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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas 

dari limbah. Setiap hari masyarakat akan menghasilkan limbah dari kegiatan yang  

dilakukan. Limbah adalah sisa hasil produksi. Limbah dapat dihasilkan dari 

berbagai macam sumber, seperti limbah bangunan, industri, pabrik, cair, padat, 

dan rumah tangga. Limbah rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu limbah 

organik dan non-organik. Salah satu contoh limbah organik yang dihasilkan 

masyarakat Indonesia setiap harinya adalah cangkang telur.  

Konsumsi telur di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun sehingga 

produksi limbah cangkang telur juga meningkat (Rahmawati, dkk., 2015:1050). 

Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata konsumsi telur perkapita seminggu di 

Indonesia meningkat tajam pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.940 kg. Hal ini 

menimbulkan semakin banyaknya limbah cangkang telur.  

Tabel 1.1 Rata-Rata Konsumsi Telur Ayam per Kapita Seminggu di 
Indonesia  

Tahun Konsumsi Telur Ayam per Kapita Seminggu (kg) 
2013 0,169 
2014 0,171 
2015 1,940 
2016 1,983 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Cangkang telur yang dibuang ini sebenarnya memiliki banyak manfaat, 

seperti pestisida organik, pengganti kalsium, dan kerajinan tangan. Cangkang 
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telur kira-kira mengandung 94% kalsium karbonat, satu persen magnesium 

karbonat, dan satu persen kalsium fosfat (Rahmawati, dkk., 2015:1051). 

Tingginya persentase kalsium karbonat pada cangkang telur membuat cangkang 

telur dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan baku makanan yang ramah 

lingkungan, yaitu menjadikan cangkang telur sebagai tepung. Tepung cangkang 

telur ini dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu dengan kandungan 

kalsium yang lebih tinggi tentunya. 

Kebutuhan harian kalsium masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata. 

Menurut nara sumber Republika.co.id: "Kalau  mengacu  pada penelitian yang 

ada, untuk asupan kalsium (orang Indonesia) masih di bawah 300 mg per hari," 

ungkap Senior Nutrition Manger Fonterra Brands Indonesia Ines Yumahana 

Gulardi saat ditemui dalam Festival Komunitas 2017 di Kementerian Pemuda dan 

Olahraga, Jakarta. Jumlah tersebut masih dibilang jauh dari rekomendasi 

konsumsi kalsium harian. Setiap manusia memiliki kebutuhan kalsium yang 

berbeda-beda, hal ini tergantung jenis kelamin, ras, dan usia. Menurut (Cosman, 

2009:48) pada umur 9-18 tahun kebutuhan kalsium harian adalah 1.300 mg/hari, 

sedangkan orang dewasa 19-50 tahun membutuhkan 1.000 mg/hari.  

Salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan asupan kalsium masyarakat 

Indonesia adalah dengan menciptakan produk pangan yang dapat memenuhi 

asupan kalsium tersebut. Peneliti memilih cookies sebagai produk inovasi karena 

cookies dapat dikonsumsi dan disukai masyarakat Indonesia. Cookies adalah 

produk snack dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi tetapi rendah dalam 

kandungan gizi (Rahmawati, dkk., 2015:1051). Cookies dapat disimpan dalam 
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jangka waktu yang lama karena kandungan kadar air yang rendah. Cookies 

termasuk makanan ringan yang digemari oleh semua usia. Berdasarkan Statistik 

Konsumsi Pangan, rata-rata pertumbuhan konsumsi cookies per kapita pada tahun 

2011-2015 meningkat sebanyak 24,22%.  

Tabel 1.2 Rata-Rata Konsumsi Cookies per Kapita Seminggu di Indonesia 
Tahun Konsumsi Cookies Per Kapita Seminggu (ons) 

2011 0,199 
2012 0,154 
2013 0,168 
2014 0,168 
2015 0,353 

Sumber: Statistik Konsumsi Pangan (Tanpa Tahun) 

Peneliti memilih cookies sebagai inovasi pengolahan tepung yang baru 

karena melonjaknya konsumsi cookies di Indonesia dan peneliti ingin 

menggunakan bahan yang reusable. Hal ini didukung dengan peningkatan 

konsumsi cookies per tahun. Peningkatan ini membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia menyukai makanan ringan ini. Peneliti memilih cookies berbahan dasar 

tepung cangkang telur sebagai bahan penelitian karena rendahnya konsumsi 

kalsium masyarakat Indonesia. Dengan cookies berbahan tepung cangkang telur, 

masyarakat dapat menikmati cookies yang enak dan dapat memperkaya kebutuhan 

kalsium harian. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang dapat dijadikan referensi. Berikut 

pembahasannya: 
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Tabel 1.3  Penelitian Terdahulu 
 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

Judul Fortifikasi Kalsium 
Cangkang Telur 
Pada Pembuatan 
Cookies 

Karakteristik 
Cookies Berbahan 
Dasar Sukun 
(Artocarpus 
communis) Bagi 
Anak Penderita 
Autis 

Pemanfaatan Umbi 
Talas sebagai Bahan 
Subtitusi Terigu 
Dalam Pembuatan 
Cookies yang 
Disuplementasikan 
dengan Kacang Hijau 

Publikasi 2015 2014 2012 

Ditulis oleh Rahmawati dan 
Choirun 

Sukandar, 
Muawanah, Amelia 
dan Basalamah 

Yuliatmoko 

Persamaan 1. Menggunakan 
cangkang  telur 
pada pembuatan 
cookies. 

2. Obyek penelitian 
yang digunakan 
adalah cookies. 

3. Penelitian 
ditinjau dari uji 
organoleptik. 

1. Obyek 
penelitian yang 
digunakan 
adalah cookies. 

2. Peneliti 
melakukan tes 
kandungan gizi 
terutama 
kalsium dan uji 
organoleptik. 

1. Obyek penelitian 
yang digunakan 
adalah cookies. 

2. Peneliti 
melakukan uji 
organoleptik. 

Perbedaan 1. Menggunakan 
penambahan 
baking powder. 

2. Penelitian 
ditinjau dari uji 
kandungan gizi. 

1. Subyek 
penelitian yang 
digunakan 
adalah tepung 
sukun. 

1. Subyek penelitian 
yang digunakan 
adalah tepung 
talas Lampung 
dan kacang hijau. 

Metode Menggunakan 
Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) 
dengan dua faktor. 

 

Menggunakan 
analisis sidik ragam 
Anova dan analisis 
Duncan. 

 

Menggunakan analisis 
sidik ragam Anova. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung cangkang telur? 

2. Bagaimana cara membuat cookies berbahan tepung cangkang telur? 

3. Bagaimana rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari responden (uji 

organoleptik) pada cookies berbahan cangkang telur? 

4. Bagaimana kandungan gizi (kalsium) dari cookies berbahan cangkang 

telur? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung cangkang telur. 

2. Untuk mengetahui cara membuat cookies dengan menggunakan tepung 

cangkang telur. 

3. Untuk mengetahui rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari panelis 

(uji organoleptik) pada cookies berbahan cangkang telur. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi (kalsium) dari cookies berbahan 

cangkang telur. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Cookies berbahan cangkang telur 

a. Aroma 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan memiliki aroma 

harum. 

b. Rasa 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan memiliki rasa gurih 

dan manis yang berasal dari bahan-bahan cookies lainnya. 

c. Warna 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan memiliki warna 

yang menarik yaitu kuning kecoklatan sehingga dapat menggugah 

selera konsumen. 

d. Tesktur 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan memiliki tekstur 

yang tipis dan renyah. 

e. Kandungan gizi 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan memiliki 

kandungan kalsium yang jauh lebih banyak daripada cookies biasa 

yang hanya menggunakan tepung terigu. 

f. Minat 

Diharapkan cookies berbahan cangkang telur akan lebih diminati oleh 

konsumen karena memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada 

cookies yang menggunakan tepung terigu. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Kandungan kalsium yang terdapat dalam cangkang telur merupakan salah 

satu alasan dilakukan penelitian. Tren makanan sekarang sangat membantu 

pentingnya pengembangan cookies berbahan cangkang telur, karena dapat 

meningkatkan konsumsi kalsium dalam makanan kecil yang digemari 

masyarakat. 

2. Masyarakat Indonesia tidak memanfaatkan cangkang telur di kehidupan 

sehari-hari, padahal cangkang telur memiliki banyak manfaat untuk 

kehidupan sehari-hari, seperti pengusir hama, menyembuhkan luka, dan 

formula pembersih kamar mandi. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Penelitian cookies berbahan cangkang telur dikembangkan dengan 

beberapa asumsi: 

a. Cangkang telur mengandung 94% kalsium karbonat, satu persen 

kalsium phospat, dan satu persen magnesium karbonat (Rahmawati, 

dkk., 2015). 

b. Menurut artikel yang ditulis dalam harian Kompasiana, rasa cookies 

cangkang telur diasumsikan akan lebih enak dan gurih karena 

kandungan amilum yang tidak ada pada tepung terigu. 

2. Dalam pengembangan cookies berbahan cangkang telur terdapat 

keterbatasan, yaitu: 
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a. After taste yang dirasakan akan berpasir pada produk cookies karena 

penambahan tepung cangkang telur. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Cookies adalah produk snack dengan kandungan gula dan lemak yang 

tinggi tetapi rendah dalam kandungan gizi (Rahmawati, dkk., 2015). Daya 

simpan cookies sangat tinggi. Cookies biasanya di panggang dalam oven 

dan berbentuk kecil.  

2. Telur adalah sumber protein hewani yang berasal dari unggas, seperti 

ayam, bebek, dan burung puyuh. Telur adalah makanan yang mengandung 

banyak gizi, karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam 

lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Selain itu, harga telur 

dapat dikatakan murah dan mudah didapatkan.  

3. Cangkang telur adalah cangkang terluar telur yang biasanya tidak 

digunakan atau disebut juga limbah rumah tangga. Cangkang telur sangat 

mudah sekali untuk didapatkan yaitu dapat dari rumah-rumah produksi 

kue atau roti serta limbah rumah tangga. Menurut Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Sumbarprov) cangkang telur yang selama ini tidak 

digunakan oleh masyarakat ternyata dapat dimanfaatkan untuk mengusir 

hama, mengatasi saluran air tersumbat, dan pupuk organik. 

4. Tepung terigu adalah hasil pengolahan biji gandum yang umum digunakan 

sebagai bahan baku berbagai produk pangan (Yuliatmoko, 2012:95). 

Terigu adalah tepung yang paling sering digunakan manusia. Penggunaan 
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tersebut misalnya, mie, roti, kue kering, pengental saus, dan campuran 

gorengan. 

5. Gula adalah pemanis alami dari bahan baku tebu yang digunakan untuk 

keperluan konsumsi rumah tangga maupun bahan baku industri pangan 

(Hartanto, 2014:215). Dapat disimpulkan gula adalah karbohidrat yang 

memberikan rasa manis pada cookies. 

6. Garam menurut Herman dan Joetra (2015:13), padatan berwarna putih 

yang berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian 

tersebar Natrium Chlorida (> 80%). Jumlah penggunaan garam pada 

cookies tergantung pada beberapa faktor, terutama jenis tepung yang 

dipakai.   

7. Mentega atau butter dibuat dari lemak susu sapi. Menurut Chan (2009:10), 

mentega mengandung sekitar 80-90% lemak hewani dan 10% air. Mentega 

asin mengandung satu sampai tiga persen garam dan satu sampai lima 

persen udara yang tergabung selama proses pembuatan. Penggunaan 

mentega dapat mempengaruhi rasa, warna, dan tekstur produk yang dibuat. 

Ketika dipanggang, mentega akan menghasilkan uap sehingga dapat 

menjaga adonan tetap moist. 

8. Vanila adalah tanaman dari famili anggrek dan buahnya memiliki ciri-ciri 

harum, bau harum ini dikeluarkan oleh biji vanila. Sebagian besar vanila 

berasal dari Madagascar dan dijual di toko-toko khusus. Untuk 

mengekstrak vanila dari biji vanila, belah buah memanjang dengan 
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menggunakan pisau yang tajam, kemudian gunakan punggung pisau untuk 

mengikis biji-biji vanila dari buahnya. 

9. Buah lemon sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Menurut Anshori, 

dkk., (2017), buah ini sangat kaya akan vitamin C, magnesium, kalium, 

dan kalsium. Tidak hanya daging buahnya, kulit buah lemon juga 

memiliki kandungan antioksidan dan berfungsi baik untuk menjaga 

kekebalan tubuh, mencegah kanker, dan mencegah gangguan tulang.  

10. Kalsium adalah unsur kimia penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Menurut Yusminiati dan Wulandari (2017:44), peranan kalsium dalam 

tubuh pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu membantu 

membentuk tulang dan gigi, serta mengatur proses biologis dalam tubuh.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Pada Bab I peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang mendukung 

dilakukannya penelitian mengenai cookies berbahan tepung cangkang telur, 

rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada, tujuan yang ingin 

dicapai dari rumusan masalah, spesifikasi produk yang diharapkan, argumentasi 

mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata pada latar belakang masalah ke 

kondisi ideal dengan melakukan pengembangan produk cookies berbahan 

cangkang telur, asumsi yang menentukan karakteristik cookies berbahan cangkang 

telur, definisi istilah-istilah khas yang dipakai dalam pengembangan produk yang 

diinginkan, dan cara pengorganisasian keseluruhan Tugas Akhir. Bab II berisikan 

tentang tinjuan singkat mengenai tinjauan telur, cangkang telur, tepung terigu, 
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gula, vanila, mentega, lemon, cookies, dan kalsium. Tinjuan membahas manfaat 

dan kandungan gizi dari bahan yang digunakan dalam proses pembuatan cookies 

berbahan tepung cangkang telur dan syarat mutu cookies berdasarkan SNI 

(Standar Nasional Indonesia). Bab III berisikan metode pengembangan yang 

dilakukan dengan model prosedural, prosedur pengembangan menjelaskan 

langkah-langkah prosedural yang dijalani oleh peneliti dalam membuat produk, 

dan uji coba produk yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan efektivitas. Bab IV berisikan tentang penyajian 

data uji coba yang berisikan hasil analisis data yang ditujukan untuk menjawab 

rumusan masalah pada Bab I, analisis data terdiri dari analisis data hasil 

penelitian, analisis data hasil uji organoleptik, dan analisis data hasil uji 

laboratorium, aspek bisnis bertujuan untuk mengetahui biaya yang dihasilkan 

dalam proses produksi, biaya kemasan, dan cara memasarkannya. Bab V berisikan 

tentang penutup yang terdiri dari kajian produk berdasarkan hasil uji 

laboratorium, uji organoleptik, analisis dan pembahasan, dan saran pemanfaatan 

dan pengembangan produk lebih lanjut.  


