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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepiting merupakan hewan yang memiliki cangkang keras yang banyak 

mengandung mineral. Cangkang merupakan bagian yang tidak dapat dimakan dari 

kepiting sebesar 25-50% dari massa awal. Bagian tersebut berupa capit, karapas, 

dan kaki. Pada tahun 2012 di Indonesia, jumlah cangkang kepiting yang 

dihasilkan sekitar 151.053,75 hingga 302.107,5 ton per tahunnya. Pada tahun 

2014 di Indonesia, jumlah tangkapan krustasea adalah 324.410 ton. Jumlah yang 

tinggi tersebut menjadi salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh produk 

perairan yaitu berupa bau yang tidak sedap dan pencemaran air. Komponen 

mineral utama penyusun cangkang adalah kalsium dan fosfor. Kandungan kalsium 

pada cangkang kepiting terdapat dalam bentuk kalsium karbonat (CaCO3) dengan 

jumlah sekitar 40-70%. Pemanfaatan cangkang kepiting sebagai sumber kalsium 

dan fosfor merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah limbah dan 

pemenuhan gizi terutama kalsium dan fosfor (Raya, et al., 2015; Trisnawati, et al., 

2013; Kementerian Kelautan dan Perairan, 2015). 

Kandungan kalsium pada cangkang kepiting terdapat dalam bentuk 

kalsium karbonat sebesar 53,70-78,40%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan 

kulit udang (45-50%), kerang (66,70%), ikan tuna (23,72-39,24%), ikan nila 

(18,33%), dan ikan patin 24-30% (Siregar, 2009; Puspawati, 2000; Nabil, 2005). 

Perbedaan tersebut membuat cangkang kepiting menjadi salah satu limbah produk 
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hasil perairan dengan kandungan kalsium yang tinggi dan berpotensi untuk 

dimanfaatkan kandungan kalsiumnya.  

Angka Kecukupan Gizi (AKG) kalsium harian untuk laki-laki dan 

perempuan usia 10-18 tahun adalah 1.200 mg, 19-29 tahun adalah 1.100 mg, dan 

pada usia 30 tahun ke atas menjadi 1.000 mg. AKG fosfor harian untuk laki-laki 

dan perempuan 10-18 tahun adalah 1.200 mg dan 19 tahun ke atas adalah 700 mg. 

Tingkat konsumsi kalsium harian tiap orang adalah sekitar 568,54 ± 288,06 mg. 

Jumlah konsumsi tersebut berada jauh dibawah jumlah konsumsi menurut AKG. 

Fosfor banyak ditemukan dalam berbagai jenis makanan sehingga jumlah 

kebutuhan harian dapat terpenuhi. Kalsium dan fosfor merupakan mineral yang 

penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Pada usia remaja hingga 24 tahun 

untuk wanita dan 26 tahun untuk pria, terjadi penyerapan kalsium secara 

maksimum pada tulang. Kalsium yang disimpan tersebut akan memberikan 

kepadatan pada tulang sehingga menghindarkan dari osteoporosis atau 

pengeroposan tulang (Departemen Kesehatan, 2013; Hardinsyah, et al., 2008; 

Marjan dan Marliyati, 2013). 

Jagung pipilan merupakan sumber karbohidrat dengan jumlah konsumsi 

per kapita seminggu 0,023 kg. Jagung mempunyai kandungan fosfor yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 256 mg/100g (Departemen Kesehatan, 2004). Sehingga dapat 

membantu memenuhi asupan fosfor. Salah satu diversifikasi produk jagung adalah 

dengan membuat tortilla chips. Tortilla chips merupakan salah satu camilan yang 

terbuat dari jagung yang telah mengalami proses nikstamalisasi, dipanggang, dan 

digoreng. Nikstamalisasi adalah perebusan jagung dalam larutan Ca(OH)2 
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kemudian direndam di dalam larutan perebusnya selama 12-16 jam (BPS, 2015; 

Serna-Saldivar, 2012). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Salah satu peranan penting dari kalsium dan fosfor adalah untuk tulang 

dan gigi. Tingkat konsumsi kalsium harian masyarakat Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan AKG harian. Di dalam cangkang kepiting terdapat 

kandungan protein, kitin, lemak, karbohidrat, dan mineral yang dapat 

dimanfaatkan bagi tubuh. Kandungan mineral utama yang terdapat pada cangkang 

kepiting adalah kalsium dan fosfor. Jumlah kalsium dan fosfor dalam cangkang 

kepiting dapat ditingkatkan dengan proses deproteinasi yaitu penghilangan 

protein. Proses tersebut dilakukan dengan perebusan menggunakan larutan basa 

sehingga protein akan terlarut dan terbuang sementara kalsium dan fosfor tidak 

akan terlarut dan akan meningkat persentasenya (Cucikodana, et al., 2012). 

Menurut Haryati (2005), pemanfaatan limbah cangkang kepiting terbanyak 

adalah pada industri pembuatan pakan ternak dan juga kitosan. Padahal 

kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi ini dapat dimanfaatkan pada 

pembuatan produk pangan. Berdasarkan hasil penelitian Stephen (2008), 

penambahan tepung cangkang kepiting dapat meningkatkan jumlah kalsium dan 

fosfor pada pembuatan mi kering, Yanuar, et al. (2009) yang mengaplikasikan 

tepung cangkang rajungan untuk meningkatkan kandungan kalsium dan fosfor 

pada crackers, dan Hilman (2008) dengan produk kerupuk. Hal ini menunjukkan 

bahwa cangkang kepiting mempunyai potensi untuk meningkatkan kandungan 

kalsium dan fosfor pada pangan. Melalui pemanfaatan tepung cangkang kepiting 
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pada tortilla chips, dapat dihasilkan camilan yang memiliki kandungan kalsium 

dan fosfor yang lebih tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan 

kalsium dan fosfor harian.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan tepung 

cangkang kepiting sebagai sumber kalsium dan fosfor pada pembuatan tortilla 

chips. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui jenis larutan perebus cangkang kepiting untuk menghasilkan 

tepung cangkang kepiting terbaik, 

2. mengetahui persentase penambahan tepung cangkang kepiting untuk 

menghasilkan tortilla chips terbaik, 

3. membandingkan formulasi tortilla chips terbaik dan kontrol dengan 

tortilla chips komersial.  

  




