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Abstrak 

 

      Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan tepung tulang ikan cucut yang berkualitas sebagai sumber 

kalsium dalam pembuatan kerupuk.   Beberapa tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah proses 

perendaman dengan menggunakan asam dan basa serta proses pemasakan dengan autoklaf.  Tepung tulang 

ikan cucut yang diperoleh dianalisis kandungan air, abu, lemak, protein dan karbohidrat serta kandungan 

kalsiumnya.   Kadar kalsium dari tepung tulang ikan cucut dengan perlakuan basa (28.22%) lebih tinggi dari 

pada asam (21.52%) dan netral (20.30%). Hasil ini sejalan dengan kadar abu tepung tulang ikan yang juga 

lebih tinggi untuk perlakuan basa (58.86%), asam (56.53%) dan netral (53.45). Kadar  protein dari seluruh 

tepung tulang ikan relatif masih tinggi (30,68-34,85%).  Perlakuan asam dan basa berpengaruh nyata (p<0.05) 

terhadap kualitas organoleptik aroma dari tepung tulang ikan cucut da tidak berpengaruh terhadap kualitas 

warna, tekstur dan rasa.  Instrumen yang digunakan terhadap uji penerimaan konsumen adalah lembar 

penilaian skala uji organoleptik kepada 100 konsumen. Dari hasil penilaian uji organoleptik, nilai rata-rata 

tertinggi untuk aspek rasa,   aroma dan tekstur yang tertinggi adalah kerupuk dengan penambahan tepung 

tulang ikan cucut sebanyak 40% yaitu dengan kategori penilaian antara suka dan sangat suka.  Nilai rata-rata 

tertinggi untuk aspek warna adalah kerupuk dengan penambahan tepung tulang ikan cucut sebanyak 30% yaitu 

dengan kategori penilaian suka dan sangat suka.   Tepung tulang ikan cucut dapat diolah menjadi tepung tulang 

ikan cucut dan kerupuk tulang ikan cucut yang diterima konsumen.  

Kata Kunci :  tepung tulang, ikan cucut, kerupuk  

  

Abstract  
 

This study aims was to obtain bone  swordfish flour in high calcium as  calcium flour for making crackers. Flour 

processes was studied to eliminate ammonia aroma and to get high calcium flour.The flours were prepared by 

soaking and autoclaving (121oC 30 min) the grits of bone in water, acid solution 0.01 M and base solution 0.01 

M,     respectively.   Further research was processing of crackers with the addition of   swordfish bone flour by 

20%, 30% and 40%. Sensory evaluation and some physico-chemical parameters indicated a high degree of 

product acceptability and high calcium after processing(p<0.05).  Flours processed in base solution were higher 

aroma quality, had higher ash  contents (58.86%), and higher calcium contents (28.22%)  than others. Protein 

content of the fours was still relatively high (30.68 to 34.85%). Acid and base treatment effected on the 

organoleptic quality of the aroma of the flours in base solution but had no effect on the quality of color, texture 

and flavor (p <0.05).    On consumer acceptance of crackers and then assessed against aspects of taste, color, 

flavor and crispyness by 100 consumers.   The highest average value for the aspect of sensory flavor, aroma and 

texture which was the highest cracker with the addition of bone flour as much as 40% of swordfish was a 

category assessment between like and like very. Highest average value for the color aspect was the crackers with 

the addition of bone meal as much as 30% of swordfish was by rating categories like and like very. So, the 

swordfish bone could be processed into   swordfish bone flour and swordfish bone crackers was received by 

consumers. 
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Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan 

kekayaan alam, baik yang didarat maupun dilaut. Hasil 

pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sumber bahan 

makanan, seperti sayuran, padi-padian, umbi-umbian, dan 

kacang-kacangan. Begitu pula dengan hasil peternakan 

berupa unggas, mamalia serta hasil perikanan berupa ikan 

laut, ikan darat. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 

hasil laut yang sangat banyak dan beragam, seperti 

berbagai macam jenis ikan, contohnya : ikan tongkol, 

ikan kakap, ikan pari, ikan cucut, ikan tuna, udang, cumi, dan 

banyak lagi yang lainnya. Hasil perikanan tersebut 

merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

potensial dan dapat di eksplor.  

Indonesia sebagian besar terdiri dari lautan yang 

luasnya dua pertiga dari luas Indonesia. Laut Jawa 

merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan yang 

memegang peranan penting antara lain sebagai pemasok 

utama ikan konsumsi, mendukung industri perikanan, 

mempunyai daerah penangkapan ikan yang paling luas di 

kawasan barat Indonesia. Aktivitas penangkapan ikan laut di 

Jawa sangat intensif. Padatnya penduduk di Pulau Jawa serta 

dekatnya ke tempat pemasaran menjadi penyebab tingginya 

tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di perairan sekarang, 

maka laut Jawa telah dan akan terus memberikan peluang 

bagi anak bangsa. Salah satu ikan yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan adalah ikan cucut. 

Ikan cucut (sharks) terdapat diseluruh perairan    

Indonesia, ikan cucut termasuk keluarga hiu dalam sub 

kelompok elasmobranchii, hidup di daerah tropis, dekat 

pantai pada kedalaman sampai 152 meter. Hal lni karena 

cucut memiliki karakteristik biologi siklus hidupnya yang 

panjang. (Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia) 

Ikan cucut termasuk ikan yang bertulang 

rawan,warna kulitnya abu-abu, warna bagian perut putih 

tidak melebihi dasar sirip ekor, sirip punggung pertama tegak 

di tengah-tengah tubuh, sirip punggung kedua kecil, sirip 

ekor panjang sempit dan tipis, hampir sama dengan panjang 

tubuhnya dan ujungnya melingkar, sisi dalam sirip berwarna 

gelap, sirip dada lurus dan ujungnya lebar. (Laporan Teknis 

Biologi Potensi Dan Diotribusi) 

Pada tahun 2007 produksi ikan cucut di Indonesia 

57.440 ton, sedang dilaut Jawa produksinya sikitar 37,02 % 

dari produksi tersebut yaitu 7.885 ton. Limbah ikan cucut 

yang mencapai 10% - 20 % dari berat total tubuh per tahun, 

Saat ini limbah yang merupakan tulang ikan cucut masih 

merupakan limbah yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal dan belum banyak yang memanfaatkan sebagai 

bahan makanan. Ikan cucut adalah hewan yang 

mempunyai manfaat, hampir semua bagian ikan cucut dapat 

dimanfaatkan,  tetapi kandungan amoniak pada daging dan 

seluruh bagian ikan cucut sangat tinggi.  Aroma amoniak 

tersebut sangat menyengat dan mengganggu proses 

pengolahan ikan cucut sebagai bahan baku produk makanan.  

Seperti pada umumnya bahan makanan, limbah ikan 

cucut termasuk tulang ikan cucut, mudah mengalami 

kerusakan, terlebih lagi kandungan amoniak pada ikan cucut 

sangat tinggi. Sampai saat ini tulang ikan cucut masih 

merupakan limbah yang tidak berguna. Belum ada yang 

memanfaatkannya sebagai bahan makanan.  Padahal nilai 

gizi/mineral yang terkandung dalam tulang ikan cucut 

sangat kaya, pada tulang ikan mengandung kalsium yang 

sangat tinggi. 

Memperhatikan tentang kekayaan tersebut diatas, maka 

penulis mengangkat tulang ikan cucut yang akan diolah 

menjadi tepung tulang, yang merupakan salah satu cara 

pengawetan dalam bentuk kering. Setelah menjadi tepung 

akan lebih mudah untuk mengolahnya dan dapat digunakan 

pada berbagai bahan penambah aneka jenis makanan. 

Pengolahan tepung tulang ikan cucut dapat dilakukan 

dengan cara yang sama dengan pembuatan tepung yang 

lainnya, yaitu dengan cara tradisional atau modern, atau 

pada kondisi sekarang ini dengan cara semi 

konvensional merupakan cara yang tepat . Dalam hal ini 

kandungan amoniak yang tinggi memerlukan perlakuan yang 

khusus untuk dapat mengurangi aroma amoniak tersebut.  Bila 

pembuatan tepung tulang ikan cucut dapat dibuat tepung 

seperti tepung lainnya. Maka pada penelitian ini tepung tulang 

ikan cucut, akan digunakan sebagai bahan penambahan dalam 

pembuatan kerupuk. 

Kerupuk merapakan makanan kudapan yang sangat 

populer bersifat ringan dan renyah, terbuat dari bahan yang 

mengandung pati cukup tinggi. Kerupuk merupakan 

makanan yang disukai masyarakat Indonesia, mudah 

diperoleh disegala kalangan tempat, baik di kedai-kedai tepi 

jalan, di supermarket, toko makanan, maupun di restoran dan 

hotel berbintang. Pada umumnya masyarakat Indonesia 

telah lama mengenal kerupuk sebagai makanan kecil, 

dikonsumsi sebagai makanan tambahan untuk lauk pauk 

yang mampu membangkitkan selera makan. Banyak ragam 

jenis dan bentuk kerupuk yang dapat ditemui di pasar, 

jenis makanan ini tergantung pada jenis bahan baku dan  

kreativitas pengolahannya.  

Adapun yang diharapkan pada pengolahan kerupuk 

dengan bahan penambahan tepung tulang ikan cucut, akan 

dapat dijadikan peluang untuk dikembangkan menjadi 

usaha produk pangan fungsional. Kualitas kerupuk di 

tentukan oleh bahan baku yaitu pati (tapioka) yang dapat 

dijadikan sebagai pengembang dan pengikat,yang 

dicampurkan kedalam adonan kerupuk. Sebagai produk 

camilan yang sering dikonsumsi masyarakat setiap harinya, 

pemilihan produk kerupuk diharapkan sebagai pilihan yang 

tepat untuk menitipkan zat gizi kalsium untuk dikonsumsi 

oleh masyarakat. 

 Beberapa tahapan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah proses perendaman dengan 

menggunakan asam dan basa pada beberapa suhu.  

Perlakuan asam dan basa dapat diharapkan sisa daging 

dan protein yang terdapat pada tulang terhidrolisis, 

sehingga aroma amoniak dari tulang ikan yang 

diperoleh dapat berkurang.  Tepung tulang ikan cucut 

yang diperoleh dianalisis kandungan air dan abu. 

Terhadap tepung tulang ikan cucut yang diperoleh 

juga dianalisis kualitas organoleptik yang meliputi 

kualitas rasa, aroma, warna dan tekstur. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus 

sebagai berikut: 
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1. Menganalisis kandungan air, abu, lemak, protein 

dan kalsium tepung tulang ikan cucut 

2. Menganalisis kualitas organoleptik tepung tulang 

ikan cucut   

3. Menganalisis daya terima konsumen kerupuk 

tulang ikan cucut 

Berdasarkan hal tersbut diatas maka dilakukan 

penelitian untuk memperoleh tepung tulang ikan 

cucut yang tinggi kalsium dan aplikasinya sebagai 

bahan pembuatan kerupuk tinggi kalsium.  

  

Landasan Teori   

Kendala utama dalam pemanfaatan daging cucut dan 

tulang ikan cucut adalah terdapatnya senyawa urea 

dalam daging, darah dan organ lainnya. Kandungan 

urea dalam daging cucut dapat mencapai 2,5%. 

Kondisi ini dapat mempengaruhi tulang ikan cucut  

dan selama proses penurunan mutu akan terjadi 

penguraian sebagian urea menjadi amoniak yang 

berbau.  Agar dapat dikonsumsi dan diolah lebih 

lanjut  selayaknya tulang  ikan lainnya, maka 

kandungan urea harus dikurangi atau dihilangkan serta 

penguraian sisa urea pada tulang harus dicegah. 

Pengurangan kadar urea yang terdapat pada tulang  

dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

menggunakan senyawa asam, basa dan saponin.    

 Penggunaan asam dan basa dalam proses 

perendaman tulang ikan cucut bertujuan untuk 

melarutkan protein/gelatin yang banyak terdapat pada 

tulang ikan cucut.  Protein pada tulang ikan cucut 

diduga banyak mengandung amoniak yang 

menyebabkan tulang ikan cucut menghasilkan bau 

yang menyengat. Gelatin bersifat meleleh jika 

dipanaskan, larut dalam asam dan dapat terhidrolisis 

oleh asam. Penggunaan asam  dilaporkan juga dapat 

mengawetkan dan  menetralisasi bau amoniak akibat 

penguraian urea menjadi amoniak. 

  Penelitian mengenai pereduksian kadar urea 

menggunakan bahan alami  telah dilakukan oleh 

Sulton (1994) dengan kombinasi antara pemberian 

ketimun dan cuka. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa saponin mampu mereduksi kadar urea pada 

daging ikan cucut, namun tekstur daging yang 

dihasilkan kurang baik akibat adanya penggunaan 

asam. Selain itu peneliti lainnya menggunakan filtrate 

taoge yang banyak mengandung saponin yang bersifat 

basa yang terdapat pada beberapa bahan alami  seperti 

taoge (Anna  dkk, 2005). 

Asam secara umum merupakan senyawa 

kimia yang bila dilarutkan dalam air akan 

menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. 

Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang 

dapat memberi proton (ion H+) kepada zat lain (yang 

disebut basa), atau dapat menerima pasangan elektron 

bebas dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan 

suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk 

garam. Sebagai contoh asam yang banyak digunakan 

dalam pengolahan makanan adalah  asam asetat (asam 

cuka).  

Berdasarkan Teori Asam Basa Arrhenius 

asam merupakan suatu senyawa yagn dapat 

menghasilkan ion Hidrogen [H+] bila dilarutkan dalam 

air dan Basa merupakan suatu senyawa yang dapat 

memberikan ion Hidroksida (OH) bila dilarutkan 

dalam air. 

  

Metodologi   

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Pangan 

dan Gizi Jurusan IKK UNJ,   dari bulan Agustus 

hingga Nopember  2011.   Bahan yang digunakan 

pada penelitian ini  adalah tulang ikan cucut yang 

diperoleh dari pasar  ikan di Pasar Senen, Jakarta, 

bahan untuk proses perlakuan tepung tulang ikan 

cucut seperti asam, basa dan garam.  Asam yang 

digunakan yaitu asam cuka, sedangkan basa yang 

digunakan adalah air kapur (Ca(OH)2) dan bahan 
untuk analisis diperoleh dari toko kimia yang ada di 

wilayah Rawamangun, Jakarta.  Alat yang diperlukan  
adalah autoklaf, timbangan analitik, pengaduk goyang 

(shaker), blender,  pH meter, peralatan untuk 

pembuatan tepung seperti kompor gas, food processor  

dan berbagai wadah dan alat gelas, serta peralatan 

untuk analisis seperti AAS, labu soxhlet, 

mikrokjeldahl, tanur, oven, dan  pH meter. 
 Perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu    serpihan tulang  ikan direndam dalam larutan 

asam asetat  0.01 M, larutan  Ca(OH)2 0.01 M dan air 

destilasi  selama 1 jam, selanjutnya diautoklaf 121oC 

selama 30 menit.   Selanjutnya serpihan tulang ikan 

cucut  ditiriskan, didinginkan, dan dijemur hingga 

kering. Setelah kering serpihan tulang ikan cucut 

tersebut dihaluskan dan diayak hingga diperoleh 

tepung tulang ikan cucut.   

Selanjutnya tepung tulang ikan cucut yang 

diperoleh dari seluruh perlakuan diukur kadar air 

(oven), kadar abu (tanur), kadar protein 

(mikrokjeldahl), kadar lemak (soxhlet) , kadar 

karbohidrat (by difference) dan kadar kalsium (AAS).    

Uji organoleptik mutu dilakukan pada tepung tulang  

ikan cucut   dan kerupuk tulang ikan cucut yang 

meliputi parameter   warna, aroma, tekstur dan rasa.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan sidik ragam (ANOVA) kemudian 

dilanjutkan dengan   uji Duncan untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan.  Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan uji hipotesis Anova dan uji 

perbandingan ganda Duncan dengan menggunakan 

software SPSS 17.0. 

 

Hasil dan Pembahasan   

  Analisis perlakuan asam dan basa terhadap 

karakteristik kimia tepung tulang ikan cucut  terhadap 

kandungan air, abu, protein, lemak dan karbohidrat 

tepung tulang ikan cucut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Perlakuan A adalah tepung tulang ikan cucut yang di 

rendam dan di autoklaf dalam air 121oC 30’ , 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
http://id.wikipedia.org/wiki/Proton
http://id.wikipedia.org/wiki/Basa
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penetralan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam_%28kimia%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_asetat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cuka
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perlakuan B adalah tepung tulang ikan cucut yang di 

rendam dan di autoklaf dalam asam 121oC 30’  dan 

perlakuan C adalah tepung tulang ikan cucut yang di 

rendam dan di autoklaf dalam basa 121oC 30’.   
Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Tepung Tulang Ikan 

Cucut 

Analisis 
Perlakuan 

A 

(%) 

B(

%) 

C(

%) 

Kadar Air 8.655+0.07 9.19+0.12 8.68+0.01 

Kadar Abu 53.45+0.06 56.53+0.21 58.865+0.06 

Kadar Protein 34.845+0.02 32.255+0.11 30.685+0,11 

Kadar Lemak 0.014+0.005 0.009+0.0002 0.005+0.0004 

Kadar Karbohidrat 3.04 2.02 1.77 

 

Perlakuan pemanasan bertekanan pada kondisi 

asam dan basa menurunkan kadar protein dan lemak 

dan tepung tulang ikan.  Pada pemanasan protein akan 

mengalami kerusakan dan terdenaturasi.  Lemak dan 

gelatin yang terdapat pada serpihan tulang ikan cucut 

juga terlarut selama pemanasan dalam kondisi asam 

dan basa. Penggunaan asam dan basa dalam proses 

perendaman tulang ikan cucut berhasil untuk 

melarutkan protein/gelatin yang banyak terdapat pada 

tulang ikan cucut.  Protein pada tulang ikan cucut 

diduga banyak mengandung amoniak yang 

menyebabkan tulang ikan cucut menghasilkan bau 

yang menyengat.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar lemak 

dengan perlakuan pemanasan dalam asam paling 

rendah diantara perlakuan lainnya. Gelatin bersifat 

meleleh jika dipanaskan, larut dalam asam dan dapat 

terhidrolisis oleh asam. Penggunaan asam  dilaporkan 

juga dapat mengawetkan dan  menetralisasi bau 

amoniak akibat penguraian urea menjadi amoniak 

(Anna et al 2005).  

Pengujian hipotesis terhadap kadar air tepung 

tulang ikan cucut menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan perlakuan pemanasan asam dan basa 

terhadap kadar air tepung tulang ikan cucut.  Hasil uji 

lanjut menunjukkan perbedaan signifikan pada kadar 

air tepung tulang ikan cucut yang dipanaskan 

menggunakan asam cuka.  Kadar air tepung tulang 

ikan cucut yang diperlakukan dengan asam cenderung 

lebih tinggi dibandingkan perlakuaan lainnya.  Hal ini 

kemungkinan disebabkan pada kondisi asam, tepung 

tulang ikan cucut cenderung lembab. 

Tepung tulang ikan cucut dengan perlakuan 

pemanasan dan perlakuan pemanasan dalam kondisi 

basa memiliki kadar air yang tidak berbeda signifikan 

dan lebih rendah dari kadar air tepung tulang ikan 

cucut yang diperlakukan dengan asam.  Secara 

keseluruhan kadar air tepung  berada diatas 

persyaratan kadar air tepung tulang  ikan untuk pakan 

yaitu maksimal 8%.    

Hasil uji lanjut terhadap kadar abu 

menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap 

kadar abu dari tepung tulang ikan cucut.  Perlakuan 

pemanasan menggunakan asam dan basa 

meningkatkan kadar abu dari tepung tulang ikan 

cucut.  Peningkatan yang signifikan terjadi dari 

perlakuan tepung tulang ikan cucut tanpa asam dan 

basa dengan kadar abu 53.47% menjadi 56.53% pada 

perlakuan asam dan 58.87% pada perlakuan basa.   

Kadar potein tepung tulang ikan cucut sangat 

dipengaruhi oleh proses pemanasan dalam asam dan 

basa.  Pengaruh pemanasan pada  kondisi asam dan 

basa menurunkan kadar protein dari tepung tulang 

ikan cucut.  Tepung tulang ikan cucut secara umum 

masih banyak mengandung protein walaupun telah 

mengalami proses pemanasan menggunakan pemanas 

bertekanan selama 30 menit. Kadar protein  tepung 

tulang ikan cucut yang dipanaskan menggunakan 

pelarut air yaitu 35.85%.  Jumlah ini menurun menjadi 

32.26% (perlakuan asam) dan 30.69% (perlakuan 

basa).    

  Lembar penilaian panelis  terhadap aspek  

warna,  aroma, tekstur dan rasa berisikan karakteristik  

mutu organoleptik dari tepung tulang ikan cucut 

dengan rentang skala penilaian   5, 4, 3, 2 dan 1.  

Untuk aspek warna, nilai tertinggi yaitu 5 untuk warna 

tepung tulang ikan cucut yang putih, berikutnya nilai  

4 untuk warna tepung tulang ikan cucut yang putih 

agak krem, nilai 3 warna tepung tulang ikan cucut 

yang putih krem, nilai  2 warna tepung tulang ikan 

cucut yang krem dan nilai 1 untuk warna tepung 

tulang ikan cucut yang kuning. 

 Perlakuan perendaman dan autoklaf pada 

kondisi asam dan basa, tidak berpengaruh terhadap 

warna dari tepung tulang ikan cucut.  Tepung tulang 

ikan cucut dari seluruh perlakuan memiliki warna 

putih krem hingga putih agak krem (Tabel 4.6).  

Warna putih krem merupakan warna dasar dari tulang 

ikan cucut sebelum proses atau perlakuan.   

Tepung tulang ikan cucut yang sudah tidak 

tercium aroma amoniak diberi penilaian tertinggi yaitu 

5, berikutnya skala penilaian menurun dengan 

semakin terciumnya aroma amoniak pada tepung 

tulang ikan cucut. Nilai 4 untuk tepung yang agak 

tercium aroma amoniak, nilai 3 untuk  tepung yang 

tercium aroma amoniak, nilai 2 untuk  tepung yang 

aroma amoniak tercium kuat, sedangkan nilai 1 untuk  

tepung tulang ikan cucut yang   aroma amoniaknya 

sangat tercium. 

Perlakuan asam dan basa dalam proses 

pembuatan tepung tulang ikan cucut berpengaruh 

terhadap aroma amoniak dari tepung tulang ikan cucut 

yang dihasilkan.  Perlakuan asam dan basa 

menurunkan aroma amoniak dari tepung.    Pada 

tepung yang diproses tanpa menggunakan amoniak 

memiliki nilai rata-rata 2,8 yaitu berada pada rentang 

tepung tulang ikan cucut dengan aroma amoniak yang 

tercium kuat dan aroma amoniak tercium. Proses 

perendaman dan autoklaf dengan asam dan basa 

menurunkan aroma amoniak sehingga tepung yang 

dihasilkan berada pada nilai 4 (agak tercium aroma 
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amoniak) dan 3,7( agak tercium aroma amoniak 

hingga tercium aroma amoniak).  

Pada pemanasan protein akan mengalami 

kerusakan dan terdenaturasi, lemak dan gelatin, Selain 

proses pemanasan, dilaporkan juga bahwa penggunaan 

asam dan basa dalam proses perendaman tulang ikan 

cucut berhasil untuk melarutkan protein/gelatin yang 

banyak terdapat pada tulang ikan cucut. Seperti 

dilaporkan oleh penelitian lainnya bahwa gelatin 

bersifat meleleh jika dipanaskan  (Anna et al 2005). 

 Pengujian terhadap daya terima konsumen 

dilakukan terhadap 100 orang panelis, meliputi aspek 

rasa, warna, aroma dan kerenyahan dari kerupuk 

dengan penambahan tepung tulang ikan cucut 

sebanyak 20%,30% dan 40% dari berat tepung 

tapioka. Dilihat dari nilai rata-rata tertinggi untuk 

aspek rasa,   aroma dan tekstur yang tertinggi adalah 

kerupuk dengan penambahan tepung tulang ikan cucut 

sebanyak 40% yaitu dengan kategori penilaian antara 

suka dan sangat suka.  Nilai rata-rata tertinggi untuk 

aspek warna adalah kerupuk dengan penambahan 

tepung tulang ikan cucut sebanyak 30% yaitu dengan 

kategori penilaian suka dan sangat suka. Sedangkan 

hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan 

nyata penambahan persentase tepung tulang ikan 

cucut tinggi kalsium terhadap rasa, warna, aroma dan 

kerenyahan dari kerupuk tulang ikan cucut. Sedangkan  
  

Kesimpulan 
Perlakuan  perendaman selama 30 menit  dan autoklaf 

selama 30 menit  dalam kondisi asam dan basa  berpengaruh 

nyata terhadap kadar air, abu, protein dan kalsium 

tepung tulang ikan cucut. Perlakuan juga berpengaruh 

nyata terhadap kualitas organoleptik  dari aspek aroma 

tepung tulang ikan cucut. Tulang ikan cucut dapat 

dibuat tepung sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan kerupuk dengan kualitas warna putih, aroma 

tidak berbau amoniak, tekstur halus dan penampakan 

tepung halus serta kering. Sehingga tepung ikan cucut 

dapat  ditambahkan dalam pembuatan kerupuk tulang 

ikan cucut.  Hasil uji daya terima    pada aspek warna, 

rasa, aroma dan kerenyahan kerupuk tulang ikan cucut 

yang paling  disukai secara keseluruhan dari pada aspek 

warna, rasa, aroma dan kerenyahan adalah kerupuk 

tulang ikan cucut dengan penambahan sebanyak 40%.  

  

Daftar Pustaka   
Bonfil, R 1994 Overview of world Elasmobranch 

Fisheries FAO Fisheris Technical p. 341. FAO, Rome. 

Dharmadi,  Suprapto, Widodo A.A. 2008. Komposisi 

dan fluktuasi hasil tangkap ikan cucut dominan yang 

tangkap rawai permukaan. Jurnal Penelitian Indonesia. 14 

(4): 371-377 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2009.  

Fenny, O.. 2008. Pengaruh Suhu dan Pengeringan 

Dengan Menggunakan Oven Listrik Terhadap 

Karakteristrik Fisik dan Kimia Serta Daya Terima 

Konsumen Pada Kerupuk Bawang, Jakarta: Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Jakarta. 

Kartamiharja E.K. 2010. Pemanfaatan Ikan Cucut. 

Pengolahan Perikanan dan Konservasi Daya Ikan   

Badan   Penelitian   dan   Pengembangan   Kelautan   dan   

Perikanan.  Jurnal  Penelitian Perikanan Indonesia.  

Pusat Penelitian Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya 

Ikan.   

Mariani dan Ridawati. 2011. Pengaruh Asam dan Basa 

terhadap Kandungan Kalsium dan Kualitas 

Organoleptik Tepung Tulang Ikan Cucut. Laporan 

Penelitian. Fakultas Teknik UNJ. 

Doni R. 2009.  Perbedaan Tingkat Kesukaan 

Konsumen Pada Kerupuk Dengan Substitusi Limbah 

Udang. Skripsi Universitas Negeri Jakarta. 

Sahirman 2001.  Kelompok    Keterampilan.    Rumpun    

Cara    Membuat  kerupuk. Teknologi hasil pertanian. Ditjen 

Dikdasmen Dediknas.  

Sediaoetama, A D. 2001.  Ilmu Gizi.  PT Dian Rakyat, 

Jakarta.   

Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap, Departernen Kelautan dan 

Perikanan 1-34 pp. 

Suparno dan   Suryaningrum. 1992. Sirip Cucut. Di 

dalamSetiabudi dan Nasran. Teknologi Pemanfaatan 

Ikan Cucut. Sub Balai Penelitian Perikanan Laut Slipi, 

Puslitbangkan. Badanlitbang Pertanian ARMP, 

Jakarta. 

Suprapti, L. 2007. Kerupuk Udang Sidoarjo.  Kanisius. 

Yogyakarta.  

Wahyono, Rudy, Marjuki. 2003. Pembuatan Aneka 

Kerupuk. Penerbit : PT Penebar Swadaya.   

  

 


