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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang 

cukup lengkap, selain harganya relative lebih murah dibanding daging sapi dan ayam.  

Absorpsi protein ikan juga lebih tinggi karena daging ikan mempunyai serat-serat 

protein yang lebih pendek. Macam jenis ikan pun beragam dan memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya adalah mengandung omega 3 dan omega 6, serta asam amino 

essensial maupun non essensial. Selain itu, ikan air tawar juga kaya akan kandungan 

karbohidrat dan protein, sedangkan ikan laut lebih kaya akan kandungan lemak, 

vitamin, dan mineralnya. 

Ikan adalah salah satu bahan pangan yang mudah sekali rusak apabila tidak 

ditangani dengan tepat. Oleh sebab itu diperlukan penanganan khusus untuk 

mempertahankan mutunya, salah satunya adalah dengan pengolahan menggunakan 

panas atau pemasakan. Jenis olahan ikan yang sering dijumpai pada umumnya adalah 

Ikan Goreng dan Ikan Bakar. Kandung protein Ikan Goreng sangat tergantung dari 

suhu dan waktu yang digunakan untuk menggoreng, semakin tinggi suhu dan 

semakin lama menggoreng, maka kandungan protein pada ikan juga semakin 

berkurang karena terjadi denaturasi protein oleh panas, hal yang samapun terjadi pada 

olahan Ikan Bakar. Pada ikan segar kandungan proteinnya mencapai 67,55%, 

sedangkan pada ikan goreng menjadi 39,97%, dan ikan bakar 63,61% lebih tinggi 

dibanding ikan goreng (Tintin, 2008). 
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Dengan adanya tingkat kandungan protein pada ikan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat membuat banyak pelaku usaha rumah makan menyediakan berbagai 

macam olahan ikan, akan tetapi hal tersebut menyebabkan banyaknya limbah ikan 

rumah makan yang terbuang. Sedangkan sisa ikan yang biasanya dibuang masih 

dapat digunakan karena pada dasarnya semua bagian dari ikan merupakan komponen 

organik yang masih bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan hewani.  

Berdasarkan hal diatas maka dilakukan penelitian mengenai Analisa 

Kandungan Nutrisi Limbah Ikan Bakar dan Goreng yang Difermentasi Sebagai 

Bahan Baku Pakan Ikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana kandungan nutrisi ikan limbah rumah makan yang 

difermentasi sebagai bahan baku pakan? 

2) Bagaimana pengaruh limbah ikan bakar dan goreng yang difermentasi 

terhadap hasil kandungan nutrisi tepung ikan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mengetahui kandungan nutrisi ikan limbah rumah makan yang 

difermentasi sebagai bahan baku pakan 

2) Mengetahui pengaruh limbah ikan bakar dan goreng yang difermentasi 

terhadap hasil kandungan nutrisi tepung ikan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisa 

kandungan nutrisi dari hasil fermentasi pemanfaatan limbah ikan bakar dan goreng 

warung makan sebagai bahan baku pakan ikan. Serta sebagai sarana untuk 

memberikan solusi bahan alternatif pakan ikan budidaya. 

1.5 Hipotesa  

H0: Diduga perbedaan limbah ikan bakar dan goreng yang difermentasi sebagai 

tepung ikan untuk bahan baku pakan tidak berpengaruh pada hasil analisa 

kandungan nutrisi.  

H1: Diduga perbedaan limbah ikan bakar dan goreng yang difermentasi sebagai 

tepung ikan untuk bahan baku pakan berpengaruh pada hasil analisa kandungan 

nutrisi. 


