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BAB I 

PENDAHULUAN
 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Telur ayam ras merupakan makanan yang telah dikenal akrab oleh 

masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat dengan kelas ke bawah hingga ke 

atas semua dapat menikmatinya karena harganya yang cukup terjangkau dan 

keberadaan yang mudah ditemukan. Sekretariat Ditjen PKH, Bagian Evaluasi dan 

Layanan Rekomendasi (2017:1) mengatakan bahwa, berdasarkan data susenas 

Maret 2016, pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Indonesia untuk telur dan 

susu lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk daging. Konsumsi telur 

masyarakat Indonesia pada tahun 2016 rata-rata per kapita yaitu telur ayam ras 

sebanyak 99.796 butir dan konsumsi terendah ada pada telur itik atau itik manila 

sebanyak 1.981 butir. 
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Tabel 1.1 Rata-rata Konsumsi Produk Peternakan per Kapita per Tahun 

2015—2016. 

No. Komoditi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 

A Daging 

1. Daging Sapi kg 0,417 0,417 

2. Daging Babi kg 0,209 0,261 

3. Daging Ayam Ras kg 4,797 5,110 

4. Daging Ayam Kampung kg 0,626 0,626 

5. Daging diawetkan (sosis, 

nugget, daging asap, kornet) 

kg 0,261 0,261 

6. Tetelan kg 0,104 0,104 

B Daging dari makanan jadi 

1. Soto/ gule/ sop/ rawon/ 

cincang 

porsi 7,873 8,030 

2. Ayam/ daging (goreng, 

bakar, dsb) 

potong 7,456 9,854 

C Telur 

1. Telur Ayam Ras butir 97,398 99,796 

2. Telur Ayam Kampung butir 3,754 3,546 

3. Telur Itik/ Itik Manila butir 2,138 1,981 

4. Telur Puyuh butir 6,674 7,769 

D Susu 

1. Susu Bubuk kg 0,939 0,939 

2. Susu Cair Pabrik ml 2,398 2,972 

3. Susu Kental Manis g 3,598 4,119 

4. Susu  Bubuk Bayi kg 0,678 0,678 

Sumber: Sekretariat Ditjen PKH, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi 

(2016:1) 

 

Tingginya tingkat penggunaan telur ayam ras memberi dampak pada 

tingginya limbah cangkang telur yang dihasilkan yang dibuang begitu saja karena 

dianggap kurang bermanfaat. Cangkang telur banyak dihasilkan dari industri 

peternakan, industri makanan, dan limbah rumah tangga (Phil dan Zhihong, 

2009). Cangkang telur merupakan limbah padat yang bisa menjadi tempat 

perkembangbiakan penyakit (Rasman dan Mirna, 2017). Limbah cangkang telur 

saat ini masih kurang dimanfaatkan, ada beberapa kreasi cangkang telur, seperti 

bubuk cangkang telur untuk tepung, untuk pakan ternak, dan ada juga pengolahan 
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cangkang telur untuk prakarya kerajinan tangan atau sebagai hiasan. Melihat 

fenomena ini, peneliti melihat masih banyak kesempatan untuk mengolah limbah 

cangkang telur ini untuk diaplikasikan pada bidang kuliner yang bisa dikonsumsi 

dan bermanfaat untuk tubuh manusia daripada terbuang begitu saja. 

Pembuangan limbah cangkang telur berkontribusi dalam pencemaran 

lingkungan (Glatz dkk, 2011). Menurut Rahmawati dkk (2015:1051), cangkang 

telur memiliki komposisi utama CaCO3 yang bisa menyebabkan polusi karena 

aktivitas mikroba di lingkungan. Cangkang telur dapat diolah menjadi bahan baku 

makanan yang ramah lingkungan dan memiliki manfaat gizi untuk dikonsumsi. 

Kandungan Ca pada cangkang telur adalah sebesar 385 sampai 401 miligram 

yaitu sekitar 38%. Dengan angka tersebut, maka berdasarkan Angka Kecukupan 

Gizi yang dipublikasikan oleh Kementrian Kesehatan (2013), maka satu sampai 

dua cangkang telur saja sudah memenuhi kebutuhan kalsium setiap harinya 

(Rahayu dan Hanifa, 2017:173). Limbah cangkang telur sebenarnya bukan hanya 

berasal dari sisa limbah rumah tangga yang dikonsumsi manusia saja, namun juga 

berasal dari limbah sisa penetasan pada industri pembibitan (hatchery). Limbah 

yang dihasilkan bukan hanya berbentuk cangkang telur, namun juga dapat 

berbentuk embrio ayam yang dalam keadaan sudah mati (Jamila, 2014). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk diolah menjadi 

sari cangkang telur ayam sebagai bahan dalam pembuatan kulit molen. Peneliti 

memilih molen karena merupakan salah satu kuliner nusantara yang cukup 

dikenal dan digemari masyarakat Indonesia sendiri, khususnya di Pulau Jawa 
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dimana molen sendiri merupakan makanan khas dari daerah Jawa Barat. Seperti 

yang dikatakan Meicananda (2014), bahwa sebelum bollen itu populer, pisang 

molen sudah lebih dulu banyak dikonsumsi warga Bandung. 

Meicananda (2014) mengatakan bahwa: 

Bukan bollen tapi bukan juga pisang goreng biasa. Pisang molen terbuat dari 

adonan tepung terigu yang dibuat seperti kulit pastry, kemudian digulungkan 

mengikuti bentuk pisang, dan digoreng. Kelezatan pisang molen tradisional ini 

terletak pada resep kulit dan tentu saja pilihan pisang yang digunakan. 

 

Pada umumnya molen berisikan pisang raja yang dipotong-potong, namun 

seiring perkembangan ranah kreasi kuliner, sekarang molen memiliki varian isi 

bermacam-macam, seperti cokelat, keju, ketan hitam, tape, dan ubi. Jajanan molen 

juga telah banyak dijual di berbagai daerah di luar Jawa Barat dengan ukuran 

berbeda-beda, seperti molen yang dijual di depan Universitas Widya Mandala, 

Molen Londo, dan Little Mollens yang terletak di Surabaya, juga molen yang 

dijual oleh pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

Peneliti berharap dengan adanya pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai bahan 

dalam pembuatan kulit molen ini dapat membantu mengurangi limbah cangkang 

telur ayam yang dapat mencemari lingkungan dan dapat menambah nilai guna 

limbah cangkang telur itu sendiri, juga dapat menambah nilai gizi pada kulit 

molen yang bisa dikonsumsi masyarakat. Menurut Irsanti dalam artikel Jawa Pos 

(2017:23) penelitian dengan pemanfaatan cangkang telur ayam diharapkan dapat 

memberi dampak positif dengan pengurangan limbah cangkang telur ayam dan 

aman dikonsumsi masyarakat. 
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Dengan demikian, diharapkan kulit molen yang dihasilkan mendapat 

tekstur yang sama, serta tidak mengubah rasa, aroma, maupun warna, juga lebih 

sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Penggunaan sari cangkang telur ayam untuk 

uji coba pada pembuatan kulit molen merupakan salah satu bentuk promosi 

produk. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:62), Promosi merupakan suatu 

unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang jasa 

atau produk yang baru pada perusahaan, baik melalui iklan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan, maupun publikasi. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

1 Judul : Fortifikasi Kalsium Cangkang Telur pada Pembuatan 

Cookies (Kajian Konsentrasi Tepung Cangkang Telur 

dan Baking Powder) 

Ditulis Oleh  : Rahmawati, Nisa 

Publikasi : 2015 

 Persamaan Perbedaan 

 1. Objek penelitian yang 

digunakan adalah cangkang 

telur ayam 

2. Penelitian dilakukan dengan uji 

organoleptik 

3. Analisis data menggunakan 

ANOVA 

1. Tepung cangkang telur 

dijadikan sebagai penambahan 

kalsium pada produk cookies 

2. Penelitian menggunakan dua 

bahan utama, yaitu tepung 

cangkang telur dan baking 

powder 

3. Aplikasi menggunakan tepung 

cangkang telur kering tanpa 

pengolahan lebih lanjut. 

2 Judul : Pemanfaatan Cangkang Telur Ayam sebagai Substitusi 

Tepung Bumbu dalam Aplikasi Makanan Gorengan 

Ditulis Oleh  : Jennifer, Michelle 

Publikasi : 2018 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 Persamaan Perbedaan 

 

 

 

 

1. Objek penelitian yang 

digunakan adalah cangkang 

telur ayam. 

2. Penelitian dilakukan dengan uji 

Organoleptik dan Analisis data 

menggunakan ANOVA 

1. Tepung cangkang telur 

dijadikan sebagai substitusi 

tepung bumbu pada aplikasi 

ayam goreng tepung 

2. Aplikasi menggunakan tepung 

cangkang telur kering tanpa 

pengolahan lebih lanjut 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan sari cangkang telur ayam? 

2. Bagaimana proses aplikasi sari cangkang telur ayam terhadap 

pembuatan kulit molen? 

3. Bagaimana warna, aroma, tekstur, rasa, dan minat dari panelis 

terhadap kulit molen dengan pemanfaatan cangkang telur ayam 

sebagai bahan pembuatan? 

4. Bagaimana uji kalsium terhadap produk kulit molen dengan cangkang 

telur ayam sebagai bahan pembuatan? 

5. Bagaimana cara menjual kulit molen dengan cangkang telur ayam 

sebagai bahan pembuatan kulit molen? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 



7 

 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan sari cangkang telur ayam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses aplikasi dari sari cangkang telur 

ayam terhadap pembuatan kulit molen. 

3. Untuk mengetahui minat panelis terhadap kulit molen hasil 

eksperimen yang ditinjau dari tampilan, warna, aroma, tekstur, rasa, 

dan minat. 

4. Untuk mengetahui kandungan kalsium terhadap produk kulit molen 

dengan cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan. 

5. Untuk mengetahui cara menjual kulit molen dengan cangkang telur 

ayam sebagai bahan pembuatan. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Sari Cangkang Telur Ayam 

Karakteristik produk yang diharapkan dalam penelitian ini merupakan 

pemanfaatan limbah cangkang telur yang memiliki kandungan gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh. Harapan lain dari produk sari cangkang telur ayam 

adalah untuk dapat dikembangkan lagi sebagai asupan kalsium pada 

pangan selain untuk kulit molen. 

a. Aroma 

Diharapkan sari cangkang telur ayam tidak memiliki aroma amis yang 

disebabkan oleh cangkang telur ayam. 
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b. Rasa 

Diharapkan sari cangkang telur ayam tidak memiliki rasa khas yang 

disebabkan dari cangkang telur itu sendiri, melainkan rasa yang bisa 

diterima oleh masyarakat ketika dikonsumsi langsung atau 

diaplikasikan pada suatu produk. 

c. Tekstur 

Diharapkan sari cangkang telur ayam tidak memiliki tekstur yang 

dapat mengganggu ketika dikonsumsi dan dapat diaplikasikan pada 

produk. 

d. Kandungan Gizi 

Diharapkan sari cangkang telur ayam dapat menambah nilai gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh ketika dikonsumsi. 

 

2. Kulit Molen dengan Pemanfaatan Cangkang Telur Ayam sebagai Bahan 

Pembuatan 

Karakteristik produk yang diharapkan dalam penelitian ini merupakan 

produk kulit molen yang menggunakan sari cangkang telur ayam sebagai 

bahan untuk menggantikan fungsi air hangat pada pembuatan kulit molen, 

serta dapat diterima oleh masyarakat baik dari segi tampilan, warna, 

aroma, rasa, dan tekstur yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

a. Aroma 

Diharapkan kulit molen tidak memiliki aroma amis yang dihasilkan 

dari sari cangkang telur ayam. 
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b. Rasa 

Diharapkan sari cangkang telur ayam tidak berpengaruh terhadap rasa 

pada kulit molen. 

c. Tekstur 

Diharapkan sari cangkang telur ayam tidak memiliki tekstur yang 

dapat mengganggu ketika dicampurkan pada pembuatan kulit molen, 

juga diharapkan tidak mengubah tekstur kulit molen pada umumnya 

ketika dikonsumsi. 

d. Kandungan Gizi 

Diharapkan kulit molen mengalami peningkatan kandungan gizi, 

terutama zat kalsium yang diperoleh dari adanya penggunaan sari 

cangkang telur ayam itu sendiri. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian sari cangkang 

telur ayam adalah perlunya pemanfaatan limbah cangkang telur ayam yang 

optimal yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya, terutama dalam 

bidang kuliner, yang masih banyak terbuang begitu saja, padahal memiliki 

kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Data menunjukkan 

bahwa tingginya tingkat konsumsi telur per kapita yang berdampak pula 

pada tingginya tingkat limbah cangkang telur ayam yang butuh 

pemanfaatan segera agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan. 
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2.  Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan kulit molen 

dengan sari cangkang telur ayam sebagai bahan pembuatan adalah untuk 

mengetahui apakah sari cangkang telur ayam dapat menggantikan 

penggunaan air hangat dalam pembuatan kulit molen, yang juga dapat 

menambah nilai gizi, terutama kalsium pada kulit molen, serta mengetahui 

apakah kulit molen dengan sari cangkang telur ayam sebagai bahan 

pembuatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Dalam penelitian ini, produk kulit molen dengan sari cangkang telur 

sebagai bahan pembuatan dapat dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, 

yaitu: 

1. Berdasarkan Sekretariat Ditjen PKH, Bagian Evaluasi dan Layanan 

Rekomendasi (2016:1), konsumsi telur ayam ras masyarakat Indonesia 

pada tahun 2016 rata-rata per kapita yaitu sebanyak 99.796 butir. 

Tingginya konsumsi telur ayam ras di Indonesia berbanding lurus dengan 

meningkatnya limbah cangkang telur ayam ras yang dihasilkan, baik dari 

rumah tangga, maupun industri. 

2. Sementara menurut Parson (2009:5), Cangkang telur ayam mengandung 

Kalsium Karbonat atau CaCO3 seberat 94%, Magnesium Karbonat atau 

MgCO3 seberat 1%, Kalsium Fosfat atau CaPO4 seberat 1%, dan bahan 

organik seberat 4%. Kalsium karbonat dapat menjadi salah satu zat 

penambah nutrisi bagi tubuh manusia, juga bisa ditambahkan sebagai 
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penambah bahan makanan karena dapat menambah tingkat kekerasan pada 

makanan. Dengan kandungan tersebut, diasumsikan bahwa sari cangkang 

telur ayam dapat menggantikan fungsi air hangat pada pembuatan kulit 

molen, tanpa mengubah tekstur, aroma, maupun rasa dalam kulit molen 

pada umumnya. 

3. Produk kulit molen dengan sari cangkang telur ayam diasumsikan dapat 

diterima masyarakat dengan baik dan menambah nilai gizi ketika 

dikonsumsi. 

 

Penelitian produk pemanfaatan cangkang telur ayam sebagai bahan 

pembuatan kulit molen ini dikembangkan dengan adanya beberapa keterbatasan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Asumsi masyarakat pada umumnya menganggap cangkang telur ayam itu 

hanya sebagai limbah yang kotor dan kurang bermanfaat yang dapat 

membuat panelis kurang tertarik dengan produk yang menggunakan bahan 

cangkang telur 

2. Aroma dan rasa amis dari cangkang telur ayam ditakutkan akan 

mempengaruhi hasil dari eksperimen kulit molen ini. 

3. Tekstur cangkang telur ayam yang harus dibuat halus serta larut sebagai 

cairan, agar ketika diaplikasikan pada pembuatan kulit molen tidak 

menganggu ketika dikonsumsi. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Kulit molen menurut Meicananda (2014) merupakan adonan yang terbuat 

dari tepung terigu seperti kulit pastry, yang kemudian diisi dan 

digulungkan mengikuti bentuk pisang, lalu digoreng. 

2. Dikutip dari Herawati (2015)  Amis memiliki arti anyir, berbau seperti bau 

ikan. 

3. Limbah berdasarkan Widjajanti (2009:1) memiliki arti pembuangan yang 

dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga 

dan industri, yang lebih biasa disebut sampah yang kehadirannya tidak 

dikehendaki lingkungan karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. 

Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini mengandung bahan kimia dengan 

senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan jumlah dan konsentrasi  

tertentu, kehadiran limbah dapat memberi dampak negatif terhadap 

lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia dan dapat menimbulkan 

bahaya keracunan pada tingkat jenis dan karakteristik limbah tertentu, 

sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah suatu penelitian 

yang berjudul Pemanfaatan Cangkang Telur Ayam sebagai Bahan Pembuatan 

Kulit Molen. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai suatu masalah yang 

menjadi intisari dari suatu penelitian serta tujuan dari penelitian tersebut.  
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang hasil kajian teori dan temuan empiris yang 

sesuai dengan projek yang akan dikembangkan. 

3. BAB III METODE PENGEMBANGAN 

 Bab ini membahas tentang pengembangan terhadap produk, uji coba 

produk, dan hasil analisis deskriptif. 

4. BAB IV HASIL PENGEMBANGAN 

Bab ini membahas tentang hasil uji coba produk, analisis data berupa uji 

organoleptik, uji minat, dan hasil analisis deskriptif. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kajian produk yang telah dihasilkan beserta 

saran dari panelis untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


