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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mineral merupakan salah satu asupan esensial yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Kalsium dan fosfor tergolong dalam makro mineral penting yang dapat 

diperoleh dengan pola diet yang seimbang (Diane et al., 2003). Berdasarkan 

peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 

tahun 2103, kebutuhan asupan kalsium dan fosfor harian adalah 1000-1200 mg 

dan 700-1200 mg untuk kisaran umur 10-80+ tahun. Kedua makro mineral 

tersebut berperan dalam kesehatan tulang dan gigi. Pada umumnya, kalsium dan 

fosfor dapat ditemukan di dalam susu, produk susu, dan daging. Mengingat harga 

susu dan daging yang tergolong tinggi menyebabkan konsumsi masyarakat akan 

kedua produk pangan tersebut menjadi sangat minimal. Konsumsi susu dan 

produk susu dilaporkan menurun terkait dengan kandungan lemak yang dapat 

menyebabkan obesitas (Luu dan Nguyen, 2009) serta kandungan laktosa yang 

menjadi kendala bagi penderita lactose intolerance. Oleh karena itu dibutuhkan 

sumber alternatif yang dapat diperoleh dengan mudah dan dapat diserap oleh 

tubuh manusia secara natural. 

Tepung tulang ikan mempunyai kandungan mineral yang tinggi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber alami kalsium dan fosfor (Malde et al., 2010). 

Menurut Venugopal (2009), tulang ikan memiliki kandungan kalsium dan fosfor 

sebesar 38% dan 18%. Jumlah ikan olahan untuk konsumsi masyarakat hanya 

30% dari jumlah ikan yang ada di pasaran, sedangkan permintaan ikan fillet beku 
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meningkat (Bin et al., 2013). Produksi ikan fillet akan menghasilkan limbah 

berupa kepala, tulang, kulit, dan sisik yang pada umumnya tidak digunakan oleh 

industri perikanan. Hal ini memberikan peluang pemanfaatan limbah tulang ikan 

untuk diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi (Luu dan 

Nguyen, 2009). 

Ikan patin (Pangasius sp.) merupakan ikan air tawar yang saat ini tengah 

dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia, produksi ikan patin di Indonesia pada tahun 

2006 mencapai 31.490 ton dan meningkat hingga 651.000 ton pada tahun 2012 

(KPRI, 2013). Perkembangan budidaya ikan patin di Indonesia merupakan potensi 

utama untuk pemanfaatan limbah tulang ikan untuk dijadikan tepung tulang ikan 

sebagai sumber kalsium dan fosfor. 

Ikan patin tergolong dalam ikan yang memiliki kandungan lemak yang 

cukup tinggi. Lemak di dalam tulang ikan dapat menyebabkan tepung tulang yang 

dihasilkan menjadi cepat tengik. Protein yang terkandung di dalam tulang ikan 

juga dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan biologis mineral jika 

terperangkap dalam protein atau kompleks peptide yang resisten terhadap 

proteolisis (Kaya, 2008). Menurut Sajiki (1995), asam lemah seperti asam asetat 

dapat memfasilitasi hidrolisis lemak dan protein dengan meningkatkan 

kelarutannya. Pada penelitian ini akan dilakukan perlakuan perebusan dengan 

asam klorida (HCl) pada tulang ikan dengan berbagai macam pH dan berbagai 

macam waktu. 

Variasi pH bertujuan untuk mengetahui daya ekstraksi kedua senyawa 

yang ingin dihilangkan, yaitu lemak dan protein. Perbedaan pH larutan asam 
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menyatakan perbedaan konsentrasi asam yang digunakan. Oleh karena itu pH 

larutan asam yang digunakan adalah 1,3, dan 5. Waktu yang digunakan juga 

bervariasi, dimana pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memiliki 

waktu yang berbeda-beda. Proses ekstraksi menggunakan larutan asam dengan 

suhu tinggi dapat merubah dan melunakkan struktur matriks tulang sehingga 

menyebabkan senyawa yang terikat pada matriks dapat larut, termasuk juga 

mineral di dalamnya (Lekahena, 2014). Oleh karena itu penentuan waktu 

perebusan bertujuan untuk mengoptimalkan ekstraksi senyawa lemak dan protein, 

namun kandungan mineral di dalam tulang ikan tetap relatif tinggi. 

Tepung tulang ikan telah diaplikasikan ke berbagai macam produk seperti 

roti (Luu dan Nguyen, 2009), biskuit (Pratama et al., 2014), dan kerupuk 

(Ariyani, 2012). Tepung tulang ikan diharapkan juga dapat diaplikasikan ke 

dalam produk pangan yang praktis dan dapat dikonsumsi oleh semua golongan 

umur, seperti crackers. Oleh karena itu, fortifikasi tepung tulang ikan ke dalam 

produk crackers diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatan asupan 

harian kalsium dan fosfor ke dalam tubuh. 

1.2 Perumusan Masalah 

Tulang ikan memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi dinilai 

mampu digunakan sebagai sumber makro mineral, yaitu kalsium dan fosfor. 

Perlakuan asam diharapkan dapat menghidrolisis lemak, mendenaturasi protein, 

dan menghasilkan tepung tulang ikan yang menjadi sumber mineral, yaitu kalsium 

dan fosfor. Fortifikasi tepung tulang ikan pada produk crackers diharapkan juga 

dapat menjadi salah satu sumber kalsium dan fosfor bagi kebutuhan masyarakat. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan hal-hal yang akan dicapai 

pada akhir penelitian, sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran hal-hal 

yang akan dicapai untuk mencapai tujuan umum. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah ikan 

patin berupa tulang sebagai sumber kalsium dan fosfor yang diaplikasikan ke 

produk crackers. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan nilai pH dan lama perebusan terbaik dalam mengekstraksi 

lemak dan protein yang berasal dari tulang ikan patin. 

2. Menentukan konsentrasi penambahan tepung tulang ikan terbaik dalam 

formulasi crackers. 

3. Membandingkan hasil produk crackers yang difortifikasi tepung tulang 

ikan dan produk crackers komersial dengan mengevaluasi sifat karateristik 

fisikokimia. 

 

 

 

 

 


