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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah gizi di Indonesia yang belum teselesaikan saat ini adalah 

kekurangan energi protein.  Kekurangan  energi  protein  merupakan  keadaan  kurang  

gizi  yang  disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-

hari sehingga tidak  memenuhi  angka  kecukupan  gizi  (AKG). Angka  kecukupan  

protein yang  dianjurkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 

1593/MENKES/SK/XI/2005  yaitu  50-60  gram  per  hari  untuk  dewasa  usia 20-49 

tahun  dan  45 gram  per  hari  untuk  anak-anak  usia  7-9  tahun (Permenkes, 2005). 

Menurut Lestijiman (2012) data  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  yang  dilakukan  

pada tahun  2007  dan  2010  menunjukkan  bahwa  rata-rata  asupan  kalori  dan  protein 

anak balita masih di bawah Angka Kecukupan Gizi. 

 Protein merupakan salah satu zat gizi yang sangat dibutuhkan dalam tubuh 

manusia. Sumber protein bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan seperti daging, 

ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Protein hewani dalam ikan memiliki 

asam amino lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh.  

Ikan nila merupakan komoditas ikan yang memiliki banyak peminat di 

Indonesia dan termasuk budidaya ikan tawar yang mudah dipelihara dengan laju 

pertumbuhan yang cepat serta tahan terhadap gangguan penyakit. Menurut Wiryanta et 

al (2010) tingkat kelangsungan hidup ikan nila dalam kegiatan pembenihan adalah 

80%, kemudian untuk kegiatan pembesaran adalah 65-75%. Menurut Wijaya (2011) 
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ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan ikan yang banyak diminati masyarakat 

sebagai sumber protein hewani, kolesterol rendah dengan kadar protein 17,7 % dan 

lemak 1,3 %. 

 Ikan teri merupakan salah satu jenis ikan yang juga memiliki banyak peminat 

selain ikan nila. Hal ini dikarenakan ikan teri yang memiliki harga pasaran relatif 

murah. Selain itu, ikan teri memiliki kelebihan dapat dikonsumsi seluruh tubuhnya 

termasuk tulang, sehingga dapat dijadikan sumber kalsium. Menurut Isnanto (2012) 

ikan teri relatif mudah didapatkan di pasaran dan harganya lebih murah dibandingkan 

dengan ikan lain. Ikan teri juga  merupakan  ikan  berkadar  lemak rendah  dan  tidak  

terlalu  amis  karena kandungan  ureanya  tidak  terlalu  tinggi. Salah satu jenis ikan 

teri adalah ikan teri nasi yang sampai saat ini pemanfaatannya masih terbatas pada 

usaha pengasinan dan dikonsumsi secara langsung. 

Ikan nila dan ikan teri tergolong jenis bahan makanan yang perishable foods. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan ikan nila dan ikan teri untuk meningkatkan 

daya simpan bahan pangan tersebut. Bahan pangan ikan dapat diolah menjadi suatu 

produk jadi maupun produk stengah jadi. Produk jadi yang berasal dari ikan dapat 

berupa ikan kering dan ikan kaleng sedangkan produk setengah jadi ikan berupa tepung 

ikan.  

Tepung ikan merupakan bahan makanan setengah jadi yang memiliki umur 

simpan cukup panjang dan biasanya diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti 

biskuit. Produk yang disubstitusi tepung ikan menghasilkan produk dengan kandungan 

protein hewani cukup tinggi dikarenakan ikan merupakan bahan pangan yang tinggi 

akan protein hewani. Menurut Mervina (2012) tepung ikan untuk pangan masih jarang 
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pemanfaatannya dibandingkan dengan tepung ikan untuk pakan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya pemanfaatan tepung ikan dalam pangan dengan tujuan 

penganekaragaman produk pangan misalnya dalam pembuatan biskuit. 

Biskuit banyak disukai oleh masyarakat seperti kalangan anak balita, anak 

sekolah, dan oraang tua. Hal ini dikarenakan harga biskuit terjangkau oleh berbagai 

kelompok ekonomi. Biskuit biasanya dikonsumsi sebagai makanan selingan atau 

makanan bekal (Moehji, 2000). Data   asosiasi   industri,   tahun 2012  konsumsi  biskuit  

diperkirakan meningkat  5-8  %  didorong  oleh  kenaikan konsumsi  domestik 

(Setyowati, 2014). 

Biskuit merupakan cemilan yang tinggi energi terutama karbohidrat dan 

lemak, sedangkan kandungan proteinnya relatif rendah. Menurut Astawan (2008) 

umumnya biskuit kaya akan energi, terutama berasal dari sumber karbohidrat dan 

lemak. Lemak yang ditambahkan pada pembuatan biskuit berfungsi untuk 

melembutkan atau membuat renyah, sehingga biskuit menjadi lebih lezat. 

Biskuit merupakan produk cemilan yang umumnya terbuat dari tepung terigu. 

Namun, pembuatan biskuit yang disubstitusi tepung ikan nila dan tepung ikan teri nasi 

memiliki kandungan protein yang tinggi. Substitusi tepung ikan tersebut dapat 

menghasilkan produk cemilan yang menyehatkan dan menunjang kebutuhan gizi akan 

protein serta membantu mengatasi masalah KEP di Indonesia. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh jenis tepung ikan terhadap karakteristik fisikokimia 

biskuit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi substitusi tepung ikan terhadap karakteristik 

fisikokimia biskuit. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis tepung ikan dapat mempengaruhi karakteristik fisikokimia biskuit. 

2. Proporsi substitusi tepung ikan dapat mempengaruhi karakteristik fisikokimia 

biskuit. 


