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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tepung Ikan Rucah 

Potensi sumber daya perikanan hasil laut di Indonesia mencapai hasil 6,5 juta 

ton setahun, dan termasuk potensi perairan teritorial sebesar 4,5 juta ton (Murtidjo, 

2001). Produksi dari penangkapan ikan di laut pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta 

ton. Hasil tangkapan ikan rucah per tahun mencapai 331 ton (Ditjen Perikanan 

Tangkap, 2016). Ikan rucah merupakan hasil tangkapan dari laut yang tidak 

dikonsumsi manusia namun dapat dijadikan pakan ternak unggas atau pakan ikan 

lele.  Harga ikan rucah ini terjangkau dan relatif murah (Fatimah dan Sari, 2015). 

Harga jual ikan rucah dipasaran berkisar Rp 2.500 – 4.000/kg (Hidayatullah, 2015). 

Pemanfaatan ikan rucah dengan mengolahnya menjadi tepung ikan. 

Pembuatan tepung ikan mempunyai beberapa keuntungan yaitu meningkatkan 

devisa negara, mingkatkan taraf hidup nelayan, penyerapan tenaga kerja dan dapat 

membantu usaha peternakan (Lutfillah, 1988). Proses pengolahan tepung ikan 

rucah ada beberapa tahapan yaitu ikan yang masih segar dicuci menggunakan air 

mengalir dan dilanjutkan dengan proses pengukusan selama 30 menit. Ikan rucah 

yang telah dikukus, selanjutnya ditiriskan dan dihaluskan. Proses penghalusan 

menggunakan grinder atau blender. Ikan yang telah halus dikeringkan dengan cara 

dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven dan ikan yang telah kering 

dihaluskan sehingga menjadi tepung (Assadad et al., 2015). 
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Kualitas tepung ikan ditentukan berdasarkan bahan baku yang digunakan 

maupun proses pembuatannya. Pengolahan tepung ikan yang dilakukan dengan 

proses pemanasan berlebihan menghasilkan tepung ikan yang berwarna cokelat dan 

kandungan dari protein kasarnya menurun sehingga menyebabkan kerusakan 

(Assadad et al., 2015). Bakteri yang sering terdapat pada tepung ikan adalah 

Salmonella sp. dan Escherichia coli (Standar Nasional Indonesia, 1996). 

Kandungan nutrien yang terdapat pada ikan rucah segar yaitu abu 27,89%, lemak 

kasar 6,54%, serat kasar 1,64% dan protein kasar 58,97% (Utomo et al., 2013).  

Menurut SNI 01-2175-1996 standar kualitas tepung ikan rucah disajikan pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Standar Kualitas Tepung Ikan 

Komposisi Kualitas I Kualitas II Kualitas III 

 ---------------------- (%) ----------------------- 

Kimia    

1) Kadar air (maks) 10 12 12 

2) Protein kasar (min) 65 55 25 

3) Serat kasar (maks) 1,5 2,5 3 

4) Abu (maks) 20 25 30 

5) Lemak kasar (maks) 8 10 12 

6) Ca 2,5 – 5,0 2,5 – 6,0 2,5 – 7,0 

7) P 1,6 – 3,2 1,6 – 4,0 1,6 – 4,7 

8) NaCl (maks) 2 3 4 

Mikrobiologi    

Salmonella (pada 25 g sampel) negatif negatif negatif 
Sumber : Standar Nasional Indonesia (1996) 

 

2.2. Kualitas Organoleptik Tepung Ikan 

 

Kualitas organoleptik merupakan pengujian kualitas dari bahan pakan dengan 

menggunakan uji organoleptik (Hermawan dan Muhtarudin, 2015). Uji 
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organoleptik adalah suatu  uji bahan pakan dengan menggunakan panca indera yaitu 

dengan cara melihat, meraba, merasa dan penciuman aroma (Kushartono, 2000). 

Uji organoleptik bertujuan untuk mengetahui kualitas bahan pakan secara fisik uji 

warna, tekstur, dan aroma (Masni et al., 2010).   

Macam-macam pengujian organoleptik terdiri uji pembeda, uji penerimaan 

atau pemilihan, uji skalar dan uji deskripsi. Uji pembeda digunakan untuk 

menetapkan apabila terdapat perbedaan organoleptik antara dua sampel dan uji 

penerimaan biasa disebut dengan uji hedonik (Soewarno, 1985). Uji organoleptik 

dibutuhkan seorang panelis dan tidak memperlihatkan suatu produk yang disenangi 

oleh panelis, karena dalam pengujiannya telah di acak (Saleh, 2004). 

 Tujuan uji organoleptik adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang menyangkut suatu mutu produk (Soewarno dan Soekarto, 1985). 

Tepung ikan yang berkualitas baik yaitu bertekstur 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). 

 

2.2.1. Tekstur tepung ikan 

 

Tekstur dari tepung ikan dapat dipengaruhi oleh adanya proses pemanasan 

sehingga akan menghasilkan tepung ikan yang bertekstur kering, partikel seragam 

dan halus (Mardiana dan Fatmawati, 2014). Faktor yang mempengaruhi tekstur 

pada bahan pakan biasanya dipengaruhi oleh kandungan nutrien yang terdapat 

dalam bahan pakan tersebut seperti serat kasar, lemak dan protein (Ninsix, 2012). 
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Penilaian tekstur tepung ikan yang baik yaitu bertekstur kering, halus dan 

tidak menggumpal (Wirawan et al., 2018). Tekstur bahan pakan dapat dilihat dari 

perubahan bentuk fisik dari bahan pakan tersebut (Handarsari, 2010). 

 

2.2.2. Warna tepung ikan 

 

Warna dari tepung ikan biasanya dipengaruhi dari jenis ikan yang digunakan 

dan proses pengolahannya (Assadad et al., 2015). Perubahan warna pada bahan 

pakan dipengaruhi dari reaksi oksidasi pada bahan pakan tersebut. Perubahan warna 

menjadi buluk, kehitaman dan kehijauan menandakan bahwa bahan pakan terserang 

jamur (Ahmad, 2009). 

Warna tepung ikan yang baik yaitu memiliki warna terang dan cokelat muda 

(Assadad et al., 2015). Warna gelap atau coklat pada bahan yang diolah dengan 

proses pemanasan akan terjadi browning reaction non enzimatik, yaitu karbohidrat 

akan bereaksi dengan protein bila ada panas (Mardiana dan Fatmawati, 2014). 

Browning reaction (reaksi pencokelatan) dapat terjadi pada bahan pakan yang 

mengandung kadar protein tinggi yang dipanaskan pada suhu lebih dari 35ºC dan 

warna cokelat tersebut berasal dari kandungan proteinnya (Haryati et al., 2006).  

 

2.2.3. Aroma tepung ikan 

 

Aroma adalah parameter pada pengujian organoleptik yang dilakukan 

menggunakan indra penciuman dan masing-masing bahan pakan memiliki aroma 

yang spesifik (Asrawaty, 2015). Aroma amis pada ikan disebabkan karena 
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terjadinya interaksi trimetil amin oksida dengan ikatan rangkap dari lemak tidak 

jenuh (Andaka, 2009).  

Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh 

mengalami reaksi oksidasi dan menjadi tengik. Bau tengik tersebut disebabkan 

karena pembentukan senyawa-senyawa hasil pemecahan hidroperoksida (Riansyah 

et al., 2013). Tepung ikan memiliki aroma amis yang sangat tinggi (Pomanto et al., 

2016). Tepung ikan bermutu baik memiliki aroma yang harum dan spesifik tepung 

ikan yaitu beraroma amis (Badan Standarisasi Nasional, 1991). 

Perubahan aroma pada bahan pakan dipengaruhi aktivitas mikroorganisme 

jika pada bahan pakan tersebut memiliki kandungan air yang tinggi (Solihin et al., 

2015). Mikroorganisme yang dapat mempengaruhi perubahan aroma bahan pakan 

adalah jamur dan bakteri (Kubra, 2018). Proses pengukusan menghasilkan nilai 

organoleptik tertinggi pada aroma tepung ikan sebab dengan adanya proses 

pengukusan akan menghasilkan aroma amis yang tidak terlalu menyengat (Assadad 

et al., 2015). 

 

2.3. Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

Ekstrak adalah suatu zat yang dihasilkan dari proses ekstraksi menggunakan 

bahan mentah secara kimiawi (Rochani, 2009). Ekstrak daun kersen memiliki 

warna hijau pekat kehitaman, bertekstur kental dan berbau khas (Puspitasari dan 

Prayogo, 2016). 

Kersen (Muntingia calabura L.) merupakan tanaman tahunan yang banyak 

dijumpai di daerah tropis dan tingginya mencapai 10 meter. Kersen memiliki batang 
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yang berkayu, tegak bulat dengan percabangan simpodial. Bagian dari tanaman 

kersen ini misalnya daun, batang, bunga dan buah. Daun kersen mengandung 

flavonoid, tanin, glikosida, saponin, steroid, dan minyak esensial. Kandungan 

tersebut yang membuat daun kersen memiliki potensi antioksidan dan aktivitas 

antibakteri (Prasetyo dan Sasongko, 2014). Kandungan kimia yang terdapat pada 

daun kersen terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, 

besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, tanin, saponin, flavonoid dan kandungan 

vitamin C. Proses aktivitas antibakteri pada daun kersen disebabkan adanya 

kandungan senyawa flavonoid dan saponin (Kurniawan et al., 2013).  

Kandungan nutrien pada daun kersen dalam 100 g yaitu abu 7,40%, lemak 

kasar 7,72%, serat kasar 27,31% dan protein kasar 16,25% (Rahman et al., 2009). 

Proses pembuatan serbuk daun kersen terdapat beberapa tahapan yaitu 

pengumpulan daun kersen yang tua dan daun kersen dicuci dengan air mengalir. 

Daun yang telah dicuci diangin-anginkan selama semalam, kemudian daun dapat 

dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60ºC selama 24 jam. Daun yang telah 

dioven kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak (Mahardika et al., 

2014).  

 Flavonoid merupakan antioksidan alami dan mempunyai aktivitas biologis 

contohnya antioksidan yang dapat menghambat berbagai reaksi oksidasi. 

Kandungan flavonoid terbaik terdapat pada daun kersen yang tua sehingga tingkat 

aktivitas antioksidannya yang lebih baik dibandingkan dengan daun yang muda 

(Kuntorini et al., 2013). Ekstrak daun kersen memiliki kandungan flavonoid, 

saponin dan tanin yang berperan sebagai bahan antimikroba. Daun kersen 
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mengandung kadar flavonoid yang lebih banyak dibandingkan saponin dan tanin 

(Surjowardojo et al., 2014). Saponin bekerja untuk meningkatkan permeabilitas 

membran, apabila terjadinya interaksi dengan sel kuman maka menyebabkan 

kuman akan lisis atau pecah. Flavonoid mampu mengikat protein, sehingga akan 

menggangu proses metabolisme bakteri. Tanin mampu menghambat pertumbuhan 

kuman dalam konsentrasi rendah dan dalam konsentrasi tinggi dapat membunuh 

kuman (Poeloengan dan Praptiwi, 2010). 

Flavonoid merupakan suatu senyawa aktif yang tidak tahan pada panas 

sehingga pada penyimpanan yang bersuhu tinggi akan menyebabkan evaporasi 

(Marsono et al., 2017). Flavonoid juga merupakan senyawa yang larut dalam air 

yang dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada dalam pelarut tersebut 

setelah difraksinasi dengan pelarut non polar. Flavonoid dapat berubah warna bila 

ditambah dengan larutan basa atau amonia sehingga mudah dideteksi pada 

kromatogram atau larutan dan pengambilan senyawa flavonoid menggunakan 

metode sokletasi (Puspitasari dan Proyogo, 2016). Senyawa aktif pada tanaman 

yaitu flavonoid dapat aktif pada suhu 30ᵒC (Susiani et al., 2017). Flavonoid akan 

aktif secara optimum pada pH 8 (Rismawati dan Ismiyati, 2017). 

Sokletasi merupakan suatu proses ekstraksi yang dilakukan dengan 

menggunakan pelarut panas secara berulang-ulang (Mamonto et al., 2014). 

Sokletasi adalah metode lanjutan yang menyempurnakan metode maserasi dan pada 

metode ini menggunakan pelarut yang selalu baru serta menggunakan alat khusus 

yaitu soklet. Suhu yang digunakan untuk metode sokletasi adalah 70ºC sampai  

tetesan siklusnya tidak berwarna lagi. Metode ini dilakukan dengan proses 
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pemanasan dan pelarut akan terjadi sirkulasi. Hasil dari metode sokletasi 

menghasilkan ekstrak yang baik (Puspitasari dan Prayogo, 2016). Etanol 

merupakan suatu senyawa yang bersifat polar, mudah menguap dan memiliki bau 

yang khas (Aziz et al., 2009). 

       

2.4. Pengukusan 

Pengukusan merupakan suatu metode pemasakan yang menggunakan uap 

panas (Sipayung et al., 2015). Tujuan pada proses pengukusan untuk mengurangi 

kadar air bahan dan mempertahankan mutu daging ikan yang bertekstur padat dan 

kompak (Mardiana dan Fatmawati, 2014).  

Penyusutan kadar air terjadi setelah proses pemasakan dan proses penyusutan 

kadar air terjadi saat uap panas yang dialirkan melalui permukaan bahan akan 

menaikkan tekanan uap air dan menyebabkan terjadinya pergerakan air secara 

difusi dari bahan ke permukaannya, sehingga setelah air pada bahan berkurang 

tekanan uap air akan menurun sampai terjadi keseimbangan dengan udara 

disekitarnya (Sipayung et al., 2015). Metode pengukusan pada proses pembuatan 

tepung ikan dapat menghasilkan tepung ikan yang berkualitas baik (Rahman et al., 

2015). Proses pengukusan dapat menghambat terjadinya proses pertumbuhan 

bakteri dan jamur (Suharto et al., 2016).  

 

2.5. Pengeringan 

 

Proses pengeringan merupakan suatu bagian dari proses pembuatan tepung 

ikan (Assadad et al., 2015). Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan 
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atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air 

tersebut dengan menggunakan energi panas (Riansyah et al., 2013). 

Pengeringan merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperpanjang masa simpan bahan pakan dengan mengurangi aktivitas air, serta 

menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitas enzim. Batas kadar air minimum 

mudah tumbuhnya mikroba kisaran 14 – 15% (Ferazuma et al., 2011). Proses 

pengeringan juga dapat mempengaruhi kualitas bahan pakan tersebut. Terdapat 

beberapa metode pengeringan yaitu pengeringan menggunakan sinar matahari, 

oven dan kering udara. Pengeringan menggunakan oven akan menghasilkan 

kualitas bahan pakan yang lebih baik dan dianggap lebih efisien karena dilakukan 

dengan waktu yang singkat namun mampu menurunkan kadar air yang tinggi. Akan 

tetapi pengeringan menggunakan oven dengan suhu yang tinggi dapat 

mempengaruhi perubahan struktur biokimia bahan tersebut (Winangsih et al., 

2013).  

 

 

 

 

 

 


