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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 70% perairan. 

Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri atas perairan berdampak pada 

potensi hasil perikanan yang baik. Hasil perikanan dapat menjadi salah satu 

potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan (Putra, 2011). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produksi ikan di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan produksi ikan 

sebesar 88.7% sejak tahun 2007. Produksi ikan pada tahun 2012 mencapai 15.55 

juta ton ikan.  

Pengolahan ikan lebih lanjut perlu dilakukan terkait sifat ikan yang cepat 

mengalami pembusukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperpanjang 

umur simpan ikan adalah dengan penggaraman (Sari, 2011). Ikan asin merupakan 

salah satu hasil pengawetan ikan dengan metode penggaraman yang paling 

sederhana dan biaya yang murah (Riansyah, et al., 2013 ; Romita, et al., 2015). 

Ikan tongkol dapat diolah menjadi ikan asin. Menurut Piscandika, et al. (2013), 

ikan tongkol merupakan ikan yang termasuk ke dalam golongan ikan pelagis. Ikan 

tongkol termasuk ke dalam jenis ikan tuna berukuran kecil. Ikan tongkol memiliki 

daging yang tebal dan berwarna merah tua. Kandungan gizi pada ikan tongkol 

sebesar 72% air, 25% protein, 1.3% lemak. (Saputra, 2011 ; Atmaja, 2009). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengekspor hasil perikanannya 

berupa ikan asin. Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan (2014), ekspor 
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ikan asin mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 sebesar 

10.53%. Pada tahun 2010, ekspor ikan olahan asin kering mencapai 19 juta dollar 

AS, dan kemudian meningkat menjadi 21 juta dollar AS pada tahun 2013. 

Ikan asin memiliki beberapa kelebihan, yaitu harganya yang murah, umur 

simpan yang lebih lama dan kandungan gizi pada ikan asin juga tergolong tinggi 

(Hendratmoko, et al., 2014 ; Sari, 2011). Penelitian Riansyah, et al. (2013) 

menunjukkan bahwa ikan asin sepat siam mengandung protein yang tinggi, yaitu 

42.4%. Konsumsi kalsium dan fosfor juga dapat diperoleh dari ikan asin teri 

(Wirakusumah, 2007). Kandungan kalsium dan fosfor pada tulang ikan dapat 

dimanfaatkan kembali dengan mengolahnya menjadi tepung tulang ikan dan 

ditambahkan dalam produk pangan. Penelitian Pratama, et al. (2014) 

menggunakan tepung tulang ikan jangilus dalam pembuatan biskuit. Zobda (2012) 

telah melakukan penelitian mengenai pengaruh tepung tulang ikan tuna 

madidihang (Thunnus albacares) terhadap kadar kalsium dan fosfor dalam darah 

tikus putih. Pada penelitian tersebut terbukti bahwa tikus putih yang diberikan 

tepung tulang ikan tuna madidihang mempunyai pengaruh meningkatkan kadar 

kalsium dalam darah.  

Kandungan gizi yang terdapat pada ikan asin dapat dimanfaatkan melalui 

diversifikasi produk. Akiko (2012) dan Candana (2012) telah melakukan 

penelitian mengenai pemanfaatan ikan teri asin sebagai bahan baku dalam 

pembuatan abon. Pada penelitian ini dilakukan diversifikasi produk dengan 

menggunakan ikan asin dalam pembuatan pempek. Pempek merupakan salah satu 

jenis makanan tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Pempek menjadi 

salah satu makanan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari 
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penyebaran pempek yang tidak hanya terdapat pada wilayah Sumatera Selatan, 

melainkan hingga ke luar daerah. Menurut Aprilianingtyas (2009), pempek 

merupakan produk yang terbuat dari campuran lumatan daging ikan, tepung 

tapioka, air dan garam. Penelitian Sugito dan Hayati (2006), Evianty, et al. 

(2014), Oktaviani (2006) menggunakan ikan gabus, ikan jelawat, ikan tenggiri 

sebagai bahan baku pembuatan pempek. Pempek terbuat dari lumatan daging 

ikan, tepung tapioka, air, garam, dan telur (Putera, 2005). Penelitian Hardoko et 

al. (2012) menunjukkan bahwa telur dapat memberikan tekstur suatu produk 

menjadi lebih baik. Pada penelitian ini pembuatan pempek dilakukan dengan 

menggunakan daging ikan asin tongkol, tepung tapioka, air, telur, dan tepung 

tulang ikan asin tongkol. Penambahan tepung tulang ikan asin bertujuan untuk 

meningkatkan kandungan gizi seperti kalsium dan fosfor.  

Menurut Fajri (1997), pempek dapat dikonsumsi dengan atau tanpa 

penggorengan. Proses penggorengan dapat menyebabkan perubahan mutu 

pempek. Pada penelitian ini, perubahan karakteristik produk selama proses 

pengolahan dapat diketahui melalui analisis karakteristik pempek ikan asin 

sebelum dan sesudah penggorengan. Tahap awal dari penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan formulasi pempek yang memberikan karakteristik terbaik. Pada 

penelitian ini, karakteristik pempek ikan asin yang ditambahkan tepung tulang 

ikan dapat diketahui dari analisis fisik dan mutu organoleptiknya, serta perubahan 

karakteristik pempek ikan asin sebelum dan sesudah penggorengan dipelajari pada 

penelitian ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Ikan asin merupakan salah satu produk dari pengawetan ikan yang 

memiliki kandungan gizi tinggi. Penampakan ikan asin yang kurang menarik 

mengakibatkan ikan asin cenderung tidak diminati oleh masyarakat. Selain itu, 

tekstur daging ikan asin yang alot menyebabkan ikan asin tidak dapat dikonsumsi 

oleh semua kalangan. Kandungan garam yang tinggi pada ikan asin menimbulkan 

kekhawatiran pada masyarakat terkena penyakit hipertensi. Upaya pengembangan 

produk olahan dari ikan asin perlu dilakukan, sehingga ikan asin tetap 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan daging dan tulang ikan asin menjadi pempek. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari rasio jumlah daging ikan asin dan 

jumlah tepung yang digunakan (1:4, 2:4, 3:4 dan 4:4), konsentrasi telur (10%, 

20% dan 30%) dan konsentrasi tepung tulang ikan asin (25%, 50%, 75% dan 

100%) terhadap karakteristik pempek ikan asin. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan pemanfaatan ikan asin menjadi produk lain yang lebih diminati 

dan menentukan karakteristik pempek ikan asin sebelum dan sesudah 

penggorengan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat pempek yang 

bermutu baik dengan menggunakan daging ikan asin, tepung tapioka, telur dan 

tepung tulang ikan asin. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan rasio jumlah daging ikan asin dan konsentrasi telur yang 

digunakan dalam proses pembuatan pempek ikan asin tongkol yang terbaik. 

2. Menentukan konsentrasi tepung tulang ikan asin yang digunakan dalam proses 

pembuatan pempek ikan asin tongkol. 

3. Menentukan pengaruh konsentrasi daging ikan asin, telur, dan tepung tulang 

ikan asin yang digunakan terhadap karakteristik pempek ikan asin tongkol. 

4. Menentukan karakteristik fisik dan kimia dari pempek ikan asin tongkol 

sebelum dan sesudah proses penggorengan. 


