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Background: Calfish is one kind of fish high nutritional content, the catfish 
processing are used only while the bones were discarded meat course. One 
bone utilization by catfish made flour 
Purpose : The purpose of the study was to evaluate the effect of immersion in a 
solution of lime in bone meal manufacturing catfish in terms of acceptibility and 
proximate composition. 
Methods: The completely randomized design was used in the research with 3 
treatments immersion in a solution of lime for 0, 3 and 6 hours. Data were 
analyzed using One Way Anova, followed by DMRT test at a level 0,05.  
Results: The results of acceptability in terms of color and texture, while there 
was no effect in terms of influence on the aroma there is a significant solution of 
lime to the bone produced catfish. The proximate composition no effect in terms 
of water content dan carbohydrate, while in terms of ash content, protein and fat 
content there are significant 
Suggestion: making of catfish bone flour should be tried again ferformed 
immersion a solution of lime any longer to find out the composition proximate 
Keywords : Acceptability and proximate composition  Catfish bone flour   
. 
PENDAHULUAN 
 Produk perikanan merupakan hasil kekayaan alam Indonesia yang 

melimpah dan memiliki potensi cukup baik untuk dimanfaatkan. Karena ikan 

merupakan sumber gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut 

diantaranya sebagai sumber energi, membantu pertumbuhan dan pemeliharaan 

tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, memperlancar proses fisiologis dalam 

tubuh. Kelebihan produk perikanan yaitu mengandung protein yang cukup tinggi 

(20%) dalam tubuh ikan, protein juga berfungsi sebagai bahan bakar didalam 

tubuh (Winarno, 1995). Protein pada ikan mengandung komposisi asam amino 

yang diperlukan oleh tubuh manusia. Salah satu jenis ikan yang kandungan 

gizinya tinggi adalah ikan lele. Ikan lele dapat diolah menjadi berbagai macam 

olahan. Proses pengolahan ikan lele yang digunakan hanya dagingnya saja 

sedangkan tulangnya menjadi limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Apabila limbah itu tidak dimanfaatkan lama kelamaan akan menjadi sampah dan 

mencemari lingkungan, untuk itu perlu adanya tindakan lanjut pengolahan limbah 

tulang ikan lele agar bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Salah satu 



pemanfaatan tepung tulang ikan lele dengan cara penepungan. Pengolahan 

tulang ikan menjadi tepung tulang ikan telah dilakukan oleh Tanuwidjaya (2002) 

dan Mulia (2004) pada tulang ikan patin. 
 Pengolahan dalam bentuk tepung bertujuan untuk memperpanjang daya 

awet dan daya simpan. Pada proses pembuatan tepung tulang ikan lele muncul 

salah satu masalah, yaitu adanya bau amis pada tulang ikan lele. Salah satu 

metode yang mungkin dapat mengurangi bau amis itu dengan cara direndam 

dalam larutan jeruk nipis.. 

 Hasil lain yang dikemukakan oleh Widiyanti (2004) efek perendaman 

jeruk nipis juga berpengaruh terhadap komposisi proksimat kerang hijau. 

Terjadinya peningkatan kadar air, kadar abu dan kadar lemak setelah dilakukan 

perendaman jeruk nipis sedangkan kadar protein mengalami penurunan karena 

asam mendenaturasi protein (Winarno,1997 dalam Widiyanti, 2004). 
 Moelyanto, 1982 dalam  Jannah, (2003) menyatakan tepung ikan yang 

bermutu baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : butiran-butirannya 

seragam, bebas dari sisa-sisa tulang, mata ikan dan benda asing lainnya. Mutu 

tepung ikan merupakan atribut tingkat penerimaan dan daya terima panelis 

terhadap tepung ikan tersebut. Penelitian yang ingin dilakukan yaitu 

pemanfaatan tulang ikan lele menjadi tepung yang dimana dalam proses 

pembuatannya direndam dalam larutan jeruk nipis kemudian diuji daya terima 

dan komposisi proksimat tepung yang sudah jadi. 

TINJAUAN PUSTAKA 
 Tulang ikan mengandung sel-sel hidup dan matrik intraseluler dalam 

bentuk garam mineral. Garam mineral tersebut terdiri dari kalsium fosfat 

sebanyak 80% dan sisa sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat dan 

magnesium fosfat 100 cm3 dari tulang yang mengandung 10.000 mg kalsium. 

Tulang juga digunakan untuk menampung mineral lainnya (Frandson,1992 dalam 

Tababaka, 2004). 

 Tepung tulang ikan adalah suatu produk padat kering yang dihasilkan 

dengan cara mengeluarkan sebagian besar cairan atau seluruh lemak yang 

terkandung pada tulang ikan (Kaup et al, 1991 dalam Kaya, 2008). Buah jeruk 

nipis sering digunakan sebagai bahan minuman dan campuran berbagai 

masakan serta menghilangkan bau anyir pada ikan (Rukmana, 1996). 



 Analisis proksimat adalah suatu metode analisis kimia untuk 

mengidentifikasi kandungan zat makanan dari suatu bahan pangan. Analisis 

proksimat juga diartikan sebagai analisis kandungan makro zat dalam suatu 

bahan makanan. Analisis proksimat merupakan analisis berdasarkan perkiraan 

tetapi sudah bisa menggambarkan komposisi bahan pangan yang dimaksud 

(Sumartini dan Kantasubrata, 1992) 

BAHAN DAN METODE 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

dilaboratorium. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak 

lengkap dengan 3 (tiga) perlakuan perendaman dalam larutan jeruk nipis yaitu 0 

jam, 3 jam dan 6 jam. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2013 – Juni 

2013. Masing – masing perlakuan dilakukan dua kali ulangan analisis, sehingga 

total percobaan adalah 3 x 2 = 6 satuan percobaan. Variabel bebas : lama 

perendaman tulang ikan lele pada larutan jeruk nipis. Variabel terikat : daya 

terima dan komposisi proksimat. Variabel kontrol : perebusan, perendaman, 

pengeringan dan penghalusan. 

 Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data tersebut adalah 

data uji daya terima dan komposisi proksimat tepung tulang ikan lele. Tahap 

penelitian meliputi penelitian pembuatan tepung tulang ikan lele, uji daya terima 

dan komposisi proksimat tepung tulang ikan lele. Uji daya terima dan komposisi 

proksimat dianalisis dengan menggunakan Anova satu arah taraf signifikansi 

95% menggunakan program SPSS versi 16. Perbedaan yang signifikan 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multliple Range Test (DMRT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian pendahuluan dilakukan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu pembuatan tepung tulang ikan lele dengan lama perendaman 

dalam larutan jeruk nipis yang berbeda. Kemudian dilanjutkan penelitian utama 

yaitu uji daya terima dan komposisi proksimat terhadap tepung tulang ikan lele. 

Hasil dari penelitian utama adalah sebagai berikut : 
1. Daya Terima 

 Hasil uji daya terima tepung tulang ikan lele dengan lama perendaman 

dalam larutan jeruk nipis yang berbeda 0 jam, 3 jam dan 6 jam meliputi 

warna, aroma, tekstur dan kesukaan keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 



Tabel 1. Daya TerimaTepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman 
dalam larutan jeruk 

nipis 

Warna Aroma Tekstur Keseluruhan
Penerimaan 

0 Jam 3.80 2.63a 3.90 3,67 

3 Jam 3.53 2.97ab 3.47 3.43 

6 jam 3.67 3.30b 3.73 3.50 

Nilai p 0,360 0,003 0,097 0,456 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 

Hasil uji anova menunjukkan nilai signifikasi p masing-masing daya 

terima panelis yaitu warna p=0,360, aroma p=0,003, tekstur p=0,097, 

keseluruhan penerimaan p=0,456, sehingga dari segi aroma terdapat 

pengaruh sedangkan dari segi warna, dan tekstur tidak ada pengaruh lama 

perendaman larutan jeruk nipis terhadap tepung tulang ikan lele. 

Hasil penilaian panelis terhadap tepung tulang ikan lele meliputi 

warna, aroma, dan tekstur adalah sebagai berikut : 

a. Warna 

 Warna merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu dan 

secara visual warna tampil lebih dahulu sehingga warna dijadikan 

atribut organoleptik yang penting dalam satu bahan pangan (Winarno, 

2004).  

Tabel 2. Daya Terima warna pada  
Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman 
dalam larutan jeruk nipis 

(%) Panelis 
5 4 3 2 1 

0 Jam 13.3 60 20 6.7 0 
3 Jam  10 43.4 36.7   6.7 3.3 
6 jam 3.3 60 36.7 0 0 

Keterangan: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka,   
     4 = suka, 5 = sangat suka. 

Berdasarkan tabel 2, diperoleh keterangan bahwa penilaian 

kesukaan panelis terhadap warna tepung tulang ikan lele yang paling 

tinggi adalah tepung dengan perendaman 0 jam dengan frekuensi 

sangat suka sebesar 13.3%, suka 60%, agak suka 20%, dan tidak 

suka 6,7%, kemudian dilanjut tepung dengan perendaman 6 jam. 

Penilaian kesukaan terendah terhadap warna terdapat pada tepung 

dengan perendaman 3 jam dengan frekuensi sangat suka 10%, suka 

43,4%, agak suka 36,7%, tidak suka 6,7% dan sangat tidak suka 3,3%. 



Warna yang dihasilkan masing-masing tepung dengan waktu 

perendaman cenderung berwarna kuning kecoklatan 

b. Aroma  

 Daya terima panelis terhadap aroma tepung tulang ikan lele 

dengan perendaman dalam larutan jeruk nipis 0 jam, 3 jam, dan 6 jam 

dapat dilihat pada Tabel 3 yaitu : 

Tabel 3. Daya Terima aroma pada  
Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman 
dalam larutan jeruk nipis 

(%) Panelis 
5 4 3 2 1 

0 Jam 0 13.3 50 30 6.7 
3 Jam 0 23.3 46.7   30 0 
6 jam 3.3 36.7 33.3 23.3 3.3 

Keterangan: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka,   
     4 = suka, 5 = sangat suka. 
 

Berdasarkan tabel 3, diperoleh keterangan bahwa penilaian 

kesukaan panelis terhadap aroma tepung tulang ikan lele yang paling 

tinggi adalah tepung tulang dengan perendaman 6 jam dengan 

frekuensi sangat suka 3,3%, suka 36,7%, agak suka 33,3%, tidak suka 

23,3% dan sangat tidak suka 3,3%.  

c. Tekstur 

 Daya terima panelis terhadap tekstur tepung tulang ikan lele dapat 

dilihat pada Tabel 4 yaitu : 

Tabel 4. Daya Terima tekstur padaTepung Tulang Ikan Lele 
Lama perendaman 
dalam larutan jeruk nipis 

(%) Panelis 
5 4 3 2 1 

0 Jam 13.3 63.3 23.3 0 0 
3 Jam 10 33.3 46.7    6.7 3.3 
6 jam  20 43.3 26.7  10 0 

Keterangan: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka,   
     4 = suka, 5 = sangat suka. 
 

 Berdasarkan tabel 4, diperoleh keterangan bahwa tekstur yang 

paling disukai panelis dengan nilai tertinggi adalah tepung tulang ikan 

lele dengan lama perendaman 4 jam dengan frekuensi sangat suka 

20%. Suka 43,3%, agak suka 26,7%, tidak suka 10 %, kemudian nilai 

terendah terdapat pada perlakuan perendaman selama 3 jam. 

 

 



d. Penerimaan Keseluruhan 

 Daya terima panelis terhadap penerimaan keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel 5  

Tabel 5. Daya Terima penerimaan keseluruhan padaTepung Tulang 
Ikan Lele 

Lama perendaman 
dalam larutan jeruk nipis 

(%) Panelis 
5 4 3 2 1 

0 Jam  13.3 46.7   33.3 6.7 0 
3 Jam    6.7 36.7 50    6.7 0 
6 jam  6.7 40 50  3.3 0 

Keterangan: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka,   
     4 = suka, 5 = sangat suka. 

 Berdasarkan tabel 5, diperoleh keterangan bahwa penerimaan 

keseluruhan yang paling disukai panelis dengan nilai tertinggi adalah 

tepung tulang ikan lele dengan lama perendaman 0 jam dengan 

frekuensi sangat suka 13,3%. Suka 46,7%, agak suka 33,3%, tidak 

suka 6,7%, kemudian nilai terendah terdapat pada perlakuan 

perendaman selama 3 jam. 

2. Hasil Uji komposisi proksimat 

Hasil uji komposisi proksimat tepung tulang ikan lele meliputi uji kadar 

air, abu, protein, lemak dan karbohidrat dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil uji komposisi proksimat 
tepung Tulang ikan lele 

Komponen   
0 Jam 

Perendaman
3 Jam 

 
6 Jam 

Air (%) 7,38 7,28 7,15 
Abu (%) 58,43b 56,43a 56,79a 

Protein (%) 24,30a 25,15b 25,42c 

Lemak (%) 3,84a 4,66c 4,33b 

Karbohidrat (%) 6,02 6,46 6,29 
 

a. Kadar air 

Hasil analisis kadar air tepung tulang ikan lele dapat dilihat pada tabel 7 

Tabel 7.Hasil uji statistik kadar airpada Tepung Tulang Ikan Lele 
Lama perendaman dalam larutan 

jeruk nipis 
Kadar air (%) 

0 Jam 7,38 

3 Jam 7,28 

6 jam 7,15 

Nilai Sig. 0,500 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata  



Kadar air pada tepung tulang ikan lele dengan lama perendaman 

dalam larutan jeruk nipis 0 jam, 3 jam dan 6 jam didapatkan hasil 

sebesar 7,38%, 7,28% dan 7,15% dengan nilai sig 0,500. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin lama dilakukan proses perendaman 

dalam larutan jeruk nipis kadar air tepung tulang ikan lele semakin 

menurun karena evaporasi sari jeruk nipis lebih cepat sehingga banyak 

kadar air yang menguap dan hilang (Ahza dan Slamet, 1997) 

Kadar air tepung tulang ikan lele memiliki nilai lebih tinggi dari 

nilai kadar air tepung tulang produksi ISA 2002 yaitu diatas 7% untuk 

kadar tepung tulang ikan lele sedangkan tepung tulang produksi ISA 

berkisar 3,6% hal ini dimungkinkan metode pembuatan tepung yang 

berbeda. 

b. Kadar abu 

Hasil analisis kadar abu tepung tulang ikan lele dengan lama 

perendaman dalam larutan jeruk nipis 0 jam, 3 jam dan 6 jam dapat di 

lihat pada tabel 8 

Tabel 8. Hasil uji statistik kadar abu  
pada Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman dalam 
Larutan jeruk nipis 

Kadar abu (%) 

0 Jam 58,43b 

3 Jam 56,43a 

6 jam 56,79a 

Nilai Sig. 0,003 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
 

Tepung tulang dengan perendaman dalam larutan jeruk nipis 0 

jam, 3 jam dan 6 jam menunjukkan adanya pengaruh perendaman 

terhadap kadar abu dengan nilai p=0,003. Nilai kadar abu tertinggi 

terdapat pada perlakuan lama perendaman 0 jam yaitu 58,43% dan 

nilai kadar abu terendah terdapat pada perlakuan perendaman 3 jam. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kadar abu dari lama 

perendaman 3 jam ke 6 jam hal ini disebabkan proses evaporasi sari 

jeruk nipis lebih cepat sehingga kadar air dalam tulang ikan mengalami 

penguapan sehingga terjadi peningkatan kadar abu (Ahza dan Slamet, 

1997).  



Kadar abu yang dihasilkan tepung tulang ikan lele berkisar 

antara 56,43% - 58,43% kadar tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan kadar abu tepung tulang produksi ISA 2002 yaitu 33,1%. 

Tingginya kadar abu disebabkan karena komponene penyusun tulang 

yang utama adalah mineral. Di dalam tulang terkandung sel-sel hidup 

dan matrik intraseluler dalam bentuk garam mineral. Garam mineral 

merupakan komponen yang terdiri dari kalsium fosfat sebanyak 80% 

dan sisa terdiri dari kalsium karbonat dan magnesium fosfat (Frandson, 

1992 dalam Tababaka, 2004). 

c. Kadar protein 

 Hasil analisis kadar protein tepung tulang ikan lele dapat dilihat 

pada tabel 9 

Tabel 9. Hasil uji statistik kadar protein  
pada Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman dalam 
larutan jeruk nipis 

Kadar protein (%) 

0 Jam 24,30a 

3 Jam 25,15b 

6 jam 25,42c 

Nilai Sig. 0,000 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
 

Kadar protein tepung tulang ikan lele dengan perlakuan 

perendaman dalam larutan  jeruk nipis selama 0 jam, 3 jam dan 6 jam 

di dapatkan hasil sebesar 24,30%, 25,15% dan 25,42% dengan nilai 

p=0,000.Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar protein mengalami 

peningkatan apabila semakin lama dilakukan perendaman dalam 

larutan jeruk nipis karena di dalam jeruk nipis terdapat asam yang 

fungsinya dapat menghambat reaksi pencoklatan  dan mengakibatkan 

kerusakan protein (Widiyanti, 2004). . 

d. Kadar lemak 

Menurut Sudarmadji (2007), kadar lemak adalah kandungan lemak 

pada setiap 100 gram bahan yang dianalisis dengan metode soxhlet. 

Hasil analisis kadar lemak tepung tulang ikan lele dengan lama 

perendaman dalam larutan jeruk nipis 0 jam, 3 jam dan 6 jam dapat di 

lihat pada tabel 10. 

 



Tabel 10. Hasil uji statistik kadar lemak 
pada Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman dalam 
larutan jeruk nipis 

Kadar lemak (%) 

0 Jam 3,84a 

3 Jam 4,66c 

6 jam 4,33b 

Nilai Sig. 0,022 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 
 Kadar lemak tepung tulang ikan lele dengan perlakuan 

perendaman dalam larutan  jeruk nipis selama 0 jam, 3 jam dan 6 jam 

di dapatkan hasil sebesar 3,84%, 4,66%, dan 4,33% dengan nilai 

p=0,022. Dapat disimpulkan bahwa kadar lemak tepung mengalami 

peningkatan dan penurunan karena pada perendaman 3 jam proses 

penyerapan asam belum stabil sehingga kadar lemaknya tinggi 

sedangkan pada perendaman 6 jam kadar lemaknya turun hal ini 

disebabkan penyerapan asam sudah dalam keadaan optimal sehingga 

kadar lemaknya menurun (Ahza dan Slamet,1997).  

 Kadar lemak yang dihasilkan tepung tulang ikan lele berkisar 

antara 3,84 – 4,66% nilai tersebut lebih rendah dari tepung tulang 

produksi ISA 2002 yaitu 5,6%. Perbedaan kadar lemak yang dihasilkan 

kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jenis ikan dan perbedaan 

metode yang digunakan.. 

e. Kadar Karbohidrat (By Difference) 

 Karbohidrat merupakan sumber kalori utama dan mempunyai 

peranan penting dalam menentukkan karakteristik bahan makanan, 

misalnya warna, tekstur dan aroma. Karbohidrat berguna untuk 

memecah protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral dan dan 

berguna dalam proses metabolisme lemak dan protein (Winarno, 

2004). 

Tabel 11. Hasil uji statistik kadar karbohidrat 
pada Tepung Tulang Ikan Lele 

Lama perendaman dalam 
Larutan jeruk nipis 

Kadar karbohidrat (%) 

0 Jam 6,02 

3 Jam 6,46 

6 jam 6,29 

Nilai Sig. 0,188 
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata 



 Kadar karbohidrat tepung tulang ikan lele dengan perlakuan 

perendaman dalam larutan  jeruk nipis selama 0 jam, 3 jam dan 6 jam 

di dapatkan hasil sebesar 6,02%, 6,46 % dan 6,29 dengan nilai 

p=0,188. Kadar karbohidrat ditentukan dengan by difference sehingga 

kadar karbohidrat tergantung dari faktor pengurangannya. Kadar 

karbohidrat sangar berpengaruh terhadap faktor zat gizi lainnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian daya terima menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap 

warna dan tekstur sedangkan dari segi aroma terdapat pengaruh 

perendaman larutan jeruk nipis dalam proses pembuatan tepung tulang 

ikan lele. 

2. Hasil penelitian tepung tulang ikan  lele ini menunjukkan tidak ada 

pengaruh perendaman dalam larutan jeruk nipis terhadap kadar air dan 

karbohidrat. 

3. Terdapat pengaruh perendaman dalam larutan jeruk nipis dalam proses 

pembuatan tepung tulang ikan lele terhadap kadar abu, kadar protein dan 

kadar lemak. 

B.  Saran 
Dalam pembuatan tepung tulang ikan lele perlu dicoba dengan waktu  

perendaman larutan jeruk nipis lebih lama lagi untuk mengetahui penurunan 

atau kenaikan komposisi proksimat sehingga bisa dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya 
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