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Perikanan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan (SDI) yang 

melimpah, namun hanya 9,2% yang sudah dimanfaatkan (KKP, 2014). Ikan bulu 

ayam (Thryssa setirostris) merupakan jenis ikan ekonomis rendah yang 

dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku ikan asin kering dengan nilai jual 

rendah (Sulistiono dkk., 2010). Pepton diperoleh melalui hidrolisis protein secara 

sempurna menggunakan enzim proteolitik berupa enzim papain (Alpay and 

Uygun,2015). Saputra dan Nurhayati (2013) mengemukakan bahwa konsentrasi 

enzim dapat mempengaruhi karakteristik pepton yang dihasilkan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi enzim papain terhadap 

karakteristik pepton dari ikan bulu ayam. Penelitian ini bersifat eksperimental dan 

dianalisis secara deskriptif dengan hasil yang dibandingkan dengan pepton 

komersial. Perlakuan yang diberikan sebanyak 4 perlakuan dan tiga (triplo) 

ulangan dari setiap perlakuan. Waktu hidrolisis yang digunakan yaitu 5 jam 

dengan suhu 60
o
C. Parameter utama yang diamati yaitu rendemen, total nitrogen, 

dan kelarutan pepton dalam air. Parameter pendukung adalah kadar air dan nilai 

pH. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pepton dari ikan bulu ayam belum 

memenuhi parameter standar pepton komersial Oxoid dan Bactopeptone.  Pepton 

yang dihasilkan pada konsentrasi enzim papain 0,3% adalah perlakuan terbaik 

dengan rendemen 4,92% dan total nitrogen (6,31%) lebih rendah dari pepton 

komersial Bactopeptone (12-13%). Kelarutan pepton dalam air memiliki nilai 

sebesar 91,28%. Nilai pH (6,85) pepton ikan bulu ayam telah memenuhi standar 

pepton komersial Bactopeptone (6,7-7,4).  
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