempunyai gugus asam amino para amino 

benzoat, Sedangkan Scordinin berupa senyawa kompleks 

thioglosida yang berfungsi sebagai antioksidan (Yuwono, 

1991). 

Bahan yang terkandung dalam beberapa jenis bawang 

kadar airnya cukup tinggi, yaitu antara 63 ml – 90 ml, 

sedangkan komponen utamanya berupa protein, karbohidrat 

dan lemak. Komponen ini merupakan zat organik yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

manusia serta untuk kelangsungan hidupnya. Disamping itu, 

sebagian besar bawang mengandung zat-zat seperti : kalsium, 

besi serta unsur kimia lainnya : bahkan jenis bawang tertentu 

mengandung vitamin A dan serat (crude fibre) (Matz, 1984). 

 

2.4.3 Garam 

Garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk 

kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian 

terbesar Natrium Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya, 

seperti Magnesium Chlorida, Magnesium sulfat, dan Calsium 

Chlorida. Sumber garam yang didapat di alam berasal dari air 

laut, air danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam, 

sumber air dalam tanah (Burhanuddin S, 2001). Komponen – 

komponen tersebut mempunyai peranan yang penting bagi 

tubuh manusia, sehingga diperlukan konsumsi garam dengan 

ukuran yang tepat untuk menunjang kesehatan manusia. 

Konsumsi garam per orang per hari diperkirakan sekitar 5 – 15 

gram atau 3 kilogram per tahun per orang (Amalia, 2007). 

Garam Natrium klorida untuk keperluan masak dan 

biasanya diperkaya dengan unsur iodin (dengan menambahkan 

5 g NaI per kg NaCl) padatan Kristal berwarna putih, berasa 

asin, tidak higroskopis, bila mengandung MgCl2 menjadi 
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berasa agak pahit dan higroskopis. Digunakan terutama sebagai 

bumbu penting untuk makanan, sebagai bumbu penting untuk 

makanan, bahan baku pembuatan logam Na dan NaOH ( bahan 

untuk pembuatan keramik, kaca, dan pupuk ), sebagai zat 

pengawet ( Mulyono, 2009).   

 

2.4.4 Penyedap Rasa 

Beberapa fungsi bahan penyedap dalam bahan 

makanan adalah bersifat memperbaiki, membuat lebih bernilai 

atau lebih diterima dan lebih menarik. Adapun peranan bahan 

penyedap dalam pengolahan bahan makanan adalah :  

1. Membentuk flavor baru atau menetralisir bila bergabung 

dengan komponen  

dalam bahan makanan.  

2. Sebagai modifikator, pelengkap atau penguat flavor.  

3. Menutupi atau menyembunyikan flavor bahan makanan yang 

tidak disukai dan over taste yang kurang disenangi, asal bukan 

dari kerusakan atau  membusuknya makanan.  

Selain zat penyedap rasa dan aroma, seperti yang sudah 

disebutkan di atas, terdapat pula zat penyedap rasa yang 

penggunaannya meluas dalam berbagai jenis masakan, yaitu 

penyedap rasa Monosodium Glutamat (MSG). Zat ini tidak 

berasa, tetapi jika sudah ditambahkan pada makanan maka akan 

menghasilkan rasa yang sedap. Penggunaan MSG yang 

berlebihan telah menyebabkan “Chinese restaurant syndrome” 

yaitu suatu gangguan kesehatan di mana kepala terasa pusing 

dan berdenyut. Zat penyedap buatan dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu zat penyedap aroma dan zat penyedap rasa. Zat 

penyedap aroma buatan terdiri dari senyawa golongan ester, 

antara lain oktil asetat (aroma buah jeruk), iso amil asetat 

(aroma buah pisang), dan iso amil valerat (aroma buah apel). 

Zat penyedap rasa yang banyak digunakan adalah Monosodium 
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Glutamate (MSG) atau lebih populer dengan nama vetsin 

dengan berbagai merek yang beredar di pasar (Pearson, 1992). 

 

2.4.5 Minyak Goreng 

Minyak adalah termasuk golongan lipid (netral). 

Minyak adalah lemak yang berwujud cair pada suhu kamar 

yaitu 25ᵒC. Minyak merupakan trigiliserida (triasil gliserol) dari 

gliserol dan berbagai asam lemak (Winarno, 1997). 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang 

termasuk dalam lemak, baik yang berasal dari lemak tumbuhan 

maupun dari lemak hewan. Penggunaan minyak goreng 

berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa 

gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam makanan. Minyak 

goreng tersusun dari beberapa senyawa seperti asam lemak dan 

trigliserida (Ketaren, 2008).  

Minyak yang baik digunakan sebagai minyak goreng 

adalah minyak kelapa, kacang tanah, dan kelapa sawit. Minyak 

goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa 

gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Suhu 

penggorengan yang normal sekitar 163-196ᵒC, tetapi juga harus 

memperhatikan produk yang akan digoreng (Badarruddin, 

1999). 

 

2.5 Uji Kadar Kalsium 

Kalsium merupakan salah satu mineral yang memiliki 

peran penting dalam tubuh. Kalsium dalam tubuh memiliki 

peranan yaitu membantu membentuk tulang, gigi dan mengukur 

proses biologi dalam tubuh (Afianti, 2015). 

Semakin lama perendaman dalam air kapur maka kadar 

kalsium kerupuk semakin tinggi karena kapasitas atau kuantitas 

ionion Ca++ yang masuk ke dalam jaringan sel bahan akan 

semakin besar dan kondisi pH larutan semakin tinggi (Widati 

dkk, 2012). 
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Waktu pengapuran yang semakin tinggi akan 

menghasilkan kadar kalsium, kerenyahan, rasa, dan daya 

kembang yang semakin tinggi, sedangkan kadar air dan kadar 

protein memberikan nilai yang lebih rendah. Lama pengapuran 

selama 96 jam (4 hari) akan memberikan nilai daya kembang 

dan kerenyahan yang tinggi serta mutu organoleptik rasa yang 

disukai (Amertaningtyas, 2010). 

Kerupuk rambak mempunyai kandungan protein 

sebesar 6,10%, kadar air sebesar 0,11%, kadar kalsium sebesar 

1,88%, daya kembang 372,12%, skor kerenyahan 5,38 dan skor 

rasa 6,89 (Amertaningtyas, 2010). 

  

2.6 Uji Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber 

energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dn pengatur. 

Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan 

dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung unsur-

umsur C, H, O, N, P, S, dan terkadang mengandung unsur 

logam seperti besi dan tembaga (Winarno, 1992). 

Kerupuk rambak mempunyai kandungan protein 

sebesar 6,10%, kadar air sebesar 0,11%, kadar kalsium sebesar 

1,88%, daya kembang 372,12%, skor kerenyahan 5,38 dan skor 

rasa 6,89 (Amertaningtyas, 2009). 

Kandungan protein kerupuk ceker ayam berkisar antara 

38,65 - 41,70%. Protein pada kerupuk ceker ayam sebagian 

besar terdiri dari kolagen. Kolagen memiliki tingkat kecernaan 

yang rendah. Namun demikian, kolagen mengandungasam 

amino prolin dan hidroksiprolin yang sangat berperan dalam 

pertumbuhan makhluk hidup. Kerupuk ceker ayam memiliki 

kandungan lemak yang cukup tinggi yaitu 49,52 - 52,41 %. 

Penyerapan minyak selama proses penggorengan dapat 
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meningkatkan kandungan lemak pada kerupuk ceker ayam 

(Sutejo dan Damayanti, 2002). 

Analisis protein penting untuk keperluan pelabelan gizi, 

mengetahui sifat fungsional dan penentuan sifat biologis protein. 

Analisis protein juga perlu dilakukan untuk mengetahui 

kandungan total protein dari suatu bahan pangan,  jumlah 

protein tertentu dalam suatu campuran, kandungan protein hasil 

dari suatu isolasi dan purifikasi protein, kandungan non-protein 

nitrogen, komposisi asam amino dan nilai gizi protein 

(Andarwulan, 2011). 

Penentuan kadar protein dilakukan dengan 

menggunakan dua metode yaitu metode mikro Kjeldahl dan 

metode biuret. Untuk metode mikro Kjeldahl yaitu dengan 

menentukan jumlah nitrogen (N) yang terkandung dalam suatu 

bahan. Sedangkan untuk metode biuret yaitu mengetahui ada  

atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu senyawa. Metode 

untuk menentukan kandungan protein dalam bahan pangan, 

yang sangat umum digunakan yaitu metode Kjedahl (Triyono, 

2007). 

 

2.7 Uji Kadar Lemak  

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut 

dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut organik non polar, 

seperti aseton, alkohol, eter, benzena, kloroform dan sebagainya 

Lemak tersusun atas rantai hidrokarbon panjang berantai lurus, 

bercabang, atau membentuk struktur siklis. Lemak esensial 

merupakan prekursor pembentukan hormon tertentu seperti 

prostaglandin, lemak juga berperan sebagai penyusun membran 

yang sangat penting untuk berbagai tugas metabolisme, lemak 

juga dapat melarutkan berbagai vitamin, yaitu vitamin A, D, E 

dan K (Setiadji, 2007). 

Kerupuk ceker ayam menyimpan kandungan lemak 

yang cukup tinggi yakni 49,52 - 52,41 %. Penyerapan minyak 
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selama proses penggorengan bisa menaikan kandungan lemak 

pada kerupuk ceker ayam (Sutejo serta Damayanti, 2002). 

Kadar lemak dalam suatu bahan  pangan dapat diketahui dengan 

cara mengekstraksi lemak. Beberapa metode analisis lemak 

diantaranya, yaitu metode Soxhlet, metode Goldfish, dan 

metode Babcock. Percobaan  penetapan kadar lemak dilakukan 

dengan metode Soxhlet. Hal ini dilakukan karena metode 

Soxhlet lebih sesuai digunakan untuk menganalisa sampel 

dalam wujud padat seperti pada sampel yang digunakan, 

sedangkan metode Babcock lebih sesuai untuk analisis lemak  

berwujud cair (Sudarmadji 2003). 

 

2.8 Tekstur 

Konsistensi kerupuk erat hubungannya dengan 

kerenyahan kerupuk. Kerupuk terasa renyah disebabkan tebal 

tipisnya pemotongan kerupuk dan mikrostruktur dalam bahan 

(Rabiatul dan Findya, 2014). Tingkat kerenyahan dari suatu 

produk kerupuk lebih banyak dipengaruhi oleh proses 

penjemuran, penggorengan dan pengemasan (Sutejo dan 

Damayanti, 2002). 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan 

konsumen terhadap kerupuk adalah kerenyahan. Kerenyahan 

makanan erat kaitannya dengan daya patah makanan tersebut. 

Kerenyahan suatu makanan tergantung pada kekompakan 

partikel-partikel penyusun, ukuran, bentuk, kekukuhan, 

keseragaman partikel serta kemudahan terpecahnya partikel-

partikel penyusun bila produk dikunyah. Semakin besar rongga 

udara, semakin renggang strukturnya sehingga semakin mudah 

dipatahkan (Matz, 1984). 

 

 

 

 


