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Abstrak 
 
Tepung ikan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil samping pengolahan utama ikan 
maupun dari hasil tangkapan sampingan. Permasalahan yang sering dihadapi adalah kualitas 
tepung ikan tidak seragam dan masih di bawah kualitas tepung impor. Salah satu penyebabnya 
adalah bahan baku dan metode pengolahan tepung ikan yang bervariasi. Peralatan yang 
digunakan oleh pengolah tepung ikan skala kecil masih sederhana dan sebagian kualitas 
tepung ikan yang diproduksi belum memenuhi standar SNI Nomor 2715:2013. Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari karakteristik proses produksi tepung ikan, bahan baku tepung ikan 
dan mengetahui kualitas tepung ikan yang diproduksi oleh beberapa pengolah tepung ikan 
skala kecil di Kabupaten Wonogiri, Gunungkidul dan Pacitan. Penelitian karakteristik proses 
produksi dan bahan baku tepung ikan dilakukan dengan cara survei, sedangkan kualitas tepung 
ikan dilakukan dengan pengujian sampel. Sampel diambil dengan cara purposive sampling. 
Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan pada semester dua tahun 2015. Hasil pengujian 
sampel menunjukkan bahwa hanya satu produk tepung ikan yang memenuhi standar SNI mutu 
C yaitu produk tepung ikan berbahan baku daging ikan di Kabupaten Pacitan dengan kadar 
protein, kadar lemak, kadar abu dan kadar air berturut-turut yaitu sebesar 53,40%; 7,92%; 
13,72% dan 8,19%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku dan metode yang 
digunakan oleh ketiga pengolah tepung ikan di Kabupaten Gunungkidul, Pacitan dan Wonogiri 
bervariasi dan menyebabkan kualitas tepung ikan yang bervariasi. Kualitas produk tepung ikan 
berbahan baku daging ikan di Kabupaten Pacitan dengan metode perebusan memenuhi 
standar SNI, sedangkan untuk produk tepung ikan lainnya tidak memenuhi standar. 
 
Kata kunci: kualitas, SNI 2715:2013, standar, tepung ikan 
 
Pengantar 
 
Tepung ikan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil samping (limbah) pengolahan 
utama ikan maupun dari hasil tangkapan sampingan. Tepung ikan merupakan salah satu hasil 
pengawetan ikan dalam bentuk kering (Ilyas, 1982). Pemanfaatan tepung ikan adalah untuk 
bahan baku utama pembuatan pakan ternak, baik pakan ternak ruminansia, ternak unggas 
maupun pelet ikan (Adawiyah, 2007; Afrianti, 2008; Afrianto & Liviawaty, 1989). Tepung ikan 
masih menjadi komponen utama sumber protein dalam formulasi pakan ternak. Hal ini 
mengingat kandungan protein pada ikan yang cukup besar dan mencapai lebih dari 20% 
(Irianto & Soesilo, 2007). 
 
Permasalahan yang sering dihadapi adalah kualitas tepung ikan yang dihasilkan oleh pengolah 
skala kecil tidak seragam dan masih di bawah kualitas tepung impor. Pengolahan tepung ikan 
di dalam negeri umumnya dilakukan oleh industri rumah tangga dan industri pabrik yang 
keduanya memiliki perbedaan baik dalam teknik pengolahannya maupun sumber bahan baku 
yang digunakan sehingga menghasilkan kualitas tepung ikan yang bervariasi (Saleh et al. 1986; 
Indriyanti et al. 1990). Sumber bahan baku tepung ikan yang digunakan selama ini umumnya 
berupa jenis-jenis ikan yang kurang ekonomis (ikan rucah), hasil tangkapan samping (HTS) dan 
sisa-sisa olahan ikan yang berasal dari limbah pengolahan ikan kaleng. Berdasarkan SNI, 
pengolahan tepung ikan melalui proses pencucian, pengukusan atau perebusan, kemudian 
pengepresan, pengeringan dan penggilingan/penepungan. 
 
Peralatan yang digunakan oleh pengolah tepung ikan skala UKM masih sangat sederhana. 
Beberapa peralatan yang biasa digunakan yaitu drum perebus atau tangki pengukus yang 
memiliki keterbatasan untuk kapasitas produksi. Proses yang dilakukan juga tidak seragam, 
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misalnya melalui perebusan, pengukusan maupun presto, sehingga kualitas produk yang 
dihasilkan tidak sama (Assadad et al., 2015). 
 
Secara umum, kualitas tepung ikan yang diproduksi harus memenuhi Standar Nasional 
Indonesia. Saat ini telah diberlakukan SNI Nomor 1715:2013 yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/KEPMEN-KP/2014 
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 6 (enam) Produk Perikanan Non konsumsi 
(Anonim, 2014). Pemberlakuan ini dilakukan berdasarkan tindak lanjut Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dimana pemberlakuan SNI 
yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dilakukan oleh Kementerian teknis 
yang menangani produk tersebut (Anonim, 2000). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik proses produksi tepung ikan, bahan 
baku tepung ikan dan mengetahui kualitas tepung ikan yang diproduksi oleh beberapa 
pengolah tepung ikan skala kecil di Kabupaten Wonogiri, Gunungkidul dan Pacitan. Dari 
penelitian ini diharapkan didapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan kualitas 
tepung ikan di beberapa pengolah skala kecil yang kualitasnya tidak seragam dan masih di 
bawah kualitas tepung impor. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi 
instansi atau pihak terkait sehingga kualitas tepung ikan di pengolah skala kecil bisa 
ditingkatkan dan memenuhi standar SNI yang telah diberlakukan. 
 
Bahan dan Metode 
 
Tempat dan waktu penelitian 
Survei, wawancara dan pengambilan sampel kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lokasi 
pengolah tepung ikan skala kecil yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunungkidul 
dan Kabupaten Pacitan. Pengujian produk tepung ikan dilakukan di Laboratorium Kimia, 
Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. 
Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan pada semester dua tahun 2015. 
 
Bahan 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel tepung ikan dari pengolah skala kecil 
di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. 

 
Metode 
Penelitian ini dilakukan dengan cara survei dan wawancara kepada para pengolah tepung ikan. 
Responden yang diwawancarai terbatas pada pengolah tepung ikan di tiga wilayah kabupaten 
berbeda, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Pacitan. Sampel 
responden diambil dengan cara purposive sampling (Ulwan, 2014). Hasil wawancara 
ditabulasikan dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan selanjutnya dianalisis secara deksriptif. 
 
Tepung ikan dari responden diambil sampelnya dan diuji kandungan protein, lemak, abu dan air 
(Sudarmadji et al., 1984). Pengujian dilakukan sesuai standar SNI SNI 2715:2013 di 
Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Gadjah Mada. Hasil pengujian dibandingkan dengan standar kualitas tepung ikan 
berdasarkan SNI 2715:2013. Hasil perbandingan selanjutnya ditampilkan dan dianalisis dalam 
bentuk grafik. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Standar untuk tepung ikan 
Sejak tahun 1992 telah ditetapkan standar nasional tepung ikan sebagai bahan baku pakan, 
yaitu dengan diterbitkannya SNI 01-2715-1992. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai 
penyempurnaan/revisi atas standar tersebut, yang terakhir yaitu SNI 2715:2013. Secara umum, 
SNI ini tidak mengalami perubahan signifikan dari edisi satu ke edisi berikutnya. Pada masing-
masing edisi, terdapat 3 (tiga) standar kualitas dari tepung ikan, yaitu mutu tepung ikan A, mutu 
tepung ikan B dan mutu tepung ikan C (BSN, 1996; BSN, 2013). Standar kualitas tepung ikan 
berdasarkan standar yang terbaru yaitu SNI 2715:2013 disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar kualitas tepung ikan berdasarkan SNI 2715:2013. 

Parameter Satuan 
Mutu 

A B C 

a. Sensori - Min 7 (1-9) Min 7 (1-9) Min 7 (1-9) 
b. Kimia 

- Kadar Protein 
- TVB-N 
- Kadar Lemak 
- Kadar Air 
- Kadar Abu Total 
- Kadar Garam 
- Protein Non Ikan 
- Kadar Pepsin  

Tercernakan (digest) 

 
% 

mg/100 g 
% 
% 
% 
% 
- 
% 
 

 
Min 60 

Maks 150 
Maks 10 
6 – 10 

Maks 20 
Maks 5 
Negatif 
Min 90 

 

 
Min 55 

Maks 180 
Maks 11 
10 – 12 
Maks 25 
Maks 5 
Negatif 
Min 85 

 

 
Min 50 

Maks 230 
Maks 12 
10 – 12 
Maks 30 
Maks 5 
Negatif 
Min 80 

 
- Kadar Antioksidan 

Ethoxyquin 
mg/kg Min 150 Min 150 Min 100 

c. Fisika 
- Ukuran (mesh 12) 

 
% lolos 

 
95 

 
90 

 
80 

d. Mikrobiologi 
- Salmonella 

 
- 

 
Negatif 

 
Negatif 

 
Negatif 

* Bila diperlukan     

 
Sumber: SNI 2715:2013 (BSN, 2013). 
 
Metode pengolahan dan bahan baku yang digunakan 
Pembuatan tepung ikan dapat dilakukan dengan metode basah dan metode kering. Metode 
basah dilakukan untuk mengolah ikan-ikan yang berkadar lemak tinggi, yaitu lebih dari 5%. 
Proses yang dilakukan yaitu pengukusan dan pengepresan. Hasil pengepresan berupa ikan 
tanpa lemak kemudian dikeringkan dan digiling sehingga dihasilkan tepung ikan. Air 
perasannya dipisahkan dari lemaknya, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. 
Keuntungan cara pengolahan basah yaitu diperoleh hasil tambahan berupa minyak yang 
bernilai ekonomi. Sedangkan kerugiannya adalah banyak zat yang diperlukan terbuang pada 
proses pengolahan, rendemen kecil dan cara pengoperasian lebih rumit (Syarief, 1991). 
Pengolahan tepung ikan dengan cara kering dilakukan untuk ikan yang kandungan lemaknya 
rendah (kurang dari 5%). Urutan proses pembuatannya yaitu penggilingan kasar, pengeringan, 
pengepresan, penggilingan halus dan pengeringan lanjutan (Syarief, 1991). 
 
Data awal responden yang diwawancarai diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Wonogiri, Pacitan dan Gunungkidul. Data hasil wawancara dengan pengolah tepung 
ikan disajikan pada Tabel 2. 
 
Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung ke pengolah, sebagaimana ditampilkan pada 
Tabel 2. menunjukkan bahwa pengolah tepung ikan skala kecil di tiga lokasi tersebut 
menggunakan metode, peralatan dan bahan baku tepung ikan yang bervariasi. Dari 
keberadaan peralatan yang dimiliki menunjukkan bahwa pengolah tepung ikan di Gunungkidul 
dan Pacitan menggunakan metode perebusan dan juga melalui proses pengepresan, 
sedangkan pada pengolah di Wonogiri menggunakan metode pengukusan dan tidak melalui 
proses pengepresan. Metode dan bahan baku yang berbeda ini akan menyebabkan kualitas 
tepung ikan yang dihasilkan juga bervariasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Saleh et al. 
(1986) dan Indriyanti et al. (1990) yaitu pengolahan tepung ikan di dalam negeri umumnya 
dilakukan oleh industri rumah tangga dan industri pabrik yang keduanya memiliki perbedaan 
baik dalam teknik pengolahannya maupun sumber bahan baku yang digunakan sehingga 
menghasilkan kualitas tepung ikan yang bervariasi. 
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Tabel 2. Data pengolah tepung ikan. 

Nama 
Pengolah 

Alamat Bahan Baku Metode Peralatan dan Kapasitas 

Sukarno Rongkop, 
Gunung-

kidul 

Kepala dan 
tulang ikan 
tuna, Ikan-
ikan rucah 

Perebusan * - Tangki presto, kapasitas 100kg, 1 
unit; 

- Mesin pencacah 8 HP, 1 unit; 
- Alat pengepres hidrolik, 1 unit; 
- Oven kapasitas 200 kg, 1 unit; 

Alat pnepung 26 HP, 1 unit 
Slamet Waduk 

Gajah-
mungkur, 
Wonogiri 

Ikan nila yang 
mati dari 
keramba 

Gajah 
Mungkur 

Pengukusan - Tangki pengukus, kapasitas 2 ton, 
2 unit; 

- Tungku pemasakan dengan bahan 
bakar kayu, 1 unit; 

- Oven dengan bahan bakar kayu, 1 
unit; 

- Hammer mill, daya 33 HP, 1 unit. 
Boiman Teleng, 

Pacitan 
Kepala dan 
tulang ikan 
tuna (sisa 

pengolahan 
tahu tuna) 

Perebusan - Drum perebusan kapasitas 50 kg, 
2 unit; 

- Tungku pemasakan bahan bakar 
kayu, 1 unit; 

- Alat pengepres manual, 1 unit; 
- Hammer mill ukuran kasar berdaya 

16 HP, 1 unit; 
- Hammer mill ukuran halus berdaya 

24 HP, 1 unit; 
- Oven/pengering berbahan bakar 

elpiji. 

Keterangan: *) Presto sampai dengan Maret 2015 dan perebusan mulai April 2015 (modifikasi 
tangki presto menjadi rebus). 
 
Hasil pengujian tepung ikan dari pengolah 
Untuk produk tepung ikan di Kabupaten Pacitan dibedakan menjadi 3 jenis produk yaitu tepung 
daging tuna, tepung tulang tuna, tepung kepala tuna; produk tepung ikan di Kabupaten 
Wonogiri hanya satu jenis tepung yaitu tepung ikan nila; produk tepung ikan di Kabupaten 
Gunungkidul dibedakan menjadi 3 jenis produk tepung ikan yaitu tepung mutu A, B dan C yang 
dibedakan berdasarkan kualitas bahan baku awal. Data rata-rata komposisi kimia tepung ikan 
asal Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Komposisi kimia tepung ikan asal Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul (%). 

No 
Para-
meter 

Pengujian 

Jenis tepung ikan 

Tepung 
Daging 
Tuna* 

Tepung 
Tulang 
Tuna* 

Tepung 
Kepala 
Tuna* 

Tepung 
Ikan 

Nila** 

Tepung 
Mutu 
A*** 

Tepung 
Mutu 
B*** 

Tepung 
Mutu 
C*** 

1 Kadar air 8,19 10,09 8,15 10,63 19,53 16,92 24,80 

2 
Kadar 
abu 

13,72 27,31 24,24 20,11 14,84 26,49 50,42 

3 
Kadar 
protein 

53,40 45,10 34,96 40,55 46,15 37,94 17,43 

4 
Kadar 
lemak 

7,92 7,78 10,79 19,61 5,28 5,63 0,55 

5 
Kadar 
serat 

2,93 3,53 1,95 2,50 0,29 0,63 6,70 

Keterangan:   * = produk tepung ikan asal Pacitan 
                     ** = produk tepung ikan asal Wonogiri 
                    *** = produk tepung ikan asal Gunungkidul 
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Tepung ikan sebagai sumber protein hewani memiliki kedudukan penting yang sampai saat ini 
masih sulit digantikan kedudukannya oleh bahan baku lain bila ditinjau dari kualitas maupun 
harganya. Kandungan protein tepung ikan memang relatif tinggi. Protein tersebut disusun oleh 
asam-asam amino esensial yang kompleks (Purnamasari et al. 2006). Tetapi pada 
kenyataannya produk tepung ikan yang dihasilkan memiliki kadar protein yang bervariasi. 
Gambar 1. menunjukkan bahwa hampir semua produk tepung ikan yang dihasilkan oleh 
pengolah tepung ikan memiliki kadar protein di bawah standar SNI 2715:2013. Hanya satu 
produk yaitu tepung daging ikan dengan kadar protein yang memenuhi standar SNI mutu C, 
yaitu 53,40% dari pengolah tepung ikan di Pacitan.. 

 
 
Gambar 1. Grafik perbandingan kadar protein tepung ikan asal pengolah terhadap SNI 

2715:2013. 
 
Bahan baku yang digunakan pada tepung ini adalah daging tuna yang berasal dari sisa 
pengolahan tahu tuna, dengan metode pengolahan perebusan. Ditinjau dari metode 
pengolahan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Assadad et al. (2015) yang menyatakan 
bahwa tepung ikan rucah dengan perlakuan perebusan memiliki kadar protein tertinggi. 
 
Kadar lemak sangat mempengaruhi kualitas tepung ikan, tepung ikan yang baik memiliki kadar 
lemak maksimal sebesar 12%. Kadar lemak jika melebihi nilai tersebut maka kenampakan 
tepung ikan terlihat basah berminyak (Kurnia et al. 2008). Kadar lemak yang tinggi juga akan 
mempercepat terjadinya ketengikan pada tepung. Oleh karena itu dengan menurunkan kadar 
lemak akan meningkatkan ketahanan dan masa simpan tepung yang lebih baik. Gambar 2. 
menunjukkan bahwa hampir semua produk tepung ikan yang dihasilkan oleh pengolah tepung 
ikan memiliki kadar lemak yang memenuhi standar SNI 2715:2013. Hanya satu produk yaitu 
tepung ikan air tawar dengan kadar lemak yang tinggi, yaitu sebesar 19,61%.  
 
Hal ini terkait dengan bahan baku awal, berupa ikan nila dari waduk Gajah Mungkur. Ikan nila 
sendiri memiliki kandungan lemak sebesar 23,50% (Anene et al., 2015). Selain itu juga 
disebabkan karena proses pengepresan yang tidak maksimal, menurut Kompiang (1985), 
pengepresan yang baik dapat menurunkan kadar lemak mencapai 5%.  
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Gambar 2. Grafik perbandingan kadar lemak tepung ikan asal pengolah terhadap SNI 

2715:2013. 
 
Kadar abu dikenal sebagai unsur mineral atau zat anorganik. Abu merupakan salah satu 
komponen dalam bahan makanan. Komponen ini terdiri dari mineral-mineral seperti kalium, 
fosfor, natrium dan tembaga (Winarno, 2004). Gambar 3. menunjukkan bahwa hampir semua 
produk tepung ikan yang dihasilkan oleh pengolah tepung ikan memiliki kadar abu yang 
memenuhi standar SNI 2715:2013. Hanya satu produk yaitu tepung ikan mutu C asal pengolah 
tepung ikan di Gunungkidul dengan kadar abu yang tinggi, yaitu sebesar 50,42%.  
 

 
 
Gambar 3. Grafik perbandingan kadar abu tepung ikan asal pengolah terhadap SNI 2715:2013. 
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Kadar abu pada tepung ikan dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan dan proses 
pengolahannya. Sudarmadji et al. (1997), menyatakan bahwa kadar abu tergantung pada jenis 
bahan, cara pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan saat pengeringan. Jika bahan yang 
diolah melalui proses pengeringan maka lama waktu dan semakin tinggi suhu pengeringan 
akan meningkatkan kadar abu karena air yang keluar dari dalam bahan semakin besar. 
 
Adapun untuk kadar air, grafik yang disajikan pada Gambar 4. menunjukkan bahwa ada 4 
(empat) produk tepung ikan yang memenuhi standar SNI 2715:2013 dan ada 3 (tiga) produk 
tepung ikan yang tidak memenuhi standar SNI 2715:2013. Besarnya penyusutan kadar air 
dipengaruhi oleh laju dan besarnya suhu yang digunakan pada proses pemasakan.  
 

 
 
Gambar 4. Grafik perbandingan kadar air tepung ikan asal pengolah terhadap SNI 2715:2013. 

 
Adawiyah (2008) menyatakan bahwa pada saat pengeringan dimulai, uap panas yang dialirkan 
meliputi permukaan bahan akan menaikkan tekanan uap air yang menyebabkan terjadinya 
pergerakan air secara difusi dari bahan ke permukaannya. Pada akhirnya, setelah air bahan 
berkurang tekanan uap air akan menurun sampai terjadi keseimbangan dengan udara 
disekitarnya. Selain itu proses pengeringan juga berpengaruh terhadap kadar air tepung ikan. 
Menurut Desrosier (1988), semakin tinggi suhu dan semakin lama pengeringan yang digunakan 
untuk mengeringkan suatu bahan maka air yang menguap dari bahan akan semakin banyak. 
 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan baku dan metode yang 
digunakan oleh ketiga pengolah tepung ikan di Kabupaten Gunungkidul, Pacitan dan Wonogiri 
bervariasi dan menyebabkan kualitas tepung ikan yang bervariasi. Secara umum, mengacu 
pada standar SNI 2715:2013 dengan parameter uji kadar protein, kadar lemak, kadar abu dan 
kadar air, maka produk tepung ikan berbahan baku daging ikan di Kabupaten Pacitan dengan 
metode perebusan yang memenuhi standar, sedangkan untuk produk tepung ikan lainnya tidak 
memenuhi standar. 
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