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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 kepiting laut yang banyak 

terdapat di perairan di Indonesia dan 

menjadi salah satu komoditas unggulan 

untuk ekspor.  Permintaan komoditi ini 

dalam bentuk segar, beku, maupun produk 

kalengan terus meningkat setiap tahun.  

Pada tahun 1998 produk ekspor rajungan 

telah mencapai 9.162 ton dalam bentuk 

daging (BPS 1998).  Limbah rajungan 

cukup tinggi berupa 57% cangkang dan 3% 

body reject atau rata-rata 27.360 kg 

cangkang kering per bulan (Sugihartini 

2001). Kemudian Angka dan Suhartono 

(2000) menambahkan bahwa limbah 

rajungan mengandung 25% bahan padat.  
 Cangkang rajungan adalah produk 

utama limbah dari industri pengalengan 

pasteurisasi atau rajungan.  Cangkang 

rajungan mengandung mineral tinggi 

terutama Ca dan P yaitu 19,97% dan 

1,81% (Multazam 2002).  Kalsium 

merupakan salah satu makromineral, 

yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh 

dalam jumlah lebih dari 100 mg/hari 

(Almatsier 2003).  Di Indonesia, 

konsumsi kalsium masih rendah yaitu 

254 mg/hari (Depkes RI 2004).  

Kebutuhan kalsium bagi masyarakat 

Indonesia yang direkomendasikan 

berdasarkan golongan umur, yaitu masa 

kanak-kanak di bawah umur sepuluh 

tahun adalah 500 mg/hari, remaja 1000 

mg/hari dan orang hamil sebesar 1150 

mg/hari, sedangkan untuk orang dewasa 

baik laki-laki dan perempuan 

memerlukan sebanyak 800 mg/hari 

(Widyakarya Pangan dan Gizi 2004). 

 Fungsi dari kalsium dalam tubuh 

manusia adalah sebagai mineral dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tulang 

dan gigi, pengatur pembekuan darah, 

katalisator reaksi biologis, pengatur 

reaksi otot dan mineral yang 

mempengaruhi pertumbuhan tubuh 

(Guthrie 1975).  Kalsium dibutuhkan 

agar tulang dan gigi mencapai ukuran dan 

kekuatan yang maksimal (Williams 

1995).  Kekurangan kalsium dalam 
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asupan tubuh manusia menyebabkan 

abnormalitas metabolisme terutama pada 

usia rawan gizi, yaitu pada masa 

pertumbuhan bayi hingga usia anak-anak 

serta bagi wanita hamil dan menyusui. 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

lanjutan dari penelitian sebelumnya. 

Melihat banyaknya usaha industri 

perikanan yang dewasa ini meningkat 

dengan pesat, baik usaha penangkapan 

maupun pengolahan dan menghasilkan 

limbah berupa padatan dan cairan yang 

dapat memberikan dampak kurang baik 

terhadap lingkungan karena 

menimbulkan pencemaran.  Oleh karena 

itu, pemanfaatan limbah cangkang 

rajungan sebagai tepung kaya kalsium 

diharapkan mampu mengurangi jumlah 

limbah yang ada di sekitar kawasan 

industri pabrik ikan maupun lingkungan 

usaha nelayan.  Selain itu, diharapkan 

mampu meningkatkan asupan kalsium 

yang sesuai dengan anjuran konsumsi per 

harinya sehingga masyarakat terhindar 

dari gangguan penyakit yang disebabkan 

kurangnya mengkonsumsi kalsium 

seperti osteoporosis atau keropos tulang. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan tepung cangkang 

rajungan kaya kalsium. 

2. Mengevaluasi karakteristik kimia 

tepung cangkang rajungan. 

3. Meningkatkan nilai tambah limbah 

cangkang rajungan 

4. Mengurangi limbah padat yang ada 

di lingkungan, terutama sekitar 

pabrik pengolahan rajungan. 

 Diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi salah satu alternatif yang aman 

dan alami bagi masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan kalsium sehari-

hari.  

 

 

 

 

 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Rajungan 

 Rajungan adalah kepiting yang 

hidup di perairan laut dan jarang naik ke 

pantai.  

 
Gambar 1. Rajungan (Portunus 

pelagicus) (Anonim 2010) 

 

 Ada dua jenis kepiting yang 

memiliki nilai komersil, yakni kepiting 

bakau dan rajungan. Di dunia, kepiting 

bakau terdiri atas 4 spesies dan 

keempatnya ditemukan di Indonesia, 

yakni kepiting bakau merah (Scylla 

olivacea) atau di dunia internasional 

dikenal dengan nama red/orange mud 

crab, kepiting bakau hijau (Scylla 

serrata) yang dikenal sebagai giant mud 

crab karena ukurannya yang dapat 

mencapai 2-3 kg per ekor, Scylla 

tranquebarica (kepiting bakau ungu) juga 

dapat mencapai ukuran besar dan Scylla 

paramamosain (kepiting bakau putih). Di 

Indonesia, spesies trajungan yang 

terkenal dan memiliki nilai ekspor adalah 

Portunus pelagicus (Anonim 2010). 

 Rajungan atau blue swimming crab 

merupakan salah satu komoditas ekspor 

yang prospektif dan semakin diminati 

oleh pasar dunia. Data Kementerian 

Kelautan dan Perikanan mencatat setiap 

tahunnya nilai ekspor kepiting dan 

rajungan mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2007 menempati urutan ketiga 

setelah udang dan tuna yaitu sejumlah 

21.510 ton dengan nilai 170 juta dolar 

AS. Sedangkan untuk tahun 2011 nilai 

ekspor kepiting dan rajungan mencapai 

250 juta dolar AS atau mengalami 

kenaikan 10 - 20 persen (KKP 2011). 
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Taksonomi dan morfologi rajungan 

 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 

 

 Rajungan memiliki kaki belakang 

yang berbentuk pipih lonjong (tidak 

meruncing seperti kaki lainnya) dan 

digunakan untuk berenang. Rajungan 

hidup liar di laut sehingga rajungan lebih 

umum ditemukan di laut. Cangkangnya 

bercak-bercak putih seperti macan tutul. 

Dagingnya lebih manis dan lebih empuk 

serta gurih dari kepiting (Anonim 2010).  

 

Komposisi kimia rajungan 

 Menurut Angka dan Suhartono 

(2000), hasil perikanan dapat dijumpai 

senyawa–senyawa yang sangat berguna 

bagi manusia, yaitu protein, kalsium, 

lemak, sedikit karbohidrat, vitamin, dan 

garam-garam mineral, maka ikan, rebon, 

rajungan merupakan sumber protein, 

lemak, kalsium hewani yang sangat 

potensial, sebaiknya dapat diupayakan 

dengan membuat berbagai jenis tepung 

misalnya tepung ikan kembung, tepung 

rebon dan tepung rajungan, yang dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan.  

Cangkang rajungan merupakan hasil 

samping dari pengolahan rajungan. 

Kandungan gizi rajungan, terutama 

protein cukup tinggi, sehingga 

dimungkinkan limbah padatnya juga 

masih mempunyai kandungan protein 

yang tinggi. Limbah luar yang terdiri 

cangkang dan kaki mempunyai 

kandungan kalsium yang cukup tinggi 

(Sugihartini 2001). Komposisi kimia 

rajungan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia rajungan 

Komposisi Kimia Kadar 

Air (%) 4,32 

Protein (%) 18,18 

Lemak (%)  2,27 

Serat kasar 16,67 

Abu (%) 44,28 

Mineral: 

P (%) 

Ca (%) 

Mg (%) 

Cu (ppm) 

Fe (ppm) 

Zn (ppm) 

Mn (ppm) 

 

1,81 

19,97 

1,29 

30,62 

195,59 

44,59 

184,52 

Sumber: Multazam (2002). 

Kalsium 

Kalsium merupakan salah satu 

makromineral, yaitu mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah 

lebih dari 100 mg/hari (Almatsier 2003). 
Manusia memerlukan kalsium yang 

terkandung sekitar 2 % dari tubuh.  

Kalsium memberikan kekuatan dan 

struktur pada tulang dan gigi.  Kalsium 

juga mengontrol kontraksi detak jantung, 

transmisi impuls syaraf dan aktivasi 

enzim (Ensminger et al. 1995). 

Sembilan  puluh sembilan persen 

(99 %) kalsium dalam tubuh berada 

dalam tulang dan gigi, dimana garam 

kalsium (terutama kalsium fosfat) 

membentuk matriks sel untuk 

membangun kekuatan bentuk tubuh.  

Tulang juga memerlukan kalsium untuk 

menjaga  konsentrasi plasma tulang  agar 

tetap konstan.  Sekitar 700 mg kalsium 

diperkirakan keluar masuk matriks tulang 

setiap harinya  pada laki-laki dewasa.  

Komposisi kimia gigi sama dengan 

tulang, tetapi bila dibandingkan dengan 

tulang, enamel gigi lebih keras dan 

memiliki kandungan air yang lebih 

rendah (sekitar 5 %).  Kalsium dalam gigi  

tidak dapat tergantikan, maka dari  itu 

gigi  tidak dapat memperbaiki  

kerusakannya  sendiri  (Ensminger et al. 

1995). 
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Berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

kalsium dapat diyakini bahwa semua 

kalsium dalam tubuh berasal dari 

makanan dan dengan demikian diet 

kalsium diperlukan untuk membangun 

serta menjaga keseimbangan tubuh. 

Kekurangan kalsium dalam masa 

pertumbuhan dapat menyebabkan 

gangguan pertumbuhan seperti tulang 

kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. 

Konsumsi kalsium hendaknya tidak 

melebihi 2.500 mg per hari. Kelebihan 

kalsium dapat menimbulkan gangguan 

ginjal dan konstipasi (susah buang air 

besar) (Almatsier 2003). 

Kebutuhan kalsium dan fosfor 

dalam tubuh manusia berbeda menurut 

usia dan jenis kelamin.  Kebutuhan 

kalsium dan fosfor tubuh orang Indonesia 

per hari yang ditetapkan oleh Widyakarya 

Pangan dan Gizi (2004) disajikan pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Daftar kebutuhan kalsium (Ca) 

dan fosfor (P) 

Kelompok 

Umur 

Kebutuhan 

Ca 

(mg/hari) 

Kebutuh

an P 

(mg/hari) 
Bayi (bulan): 

0 – 6 

7 – 11 

 

200 

400 

 

Anak (tahun): 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 9 

 

500 

500 

600 

 

400 

400 

400 

Pria (tahun): 

10 – 12 

13 – 15 

16 – 18 

19 – 29 

30 – 49 

50 – 64 

> 65 

 

1000 

1000 

1000 

800 

800 

800 

800 

 

1000 

1000 

1000 

600 

600 

600 

600 

Wanita (tahun): 

10 – 12 

13 – 15 

16 – 18 

19 – 29 

30 – 49 

50 – 64 

> 65 

 

1000 

1000 

1000 

800 

800 

800 

800 

 

1000 

1000 

1000 

600 

600 

600 

600 

Hamil: 

Trimester 1 

Trimester 1 

1000 

+150 

+150 

1000 

+0 

+0 

Trimester 1 +150 +0 

Menyusui: 

6 bulan pertama 

6 bulan kedua 

1000 

+150 

+150 

1000 

+0 

+0 

Sumber: Widyakarya Pangan dan Gizi (2004). 

 

Sumber kalsium utama adalah susu 

dan hasil olahannya, seperti keju.  Ikan 

yang dimakan dengan tulang, termasuk 

ikan kering dan cangkang rajungan 

merupakan sumber kalsium yang baik.  

Serealia, seperti kacang-kacangan dan 

hasil olahannya, tahu dan tempe, dan 

sayuran hijau merupakan sumber kalsium 

yang baik pula, tetapi bahan makanan ini 

banyak mengandung zat yang dapat 

menghambat penyerapan kalsium seperti 

serat, fitat dan oksalat.  Kebutuhan 

kalsium akan terpenuhi bila 

mengkonsumsi makanan dengan menu 

seimbang tiap hari (Almatsier 2003). 

 

 

 

METODE 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan mulai 

bulan September 2011 sampai dengan 

bulan Desember 2011.  Penelitian ini 

dilakukan di dua laboratorium yaitu: 

Laboratorium Badan Lingkungan Hidup 

(BLH), Pemerintah Daerah, Kabupaten 

Kotawaringin Barat untuk analisis 

fisikokimia dan Pilot Plan Pusat Antar 

Universitas Pangan dan Gizi IPB untuk 

proses penepungan dengan menggunakan 

drum dryer.   

 

Bahan 

 Bahan baku untuk membuat tepung 

cangkang rajungan adalah limbah padat 

berupa cangkang rajungan (Portunus 

pelagicus) yang didapat dari para 

pengepul sepanjang Desa Kubu, Sungai 

Bakau, Teluk Bogam, Kraya, dan Sebuai, 

Kecamatan Kumai, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 
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Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

(Portunus pelagicus) adalah baki, pisau, 

kompor gas, oven, autoklaf, grinder, dan 

timbangan analitik. 

 

 

 

Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

dan evaluasi karakteristik kimianya, 

meliputi kadar mineral yaitu kadar Ca 

dan kadar P; serta kadar pH.  Pembuatan 

tepung cangkang rajungan dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu metode basah dan 

metode kering.  Diagram alir proses 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

  

Gambar 2 Diagram alir pembuatan tepung cangkang rajungan 

Cangkang 

Rajungan 

Pembersih

an 

Pengecilan ukuran (1-2 

cm) 

Perebusan suhu 100 oC (30 

menit) 

Pembersihan dengan air 

2x 

Perebusan dengan autoklaf 

121 oC 

selama 15 menit 

Pengeringan dengan oven 

105 oC 

selama 90 menitselama 

15 menit 

Pengeringan dengan oven 70 
oC, 

3 jam selama 15 menit 

Pengecilan ukuran (100 

mesh) selama 15 menit 

Pengecilan ukuran (100 

mesh) selama 15 menit 
Tepung Cangkang 

Rajungan (Tepung B) 

Tepung Cangkang 

Rajungan (Tepung A) 
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Pengamatan 

(1)  Analisis kalsium metode AAS 

dengan wet digestion (Reitz et al. 1987) 

Pembuatan Larutan Standar 

 Terhadap larutan stok Ca 1000 

ppm, dibuat deret standar 2, 4, 8 ppm 

dengan memipet 0,2; 0,4; 0,8 larutan stok 

Ca 1000 ppm, masing-masing ke dalam 

labu ukur 100 ml.  Ditambahkan larutan 

Cl3La.7H2O (lantan) sebanyak 1 ml ke 

dalam masing-masing labu takar dan 

ditambahkan akuades sampai volume 

tepat 100 ml. 

Penetapan Sampel 

 Pengabuan basah (wet digestion) 

menggunakan HNO3 65%, H2SO4 96-

98%, HClO4 60%, dan HCl 37%.  

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 150 ml dan diberi 

HNO3 5 ml, kemudian didiamkan selama 

1 jam.  Sampel selanjutnya dipanaskan 

selama 4 jam di atas hot plate, dan 

didinginkan. Setelah itu ditambahkan 

H2SO4 (pa = pro analisis) sebanyak 0,4 

ml dan dipanaskan kembali selama 30 

menit.  Sampel diangkat dari hot plate 

dan diberi larutan HClO4:HNO3 (2:1) 

sebanyak 3 ml, kembali dipanaskan 

selama 15 menit hingga sampel menjadi 

bening.  Sampel ditambahkan dengan 2 

ml akuades dan 0,6 ml HCl (pa), setelah 

bening dipanaskan hingga larut dan 

didinginkan.  Sampel diencerkan sampai 

volume tertentu (aliquot 100 ml), 

kemudian disaring dengan kertas saring 

Whatman 42.  Aliquot diambil sebanyak 

1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

dan ditambahkan akuades 4 ml serta 

lantan 0,05 ml selanjutnya divortex, 

disentrifuse dengan kecepatan 2000 rpm 

selama 10 menit dan filtrat dibaca dengan 

nyala atomisasi AAS pada panjang 

gelombang (λ) 422,7 nm.  Hasil 

absorbansinya dibandingkan dengan 

standar Ca yang telah diketahui.  

 

Perhitungannya: 

 (ml aliquot / 1000) x Fp x (ppm sampel – ppm blanko) 

Ca (%) =  x 100% 

 mg sampel 

Ca (mg/100 g) = % Ca x 1000; 

FP    = Faktor pengenceran. 

 

(2)  Analisis fosfor metode Taussky 

(Anggraeni 2003) 

Preparasi Larutan 

-  Larutan A (asam trikloro asetat = TCA 

17%). Sebanyak 17 g TCA dilarutkan  

dalam akuades hingga 100 ml. 

- Larutan B ((NH4)6 Mo7O24.4H2O) 

10% = amonium molibdat.  Sebanyak    

10 g amonium molibdat diencerkan 

dengan 60 ml akuades dalam labu 

takar, kemudian ditambahkan 28 ml 

H2SO4 (pa) secara bertahap dan 

diencerkan dengan akuades hingga 

100 ml. 

- Larutan C (dibuat sesaat sebelum 

analisis). Larutan B diambil sebanyak 

10 ml kemudian ditambahkan dengan 

600 ml akuades dan 5 g FeSO4.7H2O 

dalam labu takar dan diencerkan 

hingga 100 ml. 

Pembuatan Larutan Standar 

 Dilarutkan 4,394 g KH2PO4 dalam 

akuades sampai 1000 ml agar didapatkan 

konsentrasi P sebesar 1000 ppm.  

Sebanyak 10 ml larutan tersebut 

kemudian diencerkan dengan 

penambahan akuades hingga 400 ml dan 

didapatkan konsentrasi sebanyak 25 

ppm.  Kemudian dibuat konsentrasi 

larutan standar P = 2, 3, 4, dan 5 ppm 

dalam 5 ml dengan mengambil larutan 

standar 25 ppm berturut-turut sebanyak 

0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 ml.  Masing-

masing volume tersebut ditambahkan 2 
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ml larutan C dan akuades hingga 5 ml, 

kemudian dibaca dalam 

spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 660 nm. 

Penetapan Sampel 

 Diambil 0,2 ml sampel ditambah 1 ml 

akuades dan 2,5 ml larutan A.  

Kemudian larutan divortex dan 

disentrifuse dengan 2500 rpm selama 10 

menit.  Filtrat larutan dipipet ke dalam 

kuvet sebanyak 3 ml dan dibaca pada 

panjang gelombang 660 nm. 

Perhitungan 

 Nilai absorbansi larutan standar 2, 3, 

4, dan 5 ppm diukur dan diregresikan 

sehingga didapatkan persamaan Y = a + 

bx (Y = nilai absorbansi; a = intersep; b 

= slope; dan x = konsentrasi). Kemudian 

nilai absorbansi sampel (y) dimasukkan 

untuk mendapatkan nilai konsentrasi 

sampel (x). 

 

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.  Analisis data untuk 

karakteristik kimia (meliputi kadar air, 

kadar abu, kadar Ca, kadar P, dan kadar 

pH) 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  

S𝑌  =  s/√𝑛 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tepung Cangkang Rajungan 

(Portunus pelagicus) 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

(Portunus pelagicus) dilakukan 

menggunakan dua metode yaitu metode 

basah dan metode kering.  Tahapan 

pembuatan tepung cangkang rajungan 

(Portunus pelagicus) dengan metode 

basah terdiri dari pembersihan, 

pengecilan ukuran, perebusan, 

pencucian, perebusan dengan autoklaf, 

pengeringan dengan oven, dan 

penggilingan.  Pembuatan tepung 

cangkang rajungan (Portunus pelagicus) 

dengan metode kering terdiri dari 

beberapa tahap yaitu pembersihan, 

pengecilan ukuran, perebusan, 

pencucian, pengeringan dengan oven, 

dan penggilingan.  Tepung cangkang 

rajungan dengan metode basah dan 

metode kering dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Tepung cangkang rajungan 

(Portunus pelagicus) 

 Menurut Rochima (2005), hasil 

limbah rajungan mempunyai nilai gizi 

yang cukup tinggi dan dapat diolah 

menjadi tepung melalui berbagai proses 

pengolahan, dan hasil analisis tepung 

limbah rajungan menunjukkan kadar 

kalsium (bk) sebesar 14,87% pada 

tepung limbah bagian dalam dan 39,32% 

pada tepung cangkang rajungan.  

Menurut Hadiwiyoto (1993) salah satu 

alternatif upaya pemanfaatan limbah 

cangkang rajungan agar memiliki nilai 

dan daya guna limbah rajungan menjadi 

Metode Kering 

Metode Basah 
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produk yang bernilai ekonomis tinggi 

adalah pengolahan menjadi tepung 

cangkang rajungan yang selanjutnya 

dapat diolah sebagai substitusi bahan 

makanan. 

 

Karakteristik Kimia Tepung 

Cangkang Rajungan (Portunus 

pelagicus) 

 Pada penelitian ini dilakukan 

analisis kimia terhadap tepung cangkang 

rajungan (Portunus pelagicus) yang 

meliputi kadar mineral (yaitu kadar Ca 

dan P) dan kadar pH yang disajikan pada 

Tabel 3.  Pengujian terhadap kadar 

mineral mengacu pada tingginya kadar 

abu yang didapat pada tepung cangkang 

rajungan dari hasil penelitian sebelumnya 

yaitu 72,87 % dengan metode basah dan 

72,28 % dengan metode kering. Kadar 

abu menggambarkan kandungan mineral 

dari sampel bahan makanan 

(Sediaoetama 2006). 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 1) 

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 3 Karakteristik kimia tepung cangkang rajungan (Portunus pelagicus) 

Parameter Metode Basah Metode Kering 

Kadar Ca (mg/g bk) 300,90 + 10,15a 299,41 + 5,90a 

Kadar P (mg/g bk) 12,01 + 0,98a 12,35 + 0,07a 

Kadar pH 9,64 + 0,05a 9,31 + 0,15a 

Keterangan:  Angka-angka dalam baris yang sama dan diikuti oleh huruf superscript sama (a) menunjukkan 

tidak berbeda nyata (p > 0,05). 

 Tepung cangkang rajungan yang 

dibuat menggunakan metode basah dan 

metode kering memiliki kadar kalsium 

dengan nilai masing-masing adalah  

300,90 mg/g bk dan 299,41 mg/g bk.  

Kadar fosfor tepung cangkang rajungan 

dengan metode basah dan metode kering 

secara berurutan adalah 12,01 mg/g bk 

dan 12,35 mg/g bk.  Tepung cangkang 

rajungan dengan metode basah memiliki 

rasio perbandingan antara Ca dan P 

adalah 25:1; sedangkan untuk tepung 

cangkang rajungan dengan metode kering 

memiliki rasio perbandingan antara Ca 

dan P adalah 24:1. 

 Rasio perbandingan antara Ca dan 

P berpengaruh erat dalam proses 

absorpsi. Untuk absorpsi Ca yang baik, 

diperlukan perbandingan Ca : P di dalam 

rongga usus (di dalam hidangan) 1:1 

sampai 1:3 dengan pH usus yaitu < 6. 

Perbandingan Ca : P lebih besar dari 1:3 

akan menghambat penyerapan Ca 

(Sediaoetama 2006).   

 Berdasarkan nilai rasio 

perbandingan antara Ca dan P, tepung 

cangkang rajungan dengan metode basah 

dan kering secara berurutan mempunyai 

nilai yang lebih tinggi (basa) dari 1:1 

yaitu 25:1 dan 24:1, maka untuk lebih 

memudahkan penyerapan kalsium maka 

dibutuhkan kondisi pH rendah atau 

keadaan asam, karena dapat 

mempertahankan kelarutan kalsium. 

 Cangkang rajungan mengandung 

zat kapur (Ca) sehingga bersifat basa 

(Ismiwarti 2005). Cangkang rajungan 

mengandung kitin, protein, CaCO3 serta 

MgCO3 dan pigmen astaxanthin (Hirano 

1989).  Nilai pH pertumbuhan optimum 

bakteri perusak dan patogen yaitu lebih 

dari 4,6 sampai dengan pH netral (7) 

(Purnawijayanti 2001). 

 Nilai pH tepung cangkang rajungan 

dengan metode basah adalah 9,64 dan 



Juristek, Vol. 2, No. 1, Juli  2013, Hal. 185-194 

 

193 

 

metode kering adalah 9,31.  Nilai pH 

tepung cangkang rajungan baik dengan 

metode basah maupun dengan metode 

kering bersifat basa, diduga berasal dari 

kapur (Ca) yang terkandung dalam 

cangkang rajungan.  Selain itu, nilai pH 

tepung cangkang rajungan di atas pH 

pertumbuhan optimum bakteri perusak 

dan patogen. Ini berarti kelemahan dari 

sisi mikrobiologis dapat dihindari. 

 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Tepung cangkang rajungan dengan 

metode basah lebih baik daripada metode 

kering karena berpotensi sebagai sumber 

alternatif kalsium dan fosfor selain susu 

yaitu mempunyai kadar kalsium tinggi 

(300,90 mg/g bk) dan kadar fosfor (12,01 

mg/g bk). 

 Berdasarkan nilai rasio 

perbandingan antara Ca dan P, tepung 

cangkang rajungan dengan metode basah 

dan kering mempunyai nilai yang lebih 

tinggi dari rasio standar sehingga 

dibutuhkan kondisi pH rendah atau 

keadaan asam agar dapat 

mempertahankan kelarutan kalsium. 

 Nilai pH tepung cangkang rajungan 

di atas pH pertumbuhan optimum bakteri 

perusak dan patogen. Ini berarti 

kelemahan dari sisi mikrobiologis dapat 

dihindari. 

Pemanfaatan limbah cangkang 

rajungan sebagai sumber kalsium dalam 

bentuk tepung memberi kemudahan 

kepada masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan asupan kalsium.  Selain itu, 

memberikan nilai guna terhadap 

cangkang rajungan yang semula hanya 

menjadi limbah akhirnya dapat 

dimanfaatkan. 

 

 

Saran  

Pengetahuan masyarakat terhadap 

pemanfaatan tepung cangkang rajungan 

sebagai sumber kalsium yang dapat 

dikonsumsi masih belum luas.  Oleh 

karena itu perlu dilakukan sosialisasi 

kepada masyarakat.  Dengan demikian, 

diharapkan adanya kerjasama antara 

Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan 

dan Perikanan untuk mengadakan 

sosialisasi ke semua daerah di 

Korawaringin Barat guna meningkatkan 

angka kecukupan kalsium masyarakat.  
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