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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang rebon merupakan salah satu komoditas yang cukup besar dalam 

perairan Indonesia. Udang rebon merupakan jenis udang yang umumnya 

dimanfaatkan sebagai pakan ikan karena ukurannya yang kecil dan nilai 

ekonomisnya yang rendah. Selain itu udang rebon umumnya juga dimanfaatkan 

dalam pembuatan produk terasi, namun tingkat penerimaan konsumen akan 

produk tersebut masih rendah karena hanya kalangan tertentu saja yang menyukai 

produk tersebut.  

Menurut Wirakusumah (2007), udang rebon memiliki nilai gizi yang 

cukup tinggi terutama kandungan kalsium dan fosfornya sehingga perlu adanya 

pemanfaatan dari udang rebon untuk diaplikasikan ke dalam berbagai produk. 

Salah satunya adalah memanfaatkan udang rebon ke dalam bentuk tepung yang 

diaplikasikan ke dalam biskuit. Tepung udang rebon merupakan tepung yang 

dihasilkan dari proses pengolahan seluruh bagian tubuh udang rebon yang terdiri 

atas kepala, cangkang, dan daging yang banyak mengandung kalsium dan fosfor. 

Tepung udang rebon yang banyak mengandung kalsium dan fosfor diperoleh 

dengan melewati proses deproteinasi dan proses defatting. 

Kalsium dan fosfor merupakan dua komponen mineral tertinggi yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kedua macam mineral ini dapat diperoleh 

melalui proses deproteinasi untuk menghilangkan protein sehingga kandungan 
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mineral yang didapat lebih optimal (Abun, 2009). Kekurangan kalsium dan fosfor 

dapat menyebabkan penyakit, salah satunya adalah osteoporosis. Penyakit 

osteoporosis merupakan salah satu penyakit yang paling banyak ditemui di 

Indonesia, karena adanya kecenderungan orang untuk berhenti mengkonsumsi 

susu setelah usia bayi (Nadesul, 2008). Oleh karena itu diharapkan pembuatan 

biskuit dari tepung udang rebon dengan kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi 

dapat dimanfaatkan untuk mencegah timbulnya osteoporosis. 

Biskuit merupakan produk makanan ringan yang berbasis tepung terigu 

yang mengalami proses pemanggangan. Biskuit cukup banyak digemari oleh 

beberapa kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa karena sifatnya yang 

praktis, rasa yang khas, harga yang terjangkau, dan memiliki umur simpan yang 

cukup panjang. Penambahan tepung udang rebon ke dalam biskuit dapat 

meningkatkan kandungan gizi pada biskuit terutama kandungan kalsium dan 

fosfornya.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Udang rebon ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak di perairan 

Indonesia. Udang rebon mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi, namun 

pemanfaatannya masih sangat terbatas yaitu hanya untuk pakan ikan dan bahan 

baku pembuatan terasi. Oleh karena itu, dalam penelitian dilakukan pemanfaatan 

kalsium dan fosfor dari udang rebon dan diaplikasikan dalam bentuk biskuit. 

Adanya pemanfaatan kalsium dan fosfor dari udang rebon diharapkan dapat 

mengurangi timbulnya masalah osteoporosis yang cukup banyak di Indonesia. 
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Pembuatan tepung udang rebon tersebut dilakukan dengan proses deproteinasi dan 

proses defatting. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memanfaatkan tepung udang 

rebon ke dalam biskuit sebagai sumber kalsium dan fosfor.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian adalah: 

1. Menentukan konsentrasi larutan NaOH dan waktu perendaman yang paling 

optimal untuk menghasilkan tepung udang rebon dengan kadar kalsium dan 

fosfor yang paling tinggi. 

2.  Mempelajari pengaruh fortifikasi tepung udang rebon terhadap karakteristik 

kimia, fisik, dan organoleptik dari biskuit yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


