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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Ikan patin merupakan jenis ikan air tawar asli Indonesia yang tersebar di 

sebagian wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan (Ernawati dan 

Wulandari, 2013:22). Ikan patin adalah salah satu ikan air tawar yang paling 

banyak dibudidayakan karena merupakan salah satu ikan unggul. Ikan patin 

merupakan salah satu ikan penting di dunia karena daging patin tergolong enak, 

lezat, dan gurih. Penjualannya per tahun pun dapat mencapai 1,6 juta ton per 

tahun di beberapa negara khususnya Asia, seperti Indonesia, Laos, Cina dan 

Vietnam (Thong dkk, 2016). Di samping itu, patin mengandung protein yang 

tinggi dan kolesterol yang rendah, sehingga masyarakat lebih memilih 

mengonsumsi ikan ini karena aman bagi kesehatan (Ernawati dan Wulandari, 

2013:22).    

Dengan banyaknya peminat terhadap produk olahan ikan patin, usaha 

budidaya dan pengolahan ikan patin juga semakin bertambah. Berdasarkan 

informasi dari Kementrian Dalam Negeri tahun 2013, produksi ikan patin di 

Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu mencapai 31.490 ton 

pada tahun 2006, 651.000 ton pada tahun 2012, dan mencapai 1.007.000 ton pada 

tahun 2013. Khususnya pada daerah di Indonesia yang merupakan tempat 

persebaran utama ikan patin yaitu wilayah Sumatra dan Kalimantan. Sebagai 
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contoh di pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Berau Kalimantan Timur, 

banyak sekali terdapat budidaya ikan patin yang disalurkan ke berbagai rumah 

makan di Kalimantan. Namun, walaupun budidaya ikan patin telah banyak 

dikembangkan, masih ada beberapa rumah makan yang lebih memilih 

penggunaan patin sungai dari pada patin budidaya dengan alasan kualitas rasa, 

seperti Rumah Makan Puji Patin yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur.  

Rumah Makan Puji Patin telah menggunakan produk olahan patin sungai 

sebagai menu andalan sejak 12 tahun. Rumah makan ini telah memiliki banyak 

pelanggan tetap dari berbagai daerah di sekitar lokasi. Namun, dari banyaknya 

olahan  ikan patin yang disajikan di rumah makan tersebut, umumnya menu yang 

ditawarkan memanfaatkan daging ikan patin. Di mana secara tidak langsung, jika 

banyak ikan patin berukuran besar yang digunakan tentunya resiko limbahnya 

juga tidak dapat dihindari, yaitu limbah tulang ikan patin. 

Menurut Ernawati dan Wulandari (2013:24) kandungan protein ikan patin 

mencapai  68,6%. Kandungan gizi lainnya adalah lemak 5,8%, abu 5%, dan  air  

59,3%. Sementara dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa daging ikan patin 

budidaya mengandung protein hingga 47,60%, lemak 7,71%, dan air 8,59% 

(Atma dkk, 2018:56). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kandungan protein 

pada daging ikan patin sangat tinggi. 

Bagian tulang ikan patin adalah bagian yang paling jarang dimanfaatkan 

oleh masyarakat di Indonesia. Sebagian besar dari limbah tulang di berbagai 

rumah makan di Indonesia tidak dimanfaatkan secara optimal, salah satunya yaitu 

limbah tulang ikan patin. Dengan jumlah konsumsi patin yang tinggi seperti yang 
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telah disebutkan sebelumnya, maka tentunya jumlah limbah tulang ikan patin juga 

berimbang. Di sisi lain, tulang dianggap sebagai sampah dan sudah tidak dapat 

dikonsumsi atau dimanfaatkan lebih jauh seperti halnya dengan daging ikan. Jika 

limbah tulang-tulang tersebut dapat digunakan dengan baik, banyak manfaat yang 

dapat diperoleh, seperti berkurangnya pencemaran lingkungan, mengurangi 

limbah hasil perikanan yang tidak dapat diolah, dan menambah daya jual. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Dokumentasi Tulang Ikan Patin 

Sumber: Data Diolah (2018)  

 

Dari segi manfaat tulang ikan patin sendiri, pemanfaatan dari potensi yang 

dimiliki ikan patin dapat sangat berguna bagi manusia. Tulang ikan patin 

mengandung mineral yang tinggi khususnya kalsium dan fosfor yang melebihi 

jumlah ikan pada umumnya. Tulang ikan patin dapat diinovasikan menjadi produk 

makanan olahan dalam bentuk tepung atau bubuk penyedap tulang. Kandungan 

fosfor pada ikan patin juga dapat bermanfaat bagi lansia sebagai pencegah 

penyakit pengapuran sendi (Osteoporosis). 

Produk olahan limbah ikan patin yang umum digunakan yaitu produk 

olahan tepung dari tulang ikan patin yang masih tidak banyak dipasarkan secara 

umum di kalangan masyarakat. Namun berdasarkan penelitian, produk olahan 
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tepung tulang ikan patin mengandung mineral yang tinggi terutama kalsium dan 

fosfor (Kaya, 2008). Hasil penelitian menunjukkan, tepung tulang ikan patin 

memiliki kandungan gizi kadar air 6,79%, kadar abu 64,23%, kadar protein 

20,39%, lemak 3,36%, karbohidrat 8,35%,  kalsium 1002,00 mg/100g dan fosfor 

12,80 mg/100g (Nur dkk, 2018:157). Berdasarkan penelitian tersebut, limbah 

tulang ikan patin dapat dimanfaatkan di rumah makan dan restoran yang 

menyajikan menu utama ikan patin. 

Berdasarkan sumber-sumber yang telah terkumpul, maka penelitian ini 

akan dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik mengenai 

pemanfaatan limbah tulang ikan patin di Rumah Makan Puji Patin. Selain itu, uji 

organoleptik pada tulang ikan patin yang diolah menjadi bubuk penyedap juga 

akan dilakukan. Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih 

jauh, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul             : Formulasi dan Karakteristik Bihun Tinggi Protein dan Kalsium dengan   

                     Penambahan Tepung Tulang Ikan Patin (Pangasius hypopthalmus) untuk   

                     Baliting Stunting. 

Ditulis Oleh  : Nur, Afrinis, Besti, Verawati, dan Angraeni, Harahap Pratama Dewi 

Publikasi       : 2018  

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan uji organoleptik. 

2. Menggunakan limbah tulang ikan 

patin. 

3. Mengetahui kandungan kalsium 

yang terdapat pada tulang ikan patin 

yang telah diolah. 

1. Pengolahan tulang ikan patin sebagai 

penambahan produk bihun. 

2. Fokus pada pengkonsumsian Balita 

Stunting. 

3. Menggunakan beberapa perbandingan 

penambahan bahan baku lainnya. 

 Hasil: Tepung tulang ikan patin memiliki formulasi bihun terpilih adalah  4% untuk anak 

          balita stunting. Tepung tulang ikan patin juga memiliki kandungan kalsium 1002.00 

          mg/100g. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul            : Pemanfaatan Tulang Ikan Patin sebagai Bahan Baku Produksi Asam 

                       Phospat 

Ditulis Oleh : Falah, R.R., Fadhila,A. Dan Tuhuloula,A. 

Publikasi      : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian menggunakan 

limbah tulang ikan patin. 

2. Mengubah tulang ikan menjadi 

bubuk. 

3. Memanfaatkan limbah olahan ikan 

patin di suatu rumah makan. 

4. Mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat pada produk yang telah 

menjadi bubuk tulang ikan patin. 

1. Mencari tahu kandungan asam phospat 

dengan perbedaan suhu dan konsentrasi 

perlakuan. 

 Hasil: Ekstraksi dengan H2SO4 sebanyak 55%, Konsentrasi asam sulfat dengan lama 

waktu 3 jam  menghasilkan 53,2% asam phospat yang menunjukkan kandungan 

asam phospat tertinggi. 

3 Judul              : Acceptability Studi nn Breed Fortified with Tilapia Fish Flour 

Ditulis Oleh   : Adeleke, R.O dan Odedeji, J.O. 

Publikasi        : 2010 

Persamaan Perbedaan 

1. Membuat inovasi tepung dari ikan. 

2. Bertujuan untuk meningkatkan 

kandungan gizi pada produk 

penelitian. 

3. Melakukan uji kandungan lemak 

pada produk olahan. 

4. Melakukan uji organoleptik. 

1. Menggunakan daging ikan tilapia sebagai 

produk olahan. 

2. Digunakan sebagai tepung pada adonan 

roti. 

Hasil: Roti dengan bahan tepung ikan dapat diterima dan memungkinkan untuk terus 

dikembangkan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa roti dengan penambahan 

tepung ikan mengandung lebih banyak nutrisi untuk memenuhi kandungan gizi 

pada makanan. 

Sumber: Data Diolah (2018)   

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan limbah tulang ikan patin di Rumah Makan 

Puji Patin? 
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2. Bagaimana proses pembuatan bubuk penyedap dari limbah tulang ikan 

patin? 

3. Bagaimana tampilan, warna, aroma, rasa, tekstur, dan minat dari 

panelis (uji organoleptik) terhadap bubuk penyedap masakan sup? 

4. Bagaimana minat konsumen terhadap produk bubuk penyedap tulang 

ikan patin? 

5. Bagaimana cara melakukan penjualan produk bubuk penyedap tulang 

ikan patin? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian kreasi produk  ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan limbah tulang ikan patin di Rumah 

Makan Puji Patin 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan bubuk penyedap dari limbah 

tulang ikan patin. 

3. Untuk mengetahui minat panelis terhadap produk bubuk penyedap 

masakan sup.  

4. Untuk mengetahui minat konsumen terhadap produk bubuk penyedap 

tulang ikan patin. 

5. Untuk mengetahui cara penjualan produk bubuk penyedap tulang ikan 

patin pada masyarakat umum. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Pemanfaatan limbah tulang ikan patin sebagai bubuk penyedap masakan: 

a. Warna 

Diharapkan tulang ikan patin memiliki warna yang tidak pucat dan 

tidak gelap yang sama dengan produk bubuk penyedap pada 

umumnya.  

b. Aroma 

Diharapkan tulang ikan patin tidak memiliki aroma amis yang kuat 

melainkan aroma yang seimbang dengan tambahan rempah-rempah. 

c. Rasa 

Diharapkan tulang ikan patin tidak memiliki rasa tersendiri yang 

disebabkan oleh produk ikan patin serta memiliki rasa yang gurih 

seperti bubuk penyedap pada umumnya.   

d. Tekstur  

Diharapkan produk bubuk penyedap dari tulang ikan patin ini 

memiliki tekstur yang halus sehingga mudah bercampur dengan 

produk olahan yang ditambahkan produk bubuk penyedap dan tidak 

menimbulkan rasa tersendiri jika teksturnya tidak halus.  

e. Penerimaan Pasar 

Diharapkan produk bubuk penyedap dari tulang ikan patin bisa 

diterima di kalangan umum, khususnya masyarakat  Indonesia,  

dengan kualitas yang baik namun harga yang terjangkau. 
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1.5   Pentingnya Pengembangan  

1.      Pengganti bahan penyedap masakan dengan bahan penyedap alami yang 

berasal dari tulang ikan patin merupakan salah satu alasan terpenting 

untuk melakukan pengembangan produk ini. Pengembangan produk ini 

tidak hanya mengolah sebuah limbah, tetapi juga meningkatkan 

kandungan kalsium yang ada pada bubuk penyedap alami, juga 

menyadarkan masyarakat tidak semua bubuk penyedap mengandung 

pengawet dan bahan tidak alami lainnya yang dapat membahayakan 

kesehatan. 

2.   Peneliti melakukan pengembangan produk bubuk penyedap tulang ikan 

patin sebagai campuran olahan masakan yang sehat dan enak karena akan 

mengurangi pemakaian MSG (Monosodium Glutamat) dan mulai 

menggunakan bubuk penyedap alami. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, bubuk penyedap dikembangkan dengan adanya 

beberapa asumsi, yaitu: 

1. Penelitian mengenai tulang ikan patin yang digunakan sebagai penyedap 

rasa untuk mengurangi penggunaan MSG (Monosodium Glutamat) dan 

mulai menggunakan bubuk penyedap alami.   

2. Menurut Widyalita (2014), “Bubuk penyedap atau yang sering disebut 

dengan vitsin (micin) dapat menimbulkan reaksi pada beberapa orang yang 



 

 

9 

 

mengonsumsinya seperti: gatal-gatal, bintik-bintik merah di kulit, mual, 

muntah, dan sakit kepala.”  

3. Menurut Pujilestari dan Sugihartono (2013:27), “Kaldu instan adalah 

bumbu alternatif yang digunakan sebagai pengganti kaldu alami yang 

dapat diperoleh dari sari-sari daging, tulang, dan sayuran dengan cara 

merebus. Kaldu instan bisa digunakan sebagai bahan penyedap rasa, 

memiliki rasa sesuai penggunaan bahan bakunya.” Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tulang ikan patin yang merupakan 

bahan pembuatan kaldu instan dapat memberikan cita rasa yang dapat 

digunakan sebagai penyedap pada olahan masakan.  

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Ikan patin merupakan jenis ikan air tawar asli Indonesia yang tersebar di 

sebagian wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan 

(Ernawati dan Wulandari, 2013:22). 

2. Bubuk penyedap atau lebih dikenal di masyarakat sebagai penyedap 

makanan adalah bahan tambahan pada masakan yang digunakan sebagai 

penambah cita rasa dalam makanan (Ratnani: 2009).  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab I yaitu pendahuluan, peneliti menuliskan mengenai latar belakang 

yang mendukung penelitian kreasi produk bubuk penyedap dari tulang ikan patin, 

menuliskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada, 
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menuliskan tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah, menuliskan 

gambaran lengkap mengenai karakteristik produk bubuk penyedap tulang ikan 

patin, menuliskan alasan pentingnya pengembangan dengan melihat kondisi nyata 

pada latar belakang masalah yang ada, menuliskan asumsi dan keterbatasan dalam 

penelitian ini, dan menuliskan cara pengorganisasian keseluruhan Tugas Akhir.  

Pada Bab II yaitu kajian pustaka, peneliti menuliskan tinjauan ikan patin 

khususnya bagian tulang dan proses pembuatan bubuk penyedap dari tulang ikan 

patin, dan menuliskan strategi pemasarannya. Pada Bab III yaitu metode 

pengembangan, peneliti menjelaskan mengenai model pengembangan yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu model prosedur. Model prosedur mengartikan 

bahwa peneliti mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan penelitian. 

Peneliti juga menjelaskan mengenai prosedur pengembangan yang terdiri atas: 

bahan penelitian, peralatan penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, dan 

proses pembuatan produk bubuk penyedap tulang ikan patin. Peneliti juga 

melakukan uji coba produk yang menjelaskan mengenai dasain uji coba, subjek 

uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Pada Bab IV yaitu hasil pengembangan, peneliti menjelaskan mengenai 

hasil penelitian dari pembuatan bubuk penyedap dari tulang ikan patin. Peneliti 

juga menjelaskan mengenai hasil uji organoleptik dan hasil uji laboratorium dari 

bubuk penyedap tulang ikan patin. Pada Bab V yaitu penutup, peneliti 

memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian mengenai 

“Pemanfatan Limbah Tulang Ikan Patin sebagai Bubuk Penyedap Masakan.” 


