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1.1 Latar Belakang

Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) dan kakap merah (Lutjanus

campechanus) merupakan dua spesies ikan yang banyak menjadi komoditi ekspor di

Indonesia dengan jumlah produksi berturut-turut mencapai 130.422 ton/tahun dan

123.827 ton/tahun (DKP RI1, 2011). Industri pengolahan ikan tuna dan kakap merah

banyak menghasilkan beberapa jenis limbah, salah satunya telur ikan. Jumlah rata-

rata limbah telur ikan tuna pada industri pengalengan tuna di PT. Blambangan Raya

Banyuwangi mencapai 0,79 ton per hari (Wilsa, 1993). Sejauh ini pemanfaatan telur

ikan tuna dan kakap merah di Indonesia masih sangat rendah karena hanya digunakan

sebagai campuran pakan ternak dan campuran pupuk. Salah satu penyebabnya adalah

masih terbatasnya informasi mengenai komposisi nutrisi dan sifat fungsional telur

ikan tersebut (Bledsoe dan Rasco, 2003). Mahmoud et al. (2008) mengungkapkan

bahwa telur ikan merupakan sumber protein dan asam amino yang baik. Telur ikan

beberapa spesies mirip tuna memiliki kandungan protein yang tidak kalah tinggi

dengan dagingnya, yaitu sebesar 18,16-20,15%, dengan kandungan asam amino

leusin sebesar 82,8-86,4 mg/g protein dan lisin sebesar 82,4-83,0 mg/g protein

(Intarasirisawat et al., 2011). Mol dan Turan (2008) serta Sathivel et al. (2004)

 



menambahkan bahwa protein telur ikan memiliki sifat fungsional yang baik meliputi

daya larut, sifat emulsi, daya serap minyak, dan karakteristik buih.

Konsentrat protein ikan (KPI) merupakan produk perikanan yang telah

banyak dikembangkan saat ini. KPI yang bermutu baik memiliki kadar protein tinggi,

kadar lemak rendah, tidak berbau ikan, dan berwarna cerah (Martin, 2000). KPI dari

berbagai jenis daging ikan telah banyak diaplikasikan dalam berbagai produk

makanan. Akan tetapi, penelitian mengenai konsentrat protein dari telur ikan terutama

yang berasal dari perairan tropis belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan

modifikasi pembuatan KPI dari telur ikan yang telah dibuktikan memiliki kandungan

protein tinggi dan sifat fungsional baik. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya

meningkatkan nilai ekonomis limbah telur ikan tuna dan kakap merah.

Proses defatting terbukti mempengaruhi kadar protein, kadar lemak, dan

sifat fungsional KPI. Chalamaiah et al. (2011) menuturkan bahwa konsentrat protein

telur ikan mrigal (Cirrhinus mrigala) yang tidak melewati tahap defatting memiliki

kandungan protein 71,5%, kandungan lemak 5,95%, dan kapasitas emulsi 5,9 ml/g

protein, sedangkan yang melewati tahap defatting kandungan proteinnya mencapai

91%, kandungan lemaknya hanya 1,95%, dan memiliki kapasitas emulsi lebih tinggi

(7,1 ml/g protein). Dengan demikian, adanya pengulangan pada tahapan defatting

diharapkan dapat memaksimalkan kandungan protein dan sifat emulsi konsentrat

protein telur ikan yang dihasilkan.

Protein telah banyak digunakan sebagai pengemulsi pada bahan pangan

karena sifatnya sebagai surface active, sehingga dapat menstabilkan emulsi. Sifat

emulsi protein dapat dikarakterisasi dengan mengukur stabilitas emulsi, aktivitas

 



emulsi, dan tegangan interfasial (Cabra et al., 2008). Perbedaan jenis telur ikan

diduga mempengaruhi sifat emulsi KPTI karena adanya perbedaan komposisi asam

amino. Narsing et al. (2012) membuktikan bahwa kapasitas emulsi konsentrat protein

telur ikan gabus (56 ml/g) lebih tinggi dari konsentrat protein telur ikan kakap putih

(12 mg/ml).

Mayones merupakan emulsi minyak dalam air yang pada umumnya

menggunakan kuning telur ayam sebagai bahan pengemulsi (Depree dan Savage,

2001). Akan tetapi, adanya resiko kontaminasi Salmonella sp. pada telur ayam

mentah, sering terjadinya fluktuasi harga dan kualitas telur ayam, serta tingginya

kandungan kolesterol pada kuning telur ayam (1200 mg/100 g bahan pangan)

menyebabkan penelitian mengenai pemanfaatan protein sebagai alternatif bahan

pengemulsi berkembang dalam beberapa tahun terakhir (Sathivel et al., 2009; Smittle,

2000). Beberapa protein hewani seperti whey, laktoglobulin, dan kasein, serta isolat

protein nabati dari kacang kedelai, biji bunga matahari, dan kacang lupin telah

dibuktikan dapat menstabilkan emulsi minyak dalam air (Raymundo et al. 2002;

Nikzade et al., 2012). Sathivel et al., (2004) mengungkapkan bahwa protein yang

diekstrak dari ikan dan hasil samping pengolahan ikan pada umumnya berkualitas

tinggi dan memiliki sifat emulsi yang baik. Oleh karena itu, KPTI tuna dan kakap

merah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pengemulsi pada mayones yang

diharapkan lebih stabil kualitasnya selama penyimpanan dan menghasilkan

karakteristik yang mirip dengan mayones pada umumnya.

 



1.2 Perumusan Masalah

Ikan tuna dan ikan kakap merah merupakan komoditi ekspor yang sangat

potensial di Indonesia. Salah satu limbah industri pengolahan ikan tuna dan kakap

merah adalah telur ikan. Pemanfaatan telur ikan tuna dan kakap merah baik di

Indonesia maupun di negara lain masih sangat rendah karena masih terbatasnya data

dan informasi yang ada. Telur ikan memiliki sifat fungsional yang baik, salah satunya

sifat emulsi. Pada penelitian ini, telur ikan tuna dan kakap merah dibuat menjadi

konsentrat protein telur ikan (KPTI). Kadar protein dan kadar lemak KPTI

merupakan dua parameter penting yang menentukan kualitas KPTI, sehingga

pengulangan tahap defatting diharapkan dapat memaksimalkan kadar protein dan sifat

emulsi serta meminimalkan kadar lemak KPTI. Karakterisasi sifat emulsi dan sifat

fisiko-kimia KPTI serta pemanfaatan KPTI kedua jenis telur ikan tersebut ke dalam

produk mayones juga akan dipelajari dalam penelitian ini dengan tujuan memberikan

alternatif bahan pengemulsi pada produk pangan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan dan mengolah telur

ikan tuna dan telur ikan kakap merah dalam bentuk konsentrat protein telur ikan

(KPTI) serta mengaplikasikannya pada formulasi mayones sebagai bahan

pengemulsi.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan banyaknya pengulangan tahap defatting yang paling optimal pada

pembuatan KPTI tuna dan kakap merah berdasarkan kadar protein, lemak, dan

air, rendemen, aroma, serta derajat putih.

2. Mempelajari sifat emulsi dan karakteristik fisiko-kimia dari KPTI tuna dan kakap

merah dengan jumlah pengulangan defatting yang paling optimal.

3. Menentukan tingkat substitusi terbaik KPTI tuna dan kakap merah terhadap

kuning telur ayam dalam formulasi mayones berdasarkan karakteristik fisik dan

penilaian organoleptik

4. Mempelajari karakteristik mayones dengan tingkat substitusi KPTI tuna dan

KPTI kakap merah terbaik melalui perbandingan dengan formula komersial

berdasarkan karakteristik fisiko-kimia dan penilaian organoleptik.

 


