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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah 

Limbah adalah hasil buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat 

tertentu tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. 

Sedangkan menurut Suparmoko (2000), limbah adalah segala macam sisa dari adanya 

suatu kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi baik untuk kegiatan produksi lebih 

lanjut, untuk konsumsi maupun distribusi dan sisa tersebut kemudian dibuang.   

2.2 Macam-macam Limbah Rumah Makan 

2.2.1 Limbah organik cepat busuk 

Limbah organik cepat busuk yaitu limbah padat semi basah yang mudah 

busuk atau terurai oleh mikroorganisme seperti sisa makanan, sampah sayuran, kulit 

buah-buahan, daun-daunan, dan lain-lain. Permasalahan: Mikroorganisme dapat 

berkembang biak dengan subur pada limbah organik sehingga limbah dapat menjadi 

sumber penyakit jika mikroorganisme yang berkembang biak merupakan patogen 

atau penyebab penyakit. Selain itu pembusukan limbah organik oleh mikroorganisme 

sebagian besar adalah berupa gas metana (CH4) yang dapat menimbulkan 

permasalahan pada lingkungan (Notoadmojo, 2011)  

2.2.2  Limbah anorganik 

Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari makhluk tidak hidup 

yang sifatnya tidak mudah busuk seperti kertas, plastik, dan bahan-bahan sintetis atau 

buatan. Contohnya: sampah kemasan bahan pangan. Permasalahan: Limbah 

anorganik sulit diurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai 
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kimia yang kompleks dan panjang. Limbah yang sulit terurai ini, berpengaruh pada 

kemampuan tanah menyerap air (Suyono, 2013) 

2.2.3 Limbah cair 

Limbah cair yaitu limbah hasil buangan dari cucian piring (air deterjen). 

Permasalahan: Limbah sisa deterjen yang bermuara di sungai, membuat air sungai 

tercemar. Warnanya menjadi cokelat dan mengeluarkan bau busuk. Sisa deterjen juga 

membuat fitoplankton dan mikroorganisme tumbuh subur di air. Banyaknya kedua 

makhluk tersebut membuat kandungan oksigen di dalam air sungai berkurang. Pada 

akhirnya, makhluk hidup air seperti ikan tidak akan bisa bertahan hidup (Pohan, 

2008) 

2.2.4 Limbah Minyak 

Limbah Minyak merupakan limbah cairan yang tidak larut dalam air, seperti 

minyak jelantah sisa menggoreng. Permasalahan : Hindari membuang limbah ke 

saluran drainase, karena ujung-ujungnya akan berkumpul di saluran air terdekat, 

sungai, dan laut. Sisa-sisa minyak ini akan terdegradasi di dalam air. Dampaknya, 

akan membuat oksigen dalam air terkuras. Zat-zat polutan yang terkandung di dalam 

limbah juga bisa menjadi sumber penyakit, seperti kolera, disentri, dan berbagai 

penyakit lain (Filliazati, dkk 2013). 

2.3 Limbah Ikan 

Limbah hasil perikanan adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat 

dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai 

ekonomis, yang ketika mencapai jumlah atau kosentrasi tertentu, dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi lingkungan (Ginting, 2010). 
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2.4 Jenis-jenis Limbah Hasil Perikanan 

 Usaha perikanan selain menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga 

ikut berperan dalam menghasilkan limbah. Limbah yang dominan dari usaha 

perikanan adalah limbah dan cemaran yang berupa limbah cair yang membusuk 

sehingga  menghasilkan bau amis/busuk yang sangat menganggu estetika lingkungan 

(Ditjen Perikanan, 2007), sedangkan menurut Dewantoro (2003) limbah yang 

dihasilkan dari industri pengolahan hasil perikanan umumnya dapat di golongkan 

menjadi 3 kelompok yaitu: 

a) Limbah padat bersifat basah dan dihasilkan oleh usaha perikanan berupa 

potongan-potongan ikan yang tidak dimanfaatkan. Limbah ini berasal dari 

proses pembersihan ikan sekaligus mengeluarkan isi perutnya yang berupa 

jerohan dan gumpalan-gumpalan darah. Selain itu, limbah ini juga berasal dari 

proses cleaning, yaitu membuang kepala, ekor, kulit, dan bagian tubuh ikan 

yang lain, seperti sisik dan insang. 

b) Limbah cair dari hasil perikanan dapat berupa sisa cucian ikan/udang, darah 

dan lendir ikan, yang banyak mengandung minyak ikan sehingga 

menimbulkan bau amis yang menyengat. Limbah cair ini merupakan limbah 

yang dominan dari usaha perikanan karena selama proses, membutuhkan air 

dalam jumlah yang cukup banyak. Limbah cair juga berasal dari sanitasi dan 

toilet pada lokasi usaha tersebut. 

c) Hasil samping atau limbah merupakan bagian dari tubuh ikan (selain daging) 

yang tidak terpakai pada pengolahan hasil-hasil perikanan sebab dianggap 

tidak dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Hasil samping 
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tersebut salah satunya adalah tulang ikan, tulang ikan tergolong kedalam jenis 

limbah yang bersifat organik jika tidak termanfaatkan dan apabila 

dimanfaatkan lagi akan menghasilkan produk yang bernilai tambah 

2.5 Tepung Ikan 

Tepung ikan adalah suatu produk padat kering yang dihasilkan dengan jalan 

mengeluarkan sebagian besar cairan dan sebagian atau seluruh lemak yang 

terkandung didalam tubuh ikan. Untuk membuat tepung ikan sebenarnya dapat 

digunakan semua jenis ikan, tetapi karena faktor harga maka, ikan pelagis dan 

demersal yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung ikan 

(Afrianto dan Evi, 2007). 

Tepung ikan (fish meal) adalah salah satu produk pengawetan ikan dalam 

bentuk kering, dimana ikan yang masih utuh digiling menjadi tepung. Bahan baku 

tepung ikan umumnya adalah ikan-ikan yang kurang ekonomis, hasil sampingan 

penangkapan dari penangkapan selektif, glut ikan (ikan yang melimpah) pada musim 

penangkapan dan sisa-sisa pabrik pengolahan ikan seperti pabrik pengalengan dan 

dan minyak ikan (Kurnia dan Purwani, 2008).  

Selain sebagai sumber protein, tepung ikan juga dapat digunakan sebagai 

sumber kalsium. Tepung ikan yang baik mempunyai kandungan protein kasar 58-

68%, air 5,5-8,5%, serta garam 0,5-3,0%. Kandungan protein atau asam amino 

tepung ikan dipengaruhi oleh bahan ikan yang digunakan serta pembuatannya. 

Pemanasan yang berlebihan menghasilkan tepung ikan yang berwarna coklat dan 

kadar protein atau asam aminonya cenderung menurun atau menjadi rusak (Sitompul, 

dan Saulina 2004). 
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2.6 Metode Pembuatan Tepung Ikan 

Pembuatan tepung ikan dapat dilakukan dengan dua acara yaitu basah dan 

kering. Cara basah (Wet Process) dilakukan untuk ikan yang menganduk lemak lebih 

dari 5%. Cara basah ini memberikan beberapa keuntungan yaitu biaya operasinya 

relatif murah dan dapat memberikan hasil tambahan berupa minyak ikan. 

Kerugiannya adalah kandungan mineral dan protein terbuang pada saat proses 

pengolahan dan cara  pengoperasiannya lebih sulit jika dibandingkan dengan cara 

kering. Kelebihan cara kering adalah prosesnya lebih sederhana dan menghasilkan 

tepung ikan dengan kandungan gizi yang lebih banyak (Kurnia dan Purwani, 2008). 

 Menurut Sriharti dan Sukirno (2003), metode untuk pembuatan tepung ikan 

terdiri dari beberapa tahapan berikut : 

 Pemanasan/pemasakan untuk mengkoagulasi protein, memecah ikatan lemak 

dan melepaskan minyak dan air  

 Pengepresan untuk memisahkan hasil koagulasi fase padat yang mengandung 

60-80% bahan kering bebas minyak (protein dan minyak) dengan cara fase 

cairan yang mengandung air dan padatan  

 Pengeringan untuk memisahkan air dari bahan basah ke bentuk bahan kering. 

Pengeringan sampai kadar air dibawah 12% 

 Penggilingan bahan kering ke bentuk tepung  

 Pengemasan untuk mengemas tepung ikan dalam kantung plastic 
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Dan sedangan menurut Murwanto dan Tri Agus (2000) pembuatan tepung 

ikan memiliki metode sebagai berikut :  

 Perebusan  bahan baku dimasukkan ke alat perebus sekitar 2 menit untuk 

menghilangkan lemak 

 Pencacahan   mengeringkan bahan baku yang telah mengalami proses 

pencacahan  

 Penggilingan  menggiling bahan baku yang telah dikeringkan dan hasil dari 

proses ini adalah tepung ikan yang sudah sesuai ukuran yang diinginkan  

 Pengepakan   menggunakan alat mesin pengepakan  

2.7 Manfaat Tepung Ikan 

Salah satu bentuk pengolahan tepung ikan yang dapat dilakukan adalah 

penepungan. Tepung tulang ikan dengan kandungan kalium dan fosfor yang tinggi 

dapat menjadi faktor sumber alternatif penentuan kebutuhan akan kalsium dan fosfor. 

Pemanfaatan tepung tulang ikan dalam bahan pangan sangatlah dimungkinkan. 

Namun yang harus diteliti lebih mendalam adalah sampai sejauh mana tepung tulang 

ikan tersebut mampu dicerna dan diserap oleh tubuh manusia (Kaya dkk, 2007).  

Tepung ikan dapat dimanfaatkan untuk pangan karena memiliki kadar gizi 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan asupan gizi masyarakat yang 

mengkonsumsinya. Pemanfaatan ini mendukung upaya pemerintah untuk 

meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat dengan membuat suatu produk pangan 

dengan fortifikasi sumber gizi dan ikan dan juga bertujuan untuk membiasakan rasa 

ikan sejak usia dini (Kurnia dan Purwani, 2008).  
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2.8 Kualitas Tepung Ikan 

Tepung ikan mempunyai variasi kualitas yang sangat tinggi, standarisasi 

pengolahan dengan tingkat nutrien tepung ikan yang didatangkan dari luar negri 

mempunyai kadar protein antara 55-56%, lemak 5-7% sedang keberedaan nutrien dan 

kontrol kualitas tepung ikan lokal sangat rendah itu dikisar 30-50%, cemaran 

mikroorganisme yang sangat tinggi dan pengolahan tidak ada ekstraksi lemak, kadar 

lemak mencapai 9-12% (Purnamasari, dkk, 2006). 

  Menurut Kurnia dan Purwani (2008), berdasarkan besarnya kadar air, tepung 

ikan yang berkualitas tinggi memiliki kadar air 6-10%. Kadar 6-10% pada tepung 

ikan merupakan batas aman terhadap penggunaan kadar air oleh mikroba, sehingga 

tepung ikan terbebas dari kerusakan akibat aktivitas mikroba. Kadar air rendah (6-

10%) selain terbebas dari cendawan, bakteri, dan khamir juga akan menekan aktivitas 

enzim peroksidase.  

2.9 Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi 

sehingga terjadi perombakan kimia terhadap suatu senyawa kompleks menjadi 

senyawa yang lebih sederhana oleh makhluk hidup. Senyawa kompleks yang berupa 

karbohidrat, protein, dan lemak akan diubah menjadi glukosa, asam amino, asam 

lemak, dan gliserol, menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan daya 

cerna, menghilangkan daya racun yang terdapat pada bahan mentah, dan 

menghasilkan warna yang diinginkan. Proses fermentasi dapat diterapkan dalam 

pembuatan pakan ikan. Setelah fermentasi, bahan yang sebagian besar komponennya 

sudah berupa senyawa sederhana dapat diberikan sebagai pakan ikan sehingga ikan 



11 

 

tidak perlu mencerna lagi, melainkan sudah dapat langsung menyerapnya. Organ 

pada ikan dapat memanfaatkan karbohidrat hasil fermentasi secara lebih baik sebagai 

sumber energi. Pada prinsipnya fermentasi dapat mengaktifkan pertumbuhan dan 

metabolism mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk yang 

berbeda dengan bahan bakunya (Winarno dan Fardiaz, 1992). 

Yusra dan Efendi (2010) menambahkan bahwa fermentasi merupakan cara 

untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu dengan menggunakan bantuan 

mikroba. Pada proses fermentasi diperlukan: 

1. Mikroba seabagai inokulum 

2. Wadah untuk proses fermentasi berlangsung dengan optimal 

3. Substrat sebagai tempat tumbuh (medium) dan sumber nutrisi bagi mikroba 

Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan yang berkualitas rendah serta 

berfungsi dalam pengawetan bahan dan juga merupakan suatu cara untuk 

menghilangkan zat antinutrisi atau racun yang terkandung dalam suatu bahan 

makanan.  Sedangkan sifat fermentasi terbagi menjadi dua yaitu aerob dan anaerob 

(Yusra dan Efendi, 2010). 

2.9.1 Fermentasi Aerob 

Fermentasi aerob merupakan fermentasi yang menggunakan oksigen. 

Fermentasi aerob akan menghasilkan asam laktat dan dalam proses fermentasi aerob 

akan menghasilkan alkohol. Fermentasi aerob dapat dilakukan dengan menggunakan 

inokulum mikroba (mikroorganisme) yang disebut Effective Microorganism (EM-4). 

Inokulum ini dapat diaplikasikan (diinokulasikan) langsung ke media pembibitan 

karena mengandung bakteri fotosintetik dan asam laktat (Lactobacillus), ragi atau 
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jamur (Actinomycetes). Mikroba tersebut mengaktifkan proses dekomposisi melalui 

fermentasi, sehingga mempercepat laju dekomposisi. Fungsi lainnya adalah menekan 

laju pertumbuhan patogen, serta penggunaannya yang ramah lingkungan (Suhartati, 

2008) 

2.9.2 Fermentasi Anaerob 

Fermentasi anaerob yaitu dimana terjadinya perubahan-perubahan bahan 

organik yang kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana oleh adanya kegiatan 

yang dilakukan enzim, dimana bahan-bahan yang dihasilkan dapat menghambat 

kegiatan mikroorganisme pembusuk tanpa adanya kontak dengan udara bebas. Selain 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tak diinginkan, perubahan-

perubahan yang terjadi dapat memperbaiki nilai gizi dari produk. Pada dasarnya, 

pembuatannya adalah dengan menurunkan pH dari bahan sehingga tercipta suatu 

kondisi yang tidak cocok bagi pertumbuhan bakteri pembusuk dan patogen 

(Suhartati, 2008). 

Beberapa alasan yang dipakai untuk penggunaan proses anaerobik dalam 

penanganan limbah antara lain tingginya laju reaksi dibandingkan dengan proses 

aerobik, kegunaan dari produk akhirnya, stabilisasi dari komponen organik dan 

memberikan karakteristik tertentu pada daya ikat air produk yang menyebabkan 

produk dapat dikeringkan dengan mudah (Jenie, 2012). 
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Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Metcal dan Eddy (2003) 

dalam Mohajoeno (2008) mengenai keuntungan penggunaan fermentasi anaerob, 

yakni sebagai berikut: 

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian fermentasi anaerob 

Keuntungan Kerugian 

Energi yang dibutuhkan sedikit  Waktu yang diperlukan untuk 

pembiakan lama  

Manfaat produk yang dihasilkan Membutuhkan penambahan senyawa 

alkalinity 

Nutrisi yang dibutuhkan sedikit Tidak mendegradasi senyawa nitrogen 

dan fosfor 

Dapat menghasilkan senyawa 

metana sebagai sumber energi 

potensial 

Sangat sensitif terhadap proses 

perubahan temperatur 

Hanya membutuhkan reaktor 

dengan volume yang kecil   

Menghasilkan senyawa yang beracun 

seperti H2S 

Sumber: Skripsi Produksi Pakan Ikan Dari Limbah Lokal Menggunakan 

Metode Fermentasi Aerob dan Anaerob (2014) 

 

2.10 Kandungan Nutrisi Pakan 

2.10.1 Protein 

Dalam tubuh ikan, protein merupakan senyawa yang kandungannya paling 

tinggi setelah air. Protein memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi 

tubuh, seperti petumbuhan dan reproduksi. Tidak seperti halnya dengan tumbuhan, 

ikan tidak mampu mensintesis protein, asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. 

Oleh karena itu, kehadiran protein dalam makanan ikan mutlak diperlukan (Bambang, 

2011) 

Protein adalah zat organik yang mengandung karbon, hydrogen, nitrogen, 

eksogen, sulfur, dan fosfor. Zat tersebut merupakan zat makanan utama yang 

mengandung nitrogen. Protein sendiri adalah esensial bagi kehidupan ikan karena zat 
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tersebut merupakan protoplasma aktif dalam semua sel hidup. Pada ikan, tidak hanya 

protoplasma pada sel hidup saja yang terdiri atas protein, tetapi juga nukleusnya yang 

mengawasi aktivitas dari sel, yakni protein. Oleh karena itu, protein merupakan 

bagian terbesar dari urat daging, alat-alat tubuh, tulang, dan jaringan-jaringan luar 

lainnya (Albert, 2001) 

Fungsi protein dalam tubuh ikan menurut Albert (2001) adalah sebagai berikut: 

 Memperbaiki jaringan 

 Untuk pertumbuhan dan jaringan baru 

 Metabolism untuk energy 

 Metabolism ke dalam zat-zat vital dalam fungsi tubuh 

 Untuk enzim-ezim yang esensial bagi fungsi tubuh yang normal 

2.10.2 Lemak  

Lemak dalam makanan ikan berfungsi sebagai sumber energi, sumber asam 

lemak esensial, fospolifid, sterol, dan pengantar pada proses penyerapan vitamin yang 

terlarut didalamnya, misalnya vitamin A, D, E dan K. selain itu, lemak juga 

membantu dalam pembuatan makanan ikan bentuk pellet (Bambang, 2001). Menurut 

Chou dan Shiau (2001), kadar lemak 5% dalam pakan sudah mencukupi kebutuhan 

ikan lele, namun kadar lemak pakan sebesar 12% akan menghasilkan perkembangan 

yang maksimal 

2.10.3 Mineral 

Mineral dalam makanan ikan mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, 

dalam makanan ikan peru disediakan mineral karena ikan tidak dapat memproduksi 
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sendiri. Kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pembentukan gigi, 

tulang, dan kulit sehingga zat-zat mineral tersebut harus ada dalam jumlah besar 

(Bambang, 2001) 

Menurut Bambang (2001) zat-zat mineral melakukan banyak fungsi dalam 

tubuh ikan, antara lain sebagai berikut: 

a) Membentuk bagian dari kerangka, gigi, kulit, dan hemoglobin 

b) Mempertahankan keseimbangan asam-basa yang tepat dalam cairan tubuh, 

sehingga sangat esensial untuk kehidupan ikan 

c) Mempertahankan tekanan osmotik selular yang diperlukan untuk pemindahan 

zat-zat makanan melalui selaput sel 

d) Mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan sehingga enzim 

pencernaan dapat melaksanakan fungsinya 

e) Mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, terutama kontraksi 

jantung dan urat saraf 

f) Berhubungan dengan fungsi vitamin tertentu dalam pembentukan tulang dan 

kulit 

g) Sebagai komponen dari suatu system enzim 
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2.10.4 Vitamin 

Vitamin adalah zat makanan organik yang sangat dibutuhkan ikan, walaupun 

dalam jumlah yang relative kecil. Kegunaan vitamin sangat bermacam-macam bagi 

tubuh ikan. Menurut Albert (2001) batasan-batasan vitamin dapat diartikan sebagai 

berikut: 

 Merupakan zat organik

 Termasuk komponen makanan bukan karbohidrat, protein, lemak, air, dan

mineral

 Memiliki peranan penting dalam reaksi spesifik metabolisme tubuh dan

proses pertumbuhan serta kehidupan normal

 Merupakan yang harus ditambahkan dari luar, karena ikan tidak dapat

membuat vitamin

2.10.5 Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan zat organik yang mewakili 50%-75% dari jumlah 

bahan kering dalama makanan ikan, yang secara umum terdapat pada bahan makanan 

bijian. Karbohidrat diserap dalam dinding usus ikan pada bentuk mono-sakarida, 

yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan hasil akhir dari 

pencernaan karbohidrat tingkatan tinggi, suatu bentuk zat makanan yang beredar 

dalam darah dan suatu bentuk zat makanan yang digunakan untuk memperoleh 

energi. Karbohidrat oleh ikan, secara umum menduduki urutan ketiga sebagai sumber 

energi. Sebab, ikan lebih memanfaatkan protein sebagai sumber tenaga (Bambang, 

2001). 


