
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan tulang saat ini merupakan hal yang perlu diperhatikan sejak 

dini. Masalah yang disebabkan dari kesehatan tulang seperti osteoporosis 

bisa berdampak mengganggu aktifitas sehari-hari. Osteoporosis adalah 

penyakit yang ditandai dengan massa tulang yang rendah dan memburuknya 

mikro-arsitektur jaringan tulang yang mengakibatkan peningkatan kerapuhan 

tulang (Brashers, 2007). 

Data dari Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) tahun 2007 

melaporkan bahwa osteoporosis pada wanita di atas 50 tahun mencapai 

32,3%, sementara pada pria di atas 50 tahun mencapai 28,8% (DEPKES, 

2008). Penelitian Roeshadi (2001), Angka prevalensi osteoporosis wanita pasca 

menoupouse mengalami osteoporosis di Surabaya dengan mengukur massa 

tulang (Bone Mineral Density = BMD) adalah 26%. 

Osteoporosis dapat disebabkan karena beberapa faktor meliputi faktor 

usia, penyakit, gaya hidup dan kurangnya asupan kalsium. Penelitian 

Fikawati (2005) menunjukkan 76,2% dari 1254 murid remaja di Bandung rata-

rata asupan kalsiumnya 50% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang 

ditetapkan Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 2004 yaitu sebesar 1000 

mg/hr.  

Sumber kalsium dapat diperoleh melalui bahan makanan kaya kalsium 

seperti keju, susu, es krim, dan brokoli (Proverawati dan Kusumawati, 2010). 
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Bahan makanan tersebut  ditinjau dari segi ekonomi cukup mahal. Almatsier 

(2004), mengkonsumsi ikan dengan tulangnya merupakan salah satu sumber 

kalsium yang baik, sehingga tulang ikan mempunyai potensi sebagai 

alternatif bahan makanan kaya kalsium. Selama ini tulang ikan hanya 

menjadi limbah perikanan dapat mencemari lingkungan. Tulang ikan dapat 

dimanfaatkan setelah diolah menjadi tepung tulang ikan. 

Tepung tulang ikan merupakan bahan hasil penggilingan tulang ikan 

setelah mengalami pengeringan kurang lebih 24 jam. Produk ini mempunyai 

kandungan kalsium dan fosfor yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk 

mencukupi asupan kalsium. Tepung tulang ikan memiliki kandungan kalsium 

yang cukup tinggi yaitu 12,8 mg/100 gram pada ikan manyung dan 15,2 

mg/100 gram dalam ikan mata besar (Iwansyah, dkk., 2008). 

Jenis ikan yang berpotensi untuk dimanfaatkan tulangnya berdasarkan 

ketersediaannya adalah ikan lele. Hasil survey tahun 2012, di Boyolali 

banyak masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan 

memproduksi ikan lele untuk dijadikan abon ikan lele dan keripik ikan lele. 

Ikan lele merupakan ikan yang cukup diminati oleh masyarakat dan produksi 

olahannya saat ini terus meningkat. Pengolahan tulang ikan lele yang sudah 

menjadi tepung dapat dimanfaatkan menjadi biskuit. Biskuit dengan 

penggunaan tepung tulang ikan lele belum pernah dilakukan sebelumnya.  

Biskuit merupakan makanan kering yang tergolong makanan 

panggang atau kue kering. Biskuit mempunyai daya awet yang tinggi, 

sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan mudah dibawa dalam 

perjalanan, karena volume dan beratnya yang relatif ringan akibat adanya 

proses pengeringan (Whiteley, 1971).  
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Kualitas biskuit selain ditentukan oleh nilai gizinya juga ditentukan dari 

warna, aroma, cita rasa (sifat organoleptik) dan kerenyahannya. Formula 

bahan pembuatan biskuit akan mempengaruhi sifat organoleptik. Kerenyahan 

ditentukan dari tingkat kekerasan biskuit yaitu mudah tidaknya biskuit menjadi 

remuk atau pecah (Asni, 2004). Kekerasan biskuit dipengaruhi oleh bahan-

bahan lain yang ikut digunakan dalam pembuatan biskuit. Tepung terigu 

merupakan bahan baku dalam pembuatan sebagian besar biskuit. 

Banyaknya tepung terigu mempengaruhi tekstur, kekerasan dan bentuk 

biskuit. Komponen lain yang sangat berperan terhadap kekerasan biskuit 

adalah lemak dan gula. Adanya lemak dan gula akan membentuk tekstur 

biskuit sehingga akan mempengaruhi kekerasan biskuit. Gula akan 

melembutkan biskuit, sedangkan dengan penambahan lemak akan 

didapatkan biskuit yang renyah (Manley, 1998).  

Penelitian Kaya, dkk (2007), kekerasan biskuit dengan substitusi 

tepung tulang ikan patin dapat dipengaruhi oleh formulasi biskuit, ketebalan 

biskuit, serta konsentrasi tepung tulang yang ditambahkan. Kekerasan biskuit 

semakin meningkat dengan bertambahnya konsentrasi tepung tulang ikan 

patin. Nilai masing-masing kekerasan biskuit dengan penambahan tepung 

tulang ikan patin 0%, 2% dan  4% yaitu 1319 gf, 1362 gf dan 1440 gf. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian tentang pengaruh 

substitusi tepung tulang ikan lele pada pembuatan biskuit terhadap kadar 

kalsium, tingkat kekerasan dan daya terimanya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele (Clarias 

batrachus) terhadap kadar kalsium, kekerasan dan daya terima biskuit ?” 

 

C. Tujuan Penelitan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele (Clarias 

batrachus) terhadap kadar kalsium, kekerasan dan daya terima biskuit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur komposisi proksimat dan kadar kalsium tepung tulang ikan 

lele. 

b. Mengukur kadar kalsium biskuit dengan substitusi tepung tulang ikan 

lele. 

c. Mengukur nilai kekerasan biskuit dengan substitusi tepung tulang ikan 

lele. 

d. Mengukur daya terima biskuit dengan substitusi tepung tulang ikan 

lele. 

e. Menganalisis pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele terhadap 

kadar kalsium biskuit. 

f. Menganalisis pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele terhadap 

tingkat kekerasan biskuit. 

g. Menganalisis pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele terhadap 

daya terima biskuit. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh substitusi 

tepung tulang ikan lele (Clarias batrachus) pada pembuatan biskuit 

terhadap kadar kalsium, tingkat kekerasan biskuit dan daya terima. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan kepada masyarakat dengan pemanfaatan 

tulang ikan lele (Clarias batrachus) sebagai tepung yang memiliki nilai 

kalsium tinggi untuk substitusi pembuatan biskuit 

b. Menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

limbah perikanan. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan acuan atau referensi apabila 

mengadakan penelitian sejenis. 

 

 

 
 
 

 
 

 


