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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein merupakan salah satu zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh 

manusia terutama sebagai zat pembangun tubuh, zat pengatur, dan sumber energi 

(Winarno, 1997). Bayi membutuhkan asupan gizi protein tinggi karena protein 

dapat mempengaruhi perkembangan otak dan mental, serta juga berfungsi untuk 

mendukung pertumbuhan tubuh bayi. Kebutuhan protein per hari yang dibutuhkan 

semakin berkembang seiring bertambahnya umur bayi, namun kandungan gizi 

ASI akan menurun setelah melewati masa 6 bulan pertama. Bayi memerlukan 

makanan pendamping ASI sebagai tambahan makanan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi bayi per harinya (Suhardjo, 1992). Makanan tambahan bayi adalah 

makanan yang diberikan sebagai pelengkap makanan sehari-hari disamping susu 

yang dapat mensubstitusi ASI sehingga kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi 

(Sunaryo, 1985). 

Makanan bayi harus memenuhi syarat tertentu, seperti harus memenuhi 

kebutuhan energi, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Menurut FAO 

(1983), kebutuhan protein bayi adalah 2.43 gram/kilogram bahan per harinya. 

Sumber protein tidak hanya didapat dari protein susu sapi dan kacang kedelai saja, 

namun juga dapat berasal dari produk daging seperti daging ikan. Protein susu 

sapi dan kacang kedelai sering menimbulkan masalah pada usus bayi karena tidak 

dapat dicerna dengan baik (Widjaja, 2008). Bila ditinjau dari aspek gizi, ikan 
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merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang cukup potensial dan dapat 

disejajarkan dengan bahan pangan hewani lainnya seperti daging sapi, unggas, 

telur, dan susu. Protein dari sumber perikanan dapat dimanfaatkan dalam bentuk 

Konsentrat Protein Ikan (KPI). KPI adalah produk hasil perikanan dengan 

menghilangkan air dan lemak dari ikan sehingga mendapatkan produk yang 

memiliki protein tinggi.  

Masalah kekurangan energi protein terutama pada balita hingga saat ini 

masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, walaupun usaha perbaikan gizi 

keluarga oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sudah banyak 

dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu alasan yang mendorong adanya usaha 

pembuatan KPI (Kusharto, 2004).  Menurut Borquez et al. (1997), proses 

penghilangan lemak dan air masih menjadi kendala yang sering terjadi dalam 

pembuatan KPI. Mutu KPI yang baik adalah KPI yang dapat memenuhi seluruh 

persyaratan KPI tipe A yaitu memiliki kadar protein tinggi 67.5% dan kadar 

lemak rendah 0.75%, serta tidak memiliki bau. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

usaha untuk penghilangan lemak secara maksimal seperti dengan penambahan 

garam dan pengulangan ekstraksi KPI. 

Ikan mujair (Oreochromis mossambicus) merupakan salah satu komoditas 

perikanan air tawar yang berkembang di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Ikan 

mujair mudah hidup dan berkembang biak di berbagai kondisi seperti pada 

kondisi air dengan kadar garam tinggi dan tingkat salinitas rendah. 

Perkembangbiakan ikan mujair relatif cepat dibanding jenis ikan tawar pada 

umumnya  sehingga hal ini mendukung ketersediaan komoditas ikan mujair. 

Banyaknya ketersediaan dan tingginya nilai gizi ikan mujair seperti memiliki 
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kadar protein 18.70% dan kadar lemak 1% mendorong masyarakat memilih ikan 

mujair untuk diolah menjadi berbagai macam produk makanan (Mukrie,1995). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Protein merupakan salah satu zat gizi yang berguna untuk pertumbuhan 

dan daya kembang bayi terutama umur 6 sampai 24 bulan. Pada rentang umur 

tersebut, bayi membutuhkan makanan tambahan yang mengandung protein tinggi 

seperti konsentrat protein dari ikan untuk mendukung tumbuh kembang bayi. 

Kandungan lemak ikan mujair merupakan hambatan untuk menghasilkan 

konsentrat protein ikan (KPI) tipe A. Perlakuan penambahan garam natrium 

klorida dan natrium bikarbonat saat proses penggilingan fillet ikan dan adanya 

pengulangan ekstraksi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan KPI mujair tipe A. Konsentrat protein ikan yang dibuat dari bahan 

baku ikan mujair (Oreochromis mossambicus) diharapkan dapat menjadi sumber 

protein yang potensial sebagai pengganti susu skim di dalam formulasi produk 

biskuit bayi. KPI memiliki kelebihan asam amino essensial lisin yang bersifat 

sangat reaktif bila dibandingkan dengan susu skim. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memanfaatkan protein ikan 

mujair dalam bentuk KPI sebagai sumber protein dalam formulasi produk biskuit 

bayi. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan metode (penambahan garam dan pengulangan ekstraksi) 

terbaik pada pembuatan KPI berbahan baku ikan mujair. 

2. Mempelajari karakteristik fisik, profil asam amino, dan daya cerna protein 

in vitro KPI hasil metode pembuatan terbaik. 

3. Menentukan konsentrasi KPI mujair terbaik sebagai substitusi susu skim 

dalam formulasi produk biskuit bayi. 

4. Mempelajari karakteristik fisik, profil asam amino, dan daya cerna protein 

in vitro, serta membandingkan formulasi biskuit bayi terbaik dengan 

produk komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


