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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah lautan 

luas sehingga hasil lautnya sangat melimpah. Potensi sumber daya perikanan hasil 

laut di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton setahun, termasuk di dalamnya 

potensi perairan teritorial sebesar 4,5 juta ton (Murtidjo, 2001). Hasil tangkapan 

ikan di laut pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton dan untuk hasil ikan rucah 

pertahunnya dapat mencapai 331 ton (Ditjen Perikanan Tangkap, 2016). Tangkapan 

hasil laut sangat beraneka ragam dari ikan yang besar sampai ikan yang kecil. 

Biasanya hasil tangkapan ikan-ikan kecil dijual dengan harga yang rendah 

contohnya ikan rucah. Hidayatullah (2015) menyatakan bahwa harga jual ikan 

rucah dipasar berkisar Rp 2.500 – 4.000/kg. Ikan rucah merupakan hasil tangkapan 

sampingan yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Ikan rucah dapat diolah 

menjadi tepung ikan.  

 Kualitas tepung ikan dapat diuji secara fisik, kimiawi dan mikrobiologi. 

Penilaian kualitas fisik tepung ikan dari bentuk dan keseragaman ukuran partikel 

tepung. Kualitas kimia yang terkandung pada tepung ikan rucah kualitas I terdiri 

dari kadar air 10%, protein kasar 65%, serat kasar 1,5%, abu 20%, lemak kasar 8%, 

Ca 2,5 – 5,0%, P 1,6 – 3,2% dan NaCl 2%  dan kualitas mikrobiologis tepung ikan 

harus terbebas dari bakteri patogen contohnya Salmonella dan kapang (Standar 

Nasional Indonesia, 1996). Pengujian organoleptik pada tepung ikan rucah dapat 

diaplikasikan dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Uji 



2 
 

organoleptik dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan pakan dari tekstur, warna, 

aroma dan keberadaan jamur (Masni et al., 2010). Tepung ikan yang bermutu baik 

memiliki tekstur halus, ukuran partikel seragam, berwarna cokelat, aromanya amis 

khas tepung ikan, tidak terdapat jamur, bebas dari sisa-sisa tulang dan benda-benda 

asing (Yuningsih, 2002). 

Proses pengolahan tepung ikan rucah dengan metode pengukusan dapat 

menyebabkan perbedaan kualitas fisik organoleptik tepung ikan (Assadad et al., 

2015). Tepung ikan memiliki kandungan protein kasar yang tinggi yaitu 65%, 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Tepung ikan yang diproses kurang baik 

akan menyebabkan penurunan kualitas organoleptik. Penurunan kualitas 

organoleptik dalam proses pengolahan tepung ikan dapat dicegah dengan 

pemberian ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.). Ekstrak daun kersen 

memiliki senyawa aktif berupa flavonoid, tanin dan saponin yang dapat digunakan 

sebagai antibakteri  (Prasetyo dan Sasongko, 2014). Proses pengambilan senyawa 

aktif flavonoid dilakukan menggunakan metode sokletasi yang prinsipnya 

penyaringan secara berulang-ulang dengan suhu 70 ºC sampai tetesan siklusnya 

tidak berwarna lagi. Kelebihan dari metode sokletasi yaitu hasil ekstrak yang 

dihasilkan lebih banyak, waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan bahan yang 

digunakan tidak terlalu banyak (Puspitasari dan Prayogo, 2016). Pemberian ekstrak 

daun kersen (Muntingia calabura L.) pada proses pengolahan tepung ikan 

diharapkan dapat mencegah tumbuhnya mikrobia pembusuk atau patogen yang 

menyebabkan penurunan kualitas organoleptik tepung ikan, sehingga didapatkan 

hasil organoleptik yang baik.  
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 Tujuan penelitian untuk mengkaji interaksi antara metode pengolahan dan 

level pemberian ekstrak daun kersen terhadap kualitas organoleptik tepung ikan 

rucah. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah memperoleh informasi 

kombinasi perlakuan terbaik metode pengolahan dan level pemberian ekstrak daun 

kersen terhadap kualitas organoleptik tepung ikan rucah. Hipotesis penelitian 

adalah kombinasi perlakuan metode pengolahan dan level pemberian ekstrak daun 

kersen di dalam tepung ikan rucah berpengaruh nyata meningkatkan kualitas 

organoleptik tepung ikan rucah. 

  


