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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Telur ayam adalah salah satu bahan makanan yang tidak bisa lepas dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahan makanan yang dapat diolah 

menjadi berbagai macam hidangan manis dan asin ini digemari karena kaya akan 

nutrisi tetapi harganya cukup terjangkau dan mudah diperoleh. Menurut Badan Pusat 

Statistik, konsumsi telur ayam per kapita dalam satu minggu di Indonesia meningkat 

drastis pada tahun 2015, yaitu 1,94 kilogram dari 0,17 kilogram pada tahun 2014. 

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

Tahun Konsumsi Telur Ayam Per Kapita Seminggu (kilogram) 

2012 0,18 

2013 0,17 

2014 0,17 

2015 1,94 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Cangkang telur ayam sering dibuang dalam proses memasak oleh pedagang 

maupun rumah tangga karena hanya putih dan kuning telur saja yang dikonsumsi. 

Banyak orang belum mengetahui kandungan yang terdapat di cangkang telur dan 

hanya dianggap sebagai limbah dalam industri pangan. Menurut Cordeiro dan Hincke 

(2011:1) cangkang telur ayam mengandung 95% kalsium karbonat serta 3,5% protein, 

glikoprotein, dan proteoglikan. Kalsium karbonat, kandungan yang paling banyak 

ditemukan pada cangkang telur memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain sebagai 
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sumber nutrisi bagi tubuh, menurut European Food Safety Authority (2011:8) kalsium 

karbonat digunakan sebagai bahan aditif makanan karena dapat berfungsi sebagai 

pewarna makanan, pengatur kadar keasaman, bahan pengental, dan bahan pengeras. 

Cangkang telur ayam apabila dimanfaatkan dengan benar dapat menjadi bahan tambah 

panganan. Menurut Irsanti dalam artikel Jawa Pos (2017:23) sebuah penelitian 

pemanfaatan tepung cangkang telur ayam diharapkan bisa mengurangi limbah 

cangkang telur ayam dan telah teruji aman dikonsumsi. 

Salah satu faktor yang menentukan lezat tidaknya produk ayam goreng tepung 

adalah kerenyahannya. Kerenyahan diperoleh dari adonan atau tepung bumbu yang 

baik serta suhu dan waktu penggorengan yang optimal. Masalah utama yang dihadapi 

adalah menentukan komposisi tepung bumbu untuk menciptakan hasil gorengan yang 

renyah. Menurut Caceres dkk (2005:373) penambahan kalsium pada tepung bumbu 

dapat menciptakan produk yang lebih keras. Hal ini memungkinkan karena kalsium 

mampu mengikat protein dalam daging dan membentuk jaringan kalsium dan protein 

yang kuat.  

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan tersebut, maka peneliti 

menyadari potensi dari cangkang telur ayam yang selama ini hanya dianggap sebagai 

limbah dan dapat dimanfaatkan sebagai substitusi tepung bumbu karena sifatnya yang 

dapat menjadi bahan aditif pengeras makanan. Penelitian ini diharapkan dapat serta 

membantu mengurangi jumlah limbah pangan cangkang telur ayam dan memberikan 

wacana untuk mengkreasikan cangkang telur ayam menjadi berbagai macam  masakan 

dan memberikan nilai jual serta daya tarik yang dapat digunakan masyarakat 

kedepannya. 
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Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. 

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 

1 Judul Fortifikasi Kalsium 

Cangkang Telur Pada 

Pembuatan Cookies 

(Kajian Konsentrasi 

Tepung Cangkang Telur 

dan Baking Powder) 

Pemanfaatan Limbah 

Cangkang Telur Sebagai 

Substrat Produksi 

Nanokalsium 

2 Publikasi 2015 2013 

3 Ditulis Oleh Rahmawati, Wenny Ayu 

Nisa, Fithri Choirun 

 

Setianingrum, Dwi Ayu 

Febriananto, Erika 

C, Andi Arya Fajar Art 

Hasanah, Nur 

Fitriana, Nur Rachmawati 

4 Persamaan Obyek penelitian yang 

digunakan adalah tepung 

cangkang telur ayam. 

Obyek penelitian yang 

digunakan adalah tepung 

cangkang telur ayam. 

5 Perbedaan 1. Penelitian ditinjau dari 

nilai gizi dan uji 

organoleptik. 

2. Penelitian melakukan 

fortifikasi kalsium 

cangkang telur ayam 

pada produk cookies. 

1. Penelitian ditinjau 

dari analisis 

proksimat. 

2. Penelitian mengolah 

kalsium pada 

cangkang telur ayam 

menjadi substrat 

nanokalsium yang 

mudah diserap tubuh. 

6 Hasil Nilai perlakukan terbaik 

menurut parameter kimia 

dan fisik adalah dari 

perlakukan penambahan 

tepung cangkang dengan 

kadar 15% dan menurut 

parameter organoleptik 

adalah 5%. 

Sintesis nanokalsium dari 

cangkang telur berhasil 

dilakukan dan diharapkan 

dapat diaplikasikan pada 

fortifikasi dalam bidang 

pangan dengan adanya 

penelitian lanjutan. 

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 sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung bumbu dengan substitusi tepung 

cangkang telur ayam? 

2. Bagaimana pengaruh substitusi tepung cangkang telur ayam dalam parameter 

warna, aroma, rasa, dan tekstur terhadap ayam goreng? 

3. Berapa persentase substitusi tepung cangkang telur ayam untuk tepung bumbu 

yang paling diminati oleh panelis? 

4. Bagaimana kandungan gizi tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang 

telur ayam? 

5. Bagaimana cara menjual dan memasarkan produk tepung bumbu dengan 

substitusi cangkang telur ayam? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung bumbu dengan substitusi tepung 

cangkang telur ayam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung cangkang telur ayam dalam 

parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur terhadap ayam goreng. 

3. Untuk mengetahui persentase substitusi tepung cangkang telur ayam untuk 

tepung bumbu yang paling diminati oleh panelis. 



5 

 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi tepung bumbu dengan substitusi tepung 

cangkang telur ayam. 

5. Untuk mengetahui cara menjual dan memasarkan produk tepung bumbu 

dengan substitusi cangkang telur ayam. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dari penelitian ini, diharapkan terciptanya produk tepung bumbu dengan 

substitusi tepung cangkang telur ayam dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Warna 

Warna yang diharapkan dari tepung bumbu ini setelah digoreng adalah coklat 

keemasan layaknya produk ayam goreng seperti biasa. Warna yang cerah dapat 

membuat ayam goreng memiliki penampilan yang menarik dan tampak lebih 

lezat. 

2. Aroma 

Diharapkan produk ini tidak beraroma amis karena adanya substitusi cangkang 

telur ayam. Salah satu campuran pada tepung bumbu adalah bubuk bawang 

putih yang bertujuan untuk memberikan aroma yang gurih dan menutupi bau 

telur. 

3. Rasa 

Rasa yang diharapkan dari tepung bumbu ini adalah rasa yang lezat dari 

campuran garam, bubuk lada hitam, dan bubuk bawang putih.   
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4. Tekstur 

Diharapkan ayam yang telah digoreng dengan produk tepung bumbu ini 

memiliki tekstur yang renyah ketika dikonsumsi. Substitusi tepung cangkang 

telur ayam diharapkan tidak memberikan tekstur yang keras atau berpasir. 

Produk ayam goreng yang renyah akan menimbulkan suara yang khas ketika 

digigit dan memberikan kepuasan karena tekstur yang diperoleh. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan ide untuk meneliti tepung cangkang telur ayam sebagai 

substitusi tepung bumbu diharapkan peneliti dapat mengurangi limbah pangan serta 

menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian produk tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ini 

dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

1. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015) konsumsi telur ayam per kapita 

dalam satu minggu di Indonesia meningkat drastis pada tahun 2015, yaitu 1,94 

kilogram, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 0,18 kilogram 

pada 2012 dan 0,17 kilogram pada 2013 dan 2014. Konsumsi telur oleh 

masyarakat Indonesia yang tinggi menciptakan limbah pangan berupa 

cangkang telur dengan jumlah yang cukup signifikan pula. Cangkang telur 

ayam dibuang begitu saja karena hanya bagian putih dan kuning telur yang 

digunakan sebagai campuran berbagai macam hidangan. 
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2. Cordeiro dan Hincke (2011:1) menyatakan bahwa cangkang telur ayam 

mengandung 95% kalsium karbonat. Kalsium karbonat memiliki banyak 

fungsi bagi tubuh manusia. Selain sebagai penambah nutrisi, European Food 

Safety Authority (2011:8) menyatakan bahwa kalsium karbonat digunakan 

sebagai bahan aditif makanan karena dapat membuat makanan menjadi keras. 

3. Kerenyahan adalah salah satu aspek terpenting yang menentukan lezat 

tidaknya produk ayam goreng. Diharapkan dengan produk tepung bumbu 

dengan substitusi tepung cangkang telur ayam dapat menciptakan hasil 

gorengan yang renyah dan lezat.  

Penelitian produk tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ini 

dikembangkan dengan adanya beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pandangan masyarakat yang menganggap cangkang telur ayam itu kotor dan 

tidak dapat dikonsumsi ditakutkan dapat membuat panelis tidak tertarik pada 

produk. 

2. Bau dari cangkang telur ayam yang cenderung amis ditakutkan akan 

mempengaruhi aroma dari tepung bumbu. 

3. Tekstur dari tepung cangkang telur ayam harus dibuat halus karena apabila 

ukuran tepung cangkang telur ayam masih terlalu besar, ditakutkan akan 

membuat produk akhir terlalu keras dan kasar. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Cangkang Telur Ayam 

Cangkang telur ayam adalah lapisan terluar telur ayam. Cangkang telur 

memiliki berfungsi untuk melindungi isi telur, mencegah kontaminasi, dan 

memberikan nutrisi kepada embrio. 

2. Tepung Bumbu 

Tepung bumbu adalah campuran aneka jenis tepung dengan bumbu-bumbu 

yang digunakan untuk melapisi berbagai macam makanan dengan tujuan 

memberikan rasa dan tekstur yang renyah setelah digoreng. Jenis tepung 

bumbu yang sering ditemui di pasaran adalah tepung pelapis berbagai macam 

bahan makanan sebelum digoreng. 

3. Substitusi 

Substitusi adalah penggantian suatu material dengan material lainnya. 

Substitusi dalam penelitian adalah penggantian suatu bahan dengan bahan 

lainnya dengan tujuan untuk mengubah karakteristik produk yang 

bersangkutan menjadi lebih baik. 

4. Limbah Pangan 

Limbah adalah sisa proses produksi. Limbah pangan adalah sisa atau sampah 

yang dibuang karena tidak dibutuhkan dari proses produksi suatu makanan. 

5. Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah jenis bubuk halus hasil dari penggilingan bulir-bulir 

gandum. Tepung terigu memiliki banyak jenis sesuai kandungan gizi dan 

kegunaannya seperti tepung terigu protein tinggi untuk pembuatan roti dan mi, 
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tepung terigu protein sedang yang sering disebut all-purpose flour, dan tepung 

terigu protein rendah yang cocok untuk cookies dan gorengan. Penelitian ini 

menggunakan tepung terigu protein rendah sebagai salah satu bahan dalam 

tepung bumbu. 

6. Garam 

Garam adalah salah satu bumbu dapur yang banyak digunakan oleh masyarakat 

karena memberikan rasa asin kepada makanan sehingga tidak terasa tawar. 

Garam digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan rasa asin kepada 

tepung bumbu. 

7. Bubuk Lada Hitam 

Bubuk lada hitam adalah bumbu dapur yang sering dipadukan dengan garam 

dalam berbagai macam masakan. Penelitian ini menggunakan bubuk lada 

hitam untuk memberikan rasa pedas kepada tepung bumbu. 

8. Bubuk  Bawang Putih 

Bubuk bawang putih adalah jenis olahan bawang putih yang berbentuk bubuk. 

Bumbu dapur ini sering digunakan karena penggunaannya yang praktis dan 

mampu memberikan aroma yang gurih kepada masakan. 

9. Kalsium 

Kalsium adalah mineral yang dibutuhkan dalam asupan gizi manusia karena 

dapat membantu mencegah berbagai macam penyakit tulang dan gigi. Salah 

satu bentuk kalsium yang paling banyak dikonsumsi adalah kalsium karbonat. 

Kalsium karbonat (CaCO3) adalah senyawa kimia yang biasa ditemukan di batu 

atau cangkang telur. Kalsium karbonat adalah garam anorganik yang dapat 
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dijadikan bahan aditif makanan karena dapat membuat makanan menjadi lebih 

keras dan padat. 

10.  Teori Bauran Pemasaran 8P 

Teori bauran pemasaran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan strategi pemasaran produk tepung bumbu dengan substitusi 

tepung cangkang telur ayam. Teori 8P meliputi product (produk), place 

(tempat), price (harga), promotion (promosi), people (orang), process (proses), 

customer service (layanan konsumen), dan physical evidence (bukti fisik). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi, keterbatasan pengembangan, definisi 

istilah, dan sistematika penulisan untuk penelitian ini. 

Bab II merupakan kajian pustaka. Bab ini akan membahas tinjauan, manfaat, 

dan kandungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung bumbu 

dengan substitusi tepung cangkang telur ayam yang berupa teori yang digunakan 

peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan membahas tinjauan 

kreasi tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam, jenis-jenis produk 

serupa, kandungan gizi produk serupa, dan proses pembuatannya. 

Bab III merupakan metode pengembangan. Bab ini akan membahas mengenai 

model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan peralatan penelitian, dan 

uji coba produk.  
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Bab IV merupakan hasil pengembangan. Pada bab ini akan disajikan data hasil 

uji coba yang dilakukan terhadap tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang 

telur ayam serta analisis data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah 

dilakukan ditinjau dari parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur serta hasil uji 

laboratorium. Dibahas pula aspek bisnis yang digunakan untuk mengembangkan 

produk tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur ayam ditinjau dari 

analisis biaya, kemasan yang digunakan, penerimaan panelis, dan strategi pemasaran 

yang digunakan.  

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian produk 

yang telah dihasilkan yaitu tepung bumbu dengan substitusi tepung cangkang telur 

ayam serta saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk tepung bumbu 

dengan substitusi tepung cangkang telur ayam lebih lanjut. 


