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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tortilla merupakan salah satu produk olahan jagung hasil pemasakan 

alkali yaitu dengan penambahan kapur (Nixtamalized products) yang paling 

populer. Tortilla biasanya berupa sejenis keripik atau chips yang terbuat dari 

jagung berbentuk bundar gepeng dengan ukuran ketebalan yang berbeda-

beda (Santoso, 2006). Tortilla jagung mempunyai karakter berwarna kuning, 

renyah, tipis dan mudah hancur (Priwit 2008).  

Proses nikstamalisasi merupakan proses perendaman butiran jagung 

dalam larutan alkali yang diikuti dengan pemasakan jagung selama 

beberapa jam (Mendez – Montealvo et al., 2008). Penggunaan alkali dalam 

proses perendaman dapat membantu dalam memperoleh tekstur yang 

renyah. Selain itu juga dapat mempercepat pemasakan, meningkatkan 

kemampuan pengikatan air serta menghambat terjadinya retrogradasi 

(Fernandes et al., 2008). Retrogradasi merupakan fenomena terbentuknya 

kembali molekul-molekul amilosa yang keluar dari granula pati yang telah 

pecah saat gelatinisasi (Kusnandar, 2010), semua hal tersebut pada 

akhirnya berpengaruh pada tekstur produk olahan dari tepung jagung yang 

dihasilkan. Karena terbuat dari jagung, kandungan kalsiumnya pun rendah, 

hanya sekitar 7 mg. Oleh karena itu, fortifikasi diperlukan untuk memperbaiki 

karakter sensori (supaya tekstur lebih keras dan tidak mudah hancur) serta 

memperbaiki karakter kimia (nutrisi) tortilla. 



2 
 

 

Kalsium yang berasal dari hewan seperti tulang ikan sampai saat ini 

belum banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, padahal tulang ikan 

menurut Basmal et al. (2000) mengandung trikalsium fosfat yang sangat 

ideal untuk tubuh manusia. Tulang ikan memiliki kandungan kalsium 

terbanyak diantara tubuh ikan karena unsur utama dari tulang ikan adalah 

kalsium, fosfor dan karbonat (Trilaksani et al, 2006). 

Menurut Tanuwidjaya (2002) kandungan gizi tulang ikan dalam 100 

gram tepung tulang ikan yaitu 735 mg kalsium, 9,2 gram protein, 44 mg 

lemak, phospor 345 mg, zat besi 78 mg, 24,5 gram abu, karbohidrat 0,1 mg 

dan mineral lainnya. Kalsium pada ikan terutama pada tulang membentuk 

kompleks dengan fosfor dalam bentuk apatit atau trifosfat (Lovell 1989). 

Bentuk kompleks ini terdapat pada abu tulang yang dapat diserap dengan 

baik oleh tubuh yaitu sekitar 60-70% (Subasinghe 1996). 

Salah satu tulang ikan yang dapat dimanfaatkan menjadi tepung 

tulang ikan adalah tulang ikan lele. Boyolali merupakan salah satu sentra 

produksi ikan lele terbesar di Jawa Tengah. Boyolali memiliki usaha kecil 

menengah (UKM) yang menghasilkan keripik ikan lele dan abon ikan lele. 

Ikan lele selama ini hanya dimanfaatkan dagingnya saja sedangkan 

tulangnya belum dimanfaatkan secara optimal. 

Pemanfaatan tulang ikan lele sebagai sumber kalsium merupakan 

alternatif yang tepat dalam rangka menyediakan sumber pangan kaya 

kalsium, sehingga dapat meningkatkan asupan kalsium bagi penderita 

defisiensi kalsium dan gangguan tulang (osteoporosis). Berdasarkan latar 

belakang tersebut perlu dilakukan penelitian tentang substitusi tepung tulang 

ikan lele (Clarias sp) terhadap daya terima tortilla. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah apakah ada pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele 

(clarias sp) terhadap daya terima tortilla? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung tulang ikan lele (Clarias 

Sp) terhadap mutu tortilla. 

2. Tujuan Khusus 

Menganalisis daya terima tortilla yang dibuat dengan substitusi tepung 

tulang ikan lele pada berbagai konsentrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat / Industri Pangan 

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan serta wacana 

baru tentang pemanfaatan tulang ikan lele sebagai bahan tambahan 

produk makanan yang dapat diterima masyarakat. 

2. Bagi Mahasiswa Gizi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan 

riset teknologi pangan untuk menerapkan ilmu dan teknologi pangan 

yang telah dipelajari dan juga dapat menambah pengetahuan tentang 

substitusi tepung tulang ikan lele pada pembuatan tortilla. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber informasi ilmiah dan acuan untuk penelitian lebih lanjut 

dan mendalam tentang substitusi tepung tulang ikan lele pada 

pembuatan tortilla. 

 

 

 

 


