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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Patin (Pangasius hypopthalmus) merupakan ikan air tawar yang 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk dikembangkan menjadi produk 

yang lebih ekonomis dan banyak dikonsumsi di Indonesia karena  rasanya enak, 

lezat, gurih serta mudah didapat. Ikan patin memiliki kandungan nutrisi ynag baik 

bagi tubuh seperti protein sebesar 7,51%, lemak sebesar 6,57%  dan air sebesar 

75,21%. Ikan patin memiliki keistimewaan antara lain rasanya khas, gurih, rendah 

kalori, struktur dagingnya kenyal dan lunak. Kandungan kalori ikan patin sekitar 

120 kalori setiap 3,5 ons sehingga ikan ini baik untuk menjaga kesehatan 

(Muhamad dan Mohamad 2012). 

Ikan patin memiliki daya simpan yang relatif rendah karena kandungan 

nutrisi dan air yang cukup tinggi. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengolahan lebih 

lanjut untuk meningkatkan daya simpan ikan patin serta meningkatkan nilai 

ekonomi ikan patin, salah satunya dengan pengolahan menjadi rolade ikan patin. 

Rolade ikan patin merupakan makanan dengan bahan dasarnya daging ikan patin 

kemudian digulung dengan telur dadar dan ditambah bahan – bahan pengisi 

(filler) seperti telur, roti tawar, susu, lada halus dan garam dapur. Salah satu filler 

yang biasa digunakan dalam pengolahn rolade adalah tepung tapioka. 

  Tepung tapioka adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari umbi 

singkong yang di haluskan, kemudian biasanya digunakan untuk bahan tambahan 

pembuatan rolade. Tepung tapioka mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat 

kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung tapioka juga berfungsi untuk 

memperbaiki tekstur terhadap rolade ikan patin. 
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Pemanfaatan bahan pangan yang belum maksimal banyak ditemukan di 

masyarakat seperti daun kelor. Pemanfaatan daun kelor yang tergolong rendah di 

masyarakat, memungkinkan daun kelor untuk dikembangkan dengan teknologi 

lain yang dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai gizi dari daun kelor. 

Subtitusi daun kelor dengan ikan patin menjadi rolade adalah salah satu alternatif 

makanan tinggi serat, rendah lemak dan tinggi protein, selain itu daun kelor 

memiliki nutrisi yang tinggi pada kandungan protein (27,1%/ 100 g bahan kering) 

dan serat (19,2% / 100 g bahan kering) (Krisnadi, 2015), serta mudah didapatkan.  

 Kelor sendiri memiliki antioksidan yang tinggi serta tidak berbahaya untuk 

dikonsumsi dan banyak dibudidayakan masyarakat Indonesia. Antioksidan 

merupakan suatu senyawa yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Senyawa 

antioksida dapat menginaktifasi bekembangnya reaksi oksidasi sehingga sering 

digunakan sebagai radikal bebas (Winarsi,2007). 

 Penelitian  tentang  aktivitas antioksidan  pada  daun  kelor  telah ada  

sebelumnya  yaitu  ekstrak etanol  daun  kelor  dengan menggunakan  metode  

maserasi memiliki  daya  antioksidan  dengan nilai  IC50 sebesar  22,1818  ppm, 

sedangkan  ekstrak  air  daun  kelor dengan  menggunakan  metode dekok  

memiliki  IC50 sebesar 57,5439  ppm  (Rizkayanti  et  al.,2008).  Berdasarkan  

penelitian Martiningsih  dan  Santiasa  (2015), aktivitas  antioksidan  pada  fraksi 

semipolar  yaitu  etil  asetat  (IC50= 192,05  ppm)  lebih  besar  dari  pada fraksi  

nonpolar  yaitu  n-heksana (IC50=  459,75  ppm).  Selain  itu menurut  Meigaria  

et  al. (2008), Ekstrak  aseton  dari  daun  kelor (Moringa  oleifera  L.)  memiliki 

aktivitas  sebagai  antioksidan  untuk meredam  radikal  bebas.  Kekuatan 
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antioksidan  dari  ekstrak  aseton daun  kelor  (Moringa  oleifera  L.) adalah  

IC50=  427,49  µg/mL,  serta senyawa  metabolit  sekunder  yang  terkandung  

dalam  daun  kelor  (Moringa  oleifera  L.)  adalah golongan  Alkaloid,  Flavonoid,  

Tanin dan Steroid. 

  Oleh sebab itu, dalam penelitian tentang rolade ikan patin dengan 

peambahan tepung kelor diperlukan penelitian mengkaji tentang menentukan 

komposisi pembuatan rolade ikan patin yakni dari tepung tapioka dan ikan serta 

konsentrasi tepung kelor sebagai antioksidan sehingga dapat menghasilkan rolade 

ikan patin dengan kualitas yang diterima oleh panelis  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh interaksi tepung tapioka dan tepung kelor terhadap 

fisikokimia rolade ikan patin. 

2. Mengetahui pengaruh perbandingan tepung tapioka dan tepung kelor 

terhadap karakteristik rolade ikan patin. 

3. Mengetahui Pengaruh penambahan tepung kelor terhadap rolade ikan patin 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa yang akan diuji kebenarannya pada penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat pengaruh interaksi tepung tapioka dan tepung kelor 

terhadap fisikokimia rolade ikan patin. 

2. Diduga terdapat pengaruh perbandingan tepung tapioka dan tepung kelor 

terhadap karakteristik rolade ikan patin. 

3. Diduga terdapat Pengaruh penambahan tepung kelor terhadap rolade ikan 

patin. 

 




