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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Industri makanan dan minuman tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia 

sehari-hari. Manusia membutuhkan makanan dan minuman yang dapat 

dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan energi untuk beraktivitas 

sehari-hari. Semakin berkembang zaman, semakin banyak inovasi terhadap 

makanan dan minuman baru yang telah diinovasikan. Keinginan manusia untuk 

mencoba makanan atau minuman yang baru pun semakin tinggi.  

Ayam merupakan salah satu bahan dasar makanan yang sering digunakan 

dalam berbagai olahan inovasi masakan di Indonesia. Olahan daging ayam antara 

lain digunakan bahan dasar dalam pembuatan menu penyetan ayam, ayam geprek, 

siomai ayam, pangsit ayam, ayam bumbu rujak, ayam kari, gulai ayam. Tingginya 

permintaan manusia terhadap makanan berbahan dasar daging ayam membuat 

persaingan bisnis makanan berbahan ayam semakin meningkat dan produksi 

daging ayam sebagai bahan dasarnya juga meningkat. Menurut R dan Hiola 

(2017:175) ayam ras pedaging (broiler) merupakan salah satu komoditas yang 

memiliki potensi cukup tinggi di Indonesia, hal itu dapat diketahui dari 

meningkatnya permintaan produk olahan daging yang diikuti dengan berbagai 

olahan produk pangan seperti sosis, nugget dan daging ayam filet.  
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Tabel 1.1 menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik produksi 

daging ayam ras di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 

produksi daging ayam ras pedaging mencapai 1.214.338,96 ton dan pada 2019 

mengalami peningkatan produksi daging ayam ras pedaging mencapai 

3.495.090,91 ton. Sedangkan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 produksi 

daging ayam ras pedaging mencapai 159.671,24 ton dan pada 2019 juga 

mengalami peningkatan produksi daging ayam ras pedaging mencapai 510.535,51 

ton.  

Tabel 1.1 Data Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Indonesia dan Jawa 

Timur 

Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) 

No. Tahun Indonesia Jawa Timur 

1. 2010 1.214.338,96 159.671,24 

2. 2011 1.337.909 159.822 

3. 2012 1.400.468 162.845 

4. 2013 1.497.876 162.892 

5. 2014 1.544.378 198.016 

6. 2015 1.628.307 203.139,21 

7. 2016 1.905.497,28 219.833,24 

8. 2017 3.175.853 472.079,96 

9. 2018 3.409.558 480.309,46 

10. 2019 3.495.090,91 510.535,51 

Sumber: Dimodifikasi dari Data Badan Pusat Statistik (2019) 

Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi dan penggunaan daging 

ayam ada juga limbah yang dihasilkan dari penggunaan ayam sebagai bahan 

masak baik itu dalam keadaan matang atau mentah akan menyisakan tulang ayam 

sebagai limbah. Tulang ayam sering tidak terpakai dikarenakan ada orang yang 

hanya memanfaatkan daging ayam filet. Tulang ayam juga berbahaya jika 

dikonsumsi secara langsung oleh manusia karena bentuknya yang cukup besar dan 
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teksturnya yang cukup keras. Oleh karena itu tulang ayam ini sering tidak 

dimanfaatkan atau dimakan secara langsung oleh manusia.  

Gambar 1.1 Tulang Ayam Broiler 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Tulang ayam yang dibuang dan dianggap limbah dapat diaplikasikan ke 

dalam beberapa hal seperti menurut penelitian oleh Pangale dkk (2013) tulang 

ayam mengandung protein kolagen yang berdaya rekat tinggi, pengaplikasian 

dilakukan dengan tulang ayam diekstrak dan dilakukan pembuatan lem untuk 

kayu. Penelitian lain menunjukkan:  

Nutrisi sebenarnya tulang tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

mineral terutama Ca dan P. Tulang mengandung kalsium dan fosfor 

dengan rasio yang relatif konstan 2:1. Garam kalsium fosfor yang terdapat 

dalam tulang dideposit dalam jaringan matrik lunak yang terdiri dari bahan 

organik mengandung serat kolagen dan gel monosakarida. (Rusmana dkk, 

2016:355).  

 

Pangsit adalah panganan yang terbuat dari tepung, air, telur, garam dan 

bahan pengenyal serta dicetak ukuran 8-10 cm di setiap sisinya dan ketebalan 0,5-

1 mm. Pada umumnya wonton dapat diisi dengan campuran daging dan sayuran 

Anugrahati dkk (2017:156).  Pangsit umumnya disajikan dengan cara digoreng 

atau direbus. Pangsit merupakan makanan ringan yang sering dijadikan teman 
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untuk makan bakso dan mie ayam. Menurut Fauziyah dan Afifah (2014:17) 

“Permintaan kulit pangsit yang terus meningkat terutama untuk bahan kulit seperti 

bakso kuah, siomai, mie ayam, dan lumpia” 

Sebagai bahan untuk perekat isian adonan pangsit biasanya menggunakan 

tepung tapioka. Menurut Wibowo dan Handayani (2014) tepung tapioka akan 

berubah tekstur menjadi lengket seperti lem jika terkena air atau dipanaskan oleh 

karena itu tapioka sering digunakan sebagai bahan perekat pada makanan. Selain 

digunakan sebagai bahan perekat tapioka juga berfungsi sebagai pemberi tekstur 

kenyal pada isi adonan pangsit. 

Menurut Pangale dkk (2013) “Dalam tulang ayam mengandung kolagen 

yang memiliki daya rekat. Semakin lama proses demineralisasi mempengaruhi 

daya rekat yang lebih baik. Sehingga perekat yang berasal dari limbah tulang 

ayam memiliki kualitas yang cukup baik.”  

Pangsit merupakan salah satu makanan ringan yang sering dikonsumsi 

masyarakat selain sebagai pendamping mie ayam dan bakso. Untuk inovasi 

pangsit sampai saat ini juga belum terlalu banyak. Tulang ayam sendiri adalah 

limbah hasil sisa filet daging ayam. Pemanfaatan selain sebagai bahan kaldu 

tulang ayam hanya dijadikan pupuk. Tulang ayam memiliki kandungan kalsium 

yang dapat diolah menjadi produk pangan yang meningkatkan nilai ekonomi. 

Pengembangan produk dengan penggunaan bubuk tulang ayam untuk 

menggantikan sebagian tepung tapioka atau pati sebagai pemberi tekstur 

diharapkan dapat mengurangi limbah tulang ayam yang tidak termanfaatkan dan 

bisa menjadi bahan alternatif makanan sebagai bahan perekat dan meningkatkan 
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kadar kalsium dalam pangsit ayam. Diharapkan pemanfaatan tulang ayam ini 

dapat diterima ditengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 

makanan yang dapat menyehatkan tubuh. Oleh karena itu penerimaan masyarakat 

akan produk olahan pangsit ayam dengan pemanfaatan bubuk tulang ayam sangat 

penting. 

 Menurut MBA Skool Team (2016) penerimaan pasar sangat penting untuk 

mengetahui produk yang diluncurkan sukses atau tidak, penerimaan pasar diawali 

dengan pembeli atau konsumen mau membayar sebuah produk. Penerimaan pasar 

terhadap sebuah produk dapat dilihat dari uji organoleptik atau uji sensori. Atribut 

sensori merupakan salah satu atribut penting dalam evaluasi penerimaan 

konsumen terhadap produk makanan, selain itu ada atribut lain seperti kemasan, 

informasi pada kemasan (labelling) yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 

mempengaruhi ekspektasi konsumen (Elisabeth dkk, 2017:1). 

   Sebelum membeli makanan dalam menentukan pilihan makanan 

seseorang memiliki beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil 

keputusan memilih makanannya. Faktor demografis dan faktor memilih makanan 

seperti kesehatan, suasana hati, kemudahan, daya tarik sensori, kandungan alami 

produk, harga, pengendalian berat, keakraban dengan makanan, masalah etika, 

agama, dan persepsi risiko inilah yang akhirnya menentukan pilihan makanan 

seseorang (Rahman dkk, 2013:415). Setelah memilih makanannya maka seseorang 

akan membeli produk makanan yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Produk olahan pangsit dengan pemanfaatan bubuk tulang ayam ini merupakan 
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sebuah produk makanan baru sehingga perlu mencari tahu faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat membeli produk ini. 

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih spesifik mengenai penerimaan pasar produk olahan pangsit ayam dengan 

pemanfaatan bubuk tulang ayam. Peneliti ingin mengetahui apakah pemanfaatan 

bubuk tulang ayam dalam pangsit memiliki peluang diterima oleh pasar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan limbah tulang ayam menjadi bubuk 

tulang ayam? 

2. Bagaimana proses pembuatan pangsit ayam dengan bubuk tulang 

ayam sebagai bahan pengganti tepung tapioka sebagai perekat isian 

pangsit? 

3. Bagaimana rasa, aroma, warna, tekstur dari panelis (uji organoleptik) 

pada pangsit ayam dengan bubuk tulang ayam bahan pengganti tepung 

tapioka sebagai perekat isian pangsit? 

4. Bagaimana penerimaan pasar terhadap produk pangsit ayam dengan 

bubuk tulang ayam sebagai bahan pengganti tepung tapioka sebagai 

perekat isian pangsit? 

 

 



 

 

7 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah tulang ayam menjadi 

bubuk tulang ayam. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan pangsit ayam dengan bubuk 

tulang ayam sebagai pengganti tepung tapioka sebagai perekat isian 

pangsit. 

3. Untuk mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur dari panelis (uji 

organoleptik) pada pangsit ayam dengan bubuk tulang ayam sebagai 

bahan pengganti tepung tapioka sebagai perekat isian pangsit. 

4. Untuk mengetahui kelayakan bisnis pangsit ayam dengan bubuk 

tulang ayam bahan pengganti tepung tapioka sebagai perekat isian 

pangsit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pentingnya pengembangan kreasi produk pangsit ayam dengan bubuk 

tulang ayam diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengembangan bagi peneliti: 

a. Sebagai penelitian tugas akhir peneliti, untuk mencari formula pangsit 

ayam dengan mensubstitusi tepung tapioka menggunakan bubuk 

tulang ayam. 
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b. Sebagai peluang bisnis makanan yang memanfaatkan limbah tulang 

ayam yang tidak terpakai lalu dibuang menjadi memiliki manfaat dan 

nilai jual. 

c. Untuk mengetahui kelayakan dan penerimaan pasar terhadap produk 

pangsit ayam dengan dengan tepung tulang ayam perekat isian 

pangsit yang peneliti buat. 

2. Pentingnya pengembangan bagi masyarakat: 

Masyarakat dapat memiliki alternatif pengganti tepung tapioka dengan 

bubuk tulang ayam, sehingga menambah wawasan masyarakat bahwa 

tulang ayam yang biasa digunakan sebagai bahan untuk kaldu ternyata 

memiliki manfaat lain dan memiliki kandungan protein, kalsium, kolagen 

yang baik untuk tubuh manusia. “Tulang ceker ayam memiliki kandungan 

kadar air 9,64%bb, kadar lemak 3,61%bk, kadar abu 42.49%bk, kadar 

kalsium 16,32%bk” Novidahlia dkk (2010:41). Tulang ayam juga memiliki 

kandungan kalsium dan fosfor (Mayasaroh dkk, 2012).  

3. Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra: 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

pengembangan berikutnya dengan topik yang sama. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian kreasi produk pangsit ayam dengan dengan tepung 

tulang ayam sebagai bahan pembuatan kulit pangsit dan juga perekat isian 

pangsit memiliki beberapa asumsi antara lain sebagai berikut:  
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1. Pemanfaatan limbah tulang ayam dalam pembuatan kulit pangsit dan 

perekat isi adonan pangsit ayam diasumsikan menggunakan limbah tulang 

ayam ras pedaging (broiler). 

2. Pemanfaatan limbah tulang ayam dalam pembuatan kulit pangsit dan 

perekat isi adonan pangsit ayam diasumsikan dapat mengoptimalkan 

penggunaan limbah tulang ayam sebagai salah satu bahan pangan. 

3. Pemanfaatan limbah tulang ayam dalam pembuatan kulit pangsit dan 

perekat isi adonan pangsit ayam diasumsikan dapat menjadi bahan perekat 

pengganti sebagian tepung tapioka dalam merekatkan adonan. 

Dalam penelitian kreasi produk pangsit ayam dengan bubuk tulang ayam 

berfungsi menjadi bahan perekat menggantikan sebagian tepung tapioka  

sebagai perekat isian pangsit ini juga memiliki keterbatasan. Menurut 

Mardiyah dan Astuti (2019:369) “tulang ayam memiliki rasa yang hambar.” 

Menurut R. dkk (2013:58) “rasa tepung tulang rawan menyebabkan sedikit 

masir pada chicken nugget.” 

 

 

 

 

 


