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ABSTRAKSI 
 

Abu pelepah kelapa mengandung MgCl2 dan KCl yang dapat digunakan 
untuk menggantikan garam (NaCl) dalam pengasinan makanan. Ikan 
teri merupakan salah satu sumber kalsium terbaik untuk mencegah 
pengeroposan tulang, serta sebagai sumber kalsium yang murah dan 
mudah didapat. Kandungan gizi teri meliputi energi, protein, lemak, 
kalsium, phosfor, besi, Vit A, Vit B,mineral. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui berapa kadar protein dan calsium (Ca) pada ikan teri asin 
hasil pengasinan menggunakan abu pelepah kelapa. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian eksperimen. Perlakuan P1 adalah 5 
sendok teh abu pelepah kelapa dengan 100 ml air P2 adalah 4 sendok 
teh abu pelepah kelapa dengan 100 ml air dan P3 adalah 3 sendok teh 
abu pelepah kelapa dengan 100 ml air. Kadar protein dan calcium (Ca) 
diukur dengan metode spektrofotometer jenis AAS-
Flame;IKU/5.4/AAS-05. Dari penelitian didapat kadar protein : P1 
38,12%, P2 41,79%, dan P3 41,24%, sedangkan pada Ca didapat : P1 
5,12%, P2 5,38%, dan P3 pada teri hasil pengasinan menggunakan abu 
pelepah kelapa. 
 
Kata kunci : Kadar protein, kadar calcium (Ca), ikan teri, abu 

pelepah kelapa. 
 



 

 

PENDAHULUAN  

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki 

peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Manfaat tanaman kelapa tidak hanya terletak pada daging dan buahnya yang dapat 

diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa. Tetapi seluruh bagian tanaman 

kelapa mempunyai manfaat yang besar. Demikian besar manfaat tanaman kelapa 

sehinga ada yang menamakannya sebagai “pohon kehidupan” (The Tree of Life) 

atau ”pohon yang amat menyenangkan” (a heaven tree) (Asnawi dan Darwis 

1985). Kelapa selain dijuluki sebagai ”pohon kehidupan”, juga menamakannya 

sebagai ”pohon surga”. Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal 

masyarakat Indonesia.  

Mulai daun sampai akar dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan. Sebagai 

contoh daun kelapa dapat dimanfaatkan sebagai sapu lidi, daging buahnya dapat 

dikonsumsi, air kelapa dapat dimanfaatkan sebagai penawar racun, sabut serta 

tempurung dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan tangan, batangnya 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, dan pelepah serta akarnya biasa 

digunakan sebagai bahan bakar.  

Hasil dari pembakaran pelepah kelapa adalah abu yang biasanya kurang 

dimanfaatkan kembali selain digunakan sebagai abu gosok. Robby Adwa Fahlepi  

dalam LPIR Nasional 2007, mensosialisasikan manfaat lain dari abu pelepah 

kelapa untuk mengasinkan telur sebagai pengganti garam dapur. Menurut Robby 

(2007) ternyata abu pelepah kelapa mengandung unsur Magnesium (Mg) dan 

Kalium (K). Dari observasi yang sudah dilakukan, ternyata abu pelepah daun 

kelapa dapat digunakan juga untuk mengasinkan teri. Penelitian lanjutan yang 

perlu dilakukan adalah mencari perbandingan antara abu pelepah daun kelapa dan 

air untuk mendapatkan ikan teri asin yang secara organoleptik paling disukai dan 

paling awet. 

Secara kimia, garam yang dapat terbentuk dengan Mg adalah garam 

MgCl2 sedangkan K adalah garam KCl. Sebenarnya dalam air laut yang biasanya 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan garam dapur  juga mengandung 

MgCl2 dan KCl. Tetapi kedua kandungan itu hilang seiring pemurnian yang 



 

 

dilakukan dalam pembuatan garam dapur, sehingga menyisakan kandungan NaCl 

saja (Gsianturi, 2002). Menurut Suwarno (2006) selain NaCl, air laut mengandung 

mineral-mineral seperti MgSO4, NaCl, MgCl2, dan KCl. Di antara mineral-mineral 

tersebut, Mg paling banyak bermanfaat, dan tubuh kita dalam sehari 

membutuhkan  360 – 420 mg Mg. 

Menurut Winarno (1997) Mg merupakan aktivator enzim peptidase dan 

enzim lain yang kerjanya memecah dan memindahkan gugus fosfat (fosfatase). 

Menurut Pudjiadi (1993) Mg merupakan ion intrasel dan bekerja sebagai kofaktor 

pada fosforilasi oksidatif dan juga didepositokan pada tulang. Kalium bersama Na 

dan Cl berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, tekanan osmotik dan 

asam basa. Bersama-sama dengan Ca mineral tersebut mengatur aktivitas 

neuromuskulus.  

Menurut ahli gizi, garam yang terdiri dari NaCl tidak baik dikonsumsi oleh 

penderita tekanan darah tinggi (hipertensi). Oleh sebab itu, bagi penderita 

hipertensi dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan dengan kandungan 

NaCl tinggi. Hal ini tentunya dapat mengurangi selera makan para penderita 

hipertensi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa makanan tanpa garam terasa 

hambar dan kurang sedap. Untuk mengatasi hal tersebut para penderita hipertensi 

dianjurkan menggunakan garam rendah NaCl yang biasanya mempunyai 

komposisi terdiri dari campuran NaCl, MgCl2, dan KCl dengan perbandingan 

tertentu sehingga para penderita hipertensi juga bisa menikmati makanan rasa 

asin. Dengan demikian garam MgCl2 dan KCl dapat juga dimanfaatkan untuk 

pengawetan makanan. 

Salah satu makanan yang biasa diawetkan dengan cara diasinkan adalah 

ikan teri. Teri merupakan makanan rakyat yang mudah didapat dan murah 

harganya. Ikan teri banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah, 

ternyata merupakan salah satu sumber kalsium terbaik untuk mencegah 

pengeroposan tulang. Menurut Hendradi (2009) ikan teri merupakan sumber 

kalsium yang tahan dan tidak mudah larut dalam air. Ikan teri sangat baik sebagai 

sumber kalsium yang murah dan mudah didapat. Menurut Astawan (2008) Ikan 

teri merupakan jenis ikan yang memilki nilai ekonomi tinggi. Jenis ikan teri yang 



 

 

biasa diperjualbelikan adalah ikan teri nasi, ikan teri halus dan ikan teri jengki. 

Teri dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan, seperti: pepes, rempeyek, 

sambal goreng, blado, atau digoreng kering bersama kacang tanah. Ikan teri yang 

dikeringkan dan diasinkan  dapat bertahan lama selama berbulan-bulan bahkan 

bertahun tahun. Menurut  Wirosaputro(1998) keperluan Ca terbesar pada waktu 

terjadi pertumbuhan dan Ca masih diperlukan lebih lanjut walaupun telah 

mencapai tahap dewasa. Pada proses pembentukan tulang baru dan penghancuran 

tulang yang telah tua. Ca yang berada dalam peredaran darah dan jaringan tubuh 

mempunyai fungsi dalam berbagai kegiatan, diantaranya adalah untuk transmisi  

impuls-impuls saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, pengaturan 

permeabilitas membran sel dan aktivitas enzim. 

Menurut Astawan (2008) ikan teri sangat tinggi kandungan proteinnya, 

yaitu 42 g/100 g teri kering asin. Protein ikan teri mengandung sejumlah asam 

amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh, tetapi 

harus berasal dari makanan. Asam amino esensial yang paling menonjol pada ikan 

teri adalah isoleusin, leusin, lisin dan valin. Selain mengandung asam amino 

esensial, teri juga kaya akan asam amino non esensial. Asam amino non esensial 

yang menonjol pada ikan teri adalah asam glutamat dan asam aspartat. 

Sumbangan zat gizi yang sangat berarti dari ikan teri adalah mineral, kalsium, 

fosfor dan zat besi. 

Tubuh memerlukan mineral Ca untuk membentuk tulang dan gigi, 

mengatur proses biologis pada tubuh serta manfaat lainnya. Memungkinkan 

berfungsinya, fungsi otak dan saraf, fungsi mata, fungsi hidung, fungsi telinga, 

fungsi paru-paru, kelenjar timus, cabang tengorok, fungsi jantung, fungsi kelenjar 

susu, fungsi kelenjar adrenalin, fungsi ginjal, untuk organ reproduksi pria dan 

wanita, fungsi prostat, kandung kemih, prsendian, kulit, kuku, serta 

memungkinkan berfungsinya vitamin C, membantu pembekuan darah karena 

terluka dan untuk fisiologi alat. Keperluan Ca terbesar pada waktu terjadi 

pertumbuhan dan Ca masih diperlukan lebih lanjut walaupun telah mencapai 

tahap dewasa. Pada proses pembentukan tulang baru dan penghancuran tulang 

yang telah tua. Ca yang berada dalam peredaran darah dan jaringan tubuh 



 

 

mempunyai fungsi dalam berbagai kegiatan, diantaranya adalah untuk transmisi  

impuls-impuls saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, pengaturan 

permeabilitas membran sel dan aktivitas enzim (Wirosaputro, 1998). 

 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui kadar protein dan Ca pada ikan teri asin hasil pengasinan 

menggunakan abu pelepah kelapa. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tanaman Kelapa 

Menurut Astawan (2004) tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan 

tanaman yang serba guna baik untuk bahan pangan maupun non pangan. Setiap 

bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Oleh sebab itu, pohon kelapa dijuluki sebagai The Tree of Life (pohon 

kehidupan) dan A Heavenly Tree (pohon surga).  

Setyamidjaja (1994) berpendapat bahwa kelapa dapat tumbuh di daerah 

tropis dan tumbuh baik pada iklim panas yang lembab. Meskipun kelapa dapat 

tumbuh pada keadaan iklim yang luas cakupannya, untuk pertumbuhan yang 

optimal dan tercapainya produktivitas yang baik, kelapa menghendaki persyaratan 

lingkungan tertentu. 

1. Morfologi 

Daun duduk melingkari batang dengan pangkal daun mengumpul pada 

batang. Bagian-bagian daun adalah : 

- Tangkai / pelepah daun, yang bagian pangkalnya melebar 

- Tulang / poros daun dan helai daun yang menyirip berjumlah 100 – 130 

lembar. 

Letak daun melingkari batang tersusun mengikuti rumus 3/5 mendekati rumus 

5/13. ukuran daun rata-rata 1 – 1,5 meter. Luas permukaan daun rata-rata 7 – 8 

m2. Jumlah daun yang terbentuk dan gugur setiap tahunnya jumlahnya sama, 

sekitar 12 – 15 lembar. Pohon dewasa memiliki 30 – 40 daun pada mahkotanya 

(Setyamidjaja, 1993). 



 

 

Batang pohon kelapa baru kelihatan sesudah tanaman berumur 3–4 

tahun, karena pada tanaman kelapa yang masih muda, batangnya masih 

terbungkus erat oleh pelepah-pelepah daun yang tumbuh kompak 

mengelilinginya. Bila daun kelapa mati akan luruh dan meninggalkan bekas, 

pada waktu itu akan akan terbentuk ruas pada batangnya. Di ujung batang 

terletak titik tumbuhnya sehingga pertumbuhan meninggi dan pertumbuhan 

daun terpusat di situ. Kecepatan tumbuh batang muda tersebut tergantung pada 

kondisi iklim dan kesuburan tanahnya. Dalam kondisi optimal, kecepatan 

tumbuh batang dapat mencapai hingga 1,5 meter per tahun. Namun dengan 

semakin bertambahnya umur tanaman, kecepatan tumbuh semakin berkurang, 

sehingga pada umur 25 tahun kecepatan  tumbuh   batangnya   hanya  50  cm  

per  tahun   (Syamsulbahri, 1996). 

Cabang karangan dengan bunga jantan yang banyak dan tersusun 

berpasangan, pada pangkalnya dengan satu bunga betina yang besar, kerap kali 

dikirikanan ada 2 bunga jantan, bunga mekar dari ujung kemudian kearah 

pangkal. Bunga jantan panjangnya 9 mm, daun kelopak kecil, daun mahkota 

berbentuk lanset, benang sari 6, putik rudimenter berbagi 3. bunga betina bulat 

peluru, akhirnya garis tengah 2,5 – 3 cm, dengan perhiasan bunga berdaging 

yang menempel pada bakal buah beruang 3, tangkai putik tidak ada, kepala 

putik serupa celah yang tenggelam (Steenis, 2005). 

Tiga sampai empat minggu setelah manggar membuka, bunga betina 

telah dibuahi dan mulai tumbuh menjadi buah. Dari jumlah buah yang 

terbentuk, ½ - ¾ -nya secara berangsur-angsur rontok karena pohon tidak 

sanggup membesarkan buah tadi. Rontoknya buah-buah muda ini berlangsung 

selama dua bulan, dan sisanya akan tumbuh sampai tua (Setyamidjaja, 1993). 

Tanaman kelapa berakar serabut. Pada mulanya, atau pada stadia muda 

pertumbuhan akar sangat cepat. Pada umur 3 tahun, akar anakan kelapa dapat 

tumbuh sepanjang  3 meter. Konsentrasi perakaran hanya terletak beberapa 

centi meter dari permukaan tanah. Semakin tua tanaman, pertumbuhan akar 

tampak stabil. Pola penyebaran perakaran tanaman kelapa secara umum dapat 



 

 

dikatakan bahwa semakin menjauh dari pohonnya konsentrasinya semakin 

berkurang (Syamsulbahri, 1996). 

2. Klasifikasi 

Menurut Tjitrosoepomo (1993), tanaman kelapa  memiliki klasifikasi : 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Classis : Monocotyledoneae 

Ordo : Arecales (Spadiciflorae) 

Familia : Arecaceae (Palmae) 

Genus  : Cocos 

Species : Cocos nucifera 

3. Manfaat dan Kandungan 

Menurut Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan 

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2007), ada beberapa 

komoditi yang dapat diperoleh dari pohon kelapa, yaitu batang, daun, nira dan 

bagian-bagian lain. 

a. Batang : Batang kelapa tua dapat dijadikan bahan bangunan, mebel, 

jembatan darurat, kerangka perahu dan kayu bakar.  

b. Daun : Daun kelapa digunakan untuk hiasan atau janur, sarang ketupat 

dan atap. Tulang daun atau lidi dijadikan barang anyaman, sapu lidi dan 

tusuk daging (sate). Pelepahnya dapat dimanfaatkan untuk bahan 

bakar/kayu bakar. 

c. Nira : Bila didinginkan, cairan ini akan mengeras yang disebut gula 

kelapa. Nira juga dapat dikemas sebagai minuman ringan. 

d. Buah : Sabut kelapa untuk pelapis jok dan kursi, serta untuk pembuatan 

tali. Tempurung kelapa dapat dibakar sebagai kayu bakar, atau diolah 

menjadi arang. Daging kelapa yang cukup tua, diolah menjadi kelapa 

parut, santan, kopra, dan minyak goreng. Sedang daging kelapa muda 

dapat dijadikan campuran minuman  cocktail  dan dijadikan selai. Air 

kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kecap dan sebagai 

media pada fermentasi nata de coco. 



 

 

Daging buah kelapa mengandung enzim peroksidase, dehidrogenase, 

katalase, dan fosfatase. Buah kelapa juga mengandung zat volatin metil keton 

dan delta lakton yang menimbulkan rasa dan aroma yang khas (Astawan, 

2004). 

Menurut Setyamidjaja (1994) tanaman memiliki critical level atau batas 

kritis suatu unsur di dalam jaringan tanaman adalah angka konsentrasi dari 

unsur di dalam jaringan tanaman yang dianalisis menunjukkan melebihi angka 

batas kritis. Adapun angka batas kritis dari berbagai unsur hara di dalam 

jaringan daun kelapa adalah : 

Nitrogen : 1,80 – 2,00 ppm. 

Phosfat : 0,120 ppm. 

Kalium : 0,80 – 1,00 ppm. 

Magnesium : 0,300 ppm. 

Calcium : 0,500 ppm. 

Ferrum : 50 ppm. 

Mangan : 60 ppm. 

Ikan Teri  

Ikan teri (Stolephorus sp) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut anchovy, 

merupakan salah satu kelompok ikan Pelagis (hidup di dekat permukaan laut). 

Berbeda dengan jenis ikan-ikan besar, gaya hidup ikan teri adalah berkoloni, yaitu 

membentuk kumpulan yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan ekor. Ikan teri 

umumnya berukuran kecil dengan panjang sekitar 6-9 cm, namun ada pula yang 

berukuran relatife panjang hingga 17,5 cm.  Ciri-ciri ikan teri adalah: bentuk 

tubuhnya memanjang (fusiform) atau mampat ke samping (compressed), terdapat 

selempang putih keperakan memanjang dari kepala sampai ekor, memiliki sisik 

kecil, tipis dan sangat mudah lepas, tulang rahang atas memanjang mencapai celah 

ingsang (Astawan, 2008). 

Ikan teri termasuk ikan kecil, paling panjang 12 cm, mulut relatif besar, 

banyak diolah menjadi ikan kering atau ikan asin. Badannya berkilauan dan 

besarnya bervariasi (Tarwotjo, 1998).Teri masuk dalam keluarga ikan laut yang 

bentuk fisiknya kecil. Total ada 160 species ikan teri di dunia ini yang banyak 



 

 

ditemukan di lautan Atlantik dan Pasific (Gustanten, 2009).  Ikan Teri adalah ikan 

laut yang hidup di kawasan dingin yang kaya asam lemak omega 3 (Hartono, 

1999). Ikan teri biasanya bertelur pada saat mulai musim panas dan telurnya 

menetas dalam waktu 24 jam (Gustanten, 2009).  

1.  Klasifikasi Ikan Teri 

Klasifikasi ikan Teri berdasarkan ikan yang termasuk cartilaginous 

(bertulang rawan) atau bony ( bertulang keras), menurut Young (1962) dan De 

Bruin et al (1994) adalah sebagai berikut: 

Phylum  : Chordata 

Sub-Phylum  : Vertebrae 

Class   : Actinopterygii 

Ordo   : Clupeiformes 

Famili   : Engraulididae 

Genus   : Stolephorus 

Species   : Stolephorus commersoni  

Ikan teri yang termasuk dalam Famili Engraulididae ini mempunyai banyak 

species. Species umum yang teridentifikasi adalah Stolephorus heterobolus, S. 

devisii, S. buccaneeri, S. indicus, dan S. commersonii (De Bruin et al 1994). 

2. Manfaat dan Kandungan 

Ikan teri merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis 

ikan teri yang biasa diperjualbelikan adalah ikan teri nasi, ikan teri halus dan 

ikan teri jengki. Teri dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan, seperti: 

pepes, rempeyek, sambal goreng, balado, atau digoreng kering bersama 

kacang tanah (Astawan, 2008). 

Untuk mencegah osteoporosis setiap orang memerlukan kalsium 

sebanyak 1 gram per hari. Kebutuhan kalsium dapat diperoleh dari ikan teri 

yang banyak terdapat di wilayah Indonesia. Ikan teri yang selama ini lebih 

banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah, ternyata merupakan 

salah satu sumber kalsium yang terbaik untuk mencegah pengeroposan tulang. 

Ikan teri merupakan sumber kalsium yang tahan dan tidak larut dalam air, 



 

 

serta sebagai sumber kalsium yang murah dan mudah didapat (Hendradi, 

2004). 

Ikan teri merupakan salah satu sumber kalori dan sudah lama menjadi 

teman makan nasi ataupun makanan lainnya. Teri juga dikenal karena rasa dan 

aromanya yang khas sehingga sering digunakan sebagai campuran dalam 

membuat satu masakan. Misalnya: buntil di dalamnya ada kelapa parut dan 

teri. Di Vietnam teri adalah bahan utama untuk pembuatan minyak ikan. Di 

Jepang dan Korea, teri kering adalah bahan utama hidangan soup. Teri adalah 

satu-satunya jenis ikan yang semua bagian tubuhnya bisa dimakan mulai dari 

ekor, badan sampai kepala (Gustanten, 2009). 

Daerah penyebaran ikan teri di Indonesia antara 95ºBT - 140ºBT dan 

10°LU - 10ºLS, dengan kata lain mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satu keistimewaan ikan teri dibandingkan dengan ikan lainnya adalah 

bentuk tubuhnya yang kecil sehingga mudah dan praktis dikonsumsi oleh 

semua umur. Ikan teri merupakan salah satu sumber kalsium terbaik untuk 

mencegah pengeroposan tulang. Ikan teri merupakan sumber kalsium yang 

tahan dan tidak mudah larut dalam air. Kandungan gizi teri segar meliputi 

energi 77 kkal; protein l6g; lemak 1,0 g; kalsium 500 mg; phosfor 500 mg; 

besi 1,0 mg; Vit A RE 47; dan Vit B 0,1 mg (Djuhanda, 1981). 

Yang terbaik dari ikan teri sebagai sumber kalsium adalah tulangnya, 

jadi bukan hanya dagingnya. Sebenarnya semua jenis ikan bisa menjadi 

sumber kalsium, namun tulang pada ikan, selain teri, besar dan keras, maka 

tidak mungkin dikonsumsi, sedangkan pada ikan teri tulangnya empuk dan 

enak dimakan. Pemilihan pada ikan teri lebih dikarenakan murah dan mudah 

didapat. Karena sebenarnya susu  dan keju adalah sumber kalsium yang 

terbaik. Namun, untuk mengkonsumsi kedua jenis kalsium ini harganya mahal 

dan tidak semua orang mampu mendapatkannya (Darmautomo, 2004). 

Ikan teri sangat tinggi kandungan proteinnya, yaitu 68,7 g/100 g teri 

kering tawar dan 42 g/100 g teri kering asin. Protein ikan teri mengandung 

sejumlah asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk di 

dalam tubuh, tetapi harus berasal dari makanan. Asam amino esensial yang 



 

 

paling menonjol pada ikan teri adalah isoleusin, leusin, lisin dan valin. Selain 

mengandung asam amino esensial, teri juga kaya akan asam amino non 

esensial. Asam amino non esensial yang menonjol pada ikan teri adalah asam 

glutamat dan asam aspartat, masing-masing kadarnya mencapai 1.439 dan 966 

mg/100 g teri segar. Sumbangan zat gizi yang sangat berarti dari ikan teri 

adalah mineral, kalsium, fosfor dan zat besi. Kandungan kalsium pada ikan 

teri segar, kering tawar dan kering asin per 100 gramnya, masing-masing 

adalah 500, 2.381, dan 2.000 mg, Sedangkan kadar fosfornya, masing-masing 

adalah 500, 1.500, dan 300 mg/100 g (Astawan, 2008). 

Tabel 2.1. Komposisi Gizi Ikan Teri Segar dan Olahannya 

Kandungan 
Gizi Per 100 G 

Teri 
Segar 

Teri 
Kering 
Tawar 

Teri 
Kering 
Asin 

Teri 
Nasi 

Kering 

Tepung 
Teri 

Teri 
Blado 

Energi (kkal) 77 331 193 144 277 365 
Protein (g) 16 68,7 42 32,5 60,0 23,7 
Lemak (g) 1,0 4,2 1,5 0,6 2,3 22,3 
Karbohidrat (g) 0 0 0 0 1,8 17,5 
Kalsium (mg) 500 2.381 2.000 1.000 1.209 869 
Fosfor (mg) 500 1.500 300 1.000 1.225 348 
Besi (mg) 1,0 23,4 2,5 3,0 3,0 4,0 
Vitamin A (SI) 150 200 - 200 297 90 
Vitamin B1(mg) 0,05 0,1 0,01 0,1 0,1 0,13 
Vitamin C (mg) 0 0 0 0 0 0 
Air (g) 80 16,7 40 34,5 15,0 25,3 

                  Sumber: Direktorat Gizi Depkes (1992), Mahmud et al (1990). 

Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena 

zat ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam-asam amino 

yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang pula fosfor, belerang, dan ada 

jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. 

Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentukan jaringan-

jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Pada masa pertumbuhan proses 



 

 

pembentukan yang membentuk jaringan janin dan pertumbuhan embrio. Protein 

juga mengganti jaringan tubuh yang rusak dan perlu di rombak. Fungsi utama 

protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan 

jaringan yang telah ada. 

Protein juga dapat digunakan sebagai bahan bakar apabila di perlukan energi 

tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein ikut pula mengatur 

berbagai proses tubuh, baik langsung maupun tidak langsung dengan membentuk 

zat-zat pengatur proses dalam tubuh. Protein mengatur keseimbangan cairan 

dalam jaringan dan pembentukan darah, yaitu dengan menimbulkan tekanan 

osmotic koloid yang menarik cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Sifat 

amfoter protein yang dapat bereaksi dengan asam dan basa, dapat mengatur 

keseimbangan asam-asam dalam tubuh (Winarno, 2007).   

 

Calsium (Ca) 

Mineral ini merupakan kation dalam tubuh dan berjumlah 1,5-2% dari berat 

tubuh. Sembilan puluh sembilan persen dari total Ca dalam badan terdapat pada 

tulang dan gigi (hard tissue). Di samping berperan dalam jaringan kerangka 

tulang, maka Ca berperan dalam sistem saraf (Prawirokusumo, 1994).  

Manfaat mineral Ca dalam tubuh adalah untuk membentuk tulang dan gigi, 

mengatur proses biologis dalam tubuh, memungkinkan berfungsinya vitamin C, 

membantu pembekuan darah karena terluka, untuk fisiologi otot, fungsi otak dan 

saraf, fungsi telinga, mata, hidung, kelenjar timus, cabang tenggorok, fungsi paru-

paru, fungsi jantung, fungsi kelenjar susu, fungsi kelenjar adrenalin, fungsi buah 

pinggang, untuk organ reproduksi pria dan wanita, fungsi prostat, kandung kemih, 

persendian, kulit, kuku, merawat ekstra sel agar sel dapat berfungsi normal. 

Keperluan Ca terbesar pada waktu terjadi pertumbuhan dan Ca masih diperlukan 

lebih lanjut walaupun telah mencapai tahap dewasa. Pada proses pembentukan 

tulang baru dan penghancuran tulang yang telah tua. Ca yang berada dalam 

peredaran darah dan jaringan tubuh mempunyai fungsi dalam berbagai kegiatan, 

diantaranya adalah untuk transmisi  impuls-impuls saraf, kontraksi otot, 



 

 

penggumpalan darah, pengaturan permeabilitas membran sel dan aktivitas enzim 

(Wirosaputro, 1998). 

 

Proses Pengasinan Ikan Teri 

Penggaraman hanya dilakukan pada pengasinan ikan teri mentah. 

Penggaraman cara ini dikenal dengan penggaraman kering, dilakukan dengan 

melumuri ikan dengan garam. Pada metoda ini setelah ikan teri basah dicuci, 

kemudian diletakkan pada wadah yang sesuai dengan jumlah ikan dan ditaburi 

garam. Bagian atas ikan teri ini diberi garam lebih banyak. Jumlah garam yang 

digunakan biasanya berkisar antara 20% - 30%. Selain dengan cara melumuri ikan 

teri dengan garam, penggaraman ikan teri juga dapat dilakukan dengan cara 

merendam ikan teri dalam air garam. Selanjutnya dilakukan pengeringan umuk 

mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas tertentu, agar menghambat 

perkembangan mikroorganisme dan juga perubahan-perubahan yang merugikan 

dalam daging ikan akibat enzim-enzim. Setelah melalui pengeringan, ikan dapat 

disimpan lebih lama (Anonim, 2007). 

Tahap-tahap penting dalam pengolahan ikan asin adalah penyiangan, 

pencucian, panggaraman, dan penjemuran. Mutu ikan asin yang diperoleh sangat 

bergantung pada cara penyiangan dan pencucian, jumlah garam yang digunakan, 

jangka waktu penggaraman, dan teknik penjemuran. Pada ikan yang berukuran 

kecil, misalnya teri dan petek cukup dicuci dengan air bersih dan ditiriskan tanpa 

pembuangan insang dan isi perut. Ikan yang telah disiangi dan dicuci bersih 

dengan air selanjutnya digarami. Ada dua metode penggaraman yang umum 

dipakai dalam pembuatan ikan asin, yaitu penggaraman kering (dry salting) dan 

penggaraman basah (brine salting). Metode penggaraman biasanya diikuti dengan 

pengeringan untuk lebih memperpanjang daya awet produk. Pengeringan alami 

biasa dilakukan dengan tikar yang digelar di atas pasir atau dilakukan di para-para 

(anyaman bambu) yang letaknya agak tinggi dari permukaan tanah. Batas kadar 

air yang diperlukan untuk ikan asin adalah 30 - 40 % (Astawan, 2004). 

 

 



 

 

Garam 

Menurut penggunaannya, garam dapat digolongkan menjadi garam pro 

analisa (p.a) yaitu garam untuk reagent (tester) pengujian dan analisis di 

laboratorium, lalu garam farmasetis untuk keperluan di industri farmasi, garam 

industri untuk bahan baku industri kimia dan pengeboran minyak, garam 

konsumsi untuk keperluan garam konsumsi, dan industri makanan, kemudian 

garam pengawetan untuk keperluan pengawetan ikan. Penggolongan tersebut juga 

menunjukkan kualitas garam yang digunakan. Sebagai gambaran untuk garam p.a 

dan garam farmasi, mempunyai kandungan NaCl > 99%, sedangkan untuk garam 

konsumsi mempunyai kandungan NaCl >94%, dan untuk pengawetan memiliki 

kandungan NaCl > 90%. Jenis garam lain yang kurang populer penggunaannya di 

Indonesia adalah Salt low sodium ( garam rendah natrium) merupakan garam 

dengan kandungan NaCl yang lebih rendah daripada garam komsumsi biasa. 

Garam ini mempunyai komposisi terdiri dari campuran NaCl, MgCl2, dan KCl 

dengan perbandingan tertentu. Penggunaan garam rendah natrium terutama 

ditujukan untuk penderita tekanan darah tinggi yang tidak diperbolehkan 

mengkonsumsi garam dapur biasa (Rismana, 2006). 

Garam  biasa adalah natrium klorida (NaCl) yang ditambah dengan 

aluminium hidroksida untuk mencegah pengumpulan hablur natrium klorida 

(Ogos, 2004). Menurut Palupi (2003) garam beryodium merupakan istilah yang 

biasa digunakan untuk garam yang telah difortifikasi (ditambah) dengan yodium. 

Di Indonesia, yodium ditambah dalam garam sebagai zat adiktif atau suplemen 

dalam bentuk kalium yodat (KIO3). 

Menurut Suwarno (2006) selama ini masyarakat pembuat garam hanya 

menggunakan air tua (lapisan air paling atas dalam pembuatan garam) sebagai 

bibit pembuat garam. Sari air laut mengandung mineral-mineral MgSO4, NaCl, 

MgCl2 dan KCl. Di antara mineral-mineral tersebut, magnesium (Mg) paling 

banyak bermanfaat. Dalam literatur tubuh kita dalam sehari membutuhkan 360 – 

420 mg Mg. 

Menurut Sitorus (2009) garam merupakan bahan yang sangat penting, 

dalam pengawetan makanan, terutama ikan, telur, daging, dan bahan pangan 



 

 

lainnya. Garam akan berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme 

pembusuk atau protealitik dan juga pembentuk spora, akan mudah terhambat 

pertumbuhannya, walaupun dengan kadar garam yang rendah sekalipun, yaitu 

lebih kurang 6%.  

Menurut Winarno (1997) Mg merupakan aktivator enzim peptidase dan 

enzim lain yang kerjanya memecah dan memindahkan gugus fosfat (fosfatase). 

Kekurangan Mg akan menyebabkan hypomagnesema dengan gejala denyut 

jantung tidak teratur, insomnia, lemah otot, kejang kaki, serta telapak kaki dan 

tangan gemetar. Menurut Pudjiadi (1993) Mg merupakan ion intrasel dan bekerja 

sebagai kofaktor pada fosforilasi oksifdatif dan juga didipositokan pada tulang. 

Konsentrasi Mg dalam serum mempengaruhi transmisi saraf dan kontraksi otot. 

Lima persen dari pada seluruh mineral dalam tubuh terdiri dari K, dan merupakan 

kation intrasel yang terpenting. Kalium bersama Na dan Cl berperan dalam 

mempertahankan keseimbangan air, tekanan osmotik dan asam basa. Bersama-

sama dengan Ca mineral tersebut mengatur aktifitas neuromuskulus. Kalium 

diabsorbsi dengan mudah dan diekskresi melalui ginjal. 

Menurut Gsianturi (2002) kandungan Mg dan K menurun setelah proses 

pencucian, hal ini disebabkan sifat kelarutan senyawa Mg dan K yang lebih tinggi 

dibanding senyawa Na, sehingga Mg dan K mudah larut dan terbawa oleh air 

cucian. Untuk pencucian dengan air bersih, semakin tinggi rasio air : garam, 

semakin rendah kandungan Mg dan K. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robby Adwa Fahlepi dalam 

LPIR 2007 tentang pembuatan telur asin dengan memanfaatkan limbah kelapa-

sebagai pengganti garam dapur menemukan bahwa abu pelepah kelapa 

mengandung unsur Magnesium dan Kalium. Kedua unsur itulah, yang membuat 

ikan teri bisa menjadi asin. 

 

 

 

 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi FKIP UMS dan 

pengujian kandungan kadar protein  dan Ca dilakukan di LPPT UGM. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari tahun 2010 sampai bulan Mei 

tahun 2010. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari pembuatan ikan teri asin dan melakukan 

uji kuantitatif kandungan kadar protein dan Ca. 

1. Pembuatan Ikan Teri Asin  

a. Tahap Persiapan 

1) Menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan seperti mangkok, 

sendok, piring, kertas kasa/kertas saring, cawan besar, penyaring, abu 

pelepah kelapa, ikan teri, dan air. 

2) Melakukan pemilihan dan pembersihan ikan teri. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Pembuatan Bahan Dasar Pengasinan 

a) Menyiapkan abu pelepah kelapa di dalam  3 mangkok. 

b) Menambahkan air ke dalam abu pelepah kelapa dengan 

perbandingan masing –masing sebagai berikut: 

3 sendok teh abu pelepah kelapa dengan 100 ml air 

4 sendok teh abu pelepah kelapa dengan 100 ml air 

5 sendok teh abu pelepah kelapa dengan 100 ml air 

c) Mengaduk hingga rata. 

d) Menyaring campuran abu pelepah kelapa dengan kertas saring. 

2) Perendaman ikan teri 

a) Memilih ikan teri yang baik dan membersihkannya.  

b) Menggarami ikan teri dengan merendam pada larutan garam dari 

abu pelepah kelapa selama 45 menit. 



 

 

3) Pengeringan ikan teri 

a) Mengambil ikan teri yang direndam dalam larutan garam.  

b) Menaruh ikan teri pada cawan dan meletakkan di bawah sinar 

matahari selama 3 hari dengan suhu lingkungan berkisar antara 23 

- 33 0 C. 

c) Pengeringan kurang lebih selama 16 jam sampai berat kering tetap. 

4) Hasil Penelitian  

a) Melakukan penelitian uji kuantitatif kandungan kadar protein dan 

Ca pada ikan teri asin. 

b) Memasukkan data yang didapat dari pengujian ke dalam tabel. 

c) Menganalisis data dan melakukan pengambilan kesimpulan. 

2. Pengujian kandungan protein dan Ca 

a. Pengujian Kandungan protein (Spektrofotometer) 

1) Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah Spektro UV-Vis, labu takar, 

beaker glass, cuvet 1 pasang, mikropipet, timbangan, pipet tetes, kertas 

saring, corong, sentrifuge, blender, tabung reaksi, timbangan, gelas 

ukur, pangaduk, Amonium molidu fanadat, Asam nitrat, Pelklorat, 

Standar protein, dan sampel. 

2) Prosedur 

a) Sampel (ikan teri asin) mencampurkannya dengan asam nitrat dan 

pelklorat kemudian memanaskannya sampai jernih. 

b) Mengambil 25 ml larutan sampel dan menambahkan amonium 

molidu fanadat kemudian dibaca pada Spektro UV-Vis dengan 

panjang gelombang 430 nm. 

c) Membuat standar dengan konsentrasi akhir : 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 

3,2; 6,4; 12,8 ppm kemudian membaca standar dan sampel  pada 

kondisi kurva baku untuk mendapatkan kadar protein (Sudarmadji, 

1996). 

 

 



 

 

b. Pengujian Kandungan Ca (Spektrofotometer) 

1) Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah AAS-Flame, labu takar, beaker 

glass, mikropipet, timbangan, pipet tetes, kertas saring, corong, 

sentrifuge, blender, furnace, tabung reaksi, timbangan, gelas ukur, 

pengaduk, HCl, Standar Ca, dan sampel. 

2) Prosedur 

a) Sampel (ikan teri asin) dan menimbang 100 gr kemudian 

memasukannya ke dalam furnace kemudian mengatur suhunya 

sampai + 600oC dan mengabukan selama 2 jam setelah itu 

didinginkan. 

b) Menambahkan 20% HCl sebanyak 20 ml sampai abu larut 

kemudian memasukkan ke labu (AAS-Flame) sebanyak 25 ml 

dengan panjang gelombang 248,3 nm. 

c) Membuat standar dengan konsentrasi akhir : 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 3,2 

ppm kemudian membaca standar dan sampel  pada kondisi kurva 

baku untuk mendapatkan kadar Ca (Sudarmadji, 1996). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pengujian kuantitatif kadar protein dan Ca pada ikan teri asin dengan 

pengasinan abu pelepah kelapa menggunakan  alat AAS-flame dan Kjeldahl 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil pengujian kuantitatif kandungan protein dan Ca pada ikan 
teri asin dengan pengasinan abu pelepah kelapa 

 
 

 

 

 

perlakuan 
kadar 

Protein (%) Ca (%) 
P1 38,12 (%) 5,12 (%) 
P2 41,79 (%) 5,38 (%) 
P3 41,24 (%) 4,34 (%) 



 

 

Pada Tabel 4.1 P1 dengan jumlah abu pelepah kelapa sebanyak lima sendok 

menghasilkan kadar protein sebesar 38,12% dan Ca 5,12%. Sedangkan pada P2 

dengan jumlah abu pelepah kelapa sebannyak empat sendok menghasilkan kadar 

protein sebesar 41,79% dan kadar Ca 5,38%. Dan pada P3 dengan jumlah abu 

pelepah kelapa sebanyak 3 sendok menghasilkan kadar protein sebesar 41,24% 

dan kadar Ca 4,34%. Dari hasil pengujian kuantitatif kandungan protein dan Ca 

pada ikan teri asin hasil pengasinan abu pelepah kelapa, ditemukan bahwa hasil 

kadar Protein pada P2 mendekati hasil kadar Protein pada P3. Dan hasil kadar Ca 

pada P2 mendekati hasil kadar Ca P1. Semakin banyak jumlah abu pelepah kelapa 

maka kadar jumlah Ca pada ikan teri asin hasil pengasinan abu pelepah  kelapa, 

akan berkurang / menurun. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Dari hasil pengujian protein dan Ca di LPPT UGM pada ikan teri asin hasil 

pengasinan dengan menggunakan abu pelepah kelapa didapat protein : P1 

38,12%, P2 41,79%, dan P3 41,24%, sedangkan pada Ca didapat : P1 5,12%, P2 

5,38%, dan P3 

 

Saran 

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat dibuat ikan teri asin berbagai 

aroma menggunakan abu pelepah kelapa atau mencoba membuat ikan teri 

asin dari bagian lain dari pohon kelapa (kulit batang dan daun). 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang nilai gizi pada ikan teri asin 

dalam berbagai jenis ikan yang lain seperti : bandeng, dan tongkol. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplikasikan dalam dunia pendidikan 

khususnya pada mata pelajaran Biologi baik ditingkat perkuliahan (bahasan 



 

 

pangan dan gizi) maupun tingkat SMA (bahasan pengawetan makanan/pada 

materi zat makanan). 
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