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Abstrak 
  
Berbagai penelitian mengenai pasca panen perikanan telah lama dilakukan di Indonesia. Pada 
umumnya, penelitian yang dilakukan terkait dengan aspek kimiawi pada ikan dan produk 
turunannya, seperti komposisi nilai gizi. Namun demikian, dokumentasi yang dilakukan masih 
terbatas dan dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini menyebabkan 
penyebarluasan informasi ilmiah ini menjadi terbatas dan penelitian yang sama dilakukan 
secara berulang. Mengingat pentingnya database nilai gizi ikan ini, Balai Besar Riset 
Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan telah membuat suatu database 
nilai gizi ikan berbasis web. Hal ini dimaksudkan untuk 1) dokumentasi penelitian nilai gizi ikan 
dan produk turunannya yang sudah dilakukan, 2) sumber informasi bagi penelitian lanjutan, dan 
3) acuan bagi konsumen yang menginginkan produk ikani dengan komposisi nilai gizi tertentu. 
Database ini dapat diakses pada alamat www.bbrp2b.kkp.go.id/nilaigizi. 
 
Kata kunci: database, nilai gizi ikan, sistem informasi 
 
Pengantar 
 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu 
diantaranya adalah berbagai jenis ikan yang hidup di perairan. Ikan merupakan bahan pangan 
yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa data 
konsumsi ikan rakyat Indonesia sebesar 31,64 kg/kapita/tahun (Kelompok Kerja Penyelarasan 
Data Kelautan dan Perikanan, 2011). 

Sebagai bahan pangan, ikan mengandung berbagai jenis kandungan gizi yang 
diperlukan oleh tubuh, seperti protein, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Nilai gizi ikan pada 
umumnya sangat tinggi, dengan komposisi secara umum yaitu protein sebesar 15-25%, lemak 
0,1-22,0% dan mineral 1,0-2,0%. Perbedaan nilai gizi antar jenis ikan disebabkan oleh adanya 
perbedaan spesies, perbedaan habitat, perbedaan musim tangkap, perbedaan tingkat umur 
ikan serta proses pengolahan yang dilakukan (Irianto & Soesilo, 2007). 

Komposisi nilai gizi ikan sangat penting, misalnya untuk kebutuhan data pada proses 
diversifikasi olahan ikan, penentuan jenis diet seseorang serta pengambilan keputusan oleh 
konsumen untuk memilih atau mengkonsumsi jenis ikan tertentu. Metode yang umum dilakukan 
untuk pengukuran nilai gizi ikan biasanya dengan menggunakan analisis proksimat. Analisis 
proksimat adalah suatu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan 
dari suatu bahan pangan. Proksimat mempunyai pengertian bahwa hasil analisis dari metode 
ini menunjukan nilai mendekati. Hal ini disebabkan dalam satu fraksi hasil analisis masih 
terdapat zat lain yang berbeda sifatnya dalam jumlah yang sangat sedikit (Aitken et al., 2001). 

Berbagai penelitian mengenai pasca panen perikanan telah lama dilakukan di Indonesia. 
Pada umumnya, penelitian yang dilakukan juga terkait dengan aspek kimiawi pada ikan dan 
produkolahannya, seperti komposisi nilai gizi. Dokumentasi yang dilakukan masih terbatas dan 
dilakukan secara manual menggunakan kertas sehingga menyebabkan penyebarluasan 
informasi ilmiah ini menjadi terbatas dan penelitian yang sama dilakukan secara berulang. 
Sampai dengan saat ini, telah ada database nutrisi pangan yang dibuat oleh USDA 
(Kementerian Pertanian Amerika Serikat) yang beralamat di http://ndb.nal.usda.gov/. Namun 
demikian, database ini mencakup produk pertanian secara umum serta tidak detail 
mengakomodir produk-produk olahan ikan tertentu.  
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Untuk itu diperlukan sebuah kajian mengenai pembuatan database nilai gizi ikan yang 
dapat mengakomodir jenis-jenis ikan dan olahan ikan yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat 
bahwa database semacam ini belum ada di Indonesia serta adanya berbagai jenis produk 
olahan ikan yang bersifat indigenous dan khas daerah (Sumaryanto et al., 2008), seperti 
bekasam, bekasang, ikan asin/jambal roti, terasi, ikan peda, pindang, kerupuk, ikan 
asap/panggang dan lain sebagainya, yang tidak terdapat pada database publikasi USDA. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan database nilai gizi ikan serta 
mengukur dampak dari database yang telah dibuat berdasarkan parameter penilaian tertentu. 
 
Bahan dan Metode 
 

Peralatan yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu satu perangkat komputer yang telah 
diinstall dengan server lokal. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu: 
1. Instalasi localhost (server lokal) menggunakan aplikasi XAMPP seri 1.6.2 untuk Windows 

dan browser (peramban) Mozilla Firefox 
2. Perancangan struktur database menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL (Valade, 2004) 
3. Pembuatan desain layout 
4. Simulasi proses pemasukan, penyuntingan, dan penghapusan data 
5. Pemasukan data nilai gizi ikan dan olahan ikan ke dalam aplikasi 
6. Pengunggahan aplikasi ke server Kementerian Kelautan dan Perikanan 
7. Pengukuran data/statistik dari aplikasi database yang telah dibuat 

 
Hasil dan Pembahasan 
 
Perancangan Struktur Database 

Rancangan struktur database dibuat dengan mengacu pada komponen yang diperlukan, 
diinput dan yang akan ditampilkan. Ada dua buah tabel database yang dibuat pada aplikasi ini, 
yaitu tabel pengguna dan tabel profil_ikan. Tabel pengguna dibuat untuk menjaga keamanan 
aplikasi sehingga hanya pengguna yang terdaftar secara sah yang dapat melakukan proses 
pemasukan, penyuntingan dan penghapusan data. Tabel profil_ikan dibuat dengan komponen 
meliputi id_ikan, nama_ikan, nama_latin, deskripsi, air, abu, protein, lemak, asal, sumber, dan 
foto. Struktur database yang dibuat disajikan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Tabel struktur database. 
No Nama Tabel Komponen Tabel 
1 pengguna id_user 

username 
password 

2 profil_Ikan id_ikan 
nama_ikan 
nama_latin 
deskripsi 

air 
abu 

protein 
lemak 
asal 

sumber 
foto 

 
Pembuatan Layout dan Menu Navigasi 

Pembuatan layout dibuat berdasarkan stuktur database yang telah dirancang. Standar 
minimal layout yang dibuat terdiri dari 3 bagian yaitu umum (untuk pengunjung umum), login 
(untuk proses keamanan data) dan admin (untuk proses pemasukan, penyuntingan dan 
pengapusan data). Detail desain layout disajikan pada Tabel 2, adapun tampilan layar menu 
navigasi yang dibuat disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 6. 
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Tabel 2. Desain layout. 
No Nama Menu Komponen Menu 
1 Umum Kompilasi data nilai gizi 

Detail data 
Mesin pencari 

Informasi lainnya 
2 Login Form login 

Pernyataan kesalahan login 
3 Admin Kompilasi data nilai gizi 

Detail data 
Pemasukan data 

Penyuntingan data 
Penghapusan data 
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Gambar 1. Kompilasi data nilai gizi. 
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Gambar 2. Detail data. 
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Gambar 3. Form pencarian data. 

 

 
Gambar 4. Menu login. 
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Gambar 5. Form pemasukan data. 
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Gambar 6. Detail data dan fitur penyuntingan dan penghapusan data di halaman admin. 

 
Simulasi Menu dan Pengunggahan Ke Server 

Simulasi menu dilakukan ketika rancangan database dan desain layout sudah selesai 
dibuat. Menu-menu yang diuji sebagaimana yang terdapat pada desain layout di Tabel 2. 
Finalisasi dilakukan dengan mengunggah keseluruhan file database dan layout ke server 
Kementerian Kelautan dan Perikanan di alamat http://www.bbrp2b.kkp.go.id/nilaigizi. Sampai 
dengan saat ini, telah ada 122 jenis ikan dan olahan ikan yang terdapat pada database. Data-
data yang ada diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil penelitian pascapanen di Balai 
Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), 
laporan tahunan Laboratorium Data BBRP2BKP serta repository karya ilmiah Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Keseluruhan data yang berasal dari sumber-sumber sekunder diupayakan 
mendapatkan penghargaan berupa pencantuman sumber informasi. 
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Pengukuran Statistik 
Pengukuran statistik dilakukan untuk mengetahui dampak dari pembuatan aplikasi 

database nilai gizi ikan yang telah online. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan mesin 
pencari Google, Yahoo, Bing, Exaled dan Majestic SEO. Lima mesin pencari ini adalah mesin 
pencari standar yang digunakan oleh perankingan institusi penelitian dan pengembangan 
(Aguillo, 2009). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aplikasi database ini telah diindeks 
dengan baik oleh Google, Yahoo dan Bing, tetapi belum dapat diindeks oleh Exalead dan 
Majestic SEO. Data jumlah halaman aplikasi database yang telah diindeks oleh mesin pencari 
disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Jumlah halaman aplikasi database yang telah diindeks oleh mesin pencari. 
No Nama Mesin Pencari Jumlah indeks 
1 Google 10 
2 Yahoo 1 
3 Bing 1 
4 Exalead - 
5 Majestic SEO - 

 
Kesimpulan dan Saran 
 

Database nilai gizi ikan yang dibuat dan diletakkan pada alamat 
http://www.bbrp2b.kkp.go.id/nilaigizi sampai dengan saat ini telah memuat sekitar 122 jenis ikan 
dan olahan ikan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aplikasi database ini telah diindeks 
dengan baik oleh Google, Yahoo dan Bing, tetapi belum dapat diindeks oleh Exalead dan 
Majestic SEO. 
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