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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang 

Pangan merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi manusia 

untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pangan sebagai sumber 

zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi 

landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan 

sepanjang siklus kehidupan. Melalui penganekaragaman pangan, dapat 

dipenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia (Karsin, 2004). 

Penganekaragaman bahan pangan sudah dikenal banyak masyarakat 

untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi. Usaha 

penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan mencari bahan pangan 

baru atau bahan dari pangan yang sudah ada dan dikembangkan menjadi 

bahan pangan yang beraneka ragam dengan harga yang relatif terjangkau 

oleh masyarakat. 

Banyak sekali jenis bahan makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi 

namun masih belum dimanfaatkan dan diolah secara optimal salah satunya  

cakar ayam. Cakar ayam merupakan suatu bagian dari ayam yang kurang 

disukai, karena  bersisik dan kurang diminati masyarakat. Berdasarkan survei 

yang dilakukan peneliti cakar ayam merupakan hasil samping dari 

pemotongan ayam dengan nilai dan harga lebih murah dibanding hasil 

samping lain seperti kepala, jeroan dan leher. (Yani,1998). 

Menurut statistik  populasi ternak di Jawa Tengah terdapat 61,258 

ayam broiler dan 33,158 ayam kampung (Disnak Jateng, 2006).  Dari jumlah 
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tersebut terdapat banyak cakar ayam yang tidak dimanfaatkan secara 

optimal. Selama ini cakar ayam hanya dimanfaatkan sebagai kripik, bahan 

tambahan makanan (BTM) balita dan dibuat kaldu untuk memasak (Miwada, 

2008). Cakar ayam berpotensi menjadi produk pangan salah satunya adalah 

selai. 

Selai adalah produk makanan yang kental atau setengah padat dibuat 

dari campuran 45 bagian berat buah dan 55 bagian berat gula (Ristek, 2007) 

dengan komponen asam pH 3,10 - 3,46 pektin 0,75% - 1,5% dan kadar gula 

60% - 65%. Selai disukai banyak orang karena rasanya yang manis dan 

dapat dikonsumsi oleh semua golongan umur. Pembuatan selai dapat di 

ambil dari buah dan kulit buah yang memiliki pektin. Kadar pektin 1% sudah 

dapat membentuk gel dengan kekerasan yang cukup baik (Anonim, 2008). 

Pemanfaatan kulit buah untuk pembuatan selai di antaranya adalah kulit 

jeruk, kulit durian dan kulit pisang. Menurut Hudaya (2007) berdasarkan 

analisis kimia, kulit pisang mengandung karbohidrat ± 18,50 % dan juga 

mengandung pektin. Menurut Effendi (2007) kulit pisang dapat diolah menjadi 

tepung dan juga selai. 

Dengan demikian, kulit pisang yang biasanya digunakan sebagai 

pakan ternak atau limbah rumah tangga ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan  pembuatan selai. Selai kulit pisang dapat dikombinasikan dengan 

cakar ayam untuk pembuatan selai cakar ayam sehingga dapat 

meningkatkan pemanfaatan cakar ayam dan menambah nilai fungsi cakar 

ayam. 

Selama ini sumber albumin dan kalsium masih sangat sedikit, salah 

satunya ikan teri dan ikan sarden. Kedua bahan pangan ini memiliki kadar 
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kalsium cukup tinggi namun jika mengkonsumsi ikan teri dalam jumlah yang 

banyak bisa menyebabkan penyakit asam urat dan alergi (Wibowo, 2006). 

Ekstrak ikan gabus memiliki kadar albumin yang cukup tinggi yaitu 58,0 gram 

(Khomsan, 2004), tapi harga ikan gabus yang mahal dan sulit didapatkan 

membuat masyarakat mencari harga yang lebih murah dibanding ikan gabus. 

Cakar ayam lebih murah dan mudah didapat. Dengan demikian cakar ayam 

memiliki potensi sebagai sumber kalsium yang dapat digunakan untuk 

mencegah osteoporosis dan albumin untuk membantu penyembuhan luka 

pada luka bakar ataupun paska operasi.  

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang perbedaan kadar kalsium, albumin dan daya 

terima pada selai cakar ayam dan kulit pisang yang dibuat dengan variasi 

perbandingan kulit pisang yang berbeda. 

 

B.   Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

perbedaan kadar kalsium, albumin dan daya terima selai  yang dibuat 

dengan  perbandingan cakar ayam dan kulit pisang yang berbeda ? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kadar 

kalsium, albumin dan daya terima pada selai cakar ayam dan kulit pisang 

yang dibuat dengan variasi perbandingan kulit pisang yang berbeda. 
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2.   Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Menghitung kadar kalsium dan albumin pada selai cakar ayam dan 

kulit pisang yang dibuat dengan variasi perbandingan yang 

berbeda. 

b. Menganalisis kadar kalsium selai cakar ayam dan kulit pisang yang 

dibuat dengan variasi perbandingan yang berbeda. 

c. Menganalisis kadar albumin selai cakar ayam dan kulit pisang yang 

dibuat dengan variasi perbandingan yang berbeda. 

d. Menganalisis daya terima selai cakar ayam dan kulit pisang yang 

dibuat dengan variasi perbandingan berbeda. 

 

E.   Manfaat 

1.  Bagi masyarakat 

a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang variasi bahan   

pangan dari bahan baku cakar ayam dan kulit pisang. 

b. Selai cakar ayam dan kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan isi 

cake (roti). 

2.  Bagi praktisi gizi 

Selai cakar ayam dapat digunakan sebagai makanan tambahan 

untuk diet tertentu seperti pada penderita luka bakar dan pasca operasi. 

3.  Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian 

bidang ilmu dan teknologi pangan terutama dalam penganekaragaman 

pengolahan pangan seperti cakar ayam. 




