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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 

17.504 (Fauzi, 2005). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013), 

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan garis pantai 

mencapai 95.181 km. Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki hasil 

perikanan yang sangat melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

protein dan bahan baku bagi industri-industri pangan di Indonesia. Menurut 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), pengolahan ikan di Indonesia dari 

tahun 2007 sampai 2011 mencapai angka 33-51% dan sisanya dijual sebagai ikan 

segar. Pengolahan yang paling banyak dilakukan adalah pengolahan tradisional, 

seperti penggaraman. Produk hasil pengolahan dengan metode penggaraman 

dikenal dengan ikan asin. Di Indonesia, pengolahan ikan secara tradisional 

dilakukan secara turun-temurun, sehingga cita rasa produk hanya disukai oleh 

konsumen yang terbiasa mengkonsumsinya secara turun menurun (Heruwati, 

2002). 

Ikan asin merupakan salah satu hasil pengolahan ikan tradisional yang 

sering dilakukan karena pengolahannya tergolong mudah untuk dilakukan 

(Riansyah et al., 2013). Hasil penelitian Riansyah et al. (2013) terhadap ikan asin 

sepat siam, menunjukan bahwa ikan asin sepat siam memiliki kadar air sebesar 

75,4%, kadar abu 6,85%, kadar protein 42,41%, kadar lemak 10,22%, dan kadar 

karbohidrat 1,66% dengan menggunakan metode oven pada suhu 70°C selama 12 
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jam. Pengaplikasian ikan asin dalam produk masih jarang dilakukan. Penelitian 

tentang ikan asin hanya berkisar pada metode penggaraman dan konsentrasi 

larutan garamnya seperti yang sudah dilakukan oleh Rahmani et al. (2007) dan 

Reo (2011). Oleh karena itu, diversifikasi produk dari ikan asin telah dilakukan 

oleh Akiko (2012) dan Candana (2012) terhadap produk abon ikan asin, namun 

penelitian seperti ini perlu dikembangkan agar meningkatkan variasi konsumsi 

masyarakat terhadap ikan asin. 

Pada penelitian ini dilakukan diversifikasi produk pangan berbahan dasar 

ikan asin, berupa otak-otak dengan penambahan kalsium dan fosfor dari tulang 

ikan asin sehingga menghasilkan produk pangan bergizi. Otak-otak merupakan 

salah satu produk olahan hasil perikanan yang diminati oleh masyarakat Indonesia 

dari berbagai kalangan. Menurut Nurjanah et al. (2005), produk ini merupakan 

modifikasi dari produk olahan bakso dan kamaboko. Proses pembuatan otak-otak 

ikan asin yang dilakukan berdasarkan modifikasi dari Suzuki (1981); Tanikawa 

(1971); Nurjanah et al. (2005); Elviana (2015) yang terdiri dari tahap persiapan 

ikan asin, penggilingan dan pengeringan, pengadonan, pencetakan, dan 

pemasakan. 

Menurut Kusuma (2014), tepung yang digunakan dalam pembuatan otak-

otak adalah tepung tapioka. Namun, Handi (2008) menggunakan campuran 

tepung terigu dan tepung tapioka dalam pembuatan otak-otak dan menghasilkan 

tekstur yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga level 

percobaan untuk dua jenis tepung, yaitu tepung terigu, tepung tapioka, dan 

campuran antara tepung tapioka dan terigu dengan perbandingan (1:1). 

Konsentrasi daging ikan yang digunakan dalam penelitian ini. yaitu 25, 50, 75, 
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dan 100% terhadap berat tepung. Konsentrasi ini diperoleh dengan menghitung 

persentase penggunaan daging ikan dalam penelitian Hengkiani (2008) dan 

memodifikasikannya untuk daging ikan asin. Penelitian tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh jenis tepung dan konsentrasi daging ikan asin terhadap 

karakteristik ikan asin. Oleh karena itu, otak-otak ikan asin akan diuji fisik berupa 

warna dan tekstur, serta pengujian terhadap penerimaan konsumen. Jenis tepung 

dan konsentrasi daging ikan asin terbaik dalam pembuatan otak-otak yang 

diperoleh pada penelitian sebelumnya akan digunakan pada penelitian 

selanjutnya. 

Penelitian tahap selanjutnya, menggunakan tulang ikan yang telah 

ditepungkan pada tahap sebelumnya. Tulang ikan asin dalam produk otak-otak 

digunakan untuk memperkaya produk otak-otak ikan asin dengan kalsium dan 

fosfor. Menurut Junianto (2003), tulang ikan merupakan salah satu limbah ikan 

yang memiliki proporsi 12,4% dari tubuh ikan, yang di dalamnya terdapat mineral 

kalsium dan fosfor dan mineral-mineral lainnya seperti natrium, magnesium, dan 

flour (Adwayah, 2007). Zaviera (2008) juga menambahkan bahwa kandungan 

mineral pada tulang 80-90% terdiri dari kalsium dan fosfor. Perlakuan yang 

diberikan pada penelitian tahap ini adalah persentase tulang ikan yang diperoleh 

berdasarkan rendemen tulang ikan, yaitu 25, 50, 75, dan 100%. Tepung tulang 

ikan akan ditambahkan ke dalam adonan terbaik pada tahap sebelumnya, 

kemudian hasil berupa produk otak-otak ikan asin dengan penambahan tepung 

tulang ikan akan dilakukan pengujian penerimaan konsumen berupa skoring dan 

hedonik. Hasil otak-otak terbaik berdasarkan analisis tersebut akan dibandingkan 

dengan otak-otak ikan komersil dengan pengujian proksimat, kadar garam dan 
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pengujian kalsium dan fosfor. Pembuatan otak-otak ikan asin dengan penambahan 

kalsium dan fosfor dari tulang ikan asin diharapkan mampu meningkatkan variasi 

konsumsi masyarakat terhadap produk dari ikan asin, serta meningkatkan nilai 

gizi dari ikan asin sehingga layak dikonsumsi oleh semua kalangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai hasil perikanan 

yang sangat melimpah. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), 

pengolahan ikan di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2011 mencapai angka 33-

51%, salah satunya adalah ikan asin. Ikan asin merupakan produk olahan ikan 

tradisional yang tingkat konsumsinya masih terbatas pada masyarakat yang telah 

mengkonsumsinya secara turun-temurun. Pengembangan pengolahan ikan asin ke 

dalam suatu produk masih jarang dilakukan, sehingga dibutuhkan diversifikasi 

produk dari ikan asin agar dapat meningkatkan variasi konsumsi masyarakat 

terhadap produk dari ikan asin. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis tepung (tepung 

terigu, tapioka, dan campuran terigu dan tapioka) dan konsentrasi daging ikan asin 

(25, 50, 75, dan 100%) terhadap karakteristik otak-otak ikan asin. Adonan dengan 

formulasi terbaik pada tahap awal akan dicampurkan dengan tepung tulang ikan 

asin dengan persentase 25, 50, 75, dan 100%. Otak-otak ikan asin dengan 

penambahan tepung tulang ikan terbaik akan dibandingkan dengan otak-otak ikan 

komersil. Pada penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan produk hasil 

diversifikasi pangan dengan nilai gizi lebih daripada ikan asin, sehingga layak 

dikonsumsi oleh semua kalangan. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1    Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat produk 

diversifikasi pangan dari ikan asin berupa otak-otak ikan asin dan 

memperkayanya dengan kalsium dan fosfor dari tulang ikan. 

 

1.3.2    Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan formulasi adonan terbaik antara jenis tepung dengan daging 

ikan asin terbaik yang digunakan dalam proses pembuatan otak-otak ikan 

asin; 

2. menentukan konsentrasi tepung tulang ikan asin terbaik dalam formulasi 

otak-otak ikan asin; 

3. menentukan karakteristik kimia dari otak-otak ikan asin tongkol terbaik. 

4. membandingkan hasil produk otak-otak ikan asin dengan produk otak-otak 

komersil. 




