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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan merupakan sumber protein yang baik karena memiliki jumlah asam 

amino esensial yang lebih tinggi dan lengkap komposisinya bila dibandingkan 

dengan sumber protein hewani lainnya serta mempunyai daya cera yang tinggi. 

Sekitar 80% otot ikan terdiri atas protein struktural (aktin dan miosin) dan sekitar 

20% bagian dari ikan terdiri atas protein sarkoplasmik (Abdel et al., 2013). 

Salah satu ikan air tawar tinggi protein adalah ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus). Menurut Rosa et al. (2007), kandungan protein pada ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) dapat mencapai sekitar 16,80% sedangkan kandungan lemak 

pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) sekitar 5,70%. Perkembangbiakan ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus) tidak memerlukan kondisi khusus sehingga 

memiliki pertumbuhan yang cepat. Melihat banyaknya kelebihan yang dimiliki 

oleh ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) tidak heran bila produksinya terus 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 produksi ikan lele di Pulau Jawa 

mencapai 256.962 ton. Produksi ikan lele terus meningkat pada tahun 2012 

sejumlah 307.631 ton dan pada tahun 2013 sejumlah 393.254 ton (DJBP KKP, 

2014).  

Perkembangbiakan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang tidak 

memerlukan kondisi khusus membuat ikan  lele dumbo (Clarias gariepinus) cepat 

besar sewaktu berada di tangan pedagang. Hal tersebut tidak diinginkan oleh 
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pedagang karena ukuran lele dumbo (Clarias gariepinus) yang terlalu besar tidak 

akan dibeli. Tidak banyak konsumen yang mau membeli ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) yang memiliki bobot sejumlah 250-500 gram, yang dikenal sebagai 

ikan lele afkir (ikan lele dumbo yang tidak produktif) (Suyanto, 2008). Penolakan 

tersebut dapat disebabkan daging ikan yang lebih besar lebih alot. Menurut Brown 

(2011), ikan yang lebih tua cenderung lebih alot karena adanya peningkatan 

jumlah kolagen. 

Menurut David (2014), ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) afkir yang 

terlalu besar secara mutu telah mengalami penurunan, namun ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) afkir tersebut masih aman untuk dikonsumsi sehingga 

diperlukan cara untuk memanfaatkan daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

afkir. Diharapkan penelitian pembuatan konsentrat protein ikan dapat 

meningkatkan pemanfaatan daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) afkir 

menjadi produk bernilai tambah tinggi. Konsentrat protein ikan (KPI) adalah 

protein hewani berkualitas baik yang diproduksi secara murah dan dapat 

ditambahkan pada produk pangan untuk meningkatkan nilai nutrisi pangan 

tersebut (Kim, 2014). Pembuatan konsentrat protein ikan diharapkan dapat 

mengurangi kasus kekurangan energi protein di Indonesia yang disebabkan 

kurangnya konsumsi sumber protein.  

Beberapa penelitian tentang konsentrat protein telah dilakukan pada 

berbagai jenis ikan seperti ikan selar kuning (Klompong et al., 2007), ikan mas 

(Dong et al.,2008), dan ikan nila (Ingadottir dan Hordur, 2010). Berbagai cara 
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untuk membuat konsentrat protein juga telah diteliti, purifikasi enzim proteolitik 

(Castro-Cesena et al., 2012) dan ekstraksi (Murueta et al., 2007). 

Selain faktor jenis pelarut, pembuatan KPI juga dipengaruhi oleh 

pengulangan ekstraksi. Pengulangan dilakukan dengan menggunakan pelarut yang 

sama dengan perlakuan yang diberikan pada pembuatan KPI. Menurut penelitian 

Hyder dan Bryant (1972), pengulangan ekstraksi dapat mengurangi jumlah lemak 

dari daging ikan yang lebih banyak. 

Fortifikasi konsentrat protein ikan pada produk crackers merupakan 

salah satu alternatif untuk meningkatkan konsumsi protein hewani khusunya ikan 

bagi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Crackers merupakan produk 

pangan yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena mudah untuk 

dikonsumsi oleh berbagai usia, sehingga produk crackers cukup banyak 

diproduksi oleh industri pangan dengan berbagai variasi rasa dan bentuk. 

Fortifikasi konsentrat protein ikan pada produk crackers dapat meningkatkan 

kandungan protein yang terdapat pada crackers. Kandungan protein yang lebih 

tinggi pada produk crackers diharapkan dapat memberikan fungsi kesehatan dari 

protein bagi tubuh.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penolakan yang dilakukan pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

afkir oleh konsumen membuat kurangnya pemanfaatan daging ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) afkir. Pembuatan konsentrat protein ikan dari daging ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus) afkir diharapkan dapat meningkatkan 

pemanfaatan ikan tersebut.  
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Pembuatan konsentrat protein ikan dilakukan dengan cara ekstraksi 

menggunakan beberapa pelarut organik untuk mengurangi jumlah lemak yang 

terkandung di dalam daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Proses tersebut 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah protein pada konsentrat protein 

ikan. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrahati et al. (2012) yang menghasilkan 

KPI terbaik dengan pelarut isopropanol. Kombinasi pelarut isopropanol dengan 

etil asetat yang belum pernah dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan KPI 

yang lebih baik bila dikombinasikan dengan faktor pengulangan ekstraksi. 

Pemanfaatan konsentrat protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

yang difortifikasikan pada pembuatan produk crackers juga diharapkan dapat 

meningkatkan pemanfaatan daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) afkir. 

Pada penelitian ini diharapkan diperoleh konsentrasi penambahan konsentrat 

protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) afkir maksimal pada crackers yang 

masih dapat diterima secara organoleptik.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan daging ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) afkir sebagai konsentrat protein ikan untuk 

difortifikasikan pada produk crackers. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 



 

5 
 

1. Menentukan pelarut dan pengulangan ekstraksi terbaik untuk 

menghasilkan konsentrat protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

afkir. 

2. Meneliti pengaruh penambahan konsentrat protein ikan pada produk 

crackers berdasarkan karakteristik organoleptik, fisik, dan kimia 

sehingga crackers memiliki kandungan protein yang tinggi.     




