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ABSTRAK 

 

 

 

Aditya Wahyu Utomo. 2014. Pemanfaatan Kulit Telur Ayam, Bebek dan Burung Puyuh Pada 

Proses Pembekuan Darah. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing UtamaDrs. Wisnu Sunarto, M. Si.  dan 

Pembimbing Pendamping Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si. 

 

Kata Kunci: Kulit telur, kalsium, pembekuan darah. 

 

Industri-industri bidang makanan dan minuman tradisional banyak menggunakan telur 

dari berbagai jenis hewan seperti ayam, bebek dan burung puyuh, sedangkan kulit telurnya 

belum banyak dimanfaatkan sehingga menjadi limbah. Telah diketahui bahwa kulit telur 

mengandung kalsium dalam jumlah besar dalam bentuk kalsium karbonat. Dalam penelitian ini 

telah dilakukan pemanfaatan kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh untuk mempercepat 

pembekuan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kalsium dalam kulit telur dan 

pengaruh pemberian ekstrak kulit telur terhadap waktu pembekuan darah. Dari pengujian 

menggunakan spektrofotometer serapan atom diketahui kadar kalsium yang terkandung dalam 

ekstrak kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh setelah diendapkan menjadi kalsium karbonat 

berturut-turut adalah 263,9724± 8,63 mg/g;303,3366 ± 8,57 mg/g; 317,2881 ± 13,14 mg/g. Dan 

perlakuan pemberian dosis ekstrak kulit telur dianalisis menggunakan ANOVA. Hasil analisis 

menunjukkan perlakuan pemberian dosis ekstrak kulit telur yang berbeda memberikan waktu 

pembekuan darah yang berbeda. Pada pemberian dosis ekstrak kulit telur 0,4 gram memberikan 

waktu pembekuan darah yang paling cepat karena yang paling baik dalam penyerapan kalsium 

dalam darah. 
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ABSTRACT 

 

 

Aditya Wahyu Utomo. 2014. Utilization of chicken egg shells, duck and quail in the process of 

blood coagulation.Thesis, Department of Chemistry,Facultyof MathematicsandNatural Sciences, 

State University of Semarang. Main Supervisor is Drs. Wisnu Sunarto, M. Si. and Supervisor 

Companion is Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si. 

 

Keywords: Eggshell, calcium, bloodcoagulation. 

 

Field offoodindustriesandmanytraditionaldrinksusingeggsofvarioustypesof animalssuch 

aschickens, ducksand quail, while theegghas not been widelyusedskinso that it becomeswaste. It 

is knownthat theegg shellcontainslarge amountsof calciumin the formof calciumcarbonate. Inthis 

studyhas beenconductedutilizationeggshellchicken,duckand quailtoaccelerateblood coagulation. 

This studyaims to determinethe level of calciumin theegg shellsandegg 

shellextractinfluenceonblood clotting time. Oftesting usingAtomic Absorption 

Spectrophotometerknownlevels ofcalcium containedin the extract ofchickenegg shells, duckand 

quailaftercalciumcarbonateis precipitatedintoa rowis263.9724±8.63mg/g; 303.3366±8.57mg/g; 

317.2881±13.14mg/g. Andtreatmentdosingeggshellextractswere analyzedusingANOVA. The 

analysis showedtreatmentdosingdifferenteggshellextractgivesa differentbloodcoagulation time. 

At thedoseof 0.4grams ofeggshellextractsgaveblood coagulation timeof the 

fastestbecausemostgood inthe absorption of calcium in the blood. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kulit telur mengandung 94% kalsium karbonat, 1% kalsium fosfat, 1% magnesium 

karbonat dan 4% senyawa organik (Panda, 1995). Tebal bagian kulit luar 0,55 mm dan bagian 

kulit dalam 0,015 mm. Kalsium yang merupakan komponen terbesar pada kulit telur 

mempengaruhi kekerasan kulit telur.  

Fungsi kalsium antara lain untuk pembentukan tulang, pembentukan gigi, pertumbuhan, 

pembekuan darah, katalisator reaksi-reaksi biologik, kontraksi otot, melenturkan otot, 

menyeimbangkan tingkat keasaman darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh mencegah 

osteoporosis (keropos tulang), mengatasi kram dan reumatik, mengatasi keluhan saat haid dan 

menopause, meminimalkan penyusutan tulang saat hamil dan menyusui, membantu mineralisasi 

gigi dan mencegah pendarahan akar gigi, mengatasi kering dan pecah-pecah pada kulit kaki dan 

tangan (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI, 2007).  

Di kota Semarang, industri-industri bidang makanan dan minuman tradisional banyak 

menggunakan telur dari berbagai jenis hewan seperti ayam, bebek dan burung puyuh. Sedangkan 

cangkang dari kulit telur tersebut cenderung belum banyak dimanfaatkan, hanya sebagian kecil 

saja yang memanfaatkannya, salah  satu  alternatif  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi  

limbah  kulit  telur  adalah  dengan mengolah  kulit  telur  tersebut  menjadi  serbuk 

hidroksiapatit  atau  senyawa  kalsium    yang  selama ini  dikenal  sebagai  pengganti  tulang  

sintetik, kulit telur juga dimanfaatkan untuk pupuk organik yang berperan terhadap pertumbuhan 
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tanaman cabai, selain itu juga sebagai kerajinan telur lukis misalnya. Selebihnya cangkang kulit 

telur tersebut lebih banyak menjadi sampah. 

Kandungan kalsium yang tinggi pada kulit telur yaitu 94% dalam bentuk kalsium 

karbonat serta fungsi kalsium yang diantaranya membantu proses pembekuan darah menarik 

peneliti untuk menghitung kadar kalsium pada kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh serta 

pengaruhnya pada proses pembekuan darah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme pembekuan darah. 

Bila terjadi pendarahan atau luka maka keping-keping darah/trombosit yang akan 

berfungsi untuk membekukan darah. Trombosit yang pecah mengeluarkan enzim trombokinase 

(pengaktif protombin). Trombokinase mengubah protombin menjadi trombin dangan bantuan 

kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin merangsang fibrinogen membentuk benang fibrin. 

Benang fibrin menyebabkan darah membeku karena benang fibrin berbentuk seperti jaring yang 

menangkap dan menghalangi sel darah merah keluar dari pembuluh darah yang rusak (Anonim, 

2007). 

Dari penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa kalsium dari getah daun talas 

membantu mempercepat pembekuan darah daripada proses pembekuan darah secara normal. 
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Dari studi literatur kandungan kalsium dalam 100 gram talas sebesar 28 mg, sehingga dengan 

ditambahkannya getah daun talas yang mengandung banyak ion kalsium pada darah saat luka 

maka darah akan cepat membeku dan luka akan segera tertutup oleh jaringan yang terbentuk 

akibat proses pembekuan darah (Fatharani, 2012). 

Dalam penelitian ini, kulit telur diendapkan menjadi serbuk kalsium karbonat. Di era 

sekarang ini serbuk kalsium karbonat dengan kualitas khusus dikembangkan sebagai bahan 

campuran kosmetik, drug delivery, bahan bioaktif, hingga suplemen nutrisi. Kalsium karbonat 

diolah dengan dua cara, yaitu dengan GCC (Ground Calcium Carbonate) yang dibuat secara 

mekanik atau hanya melalui tumbukan dan kalsium karbonat presipitat yang dibuat dengan cara 

pengendapan. Secara umum kalsium karbonat presipitat mempunyai kualitas yang lebih tinggi 

sehingga digunakan untuk industri-industri seperti makanan dan farmasi (Apriliani, 2014). 

Pemilihan kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh pada penelitian ini adalah ketiga kulit telur 

ini paling mudah didapatkan.  

1.2.  Rumusan Masalah 

a. Berapa besar kadar kalsium dalam masing-masing kulit telur ayam, kulit telur bebek dan 

kulit telur burung puyuh? 

b. Berapa dosis ekstrak kulit telur ayam, telur bebek dan telur burung puyuh optimal yang 

diperlukan untuk mempercepat proses pembekuan darah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kadar kalsium dalam masing-masing kulit telur ayam, kulit telur bebek dan kulit 

telur burung puyuh. 

b. Mengetahui massa cangkang (telur ayam, telur bebek dan telur burung puyuh) optimal yang 

diperlukan untuk mempercepat proses pembekuan darah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi mengenai kadar kalsium dalam kulit telur ayam, kulit telur bebek dan 

kulit telur burung puyuh. 

b. Memberikan informasi mengenai massa cangkang (telur ayam, telur bebek dan telur burung 

puyuh) optimal yang diperlukan untuk mempercepat proses pembekuan darah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Darah 

Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup (kecuali tumbuhan) tingkat 

tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, 

mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap 

virus atau bakteri (Wikipedia). 

Darah merupakan satu bagian tubuh manusia yang paling penting yang harus ada dalam 

jumlah yang sesuai. Berkurangnya jumlah darah secara signifikan dapat mengakibatkan cacat 

yang fatal bagi manusia, bahkan kematian. Berbagai penyakit dapat merubah atau mengganti 

fungsi, bentuk dan jumlah darah yang tidak dikehendaki oleh tubuh kita. Semua bagian tubuh 

manusia tentu saja berguna jika dalam keadaan aslinya, jika sudah berubah, berkurang atau 

rusak, tentu saja tidak akan ada gunanya  bahkan cenderung mengakibatkan masalah. Untuk itu 

ada beberapa mekanisme untuk menjaga darah tetap seperti itu adanya, baik bentuk, fungsi 

maupun jumlahnya (Anonim, 2012). 

Komposisi darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari 

darah, angka ini dinyatakan dalam nilai hermatokrit atau volume sel darah merah yang 

dipadatkan yang berkisar antara 40 sampai 47. Bagian 55% yang lain berupa cairan kekuningan 

yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Korpuskula darah terdiri dari: 

a. Sel darah merah atau eritrosit (sekitar 99%). 

Eritrosit tidak mempunyai nukleus sel ataupun organela, dan tidak dianggap sebagai sel dari 

segi biologi. Eritrosit mengandung hemoglobin dan mengedarkan oksigen. Sel darah merah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Virus
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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juga berperan dalam penentuan golongan darah. Orang yang kekurangan eritrosit menderita 

penyakit anemia. 

b. Keping-keping darah atau trombosit (0,6 - 1,0%) 

Trombosit bertanggung jawab dalam proses pembekuan darah. 

c. Sel darah putih atau leukosit (0,2%) 

Leukosit bertanggung jawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas untuk memusnahkan 

benda-benda yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal virus atau bakteri. 

Leukosit bersifat amuboid atau tidak memiliki bentuk yang tetap. Orang yang kelebihan 

leukosit menderita penyakit leukimia, sedangkan orang yang kekurangan leukosit menderita 

penyakit leukopenia. 

Susunan Darah, serum darah atau plasma terdiri atas: 

a. Air: 91,0% 

b. Protein: 8,0% (Albumin, globulin, protrombin dan fibrinogen) 

c. Mineral: 0.9% (natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, magnesium 

dan zat besi, dan lain-lain). 

Plasma darah pada dasarnya adalah larutan air yang mengandung : 

a. albumin 

b. bahan pembeku darah 

c. immunoglobin (antibodi) 

d. hormon 

e. berbagai jenis protein 

f. berbagai jenis garam 
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Luka bisa menyebabkan kehilangan darah yang parah. Trombosit menyebabkan darah 

membeku, menutup luka kecil, tetapi luka besar perlu dirawat dengan segera untuk mencegah 

terjadinya kekurangan darah. Kerusakan pada organ dalam bisa menyebabkan luka dalam yang 

parah atau hemorrhage. 

Pada pembekuan darah, terkadang ada gangguan pada faktor penggumpalan. Kelainan ini 

dapat disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kelainan genetik. Kedua, kelainan karena kerusakan 

organ yang membuatnya. Dan yang ketiga, kelainan yang disebabkan oleh adanya masalah pada 

faktor pendukung proses sintesis. Contoh penyakit kelainan penggumpalan darah yaitu hemofilia 

dan leukemia. Hemofilia merupakan kelainan genetik yang menyebabkan kegagalan fungsi 

dalam pembekuan darah seseorang. Akibatnya, luka kecil dapat membahayakan nyawa. 

Leukemia merupakan kanker pada jaringan tubuh pembentuk sel darah putih. Penyakit ini terjadi 

akibat kesalahan pada pembelahan sel darah putih yang mengakibatkan jumlah sel darah putih 

meningkat dan kemudian memakan sel darah putih yang normal. 

Frandson (1992) menyatakan bahwa darah memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Membawa nutrient yang telah disiapkan oleh saluran pencernaan menuju ke jaringan 

tubuh 

2. Membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan 

3. Membawa karbondioksida dari jaringan ke paru-paru 

4. Membawa produk buangan dari berbagai jaringan menuju ke ginjal untuk diekskresikan 

5. Mengandung faktor-faktor penting untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit 

Darah juga merupakan salah satu "vektor" dalam penularan penyakit. Salah satu contoh 

penyakit yang dapat ditularkan melalui darah adalah AIDS. Darah yang mengandung virus HIV 

dari makhluk hidup yang HIV positif dapat menular pada makhluk hidup lain melalui sentuhan 
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antara darah dengan darah, sperma, atau cairan tubuh makhluk hidup tersebut. Oleh karena 

penularan penyakit dapat terjadi melalui darah, objek yang mengandung darah dianggap sebagai 

biohazard atau ancaman biologis. 

2.2. Kulit Telur 

Kulit telur merupakan lapisan terluar dari telur yang berfungsi untuk melindungi semua 

bagian telur. Bila dilihat dengan mikroskop maka kulit telur terdiri dari 4 lapisan yaitu:  

a. Lapisan kutikula  

  Lapisan kutikula merupakan protein transparan yang melapisi  permukaan kulit telur. 

Lapisan ini melapisi pori-pori pada kulit telur, tetapi sifatnya masih dapat dilalui gas sehingga 

keluarnya uap air dan gas CO2 masih dapat terjadi. 

b. Lapisan busa  

Lapisan ini merupakan bagian terbesar dari lapisan kulit telur. Lapisan ini terdiri dari 

protein dan lapisan kapur yang terdiri dari kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium 

karbonat dan magnesium fosfat. 

c. Lapisan mamilary  

Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari kulit telur yang terdiri dari lapisan yang 

berbentuk kerucut dengan penampang bulat atau lonjong. Lapisan ini sangat tipis dan terdiri dari 

anyaman protein dan mineral. 

d. Lapisan membran 

  Merupakan bagian lapisan kulit telur yang terdalam. Terdiri dari dua lapisan selaput 

yang menyelubungi seluruh isi telur. Tebalnya lebih kurang 65 mikron (Nasution, 1997). 

Menurut Umar (2000), cangkang telur mengandung hampir 95,1% terdiri atas  garam-

garam  organik,  3,3%  bahan  organik  (terutama  protein),  dan  1,6%  air. Sebagian  besar  
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bahan  organik  terdiri  atas  persenyawaan  Calsium  karbonat  (CaCO3) sekitar  98,5%  dan  

Magnesium  karbonat  (MgCO3)  sekitar  0,85%.  Jumlah  mineral  didalam  cangkang  telur  

beratnya  2,25  gram  yang terdiri  dari  2,21  gram  kalsium,  0,02  gram  magnesium,  0,02  

gram  fosfor  serta  sedikit besi dan Sulfur. 

Selama ini masyarakat menganggap bahwa cangkang telur hanyalah sampah yang tidak 

dapat dimanfaatkan dan dibuang begitu saja, masyarakat tidak menyadari bahwa cangkang telur 

mengandung kalsium dengan persentase yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu sumber kalsium.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kalsium dalam cangkang telur 

ayam, bebek dan burung puyuh sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan 

suplemen kalsium untuk membantu dalam proses pembekuan darah. Penelitian ini mengekstraksi 

cangkang telur untuk memperoleh kalsium dalam bentuk kalsium karbonat dengan 

mengendapkan ekstrak cangkang telur, sehingga dapat ditentukan dosis kalsium karbonat. 

Dalam mengekstraksi cangkang telur ini digunakan metode maserasi. Maserat yang 

didapatkan diendapkan dengan larutan ammonium karbonat didapat kalsium karbonat. Bahan 

pengendapan diteteskan sambil diaduk dengan batang pengaduk. Serbuk kalsium karbonat hasil 

pengendapan ditetapkan kadar kalsium dengan metode spektrofotometri serapan atom pada 

panjang gelombang absorbansi maksimum 422,7 nm.  

2.3. Kalsium  

Kalsium adalah logam putih perak yang agak lunak, melebur pada 845
0
C di atmosfer dan 

udara  lembab, pada reaksi ini terbentuk kalsium oksida dan atau kalsium hidroksida. Kalsium 

menguraikan air dengan membentuk kalsium hidroksida dan hidrogen. Kalsium membentuk 



 
 

 
 

10 

kation kalsium(II), Ca
2+

 dan dalam larutan-larutan air garam-garamnya biasa berupa bubuk putih 

dan  membentuk larutan yang tidak berwarna kecuali bila anionya berwarna. 

Kalsium merupakan mineral paling banyak dalam tubuh. Sebanyak 99% kalsium terdapat 

dalam tulang dan gigi serta sisanya sebesar 1%, terdapat dalam darah dan jaringan lunak. Bahan 

makanan yang kaya akan kalsium adalah susu dan hasil olahannya (Eckles, 1980).  

Kalsium mempunyai peran penting didalam tubuh, yaitu dalam pembentukan tulang dan 

gigi, dalam pengaturan fungsi sel pada cairan ekstraselular dan intraselular, seperti untuk 

transmisi saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, dan menjaga permebilitas membran sel.  

Selain itu, kalsium juga mengatur pekerjaan hormon-hormon dan faktor pertumbuhan (FKM UI, 

2007). 

Proses pembekuan darah dimulai dari ion kalsium dalam darah merangsang pembebasan 

fosfolipida tromboplastin dari platelet darah yang terluka.  Tromboplastin ini mengatalisis 

perubahan protrombin bagian darah normal, menjadi trombin kemudian membantu perubahan 

fibrinogen, bagian lain dari darah menjadi fibrin yang merupakan gumpalan darah (Sherwood, 

2001). 

2.4. Kalsium karbonat 

Kebutuhan kalsium karbonat (CaCO3) sejak tahun 1983 terus meningkat seiring dengan 

berkembangnya industri pemakaiannya, antara lain industri cat, industri plastik, PVC, ban, 

sepatu karet, kosmetik, kulit imitasi, pasta gigi dan industri yang lain. Kalsium karbonat (CaCO3) 

adalah garam kalsium yang terdapat pada kapur, batu kapur, pualam dan merupakan komponen 

utama yang terdapat pada kulit telur (Soine, 1961). Kalsium karbonat berupa serbuk, putih, tidak 

berbau, tidak berasa, stabil di udara. Praktis tidak larut dalam air, kelarutan dalam air meningkat 
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dengan adanya sedikit garam ammonium atau karbon dioksida. Larut dalam asam nitrat dengan 

membentuk gelembung gas (Ditjen POM, 1995). 

Kalsium karbonat diolah dengan dua cara yaitu secara mekanik atau hanya melalui 

tumbukan dan dengan cara pengendapan. Kalsium karbonat yang dibuat dengan cara 

pengendapan atau lebih dikenal sebagai kalsium karbonat presipitat biasanya digunakan sebagai 

aditif dalam lem, plastik, karet, tinta, kertas, farmasi, suplemen gizi dan banyak kegunaan 

lainnya. Prastiwi (2009) telah melakukan penelitian untuk mengetahui kandungan kalsium dalam 

cangkang telur yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan suplemen kalsium untuk 

meningkatkan kadar kalsium serum darah. Penelitian dilakukan untuk memperoleh kalsium 

dalam bentuk kalsium karbonat dengan mengendapkan ekstrak cangkang telur ayam, sehingga 

dapat ditentukan dosis kalsium karbonat. 

2.5.  Kalsium dalam Proses Pembekuan Darah 

Setiap orang mengetahui bahwa pendarahan akan berhenti ketika terjadi luka atau 

terdapat luka lama yang mengeluarkan darah kembali. Di tempat terjadinya pendarahan, 

gumpalan darah beku terbentuk sehingga menyumbat dan menyembuhkan luka pada saatnya. 

Hilangnya satu bagian dari komponen penggumpal darah dari sistem ini atau kerusakan apa pun 

padanya akan menjadikan keseluruhan proses tidak bekerja. Darah harus membeku pada waktu 

dan tempat yang tepat, dan ketika keadaannya telah pulih dan tidak terjadi pendarahan lagi maka 

beberapa komponen penggumpalan darah itu akan lenyap. Sistem ini bekerja secara sempurna 

secara otomatis. Jika terjadi pendarahan, pembekuan darah harus terbentuk segera untuk 

mencegah kematian akibat cairan darahnya habis. Selain itu, darah beku tersebut harus menutupi 

keseluruhan luka dan lebih penting lagi penggumpalan hanya terbentuk tepat di bagian yang 

luka. Jika tidak demikian, seluruh darah akan membeku dan menyebabkan kematian. 



 
 

 
 

12 

Bila terjadi luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase atau 

tromboplastin. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah 

fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang yang menjerat sel darah merah dan 

membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Protombin adalah senyawa globulin yang larut 

dan dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K, perubahan protombin yang belum aktif menjadi 

trombin yang aktif dipercepat oleh ion kalsium (Ariani, 2012). 

Hubungan kulit telur pada proses pembekuan darah yaitu kulit telur memiliki kandungan 

kalsium, dimana kalsium pada proses pembekuan darah memiliki peran yang penting sekali 

untuk mengubah protombin menjadi trombin. Dengan adanya pengolahan kulit telur ini maka 

dapat berpotensi untuk membantu proses pembekuan darah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Lokasi Penelitian   

Kegiatan penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dan Laboratorium Kimia, Universitas Gajah 

Mada. 

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1993). Populasi pada penelitian 

ini adalah cangkang kulit telur ayam yang diambil dari warung makan di Sekaran Semarang, 

cangkang kulit telur bebek yang diambil dari penjual jamu di Sampangan Semarang, cangkang 

kulit telur burung puyuh yang diambil dari peternakan burung puyuh di Mijen Semarang. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 1993). Sampel dalam 

penelitian ini adalah cuplikan cangkang kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh. 

3.3. Variabel Penelitian 

Beberapa variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah kulit telur ayam, kulit telur bebek dan kulit telur 

burung puyuh. 
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3.3.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang menjadikan titik pusat penelitian. Adapun variabel 

terikat pada penelitian ini yaitu kadar kalsium, dosis ekstrak kulit telur optimum pada proses 

pembekuan darah. 

3.3.3.Variabel Tetap 

Variabel terkendali yaitu variabel yang nilainya tetap. Variabel terkendali dalam 

penelitian ini yaitu suhu ruangan, jenis darah dan volume darah. 

3.4.Alat dan Bahan 

3.4.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Seperangkat alat gelas (Pyrex) 

2. botol coklat 

3. erlenmeyer 

4. batang pengaduk 

5. timbangan listrik 

6. muffle furnace 

7. kertas saring 

8. blender 

9. pipet tetes 

10. Spektrofotometer Serapan Atom 

(AAS) merk Perkin Elmer type 

Aanalyst 100. 

 

1.4.2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Cangkang kulit telur ayam 

2. Cangkang kulit telur bebek 

3. Cangkang kulit telur burung puyuh 

4. Asam Klorida pekat 

5. Amonium Karbonat  

6. Larutan baku kalsium (1000 ppm) 

7. Strontium Klorida 

8. Asam Nitrat pekat 



 
 

 
 

15 

3.5.Cara Kerja 

3.5.1. Pembuatan ekstrak cangkang telur 

3.5.1.1. Pembuatan abu cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

Masing-masing 500 g cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh dibersihkan, 

dikeringkan, ditumbuk, diserbuk serta diayak dengan ukuran 50 mesh, setelah itu diambil 100 g, 

diabukan selama dua jam pada suhu 600
0
C dengan muffle furnace sehingga diperoleh abu 

cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh. 

3.5.1.2. Identifikasi kandungan kalsium dalam cangkang telur ayam, bebek dan 

burung puyuh 

Sebanyak 100 mg abu cangkang telur dalam campuran 5 mL air dan 5 mL asam klorida 

3N ditambah 2,5 mL amonium hidroksida 6N tetes demi tetes dengan pengocokan, kemudian 

ditambah amonium oksalat tetes demi tetes. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya 

endapan putih. 

3.5.1.3. Pembuatan ekstrak maserat abu cangkang telur dengan pelarut HCl 3N 

Pembuatan ekstrak maserat dilakukan dengan cara diambil 40 gram abu dimasukkan 

dalam botol coklat, kemudian ditambahkan 300 mL pelarut HCl 3N, digojog selama lima menit, 

selanjutnya campuran tadi didiamkan selama lima hari, disaring, kemudian didapat maserat. 

3.5.1.4. Pengendapan kalsium dengan variasi volume larutan amonium karbonat 

Masing-masing 20 mL maserat diendapkan dengan larutan pengendap amonium karbonat 

dengan volume 1,2 mL yang bertujuan untuk memperoleh endapan kalsium karbonat yang paling 

banyak. Garam kalsium yang diperoleh dari hasil pengendapan, yaitu kalsium karbonat 

digunakan untuk menentukan kadar kalsium karbonat serta pengaruhnya terhadap proses 

pembekuan darah. 
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3.5.2. Penetapan kadar kalsium ekstrak cangkang telur 

3.5.2.1. Prosedur destruksi 

Serbuk garam kalsium hasil pengendapanmasing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu ditambahkan 20 ml asam nitrat 6 M. Dipanaskan diatas 

hot plate pada suhu 113
0
C selama 40 menit hingga semua serbuk larut, lalu didinginkan (Carlos, 

2006). 

3.5.2.2. Pembuatan larutan sampel 

Larutan hasil destruksi dituangkan ke dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan dengan 

air suling sampai garis tanda. Kemudian larutan disaring dengan kertas saring whatmann. 

3.5.2.3. Penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum kalsium 

Menghidupkan alat Spektrofotometer Serapan Atom, kemudian diatur lampu yang 

digunakan yaitu lampu katoda berongga kalsium dan panjang gelombang diatur pada 422,7 nm. 

Secara otomatis alat akan memberikan kurva absorbansi maksimum untuk kalsium. Panjang 

gelombang yang diperoleh pada absorbansi maksimum digunakan untuk pengukuran kalsium. 

Beberapa parameter pengukur untuk kalsium (Ca) ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Ketentuan alat spektrofotometer serapan atom untuk kalsium 

No. Parameter Spesifikasi 

1. Panjang gelombang (nm) 422,7 

2. Gas pembakar Asetilen 

3. Kecepatan aliran gas pembakar (liter/menit) 2,0 

4. Gas pengoksida Udara 

5. Kecepatan aliran gas pengoksida (liter/menit) 15,0 

6. Tinggi burner (mm) 7 

 

3.5.2.4. Penentuan linieritas kalibrasi larutan baku kalsium 

Larutan baku kalsium (1000 µg/mL) dipipet 2 mL, dan dimasukkan ke dalam labu ukur 

200 mL lalu diencerken dengan air suling hingga garis tanda. Dari larutan tersebut (10 µg/mL) 
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dipipet 0; 2,5; 5; 10; 15; 20 mL, masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL dan 

ditambahkan 5 mL larutan strontium klorida, setelah itu diencerkan dengan air suling hingga 

garis tanda. Larutan tersebut diukur dengan alat spektrofotometer serapan atom pada panjang 

gelombang absorbansi maksimum. 

3.5.2.5. Analisis kalsium dalam sampel 

Larutan sampel sebanyak 5 mL dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan 

dengan air suling hingga garis tanda. Dari larutan tersebut dipipet 15 mL dimasukkan ke dalam 

labu ukur 50 mL dan diencerkan dengan air suling hingga garis tanda. Dari larutan tersebut 

dipipet kembali sebanyak 5 mL dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL lalu ditambahkan 5 mL 

larutan strontium klorida dan diencerkan dengan air suling hingga garis tanda (faktor 

pengenceran= 20.000/15). Larutan sampel diukur absorbansinya dengan alat spektrofotometer 

serapan atom pada panjang gelombang absorbansi maksimum. 

3.5.3. Penentuan massa cangkang optimal yang diperlukan untuk mempercepat proses 

pembekuan darah 

3.5.3.1. Penyiapan darah 

Darah yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah segar atau darah yang lama 

penyimpanannya kurang dari 4 jam sejak darah diambil, disimpan dalam suhu 4
0 

C pada lemari 

pendingin sampai darah digunakan.Darah yang dibutuhkan dalam pengujian ini diambil dari 

vena kubiti dengan menggunakan spuit disposible 20 ml. Darah diambil dari sukarelawan 

berumur 25 tahun, dengan fisik yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit pendarahan yang 

berkepanjangan. Diasumsikan sukarelawan tidak ada kelainan hemostatis. 

3.5.3.2. Penentuan massa optimum cangkang telur pada proses pembekuan darah 

Ekstrak cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh masing-masing diambil 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8 dan 1 g sebagai dosis kalsium yang akan digunakan untuk pengujian. 
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Pada penelitian ini digunakan uji anovadua arah, darah dibagi menjadi 6 kelompok. 

Kelompok pertama sebagai kontrol darah tanpa diberi dosis kalsium, yang kedua darah diberi 0,2 

g kalsium karbonat, yang ketiga darah diberi 0,4 g kalsium karbonat, yang keempat darah diberi 

0,6 g kalsium karbonat, yang kelima darah diberi 0,8 g kalsium karbonat, yang keenam darah 

diberi 1 g kalsium karbonat kemudian semuanya didiamkan dan dibiarkan sampai membeku. 

Pengamatan dilakukan secara visual untuk mengetahui bahwa darah telah membeku, perhitungan 

waktu dimulai saat darah mulai diberi dosis kalsium sampai darah diamati telah membeku. 

Langkah ini dilakukan untuk masing-masing ekstrak kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   

4.1. Pembuatan ekstrak cangkang telur 

 Pada penelitian ini pertama-tama dilakukan pembuatan ekstrak cangkang telur. Dimulai 

dengan pembuatan abu cangkang telur, mengidentifikasi kandungan kalsium pada abu cangkang 

telur, membuat ekstrak maserat abu cangkang telur dengan pelarut HCl 3N, pengendapan 

kalsium dengan larutan ammonium karbonat untuk mendapatkan hasil endapan kalsium 

karbonat. 

4.1.1. Pembuatan abu cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

Cangkang kulit telur ayam diambil dari warung makan di Sekaran Semarang, cangkang 

kulit telur bebek diambil dari penjual jamu di Sampangan Semarang, cangkang kulit telur burung 

puyuh diambil dari peternakan burung puyuh di Mijen Semarang. Masing-masing 500 g 

cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh dibersihkan, dikeringkan, diblender kemudian 

diayak dengan ayakan 50 mesh. Setelah itu diambil  100 g dan diabukan selama dua jam pada 

suhu 600
0
 C dengan muffle furnace. Abu ini digunakan untuk pembuatan ekstrak cangkang telur 

yang kemudian diendapkan dengan larutan amonium karbonat sehingga terbentuk kalsium 

karbonat. Tujuan dilakukan pengabuan adalah merusak senyawa organik dan meninggalkan 

mineral. 

4.1.2. Hasil identifikasi kalsium pada abu cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

 Hasil identifikasi pada abu cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh dilakukan 

sebagai reaksi penetapan kualitatif pendahuluan untuk mengetahui adanya kalsium dalam 
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sampel. Hasil uji kualitatif kandungan kalsium pada kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji kualitatif kandungan kalsium cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

No. Pengujian Hasil Pustaka 

1. 100mg abu cangkang telur ayam + 5 ml HCl 3N + 5 ml air + 2,5 

ml NH4OH 6N tetes demi tetes dengan penggojokan + 

ammonium oksalat 

Putih Putih 

2. 100mg abu cangkang telur bebek + 5 ml HCl 3N + 5 ml air + 2,5 

ml NH4OH 6N tetes demi tetes dengan penggojokan + 

ammonium oksalat 

Putih Putih 

3. 100mg abu cangkang telur burung puyuh + 5 ml HCl 3N + 5 ml 

air + 2,5 ml NH4OH 6N tetes demi tetes dengan penggojokan + 

ammonium oksalat 

Putih Putih 

 Hasil uji kualitatif penelitian kandungan kalsium dalam cangkang telur ayam, bebek dan 

burung puyuh berdasarkan pustaka bahwa dalam cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

positif mengandung ion kalsium. Pada analisis kualitatif, abu cangkang telur ditambah larutan 

HCl 3N bertujuan untuk melarutkan kalsiumnya, sedangkan ditambah NH4OH bertujuan untuk 

membuat suasana menjadi basa sehingga akan mempercepat endapan kalsium yang berupa 

endapan kalsium oksalat. 

4.1.3. Hasil pembuatan ekstrak maserat abu cangkang telur dengan pelarut HCl 3N 

 Pada pembuatan ekstrak maserat ditimbang 40 gram dan ditambah 300 ml pelarut HCl 

3N. Digunakan HCl 3N karena peneliti terdahulu menyari kalsium yang paling efektif dengan 

HCl 3N. Dalam penelitian ini digunakan metode maserasi karena metode ini adalah cara 

ekstraksi yang paling sederhana. Penyarian dilakukan dengan cara merendam serbuk dengan 

bahan pengekstraksi yang sesuai pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Hasil 

pembuatan ekstrak abu cangkang telur dilakukan penggojokan tiga kali sehari agar dapat dijamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraktif yang lebih cepat di dalam cairan. 
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4.1.4. Hasil pengendapan kalsium dengan larutan ammonium karbonat 

 Ekstrak maserat abu cangkang telur disaring terlebih dahulu, kemudian diendapkan 

dengan volume larutan ammonium karbonat 1,2 ml untuk setiap 20 ml maserat. Digunakan 

volume larutan ammonium karbonat sebanyak 1,2 ml karena peneliti sebelumnya mengendapkan 

ekstrak maserat abu cangkang telur dengan volume tersebut menghasilkan endapan kalsium 

karbonat yang paling banyak, karena pada volume 1,2 ml merupakan titik jenuh kalsium 

karbonat terhadap larutan ammonium karbonat. Zat pengendap yang terlalu berlebihan dapat 

melarutkan sebagian endapan atau memperbesar kelarutan endapan. Reaksinya sebagai berikut: 

 CaCl2 + (NH4)2CO3  2NH4Cl + CaCO3 

 Pemilihan larutan ammonium karbonat karena untuk mengembalikan dalam bentuk 

asalnya dalam cangkang telur yaitu kalsium karbonat. Kalsium karbonat inilah yang akan 

digunakan untuk pengujian pengaruh kalsium pada cangkang kulit telur pada proses pembekuan 

darah. Kalsium karbonat yang didapat dikeringkan untuk didapat serbuk kering kalsium 

karbonat. Serbuk ini berupa serbuk putih yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak larut dalam 

air. 

4.2. Penetapan kadar kalsium ekstrak cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

4.2.1. Prosedur destruksi 

 Destruksi basah dilakukan terhadap sampel dengan menambahkan asam nitrat 6 M untuk 

mengubah menjadi senyawa Ca(NO3)2 yang sangat mudah larut dalam air. Larutan hasil 

destruksi dituangkan ke dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan dengan air suling sampai garis 

tanda. Kemudian larutan disaring dengan kertas saring whatmann. 
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4.2.2. Pembuatan kurva kalibrasi 

 Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan persamaan garis linier kurva kalibrasi. Kurva 

kalibrasi kalsium diperoleh dengan cara mengukur absorbansi dari larutan baku kalsium pada 

panjang gelombang 422,7 nm. Kurva kalibrasi kalsium dibuat dengan pengukuran konsentrasi 

larutan baku kalsium, yaitu 0,0 ppm; 0,5 ppm; 1 ppm; 2 ppm; 3 ppm; 4 ppm dari pengenceran 

larutan standar kalsium 1000 ppm. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pengukuran larutan baku kalsium 

No. Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

1. 0,0 0,000 

2. 0,5 0,029 

3. 1,0 0,053 

4. 2,0 0,103 

5. 3,0 0,157 

6. 4,0 0,205 

 

Berdasarkan hasil pengukuran larutan baku kalsium tersebut diperoleh kurva kalibrasi kalsium. 

Kurva kalibrasi kalsium dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 2. Kurva kalibrasi kalsium pada panjang gelombang absorbansi 422,7 nm. 
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 Berdasarkan kurva kalibrasi diatas diperoleh persamaan garis regresi y=0,0511x+0,0017  

dengan koefisien korelasi 0,9996. Koefisien korelasi (r) ini menunjukkan hubungan korelasi 

yang positif antara konsentrasi dengan absorbansi yang berarti dengan meningkatnya konsentrasi 

akan meningkat pula absorbansinya (Sudjana, 1992). 

4.2.3. Analisis kalsium dalam sampel 

 Analisis kadar kalsium dalam sampel dilakukan secara spektrofotometri serapan atom, 

dimana pengukuran tersebut menghasilkan konsentrasi larutan pengukuran berdasarkan 

persamaan garis linier. Lima ml larutan sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan 

diencerkan dengan air suling hingga garis tanda, dipipet 15 ml dimasukkan labu ukur 50 ml dan 

diencerkan sampai garis tanda, dari larutan tersebut dipipet kembali 5 ml dan dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 ml ditambah 5 ml larutan strontium klorida dan diencerkan sampai garis 

tanda (faktor pengenceran= 20.000/15), kemudian diukur dengan AAS pada panjang gelombang 

422,7 nm. Pengukuran tersebut menghasilkan absorbansi untuk masing-masing sampel dan 

diperoleh konsentrasi larutan berdasarkan persamaan garis regresi linier. Perhitungan konsentrasi 

larutan dapat dilihat pada Lampiran 2. Data absorbansi dan konsentrasi larutan dapat dilihat pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Data absorbansi dan konsentrasi larutan 

No. Sampel Parameter 
Hasil Pengukuran  

Absorbansi Konsentrasi (ppm) 

1. Ekstrak kulit telur ayam Ca 

0,104 2,0020 

0,102 1,9628 

0,103           1,9823 

2. Ekstrak kulit telur bebek Ca 

0,120 2,3151 

0,118 2,2759 

0,119 2,2955 

3. Ekstrak kulit telur burung puyuh Ca 

0,125 2,4129 

0,122 2,3542 

0,124 2,3933 
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Dari data konsentrasi larutan dapat dihitung kadar kalsium dalam sampel, kadar dapat 

ditentukan dengan rumus : 

Kadar (mcg/g) =  

Keterangan : C = konsentrasi larutan sampel (µg/mL) 

V = volume larutan sampel 

Fp = faktor pengenceran 

W = berat sampel 

Setelah mengetahui kadar kalsium, analisis dilanjutkan dengan perhitungan statistik kadar 

kalsium pada kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh (perhitungan kadar kalsium dapat dilihat 

pada lampiran 3). Analisis statistik dilakukan dengan uji Q untuk mengetahui apakah suatu harga 

dari beberapa data dapat digunakan atau tidak dan dilanjutkan dengan perhitungan statistik rata-

rata kadar kalsium dalam sampel dengan taraf kepercayaan 99%. Uji Q dirumuskan dengan: 

Qhitung  =    

Dan kadar kalsium rata-rata dengan taraf kepercayaan 99% dirumuskan dengan: 

 µ = x ±  

Keterangan: µ= interval kepercayaan kadar sampel 

 x= kadar rata-rata sampel 

         t= nilai tkritis dengan derajat bebas n-1 

         s= simpangan baku 

         n= jumlah perlakuan 

Daftar harga Q dan t dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. 



 
 

 
 

25 

Hasil analisis kuantitatif kalsium dapat dilihat pada Tabel 5. Perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8. 

Tabel 5. Data kadar kalsium pada kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh yang telah 

diendapkan menjadi kalsium karbonat 

No. Sampel Kadar kalsium (mg/g) 

1. Kulit telur ayam 263,9724±  8,63 

2. Kulit telur bebek 303,3366 ±  8,57 

3. Kulit telur burung puyuh  317,2881 ± 13,14 

4.3.Penentuan massa cangkang optimal yang diperlukan untuk mempercepat proses 

pembekuan darah 

Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode Lee-White yang sudah 

dimodifikasi, metode ini digunakan untuk menentukan masa pembekuan darah yang diamati 

secara visual (Gandasoebrata 1992). Masa pembekuan darah normal pada manusia umumnya 

terjadi antara 3-18 menit (Bithell 1993). Prosedur kerja metode Lee-White yang sudah 

dimodifikasi adalah menyiapkan enam buah tabung reaksi yang bersih dan diberi label dari 

nomor 1 sampai nomor 6, tabung tersebut diletakkan di rak tabung. Kemudian menyiapkan 

sampel darah, darah yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah segar atau darah yang 

lama penyimpanannya kurang dari 4 jam sejak darah diambil, disimpan pada suhu 4
0
 C pada 

lemari pendingin sampai darah digunakan. Darah yang dibutuhkan dalam pengujian ini diambil 

dari vena kubiti dengan menggunakan spuit disposible 20 mL. Darah diambil dari sukarelawan 

berumur 25 tahun dengan fisik yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit pendarahan yang 

berkepanjangan. Diasumsikan sukarelawan tidak ada kelainan hemostatis.  

Ekstrak kulit telur ayam 0,2 g dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 2, ekstrak kulit 

telur ayam 0,4 g dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 3, ekstrak kulit telur ayam 0,6 g 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 4, ekstrak kulit telur 0,8 dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi nomor 5 dan ekstrak kulit telur ayam 1 g dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 6. 

Untuk tabung reaksi nomor 1 tidak diberi ekstrak kulit telur karena digunakan sebagai kontrol. 
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Darah sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi nomor 1, pada saat bersamaan 

stopwatch dijalankan untuk mengetahui masa pembekuan darah. Pada tabung reaksi nomor 2-6 

yang diberi ekstrak kulit telur, stopwatch dijalankan bersamaan dengan pencampuran. Setelah 1 

menit masing-masing tabung reaksi diangkat dan dimiringkan untuk mengetahui apakah sudah 

terjadi pembekuan atau belum. Bila belum terjadi pembekuan tabung reaksi diamati dengan 

dimiringkan untuk mengetahui masa pembekuan darah. Stopwatch dihentikan setelah 

pembekuan darah terjadi melalui pengamatan visual. Metode ini dilakukan juga untuk ekstrak 

kulit telur bebek dan burung puyuh. Masa pembekuan darah untuk tiap-tiap dosis kalsium yang 

diberikan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Massa optimal yang diperlukan untuk proses pembekuan darah  

Serbuk kulit telur Dosis kalsium yang diberikan (g) Waktu pembekuan darah  

Ayam 

0,0 3m 58s 48  

0,2 3m 09s 79 

0,4 2m 43s 02 

0,6 2m 50s 97 

0,8 3m 20s 77 

1,0 3m 23s 57 

Bebek 

0,0 3m 56s 23 

0,2 3m 07s 61 

0,4 2m 39s 21 

0,6 2m 46s 48 

0,8 3m 33s 19 

1,0 3m 35s 63 

Burung puyuh 

0,0 3m 56s 75 

0,2 3m 00s 60 

0,4 2m 35s 35 

0,6 2m 42s 78 

0,8 3m 19s 21 

1,0 3m 43s 48 

 

Data diatas kemudian dilakukan pengujian dengan anova dua arah bahwa keenam 

perlakuan pemberian ekstrak kulit telur dari tiga ekstrak kulit telur yang berbeda memberikan 

rata-rata waktu pembekuan darah yang sama. Dari pengujian beda rata-rata pemberian ekstrak 
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kulit telur dari tiga ekstrak kulit telur yang berbeda dengan tingkat signifikansi 1%, diperoleh 

nilai Fhitunguntuk baris< Ftabel, maka H0 diterima. Ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kulit 

telur dari kulit telur yang berbeda dianggap masih memberikan waktu pembekuan darah yang 

sama. Sedangkan untuk Fhitunguntuk kolom> Ftabel, maka H0 ditolak. Ini menunjukkan pemberian 

ekstrak kulit telur dengan perlakuan yang berbeda dapat dikatakan memberikan waktu 

pembekuan darah yang berbeda. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4. Dari tabel massa 

optimal yang diperlukan untuk proses pembekuan darah dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak 

kulit telur sebanyak 0,4 gram menunjukkan waktu pembekuan darah yang paling cepat. 

Pemberian ekstrak kulit telur dapat mempercepat pembekuan darah karena kulit telur 

mengandung ion kalsium, ion kalsium ini yang berperan mengubah protombin menjadi 

thrombin, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang yang 

menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Tanpa ion 

kalsium pembekuan darah tidak terjadi. Pada penambahan dosis ekstrak kulit telur yang lebih 

tinggi dari 0,4 gram tidak membuat pembekuan terjadi lebih cepat tapi lebih lambat karena tidak 

efisiensinya penyerapan kalsium. Penyerapan akan meningkat bila kalsium yang dikonsumsi 

menurun. Semakin tinggi kebutuhan kalsium dan semakin rendah persediaan kalsium, semakin 

efisien penyerapan kalsium. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: 

1. Kadar kalsium yang terkandung dalam ekstrak kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh 

yang telah diendapkan sebagai kalsium karbonat berturut-turut adalah 263,9724 ± 8,63 

mg/g; 303,3366 ± 8,57 mg/g; 317,2881 ± 13,14 mg/g. 

2. Ekstrak kulit telur ayam, bebek dan burung puyuh sebanyak 0,4 gram memberikan waktu 

pembekuan darah paling optimal sehingga membantu mempercepat pembekuan darah. 

5.2. SARAN 

1. Pada saat pengabuan sebaiknya dilakukan sampe abu berwarna putih sehingga tidak ada 

pengotor yang masih ikut dalam abu. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menghasilkan ekstrak kulit telur dalam bentuk 

kalsium karbonat agar didapatkan ekstrak yang lebih banyak. 
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Lampiran 

Lampiran 1. Skema kerja 

1. Pembuatan ekstrak cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

a. Pembuatan abu cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

 

 

  

   Dibersihkan, dikeringkan 

    

 

  

Ditumbuk, diserbuk dan diayak  

dengan ukuran 50 mesh 

  

 

 

 

                                 Diabukan selama 2 jam  

                       pada suhu 600
0
C  

                               dengan muffle furnace 

 

 

b. Identifikasi kandungan kalsium dalam cangkang telur ayam, bebek dan burung puyuh 

 Dicampur 

     Ditambah 2,5 ml  

     Amonium hidroksida 6N 

 

 

 

 

Masing-masing 500 g kulit telur ayam, 

bebek dan burung puyuh 

Kulit telur yang bersih dan kering 

100 g serbuk kulit telur 

Abu cangkang telur ayam, 

bebek dan burung puyuh 

Serbuk kulit telur 

 

100 mg abu cangkang telur  

Ditambah ammonium oksalat 

LP tetes demi tetes 

Reaksi positif ditunjukkan dengan 

terbentuknya endapan putih kalsium oksalat 

5ml air dan 5ml HCl 3N 
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c. Pembuatan ekstrak maserat abu cangkang telur dengan pelarut HCl 3N 

 

  

Ditambah 300 ml 

Pelarut HCl 3N 

 

  

      

              Disaring  

 

 

d. Pengendapan kalsium dengan variasi volume larutan amonium karbonat 

 

  

Diendapkan dengan larutan amonium karbonat 

dengan volume 1,2 ml 

 

 

 

     Disaring dan dikeringkan 

 

 

 

 

 

 

 

40 g abu dimasukkan 

dalam botol coklat 

Digojog 5 menit dan 

didiamkan 5 hari 

Maserat 

Masing-masing maserat 

diambil sebanyak 20 ml 

Diperoleh endapan kalsium dalam bentuk 

kalsium karbonat 

Kalsium karbonat 
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2. Penetapan kadar kalsium ekstrak cangkang telur 

a. Prosedur destruksi 

 

 

Dimasukkan Erlenmeyer dan 

Ditambah asam nitrat 6 M 

 

 

  

     Didinginkan 

 

 

b. Pembuatan larutan sampel 

 

 

 

 

Disaring dengan kertas saring whatmann 

 

 

c. Penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum 

 

 

 

 

 

Larutan hasil destruksi 

Dituangkan dalam labu ukur 100 ml 

dan dicukupkan dengan air suling 

sampai garis tanda 

Filtrat 

Menghidupkan AAS, diatur lampu katoda 

berongga kalsium, panjang gelombang 

diatur 422,7 nm 

Diperoleh kurva absorbansi maksimum untuk kalsium, 

panjang gelombang yang diperoleh digunakan untuk 

pengukuran kalsium 

Masing-masing 1 gram Serbuk kulit telur 

Dipanaskan diatas hot plate pada suhu 

113
0
C selama 40 menit hingga semua 

serbuk larut 

Larutan hasil destruksi 
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d. Penentuan linieritas kalibrasi larutan baku kalsium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Analisis kalsium dalam sampel 

 

 

 

Dipipet 15 ml, dimasukkan labu ukur 50 ml, Dipipet 

kembali 5 ml dimasukkan labu ukur 100 ml 

 

 

 

 

2 ml larutan baku kalsium 

(1000 µg/ml) 

Dimasukkan dalam labu ukur 200 ml 

dan dicukupkan dengan air suling 

sampai garis tanda 

Dipipet 0; 2,5; 5; 10; 15; 20 ml 

dimasukkan dalam labu ukur 50 ml 

Ditambah 5 ml larutan strontium 

klorida dan diencerkan dengan air 

suling sampai garis tanda 

Diukur dengan AAS pada panjang 

gelombang absorbansi maksimum 

5 ml larutan sampel dimasukkan 

dalam labu ukur 100 ml dan 

diencerkan dengan air suling hingga 

garis tanda 

Ditambah 5 ml larutan strontium klorida 

dan diencerkan sampai garis tanda 

Diukur dengan AAS pada panjang 

gelombang absorbansi maksimum 
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3. Penentuan massa cangkang optimal yang diperlukan untuk mempercepat proses 

pembekuan darah 

 

 

 

 

 

 

Didiamkan dan dibiarkan sampai membeku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darah dibagi menjadi 6 kelompok 

untuk tiap-tiap uji cangkang telur 

Masing-masing kelompok diberi  

0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1g 

ekstrak cangkang telur 

Pengamatan dilakukan secara visual, 

perhitungan waktu dimulai saat darah 

mulai diberi dosis kalsium 
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Lampiran 2.Perhitungan konsentrasi larutan berdasarkan absorbansi 

Persamaan garis regresi yang diperoleh Y= 0,0511X+0,0017 

X= Konsentrasi (ppm) 

Y= Absorbansi 

a. Sampel ekstrak kulit telur ayam 

X1=   = 2,0020 ppm 

X2=   = 1,9628 ppm 

X3=   = 1,9823 ppm 

b. Sampel ekstrak kulit telur bebek 

X1=   = 2,3151 ppm 

X2=  = 2,2759 ppm 

X3=  = 2,2955 ppm 

c. Sampel ekstrak kulit telur burung puyuh 

X1=  = 2,4129 ppm 

X2=  = 2,3542 ppm 

X3=  = 2,3933 ppm 
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Lampiran 3. Perhitungan kadar kalsium 

1. Perhitungan kadar kalsium ekstrak kulit telur ayam 

Konsentrasi larutan sampel: 2,0020 ppm; 1,9628 ppm; 1,9823 ppm 

Kadar (mcg/g) =  

Kadar 1 =  

   = 266586,7705 mcg/g 

   = 266,5868 mg/g 

 

Kadar 2 =  

   = 261366,8897 mcg/g 

   = 261,3669 mg/g 

 

Kadar 3 =  

   = 263963,5141 mcg/g 

   = 263,9635 mg/g 

 

2. Perhitungan kadar kalsium ekstrak kulit telur bebek 

Konsentrasi larutan sampel: 2,3151 ppm; 2,2759 ppm; 2,2759 ppm 

Kadar (mcg/g) =  

Kadar 1 =  
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    = 305926,6601 mcg/g 

    = 305,9267 mg/g 

Kadar 2 =  

    = 300746,6138 mcg/g 

    = 300,7466 mg/g 

 

Kadar 3 =  

    = 303336,6369 mcg/g 

    = 303,3366 mg/g 

 

3. Perhitungan kadar kalsium ekstrak kulit telur burung puyuh 

Konsentrasi larutan sampel: 2,4129 ppm; 2,3542 ppm; 2,3933 ppm 

Kadar (mcg/g) =  

 Kadar 1  =  

     = 320757,7268 mcg/g 

     = 320,7577 mg/g 

 

Kadar 2  =  

     = 312954,4699 mcg/g 

     = 312,9545 mg/g 
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Kadar 3  =  

     = 318152,2100 mcg/g 

     = 318,1522 mg/g 

Lampiran 4. Daftar harga Q 

n Q0,90 Q0,95 Q0,99 

3 0,94 0,98 0,99 

4 0,76 0,85 0,93 

5 0,64 0,73 0,82 

6 0,56 0,64 0,74 

7 0,51 0,59 0,68 

8 0,47 0,54 0,63 

9 0,44 0,51 0,60 

10 0,41 0,48 0,57 
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Lampiran 5. Harga t untuk harga n dan tingkat kepercayaan berbeda 
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Lampiran 6. Perhitungan statistik kadar kalsium pada kulit telur ayam 

Kadar: 261,3669; 263,9635; 266,5868 mg/g. 

Nilai Q tabel pada taraf kepercayaan 99% adalah 0,99. 

Harga terkecil: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,4974 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terkecil yaitu 261,3669 tetap digunakan. 

Harga terbesar: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,5026 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terbesar yaitu 266,5868 tetap digunakan. 

No. 

Kadar (mg/g) 

(X) 

(X- x) (X-x)
2 

1. 266,5868 2,6144 6,8351 

2. 261,3669 -2,6055 6,7886 

3. 263,9635 -0,0089 0,0001 

x = 263,9724  ∑=13,6238 
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s =  

  =  = 2,6100 

µ = x ±  

   = 263,9724±  

   = 263,9724± 8,6348 mg/g 

Dibulatkan menjadi: 

µ = 263,9724± 8,63 mg/g 
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Lampiran 7. Perhitungan statistik kadar kalsium pada kulit telur bebek 

Kadar: 300,7466; 303,3366; 305,9267 mg/g. 

Nilai Q tabel pada taraf kepercayaan 99% adalah 0,99. 

Harga terkecil: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,5 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terkecil yaitu 300,7466 tetap digunakan. 

Harga terbesar: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,5 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terbesar yaitu 305,9267 tetap digunakan. 

No. 

Kadar (mg/g) 

(X) 

(X- x) (X-x)
2 

1. 305,9267 2,5901 6,7086 

2. 300,7466 -2,59 6,7081 

3. 303,3366 0 0 

x = 303,3366  ∑=13,4167 
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s =  

   =  = 2,59 

µ = x ±  

   = 303,3366 ±  

   = 303,3366 ± 8,5686 mg/g 

Dibulatkan menjadi: 

µ = 303,3366 ± 8,57 mg/g 
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Lampiran 8. Perhitungan statistik kadar kalsium pada kulit telur burung puyuh 

Kadar: 312,9545; 318,1522; 320,7577 mg/g. 

Nilai Q tabel pada taraf kepercayaan 99% adalah 0,99. 

Harga terkecil: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,6661 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terkecil yaitu 312,9545 tetap digunakan. 

Harga terbesar: 

Qhitung  =    

 =   

 = 0,334 

Karena Qhitung < Qtabel, jadi data terbesar yaitu 320,7577 tetap digunakan. 

No. 

Kadar (mg/g) 

(X) 

(X- x) (X-x)
2 

1. 320,7577 3,4696 12,0381 

2. 312,9545 -4,3336 18,7801 

3. 318,1522 0,8641 0,7467 

x = 317,2881  ∑=31,5649 
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s =  

   =  = 3,9727 

µ = x ±  

   = 317,2881 ±  

   = 317,2881 ± 13,1430 mg/g 

Dibulatkan menjadi: 

µ = 317,2881 ± 13,14 mg/g 
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Lampiran 9. Pengujian Anova dua arah rata-rata pemberian ekstrak kulit telur dari tiga 

ekstrak kulit telur yang berbeda 

 Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Perlakuan 4 Perlakuan 5 Perlakuan 6 

A 238,48s 189,79s 163,02s 170,97s 200,77s 203,57s 

B 236,23s 187,61s 159,21s 166,48s 213,19s 215,63s 

P 236,75s 180,60s 155,35s 162,78s 199,21s 223,48s 

 

Keterangan: 

 Perlakuan 1: darah kontrol, tidak diberi ekstrak kulit telur 

 Perlakuan 2: darah diberi ekstrak kulit telur 0,2 g  

 Perlakuan 3: darah diberi ekstrak kulit telur 0,4 g 

 Perlakuan 4: darah diberi ekstrak kulit telur 0,6 g 

 Perlakuan 5: darah diberi ekstrak kulit telur 0,8 g 

 Perlakuan 6: darah diberi ekstrak kulit telur 1,0 g 

 A: Ekstrak kulit telur ayam 

 B: Ekstrak kulit telur bebek 

 P: Ekstrak kulit telur burung puyuh 

Solusi: 

 H0 : Setiap perlakuan pada setiap ekstrak memberikan waktu pembekuan darah yang 

sama 

 H1 : Ada suatu perlakuan pada suatu ekstrak yang memberikan waktu pembekuan darah 

berbeda 
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TA* = 1166,60 ; TB* = 1178,35 ; TP* = 1158,17 

T1*= 711,46; T2*= 558; T3*= 477,58; T4*= 500,23; T5*= 613,17; T6* =642,68 

Total pengamatan T** = 3503,12 

4.1. Jumlah Kuadrat 

JKB = (∑(TABP*)
2
 / k) – (T**

2
/rk) = [{(1166,6)

2
+(1178,35)

2
+(1158,17)

2
}/6]-[(3503,12)

2
/18] 

  = [{(1360955,56)+(1388508,723)+(1341357,749)}/6] – [12271849,73/18] 

        = 681803,67 - 681769,43 

        = 34,24 

JKK = (∑(T123456*)
2
 / k) – (T**

2
/rk) 

 = [{(711,46)
2
+(558)

2
+(477,58)

2
+(500,23)

2
+(613,17)

2
+(642,68)

2
}/3-(681769,43) 

 =[{(506175,33)+(311364)+(228082,66)+(250230,05)+(375977,45)+(413037,58)}/3]-

 (681769,43) 

= 694955,69-681769,43 

= 13186,26 

JKT = [(238,48)
2
+ (189,79)

2
+ (163,02)

2
+ (170,97)

2
+ (200,77)

2
+ (203,57)

2
+ (236,23)

2
+ 

(187,61)
2
+ (159,21)

2
+ (166,48)

2
+ (213,19)

2
+ (215,63)

2
+ (236,75)

2
+ (180,6)

2
+ (155,35)

2
+ 

(162,78)
2
+ (199,21)

2
+ (223,48)

2
] – [(3503,12)

2
/18] 

 = [56872,71+ 36020,24+ 26575,52+ 29230,74+ 40308,59+ 41440,74+ 55804,61+ 

35197,51+ 25347,82+ 27715,59+ 45449,98+ 46496,3+ 56050,56+ 32616,36+ 24133,62+ 

26497,33+ 39684,62+ 49943,31] – 681769,43 

 = 695386,15-681769,43 
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 = 13616,72 

 

JKG = JKT-JKB-JKK 

        = 13616,72-34,24-13186,26 

        = 396,22 

4.2. Derajat Kebebasan 

Derajat bebas baris= jumlah baris-1= 3-1= 2 

Derajat bebas kolom= jumlah kolom-1= 6-1= 5 

Derajat bebas Galat= (r-1)(k-1)= (3-1)(6-1)= 10 

Derajat kebebasan total= r*k-1=6*3-1= 17 

4.3. Kuadrat Tengah 

KTB= JKB/(r-1)= 34,24/2= 17,12 

KTK= JKK/(k-1)= 13186,26/5= 2637,25 

KTG= JKG/(r-1)(k-1)= 396,22/10= 39,622 

4.4. F Hitung 

Fhitung baris= KTB/KTG= 17,12/39,622= 0,4321 

Fhitung kolom= KTK/KTG= 2637,25/39,622= 66,56 

4.5. F Tabel 

Ftabel baris= 7,56 

Ftabel kolom= 5,64 
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Lampiran 10. Dokumentasi 

a. Abu cangkang telur ayam 

 

b. Abu cangkang telur bebek 

 

c. Abu cangkang telur burung puyuh 
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d. Muffle furnace  

 

e. Timbangan listrik 
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f. Larutan sampel untuk dianalisis dengan AAS 

 

g. Pengendapan dengan larutan ammonium karbonat 
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h. Larutan hasil pengendapan 

 

 

 

i. Penyaringan endapan kalsium karbonat 

 

j. Sampel darah diberi ekstrak kulit telur ayam 
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k. Sampel darah diberi ekstrak kulit telur bebek 

 

 

 

l. Sampel darah diberi ekstrak kulit telur burung puyuh 
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