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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Produk perikanan merupakan hasil kekayaan alam Indonesia yang melimpah 

dan memiliki potensi cukup baik untuk dimanfaatkan. Ikan merupakan sumber gizi 

yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya sebagai sumber energi, pemeliharaan 

tubuh, serta memperkuat daya tahan tubuh. Hasil olahan perikanan menghasilkan 

materi yang tidak diinginkan yaitu limbah. Limbah yang dihasilkan berupa padatan 

(kepala, ekor, sirip, tulang, jeroan) dan cairan yang secara langsung maupun tidak 

akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Limbah padat berasal dari 

industri pengolahan perikanan maupun pengolahan rumah tangga cukup besar dan 

belum termanfaatkan dengan baik (Kaya, 2008).  

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kawasan minapolitan yang berada 

di Jawa Tengah dan memiliki potensi perikanan yang cukup besar dalam bidang 

usaha budidaya ikan. Salah satu usaha budidaya ikan yang banyak dilakukan 

masyarakat Boyolali yaitu budidaya ikan lele. Perkembangan usaha budidaya ikan 

lele di Boyolali juga diikuti dengan berkembangnya industri Usaha Kecil 

Menengah (UKM) untuk mengolah ikan lele menjadi beraneka ragam produk 

(Firdaus et al, 2017). UD. Diamond merupakan salah satu industri usaha kecil 

menengah di Boyolali yang mengolah ikan lele menjadi produk abon lele dan 

keripik kulit ikan lele. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan abon lele dan 

keripik kulit ikan lele mencapai ±500kg/hari dengan menghasilkan limbah tulang 

ikan lele yang belum dimanfaatkan atau dibuang saja. 
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Tulang ikan merupakan limbah padat pengolahan perikanan yang tidak 

mudah diuraikan oleh dekomposer dan mengandung unsur penyusun tulang berupa 

kalsium, fosfor, dan bahan-bahan yang mengandung nitrogen seperti asam-asam 

amino pembentuk protein kolagen. Keberadaan mineral kalsium dalam tubuh 

sangat penting karena bermanfaat sebagai pembentukan dan pemeliharaan tulang 

dan gigi, pembentukan dan perawatan jaringan rangka tubuh, keseimbangan 

hormon dan katalistor pada reaksi biologis (Mariati, 2016). Keberadaan limbah 

tulang ikan lele dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi 

kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan.  

Limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan dengan melalui 

proses pembuatan tepung tulang ikan terlebih dahulu. Pemanfaatan tepung tulang 

ikan dapat dilakukan dengan pengkayakan atau fortifikasi zat gizi dalam makanan. 

Pengolahan limbah tulang ikan dalam bentuk tepung bertujuan untuk 

memperpanjang daya simpan dengan mempertimbangkan perubahan zat gizi yang 

mungkin berubah, berkurang atau hilang. Pengolahan tulang ikan menjadi tepung 

tulang ikan dapat mengurangi jumlah limbah perikanan dan secara tidak langsung 

menyumbang asupan kalsium untuk masyarakat Indonesia (Lestari dan Parlin, 

2016). Tulang ikan banyak mengandung garam mineral seperti kalsium fosfat dan 

kreatin fosfat yang berpotensi untuk meningkatkan nutrisi produk pangan (Andika 

et al., 2015). 

Ikan lele (Clarias sp.) merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang 

memiliki nilai produksi tinggi, harganya murah dan banyak diminati oleh 
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masyarakat. Daging ikan lele banyak dimanfaatkan oleh pengusaha pengolahan 

perikanan sebagai bahan baku utama pembuatan abon ikan, penyet lele, fillet lele 

dan sebagainya. Namun limbah tulang yang dihasilkan dari industri pengolahan 

ikan lele belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah tulang ikan mempunyai 

potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai tepung tulang ikan yang kaya akan 

kalsium. Tulang ikan banyak mengandung garam mineral seperti keratin fosfat dan 

kalsium fosfat yang berpotensi untuk meningkatkan nutrisi produk pangan 

(Maulida, 2005).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Mahmudah (2013), kadar 

kalsium tepung tulang ikan lele cukup tinggi mencapai 17,47% dibandingkan 

dengan kandungan kalsium pada ikan manyung 12,8% dan kandungan kalsium ikan 

mata besar sebesar 15,2% (Iwansyah et al, 2008). Fungsi kalsium dalam tubuh 

sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi, katalisator reaksi biologis, 

kontraksi otot, penjaga keseimbangan hormon dan pembekuan darah (Mulia, 2004). 

Tingkat kebutuhan kalsium dalam tubuh berbeda menurut usia dan jenis kelamin. 

Anak-anak membutuhkan kalsium 600 mg/hari sedangkan usia dewasa 800 mg/hari 

hingga 1000 mg/hari (Widyakarya Pangan dan Gizi LIPI, 2004).  

Pemanfaatan tepung tulang ikan lele menjadi bahan pangan masih kurang, 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai upaya pengembangan produk pangan 

dengan fortifikasi tepung tulang ikan lele. Fortifikasi merupakan penambahan suatu 

jenis zat gizi pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan 
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meningkatkan nilai gizi bahan pangan (Setyaningrum et al, 2017). Salah satu 

fortifikasi dalam pembuatan produk pangan adalah bakso.  

Bakso merupakan salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat dan 

sangat populer di Indonesia.  Umumnya bakso terbuat dari daging sapi dan daging 

ayam yang dilumatkan dibentuk bulat lalu mengalami proses perebusan. Sedangkan 

dalam penelitian ini, bakso terbuat dari daging ikan lele dengan fortifikasi tepung 

tulang ikan yang merupakan salah satu alternatif dalam menyediakan sumber 

pangan kaya kalsium lebih murah, mudah didapat serta dapat mengurangi dampak 

pencemaran. Pembuatan bakso ikan lele berkalsium merupakan alternatif 

pengolahan pangan dalam industri makanan dengan memanfaatkan limbah tulang 

ikan lele menjadi tepung tulang ikan lele, namun masih memperhatikan nilai gizi 

dan keamanannya serta disukai masyarakat. 

Fortifikasi tepung tulang ikan pada bakso dapat mempengaruhi tingkat 

kesukaan konsumen. Suatu produk yang dihasilkan harus diperhatikan tingkat 

penerimaannya oleh konsumen sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui karakteristik organoleptik dan kandungan gizi pada suatu produk 

sangat penting (Suryani, 2010).  

 

 

 
 
 
 
 

4 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH FORTIFIKASI…. AIDA NURAINI 

3 
 
 
 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, perumusan masalah yang 

dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu: Apakah fortifikasi tepung tulang ikan 

lele dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap terhadap kadar  

kalsium dan daya terima bakso ikan lele? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kandungan proksimat dan kadar kalsium tepung tulang ikan lele, dan 

untuk mengetahui pengaruh fortifikasi tepung tulang ikan lele dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap kadar kalsium dan daya terima bakso ikan lele.  

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mendiversifikasikan tepung tulang ikan lele dalam pembuatan bakso ikan lele 

yang bernilai ekonomis 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kandungan tulang ikan lele 

dan juga memberikan informasi tentang pemanfaatan tulang ikan lele dalam 

bentuk tepung sebagai bahan pembuatan bakso ikan.  
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