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Abstract 

A crab shell waste a crowded room if not treated immediately. Advances in technology make this 

waste of food to be of great importance because it can be used as a source of minerals. This relates 

to the purpose of research is to reduce solid waste is around crab processing plant as an alternative 

to the use of mineral resources in order to improve the nutritional value of community and value-

added crab shell waste. The study design used was Randomized Complete Design is making crab 

shell powder with two methods, namely methods of wet and dry methods. The study is based on 

physical characteristics indicate that the manufacturing of crab shell powder by using a different 

method of manufacture of flour to influence significantly different (p <0.05) against the degree of 

white, while water absorption is not significantly different (p> 0.05). The study is based on the 

chemical characteristics indicate that the manufacturing of crab shell powder by using a different 

method of manufacture of flour that did not influence significantly (p> 0.05) on moisture and ash 

content were tested. 
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PENDAHULUAN 

Rajungan (Portunus pelagicus) 

merupakan salah satu jenis organisme 

laut yang banyak terdapat di perairan 

Indonesia, dan juga merupakan salah satu 

komoditas ekspor sektor perikanan 

Indonesia dalam bentuk rajungan beku 

atau kemasan dalam kaleng. Berdasarkan 

data DKP (2005), ekspor rajungan segar 

tanpa kulit sebesar 4.312,32 ton dan beku 

sebesar 2.813,67 ton.  Permintaan 

komoditas daging rajungan dalam 

berbagai bentuk, seperti dalam bentuk 

segar, beku ataupun dalam kaleng terus 

meningkat.  Hasil samping dari 

pengolahan rajungan ini berupa limbah 

cair, padat dan gas. 

 Salah satu limbah padat yang 

dihasilkan adalah cangkang, dan 

jumlahnya cukup banyak, dapat mencapai 

sekitar 40-60% dari total berat rajungan.  

Cangkang rajungan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai campuran pakan 

ternak, tetapi pemanfaatannya belum 

dapat mengatasi limbah cangkang 

rajungan secara maksimal.  Padahal 

limbah cangkang rajungan masih 

mengandung senyawa kimia yang cukup 

banyak, diantaranya ialah protein 30-

40%; mineral (CaCO3) 30-50%; dan 

khitin 20-30% (Srijanto 2003). 

 Satu ekor rajungan dengan bobot 

tubuh berkisar antara 100-350 g, terdapat 

cangkang sekitar 51-177 g.  Hal ini 

berarti bobot cangkang rajungan kurang 

lebih setengahnya atau 50% dari bobot 

tubuhnya.  Cangkang rajungan 

mempunyai kandungan mineral yang 

cukup tinggi, diantaranya P, Ca, Cu, Fe, 

Zn, Mn dan Mg dan mengandung sejenis 

polisakarida berupa kitin (Lestari 2005).  

Mineral merupakan bagian dari unsur 

pembentuk tubuh yang memegang 

peranan penting dalam pemeliharaan 

fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, 

jaringan, organ, maupun fungsi tubuh 



Vita Yanuar : Karakteristik Tepung Cangkang Rajungan............... 

 

2 

 

secara keseluruhan.  Di samping itu, 

mineral berperan pula dalam berbagai 

tahap metabolisme, terutama sebagai 

kofaktor dalam aktivitas enzim 

(Almatsier 2003). 

 Cangkang rajungan merupakan 

limbah padat yang dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan sehingga 

memerlukan penanganan yang serius  dan 

sekaligus memberikan nilai tambah.  

Selama ini nilai tambah cangkang 

rajungan hanya diperoleh dari industri 

pakan. Mengingat limbah cangkang 

rajungan kaya akan kandungan 

mineralnya, maka dalam penelitian ini 

cangkang rajungan dimanfaatkan sebagai 

bahan baku utama pembuatan tepung.   

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan nilai tambah limbah 

cangkang rajungan; sebagai alternatif 

sumber mineral dalam rangka 

meningkatkan nilai gizi masyarakat; dan 

mengurangi limbah padat yang ada di 

lingkungan, terutama sekitar pabrik 

pengolahan rajungan. 

 

LANDASAN TEORI 

Rajungan 
Rajungan yang bernama latin 

Portunus pelagicus, merupakan jenis 

kepiting yang memiliki habitat alami 

hanya di laut.  Jenis ini biasanya 

ditemukan dalam pasang  surut  dari  

Samudera  Hindia  dan  Samudra  

Pasifik  dan  Timur  Tengah sampai 

pantai di Laut Mediterania Rajungan 

yang sangat popular dimanfaatkan 

sebagai sumber pangan dengan harga 

yang cukup mahal.  Rajungan juga 

memiliki beberapa keunggulan yang 

sangat potensial untuk dikembangkan 

(Anonim 2008). 

 

Klasifikasi, deskripsi, dan perilaku 
Klasifikasi  rajungan  menurut  

Martin  dan  Davis  (1978)  adalah  

sebagai berikut: 

Filum : Arthropoda  

Kelas  : Crustacea  

Subkelas   

:  Malacostraca Ordo   

:  Decapoda Subordo   

:  Pleocyemata Infraordo   

:  Brachyura Famili   

:  Portunidae Genus   

:     Portunus 

Spesies : Portunus pelagicus 

 
Gambar 1. Portunus pelagicus 

 
Hewan ini mempunyai karapas 

yang sangat menonjol dibandingkan 

abdomennya.   Lebar karapas pada 

hewan dewasa dapat mencapai 18,5 cm. 

Abdomennya   berbentuk  segitiga  

(meruncing  pada  jantan  dan  melebar  

pada betina),  tereduksi  dan  melipat  ke  

sisi  ventral  karapas.    Pada  kedua  sisi 

muka (antero lateral) karapas terdapat 9 

buah duri.  Duri pertama di anterior 

berukuran lebih  besar  daripada  ketujuh  

duri  di  belakangnya,  sedangkan  duri  

ke-9  yang terletak di sisi karapas 

merupakan duri terbesar.  Kaki jalan 

berjumlah 5 pasang, pasangan kaki 

pertama berubah menjadi capit (cheliped) 

yang digunakan untuk memegang serta 

memasukkan makanan ke dalam 

mulutnya, sedangkan pasangan kaki 

jalan kelima berfungsi sebagai 

pendayung atau alat renang, sehingga 

sering disebut  sebagai  kepiting  renang  

(swimming  crab).   Kaki renang  

tereduksi  dan tersembunyi di balik 

abdomen.  Kaki renang pada hewan 

betina juga berfungsi sebagai alat 

pemegang dan inkubasi telur (Oemarjati 

dan Wardana 1990). 

Rajungan lebih suka tinggal 

terkubur di bawah pasir atau lumpur, 

khususnya selama siang hari dan musim 

dingin, yang dapat menjelaskan toleransi 

yang tinggi mereka untuk NH4+  dan 
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NH3.  Binatang ini keluar untuk 

mencari makan selama 

pasang tinggi untuk mencari 

makanannya yaitu organisme seperti 

bivalvia, ikan dan alga.  Rajungan 

merupakan perenang yang sangat baik, 

sebagian besar karena sepasang kaki 

pipih yang menyerupai dayung.   

Namun, berbeda dengan kepiting lain 

Scylla serrata,  rajungan tidak dapat 

bertahan  untuk waktu yang lama jika 

keluar dari air (Anonim 2008). 

 

Komposisi kimia cangkang rajungan 
Cangkang merupakan bagian 

terkeras dari semua komponen rajungan 

dan selama ini baru dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak atau pupuk organik 

mengingat kandungan mineral, terutama 

kalsiumnya cukup tinggi.   Cangkang 

rajungan mengandung kitin, protein, 

CaCO3 serta sedikit MgCO3 dan pigmen 

astaxanthin (Hirano 1989). Komposisi 

kimia cangkang rajungan beserta daging 

yang masih melekat pada cangkang 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Golongan  krustase  seperti  

rajungan  pada  umumnya  mengandung  

25% bahan padat yang sebagian besar 

terdiri atas kitin, 20–25% daging yang 

dapat dimakan, dan sekitar 50–60% 

berupa hasil buangan (Angka dan 

Suhartono 2000). Hasil  pengolahan  

limbah  rajungan  pada  PT.  Philips  

Seafood  terdiri  dari  23% daging yang 

melekat pada cangkang dan organ 

pencernaan,  57% cangkang dan 20% 

sisanya adalah whey (Anonim 1994). 

 
Tabel 1.  Komposisi  kimia  cangkang  

rajungan  dan  daging  yang  masih  

melekat pada cangkang 

Parameter Jumlah 

Air (%) 8,10 

Protein (%) 15,58 

Lemak (%) 0,19 

Abu (%) 53,38 

Karbohidrat (%) 22,75 

Sumber: Fawzya et al. (2004). 

 

Mineral 
Unsur-unsur mineral adalah unsur-

unsur kimia selain karbon, hidrogen, 

oksigen dan nitrogen yang dibutuhkan 

oleh tubuh.  Dalam makanan, unsur-

unsur tersebut kebanyakan terdapat 

sebagai garam anorganik, misalnya 

natrium klorida, tetapi beberapa mineral 

terdapat dalam senyawa organik, seperti 

sulfur dan fosfor yang merupakan 

penyusun berbagai protein (Kasmidjo 

1992). 

Unsur mineral dikenal sebagai 

bahan anorganik atau kadar abu.  Pada 

proses pembakaran, bahan-bahan 

organik terbakar akan tetapi zat 

anorganiknya tidak, karena itu disebut 

sebagai abu.  Di dalam tubuh unsur 

mineral berfungsi sebagai zat   

pembangun   dan   pengatur.      Unsur   

mineral   natrium,   kalium,   kalsium, 

magnesium dan fosfor terdapat dalam 

tubuh dalam jumlah yang cukup besar 

dan karenanya disebut unsur mineral 

makro.  Unsur mineral lain seperti besi, 

iodium, tembaga dan seng terdapat 

dalam tubuh dalam jumlah yang kecil 

saja, karena itu disebut mineral mikro 

(Winarno 1997). 

Mineral merupakan bagian dari 

unsur pembentuk tubuh yang memegang 

peranan penting dalam pemeliharaan 

fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, 

jaringan, organ,  maupun  fungsi  tubuh  

secara  keseluruhan.     Di  samping  itu,  

mineral berperan  pula  dalam  berbagai  

tahap  metabolisme,  terutama  sebagai  

kofaktor dalam  aktivitas  enzim.     

Keseimbangan  ion-ion  mineral  dalam  

cairan  tubuh diperlukan  untuk 

mengatur  pekerjaan  enzim, 

pemeliharaan  keseimbangan  asam basa, 

membantu ikatan-ikatan penting melalui 

membran sel dan pemeliharaan kepekaan 

otot syaraf terhadap rangsangan.   

Mineral dapat digolongkan ke dalam 

mineral makro dan mikro.  Mineral 

makro adalah mineral yang dibutuhkan 

tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg 
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per hari, sedangkan  mikro dibutuhkan  

kurang dari 100 mg per hari (Almatsier 

2003). 

 
Tepung 

Definisi   tepung  adalah  barang  

yang  lumat-lumat   karena  ditumbuk, 

digiling,  dan  sebagainya;  atau  serbuk  

yang  lumat;  bubukan.    Lebih  

jelasnya, definisi tentang tepung dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2. Eksplor tepung dalam 

rincian kata (Anonim 2008). 

 

Tepung ikan 
Tepung ikan yaitu ikan yang 

dihaluskan menjadi tepung biasanya 

digunakan sebagai  bahan  makanan  

ternak  (Anonim  2008).    Tepung  ikan  

adalah  produk berkadar air rendah yang 

diperoleh dari penggilingan ikan.  

Produk yang kaya dengan protein dan 

mineral ini digunakan sebagai bahan 

baku pakan.  Pengolahan ikan menjadi 

tepung ikan tidak sulit dilakukan.   

Usaha pengolahan tepung ikan dapat 

dilakukan dengan biaya yang tidak 

terlalu besar.  Tepung ikan dapat dibuat 

dengan salah satu cara berikut (Tarwiyah 

2001): 

1) Cara basah 

2) Cara kering 

3) Cara penyulingan 

 
Dari ketiga cara di atas, cara 

kering paling cocok dilakukan untuk 

industri kecil karena lebih sederhana dan 

lebih murah.  Tulisan ini hanya 

menjelaskan cara kering (Tarwiyah 

2001). 

 
 

Tabel 2. Spesifikasi persyaratan mutu tepung ikan 

 
Komposisi Mutu I Mutu II Mutu III 

Kimia: 

a. Air (%) maks 

b. Protein Kasar (%) min c. 

Serat Kasar (%) maks d. Abu 

(%) maks 

e. Lemak (%) maks 

f. Ca (%) 

g. P (%) 

h. NaCl (%) maks 

 
10 

65 

1,5 

20 

8 

2,5-5,0 

1,6-3,2 

2 

 
12 

55 

2,5 

25 

10 

2,5-6,0 

1,6-4,0 

3 

 
12 

45 

3 

30 

12 

2,5-7,0 

1,6-4,7 

4 

Mikrobiologi: 

Salmonella (pada 25 g 

sampel) 

 
Negatif 

 
Negatif 

 
Negatif 

Organoleptik: 

Nilai minimum 

 
7 

 
6 

 
6 

     Sumber: SNI (1992). 

 

Berdasarkan SNI 01-2175-1992, 

tepung ikan adalah ikan atau bagian-

bagian ikan yang minyaknya diambil 

atau tidak, dikeringkan kemudian 

digiling.  Tepung ikan digolongkan 
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dalam 3 (tiga) tingkat mutu yang dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tepung ikan yang dibuat dari 

keseluruhan tubuh ikan memiliki 

kandungan kalsium yang sangat tinggi 

baik dalam ukuran 100 g per porsi 

maupun per 100 kkal.   Tulang ikan ini 

bisa dijadikan sumber kalsium dan 

protein yang penting bagi negara yang 

tidak mampu menyediakan susu (Guthrie 

1975). 

 

Tepung tulang 
Tepung tulang merupakan tepung 

hasil ikan yaitu tepung dari sisa-sisa 

ikan (yang tidak dimakan manusia) yang 

dihaluskan.  Tepung tulang yaitu tulang 

yang digiling sampai menjadi tepung 

untuk bahan makanan ternak.  Pupuk 

terbuat dari tulang yang ditumbuk 

setelah lemak gelatin dan bahan-bahan 

lain dikeluarkan dari tulang (Anonim 

2008). 

Tepung tulang adalah bahan hasil 

penggilingan tulang yang telah diekstrak 

gelatinnya.    Produk  ini  digunakan  

untuk  bahan  baku  pakan  yang  

merupakan sumber mineral (terutama 

kalsium) dan sedikit asam amino 

(Tarwiyah 2001). 

Pembuatan tepung tulang juga 

merupakan upaya untuk 

mendayagunakan limbah tulang yang 

biasanya tidak terpakai dan dibuang di 

rumah pemotongan hewan.   Salah satu 

perusahaan di Amerika, International 

Seafood of Alaska (ISA) memproduksi 

tepung tulang ikan dengan harapan 

mengandung mineral seperti kalsium  

dan  fosfor  tinggi  dan  dapat  

digunakan  sebagai  bahan  alami  untuk 

mengatasi penyakit osteoporosis pada 

wanita.  Kandungan gizi tepung tulang 

ikan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan gizi tepung tulang 

ikan 

Zat Gizi  

 

Jumlah 

Air (%) 3,6 

Abu (%) 33,1 

Protein (%) 34,2 

Lemak (%) 5,6 

Kalsium (%) 11,9 

Fosfor (%) 11,6 

Sumber: Kodiak (2001). 

 

METODE 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Badan Lingkungan Hidup (BLH), 

Pemerintah Daerah, Kabupaten 

Kotawaringin Barat untuk analisis 

fisikokimia dan di Pilot Plan Pusat Antar 

Universitas Pangan dan Gizi IPB untuk 

proses penepungan dengan menggunakan 

drum dryer.  Tepung cangkang rajungan 

diperolah dari limbah padat berupa 

cangkang rajungan dari Desa Kubu, 

Sungai Bakau, Teluk Bogam, Kraya, dan 

Sebuai, Kecamatan Kumai, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

 

Rancangan Percobaan dan Analisis 

Data 

 Rancangan percobaan yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

dengan dua metode yaitu metode basah 

dan metode kering.  Analisis data untuk 

karakteristik fisik (meliputi rendemen, 

derajat putih, dan daya serap air) dan 

kimia (meliputi kadar air dan abu) tepung 

cangkang rajungan dilakukan 

menggunakan analisis ragam.  Jika hasil 

analisis berbeda nyata, dilanjutkan uji 

lanjut Tukey (w).  Rumus yang 

digunakan: 

w = qα (p,fe)S𝑌 

Keterangan: 

qα  =  (𝑌maks – 𝑌min) / 

S𝑌  

fe  =  derajat bebas 

galat 

p  =  t adalah 

banyaknya perlakuan 
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S𝑌  =  s/√𝑛 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

dan evaluasi karakteristiknya.  

Pembuatan tepung cangkang rajungan 

dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode 

basah dan metode kering.   Kemudian 

kedua tepung cangkang rajungan tersebut 

dilakukan analisis sifat fisik (rendemen, 

derajat putih, dan daya serap air) dan 

kimia (kadar air dan kadar abu).  

 Pembuatan tepung cangkang 

rajungan dengan metode basah terdiri 

dari pembersihan, pengecilan ukuran, 

perebusan, pencucian, perebusan dengan 

autoklaf, pengeringan dengan oven, dan 

penggilingan.  Pembuatan tepung 

cangkang rajungan dengan metode kering 

terdiri dari beberapa tahap yaitu 

pembersihan, pengecilan ukuran, 

perebusan, pencucian, pengeringan 

dengan oven, dan penggilingan. 

 Langkah pertama dilakukan 

pembersihan terhadap cangkang rajungan 

dari sisa daging yang masih melekat dan 

kotoran yang menempel.  Selanjutnya 

dilakukan pengecilan ukuran 1-2 cm 

dengan pisau.  Cangkang yang telah 

berukuran kecil, direbus pada suhu 100 
oC selama 30 menit untuk melepaskan 

sisa daging yang masih melekat pada duri 

cangkang yang tidak bisa terjangkau, 

serta untuk melepaskan benda asing dan 

kotoran yang masih menempel.  

Kemudian dilakukan  pencucian dengan 

air bersih dua kali. 

 Untuk metode basah, tahap 

selanjutnya dilakukan perebusan 

cangkang rajungan dengan autoklaf pada 

suhu 121 oC selama 15 menit.  

Selanjutnya dioven pada suhu 70 oC 

selama 3 jam.  Setelah itu dilakukan 

penggilingan untuk menghasilkan tepung 

cangkang yang berukuran 100 mesh.  

Pada metode kering, tahapannya sama 

dengan metode basah, namun tidak 

dilakukan tahapan perebusan 

dengan autoklaf.   

 

Pengamatan 

Analisis fisik 

(1)  Rendemen (AOAC 1995) 

 Rendemen merupakan hasil akhir 

yang dihitung berdasarkan proses input 

dan output.  Rendemen dihitung sebagai 

berikut:  

 

Rendemen (%)=
Berat akhir

Berat awal
𝑥 100% 

 
(2)  Derajat putih (Kett Electric 

Laboratory 1981) 

 Pengukuran derajat putih tepung 

dilakukan dengan menggunakan 

Whitenessmeter (KETT C – 1003).  

Sampel sebanyak ± 10 g dimasukkan ke 

dalam tabung pada tempat yang telah 

disediakan.  Nilai derajat putih dapat 

dilihat pada monitor alat dan nilai yang 

tertera akan meningkat seiring dengan 

semakin tinggi derajat putih sampel.  

Sebagai standar digunakan bubuk BaSO4. 

  

Derajat putih (%)=
Derajat putih sampel

110
𝑥 100% 

 

(3)  Analisis daya serap air metode 

gravimetri (Fardiaz et al. 1992) 

 Sebanyak 1 g contoh ditimbang, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifuse.  Selanjutnya ditambahkan 10 

ml air dan dikocok dengan menggunakan 

vortex mixer.  Kemudian disentrifuse 

dengan kecepatan 3500 rpm selama 30 

menit. Selanjutnya volume supernatan 

diukur dengan menggunakan gelas ukur 

10 ml.  Daya serap air ini dihitung 

sebagai berikut: 

 

Daya serap air (%)=
(Volume air awal – Volume supernatan)

Berat kering contoh
𝑥 100% 

 

  

Analisis kimia 

(1)  Kadar air (SNI 01-2973-1992) 

 Cawan kosong dikeringkan pada 

suhu 100-102 oC selama 15 menit, 

didinginkan dalam desikator kemudian 

ditimbang.  Contoh sebanyak 5 g 
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dimasukkan dalam cawan, kemudian 

dikeringkan dalam oven pada 100-102 oC 

selama 6 jam.  Cawan berisi contoh 

didinginkan dalam desikator selama 30 

menit dan timbang hingga diperoleh 

bobot tetap.  Kadar air dihitung dengan 

rumus: 

 

Kadar air (%)=
B1 – B2

B
𝑥 100% 

  

Keterangan:  

B  =  berat sampel (g) 

B1  =  berat (sampel + cawan) sebelum 

dikeringkan 

B2  =  berat (sampel + cawan) setelah 

dikeringkan 

 

(2)  Kadar abu (SNI 01-2973-1992) 

 Ditimbang dengan teliti 2-3 g 

contoh (A) kemudian dimasukkan ke 

dalam cawan yang telah diketahui 

bobotnya (B).  Sampel diarangkan hingga 

tak berasap dan dimasukkan ke dalam 

tanur dengan suhu 550 oC selama 4 jam.  

Setelah itu didinginkan dan ditimbang 

hingga bobot tetap (C).  Rumus 

perhitungannya adalah:  

Kadar abu (%)=
C – B

A
 𝑥 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Fisik Tepung Cangkang 

Rajungan  

 Pada penelitian ini, dilakukan 

analisis fisik terhadap tepung cangkang 

rajungan (Portunus pelagicus) yang 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Karakteristik fisik tepung 

cangkang rajungan  

Parameter Metode 

Basah 

Metode 

Kering 

Rendemen (%) 96,48 74,94 

Derajat putih 

(%) 

62,88 + 0,21b 54,64 + 

0,37a 

Daya serap air 

(%) 

65,96 + 4,57a 66,45 + 

0,75a 

Keterangan: Angka-angka dalam baris 

yang sama dan diikuti oleh 

huruf superscript berbeda a,b 

menunjukkan berbeda nyata 

(p < 0,05). 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa pembuatan tepung cangkang 

rajungan dengan menggunakan metode 

penepungan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (p < 0,05) 

terhadap derajat putih,  sedangkan untuk 

daya serap air tidak berbeda nyata (p > 

0,05). 

 Rendemen merupakan 

perbandingan antara produk akhir 

(tepung cangkang rajungan) dengan 

bahan baku utama (cangkang rajungan).  

Rendemen tepung cangkang rajungan 

yang dihasilkan dengan metode basah 

dan metode kering secara berurutan 

adalah 96,48% dan 74,94%.  Rendemen 

dapat dijadikan sebagai parameter yang 

sangat penting guna mengetahui nilai 

ekonomis suatu produk.  Semakin tinggi 

rendemennya maka semakin tinggi nilai 

ekonomis produk tersebut, dan demikian 

pula sebaliknya.  Rendemen tepung 

cangkang rajungan dengan metode basah 

lebih besar daripada metode kering.  Hal 

ini dikarenakan pada metode basah, 

cangkang rajungan melewati tahap 

pemanasan dua kali yaitu tahap 

perebusan dan tahap pengovenan, 

sedangkan pada metode kering cangkang 

rajungan hanya melewati tahap 

pemanasan satu kali yaitu tahap 

pengovenan. Pemanasan menyebabkan 

cangkang rajungan lebih mudah 

dihancurkan.  Semakin banyak cangkang 

rajungan melewati tahap pemanasan 

maka semakin mudah untuk dihancurkan, 

yang pada akhirnya akan menghasilkan 

tepung cangkang rajungan yang lebih 

banyak. 

 Nilai derajat putih tepung cangkang 

rajungan yang dihasilkan dengan metode 

basah dan metode kering secara berurutan 

adalah 62,88% dan 54,64%.  Bila 

dibandingkan dengan derajat putih 
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tepung terigu yang berada pada kisaran 

80–90%, derajat putih tepung cangkang 

rajungan yang dihasilkan lebih kecil 

daripada derajat putih tepung terigu 

merek Bogasari Cap Kunci Biru.  Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini tidak 

digunakan pemutih untuk meningkatkan 

derajat putih tepung cangkang rajungan.  

Dimana tepung yang dijual di pasaran 

pada umumnya menggunakan pemutih. 

 Tepung terigu mempunyai derajat 

putih dengan kisaran 80–90%.  

Pengukuran derajat putih penting untuk 

jenis tepung-tepungan karena merupakan 

salah satu faktor yang menunjukkan nilai 

mutu dari tepung tersebut.  Semakin 

tinggi derajat putih suatu jenis tepung 

maka semakin baik mutu tepung tersebut 

(Buckle et al. 1987).  Pemutih yang biasa 

digunakan adalah benzoil peroksida 

(C6H5CO)2 (Winarno 1997).  Derajat 

putih tepung cangkang rajungan yang 

dihasilkan dengan metode basah lebih 

tinggi daripada dengan metode kering.  

Hal ini dikarenakan pada metode kering, 

pemanasan yang dilakukan hanya 

membebaskan air bebasnya saja, 

sedangkan pada metode basah pemanasan 

yang dilakukan tidak hanya 

membebaskan air bebas tetapi juga 

membebaskan sebagian zat warna alami 

pada cangkang karena adanya uap. 

 Porositas merupakan bagian yang 

tidak ditempati oleh partikel atau bahan 

padatan (Wirakartakusumah et al. 1992).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

daya serap air adalah porositas.  Porositas 

bahan ditunjukkan dengan nilai densitas 

kamba bahan tersebut, semakin besar 

porositas suatu bahan maka semakin kecil 

densitas kambanya.  Hasil analisis daya 

serap air tepung cangkang rajungan yang 

dihasilkan dengan metode basah dan 

metode kering secara berurutan adalah 

65,96% dan 66,45%.  Daya serap air 

tepung cangkang rajungan yang 

dihasilkan dengan metode kering tidak 

berbeda nyata (p > 0,05) dengan metode 

basah. 

Karakteristik Kimia Tepung 

Cangkang Rajungan (Portunus 

pelagicus) 

 Pada penelitian ini dilakukan 

analisis kimia terhadap tepung cangkang 

rajungan (Portunus pelagicus) yang 

meliputi kadar air dan kadar abu yang 

disajikan pada Tabel 2. 

 Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa pembuatan tepung cangkang 

rajungan dengan menggunakan metode 

penepungan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (p > 0,05) 

terhadap parameter kimia yang diuji. 

Tabel 5. Karakteristik kimia tepung 

cangkang rajungan (Portunus pelagicus) 

Parameter Metode Basah Metode Kering 

Kadar air (%) 3,32 + 0,55 a 3,24 + 0,74 a 

Kadar abu (%) 72,87 + 0,36 a 72,28 + 0,58 a 

Keterangan: Angka-angka dalam baris 

yang sama dan diikuti oleh 

huruf superscript sama (a) 

menunjukkan tidak berbeda 

nyata (p > 0,05). 

 Latunde-Dada dan Neale (1986) 

menyatakan bahwa pemasakan bahan 

pangan dapat mempengaruhi bentuk 

kimia zat gizi yang kemudian akan 

mempengaruhi terhadap ketersediaannya.  

Kadar air tepung cangkang rajungan 

dengan metode basah dan metode kering 

secara berurutan adalah 3,32% dan 

3,24%.  Nilai kadar air tepung cangkang 

rajungan hasil penelitian lebih rendah 

dibandingkan dengan cangkang rajungan 

segar yaitu 8,10% (Fawzya et al. 2004) 

dan tepung cangkang rajungan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh tim 

BBPMHP (2000) yaitu 4,45%.  Kadar air 

tepung cangkang rajungan baik dengan 

metode basah maupun dengan metode 

kering juga lebih rendah dibandingkan 

dengan kadar air yang terkandung dalam 

tepung cangkang rajungan yaitu 4,45%.  

Rendahnya kadar air yang dikandung 

oleh tepung cangkang rajungan tersebut 

dapat memperpanjang umur simpan 

tepung cangkang rajungan karena mampu 
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menghambat pertumbuhan bakteri dan 

fungi. 

 Kadar abu menggambarkan 

kandungan mineral dari sampel bahan 

makanan (Sediaoetama 2006).  Makanan 

yang diolah dengan panas dapat merusak 

zat gizi makanan.  Hal ini dikarenakan 

zat gizi yang terdapat dalam bahan 

makanan peka terhadap pH larutan, 

oksigen, cahaya, dan panas (Harris dan 

Karmas 1989). 

 Kadar abu tepung cangkang 

rajungan dengan metode basah dan 

kering secara berurutan adalah 72,87% 

dan 72,28%.  Penelitian yang dilakukan 

Fawzya et al. (2004) terhadap cangkang 

rajungan segar diperoleh nilai kadar abu 

adalah 53,38%.  Perbedaan kadar abu 

antara cangkang rajungan segar dan 

tepung dikarenakan adanya proses 

pemasakan dan pengeringan pada 

pembuatan tepung yang menyebabkan 

bahan mengalami kehilangan protein dan 

sebagian komponen air dan lemak yang 

akhirnya dapat meningkatkan kadar abu 

bahan akhir (tepung cangkang rajungan).  

Selain itu, kadar abu yang tinggi 

disebabkan komponen penyusun utama 

cangkang rajungan adalah mineral. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Rendemen tepung cangkang rajungan 

dengan metode basah lebih besar 

daripada metode kering yaitu 96,48%, 

dan  memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi dibanding tepung cangkang 

rajungan dengan metode kering.  

2. Tepung cangkang rajungan dengan 

metode basah memiliki nilai derajat 

putih lebih kecil dibandingkan 

dengan tepung terigu yang ada di 

pasaran dan aman untuk dikosumsi.  

3. Tepung cangkang rajungan dengan 

metode basah lebih baik daripada 

metode kering karena berpotensi 

sebagai sumber mineral dalam rangka 

meningkatkan nilai gizi masyarakat 

yaitu mempunyai kadar abu 72,87%. 

 

Saran  

Pemanfaatan tepung cangkang 

rajungan ini masih belum luas, oleh 

karena itu  masih   perlu   dilakukan   

penelitian   lanjutan   untuk   tujuan   

pengembangan sehingga mendapatkan 

nilai manfaat yang lebih banyak lagi. 

Dalam penelitian lanjutan   disarankan   

untuk   menggunakan   tepung   cangkang   

rajungan   dalam berbagai macam 

panganan untuk meningkatkan nilai gizi 

masyarakat. 
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