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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2015 jumlah populasi ayam broiler di Provinsi Riau mencapai

angka 40.458.813 ekor, dan jumlah potongan ceker ayam yang dihasilkan sebesar

80.917.626 potong (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015).

Saat ini ceker ayam hanya dimanfaatkan sebagai campuran sup ataupun kerupuk

ceker. Nilai tambah dari kedua produk tersebut masih rendah. Salah satu

komponen ceker ayam yang berpotensi untuk dikembangkan adalah kulit ceker

ayam. Kulit ceker ayam memiliki komposisi kimia yang mendukung untuk

disamak seperti kadar air 65.9%; protein 22.98%; lemak 5.6%; abu 3.49%; dan

bahan-bahan lain 2.03% (Purnomo, 1992).

Ceker ayam (shank) merupakan salah satu organ tubuh ternak ayam yang

memiliki beberapa komponen yang mendukung untuk disamak, yang menjadi

permasalahan pada industri penyamakan kulit saat ini adalah limbah hasil

penyamakannya yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan

penggunaan bahan penyamak krom yang merupakan bahan penyamak mineral dan

dapat merusak ekosistem (Purnomo, 1992).

Sebagaimana diketahui, bahwa industri penyamakan kulit selain memberi

nilai tambah pada kualitas kulit mentah juga dapat membahayakan lingkungan.

Proses industri ini menghasilkan limbah yang mengganggu kelestarian lingkungan

hidup terutama lingkungan perairan. Hal ini dikarenakan penyamakan kulit

memanfaatkan krom yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun

(B3) sebagai bahan penyamak. Krom termasuk jenis logam berat dan bersifat



2

karsinogen (penyebab kanker), salah satunya bila terhirup dapat menimbulkan

kerusakan tulang hidung. Apabila limbah cairan yang mengandung krom dibuang

ke lingkungan berair maka perairan tersebut akan tercemar, sehingga ekosistem

yang ada di dalam perairan akan terganggu bahkan rusak (Purnomo, 1992). Solusi

dari permasalahan tersebut iyalah menggantikan bahan penyamak krom dengan

bahan penyamak nabati yaitu menggunakan mimosa.

Mimosa adalah ekstrak/sari kulit kayu akasia (Acasia deoureus) yang

diolah melalui proses penguapan atau secara kimiawi. Kulit yang disamak

menggunakan bahan nabati umumnya menghasilkan kualitas kulit yang lebih

padat dan kompak dengan warna natural coklat kulit yang disamak menggunakan

bahan nabati umumnya berwarna coklat muda dan kulitnya agak kaku (Purnomo,

2001).

Penggunaan krom yang berbahaya dapat ditanggulangi dengan bahan

penyamak nabati yang berasal dari tumbuhan dan bersifat ramah lingkungan serta

tidak merusak kesinambungan tumbuhan tersebut. Kandungan pada tumbuhan

yang dapat dijadikan bahan penyamak adalah tanin.  Rambutan telah dilaporkan

mengandung senyawa-senyawa golongan tanin, polifenol dan saponin

(Khairuzzaman, 2010).

Rambutan merupakan buah asal Indonesia yang mempunyai produksi

tinggi setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi buah

rambutan pada tahun 2013 sebesar 811.909 ton, dengan pertumbuhan sebesar

55,28 % dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik dan Direktorat

Jenderal Hortikultura, 2013). Banyaknya produksi rambutan setiap tahun, dapat

menyisakan masalah berupa limbah rambutan yaitu kulit dan biji buahnya yang
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cukup banyak pula. Jumlah limbah yang melimpah bila tidak ditangani dengan

baik akan menjadi masalah dalam lingkungan hidup (Rakhmani, 2005). Pada

penelitian ini digunakan bahan penyamak nabati dari tanaman rambutan,

khususnya pada bagian kulit buah yang mengandung senyawa tanin cukup tinggi.

Berdasarkan permasalahan potensi di atas, penulis tertarik untuk

melakukan kajian ilmiah dengan judul “Kualitas Fisik Kulit Samak Ceker

Ayam dengan Menggunakan Kombinasi Bahan Penyamak Komposit Krom,

Mimosa dan Ekstrak Kulit Buah Rambutan”.

1.1 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas fisik (kekuatan tarik,

kemuluran dan kekuatan sobek) kulit ceker ayam yang disamak dengan kombinasi

bahan penyamak krom, mimosa dan ekstrak kulit buah rambutan.

1.2 Manfaat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan:

1. Memberikan informasi tentang proses penyamakan kulit ceker ayam

dengan kombinasi bahan penyamak krom, mimosa dan ekstrak kulit

buah rambutan.

2. Informasi mengenai kualitas fisik kulit ceker ayam yang disamak

dengan kombinasi bahan penyamak krom, mimosa dan ekstrak kulit

buah rambutan.

3. Memberikan informasi tentang pemanfaatan ekstrak kulit buah

rambutan dalam proses penyamakan kulit.
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1.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah kulit ceker ayam yang disamak dengan

kombinasi bahan penyamak komposit krom, mimosa dan ekstrak kulit buah

rambutan dapat meningkatkan kualitas fisik (kekuatan tarik, kemuluran dan

kekuatan sobek) kulit samak ceker ayam.


