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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada pengolahan cumi-cumi, bagian yang paling umum dikonsumsi adalah 

bagian badan (mantel), kepala, dan tentakel. Bagian viscera termasuk kantong 

tinta pada cumi-cumi merupakan hasil samping (by product) dari industri 

pengolahan cumi-cumi (Ortonne et al., 1981). Pemanfaatan tinta cumi-cumi 

belum optimal, hanya dijumpai dan dikenal sebagian kecil masyarakat Indonesia 

pada masakan daerah. Masakan daerah Indonesia yang menggunakan tinta cumi-

cumi dikenal dengan masakan cumi-cumi blekuthak. Penggunaan tinta cumi-cumi 

pada produk pangan lainnya dapat dijumpai pada produk pasta tinta cumi-cumi 

dan burger tinta cumi-cumi (Nair et al., 2011). Tinta cumi-cumi yang berwarna 

hitam dari pengolahan cumi-cumi segar jarang digunakan dalam produk pangan 

Indonesia, sedangkan volume tangkapan cumi-cumi (Loligo sp.) di perairan 

Indonesia pada tahun 2011 mencapai 141.723 ton (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2013).  

Dalam dunia pengobatan, tinta cumi-cumi dari Sepia officinalis banyak 

digunakan sebagai obat homeopathic. Tinta cumi-cumi juga telah dikenal pada 

sejarah obat-obatan Romawi dan Yunani kuno. Pada zaman Dinasti Ming di Cina, 

tinta cumi-cumi pertama kali digunakan dalam pengobatan jantung. Kandungan 

pada tinta cumi-cumi menunjukkan adanya senyawa bioaktif (Nair et al., 2011).  
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Komponen aktif dalam tinta cumi-cumi adalah melanin, enzim tirosinase, 

dan enzim penghambat pembentukan angiotensin (Kim et al., 2003; Naraoka et 

al., 2003; Russo et al., 2003). Aktivitas antibakteri ditemukan pada ekstrak 

heksana tinta Sepia pharaonis yang dipurifikasi pada kolom dietil eter. Hasil 

penghambatan maksimum diketahui terhadap Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus epidermis, dan Klebsiella pneumoniae (Nithya et al., 2011).  

Aktivitas antibakteri juga ditemukan dalam ekstrak heksana dari tinta cumi-cumi 

terhadap strain penghasil extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) oleh bakteri 

Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia (Girija et al., 2012).  

Penelitian pada tinta cumi-cumi bebas melanin (melanin-free ink) Loligo 

formosana menunjukkan aktivitas antioksidan pada dosis 100 dan 200 mg/kg 

dapat menahan reaksi oksidasi lemak pada daging ikan lumat makarel pada 

penyimpanan dalam es selama 15 hari. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 

tinta cumi-cumi setelah penghilangan melanin dapat digunakan sebagai sumber 

antioksidan alami yang baik (Vate dan Benjakul, 2013).  

Salah satu kemunduran mutu pada ikan dapat diakibatkan oleh oksidasi 

lemak, dimana ikan berlemak tinggi rentan terhadap oksidasi lemak (Venugopal, 

2006). Ikan kembung (Rastrelliger sp.) merupakan salah satu jenis ikan hasil 

tangkapan laut dan merupakan ikan pelagis kecil yang banyak dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Ikan kembung termasuk salah satu ikan berlemak tinggi 

(Kriswantoro dan Suntoyo, 1986). Pengolahan ikan menjadi daging lumat ikan 

dapat mempercepat terjadinya kerusakan akibat oksidasi lemak. Menurut FAO 

(2013), ketengikan pada ikan berlemak akibat terjadinya oksidasi lemak dapat 

dicegah dengan penambahan bahan tambahan seperti antioksidan. 
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Tinta cumi-cumi mempunyai pigmen melanin berwarna hitam, bila 

diaplikasikan pada daging lumat dapat mempengaruhi warna produk olahan 

tersebut. Penghilangan pigmen warna hitam dilakukan dengan cara sentrifugasi 

sehingga warna hitam berkurang. Tinta cumi-cumi hilang melanin yang 

menunjukkan aktivitas antioksidan secara in vitro terbaik digunakan dalam 

pembuatan daging lumat ikan kembung. Pemanfaatan tinta cumi-cumi ini 

diharapkan dapat digunakan pada produk olahan perikanan Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Tinta cumi-cumi jarang dimanfaatkan di Indonesia karena dianggap 

sebagai hasil samping. Kandungan pada tinta cumi-cumi menunjukkan adanya 

senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan pada pengolahan produk perikanan. 

Karena pigmen melanin yang berwarna hitam, perlu dilakukan penghilangan 

warna hitam agar tidak mempengaruhi penampakan warna. 

Pembuatan daging lumat dari ikan kembung digunakan sebagai model 

oksidasi lemak pada ikan selama penyimpanan. Penambahan antioksidan pada 

daging lumat ikan kembung dapat mencegah reaksi oksidasi lemak, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan masa simpan.  

Pada penelitian ini, dilakukan pemanfaatan tinta cumi-cumi hilang melanin 

sebagai sumber antioksidan alami pada daging lumat ikan kembung. Tinta cumi-

cumi hilang melanin dengan aktivitas antioksidan secara in vitro terbaik 

ditambahkan dalam pembuatan daging lumat ikan kembung. Dengan adanya 

pemanfaatan tinta cumi-cumi ini, diharapkan penggunaan antioksidan alami dari 

tinta cumi-cumi dapat digunakan pada pengolahan hasil perikanan.   
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah pemanfaatan tinta cumi-cumi sebagai 

antioksidan alami pada pembuatan daging lumat ikan kembung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

1) Menentukan kecepatan dan lama sentrifugasi yang menghasilkan tinta cumi-

cumi hilang melanin dengan aktivitas antioksidan terbaik secara in vitro. 

2) Mengevaluasi karakteristik cairan tinta cumi-cumi setelah penghilangan 

melanin 

3) Mempelajari pengaruh konsentrasi tinta cumi-cumi hilang melanin dalam 

mencegah kemunduran mutu daging lumat ikan kembung selama 

penyimpanan dingin.  

 


