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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Ikan rucah (trash fish) merupakan surplus ikan hasil tangkapan atau sisa 

hasil pengolahan ikan, ikan rucah juga sering didefinisikan sebagai ikan yang 

tidak layak dikonsumsi oleh manusia karena penanganan yang kurang tepat atau 

tidak diolah sehingga tidak hieginis (Moeljanto, 1994). Kandungan gizi ikan rucah 

relatif menurun, karena ikan mengalami kerusakan, sehingga harganya menjadi 

relatif murah. Harga ikan rucah di Jawa Timur pada tahun 2013 relatif murah 

yaitu Rp. 1.500/kg (Agromaret, 2013). 

Pada umumnya ikan rucah tidak dapat dimanfaatkan atau diolah sebagai 

produk untuk dikonsumsi manusia namun biasanya dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pakan ternak atau ikan, berupa tepung ikan. Biaya pakan yang dihabiskan 

selama proses budidaya adalah 60% dari biaya keseluruhan dan komponenen 

utama dalam pakan ikan ialah tepung ikan atau protein hewani (Wibowo, 2006). 

Harga pakan buatan dalam budidaya sekarang ini mencapai Rp. 8.000-Rp. 

11.000/kg tergantung pada nilai gizi pakan tersebut. Hal ini dikarenakan harga 

tepung ikan yang relatif mahal yaitu Rp. 7.600/kg (Agromaret, 2013). 

Selain diolah menjadi tepung ikan, ikan rucah dapat diolah menjadi silase 

ikan. Produk silase ikan merupakan  suatu produk cair yang dibuat dari ikan-ikan 

utuh atau sisa-sisa industri pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur 

oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan-ikan itu sendiri melalui proses 

fermentasi dengan bantuan asam atau mikroba yang sengaja ditambahkan 

(Suharto, 1997). Proses fermentasi dengan menggunakan ragi dapat meningkatkan 

protein dari 3,41% menjadi 5,53% (Muhiddin dkk, 2001). Sehingga ikan rucah 

sangat cocok diolah menjadi silase ikan. Selain itu proses pembuatan silase ikan 

lebih praktis dan mudah dibandingkan dengan pembuatan tepung ikan sehingga 

mudah diaplikasikan di masyarakat dan diharapkan menjadi tekhnologi  

tepat guna. 
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Dalam beberapa penelitian cara pembuatan silase ikan dibagi menjadi dua 

yaitu secara kimiawi dengan menggunakan bahan asam organik maupun 

anorganik dan bahan asam yang populer digunakan ialah asam formiat dan asam 

propionat sedangkan bahan asam organik lainnya seperti asam benzoat, asam 

asetat, asam sorbat, dan asam sitrat jarang digunakan, padahal harganya relatif 

sama dan juga mudah didapatkan dipasaran. Sedangkan secara biologi 

penggunaan probiotik yang mengandung bakteri asam laktat belum pernah 

digunakan dalam penelitian pembuatan silase padahal harga probiotik lebih murah 

dibanding dengan bakteri asam laktat kultur murni yang sering digunakan pada 

penelitian sebelumnya. 

Lama fermentasi yang digunakan diberbagai penelitian juga bervariasi dan 

berbeda-beda di tiap penelitiannya sehingga perlu diketahui lama fermentasi yang 

terbaik dalam pembuatan silase ikan. Lama fermentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah 3, 7 dan 14 hari. Oleh karena itu penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Berbagai Asam Organik Dan Bakteri Asam Laktat 

(Lactobacilus casei) Terhadap Peningkatan Kualitas Silase Ikan Dengan Waktu 

Fermentasi Berbeda”, diharapkan mampu menemukan cara yang tepat dalam 

pembuatan silase ikan yang berbahan dasar ikan rucah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan  permasalahan yaitu 

kombinasi antara asam-asam organik dan probiotik dengan lama fermentasi 

manakah yang memberikan produk silase terbaik dinilai dari kualitas kimia, fisika 

dan biologi silase ikan? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kombinasi antara asam-asam organik dan probiotik 

dengan lama fermentasi mana yang memberikan produk silase terbaik dinilai dari 

kualitas kimia, fisika dan biologi silase ikan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan metode pembuatan 

silase yang memberikan kualitas silase yang baik serta perbedaan kualitas silase 

ikan yang diproduksi.  Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah kepada semua pihak yang memerlukan informasi tentang 

silase ikan. 

1.5 Hipotesis 

H0 : diduga kombinasi pembuatan silase ikan menggunakan berbagai jenis 

asam organik dan probiotik dengan lama fermentasi yang berbeda tidak 

berpengaruh terhadap kualitas silase ikan. 

H1 : diduga kombinasi pembuatan silase ikan menggunakan berbagai jenis 

asam organik dan probiotik dengan lama fermentasi yang berbeda 

berpengaruh terhadap kualitas silase ikan. 

 


