
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarrBelakang 

Berbagai jenis pangan diproduksi untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitasnya, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pangan 

meningkat. Menurut Sudarmadji et al. (2007) bahan pangan perlu diketahui 

komponen utamanya karena berhubungan dengan kualitas makanan tersebut. Analisis 

proksimatedilakukan untukemengetahui kandungan utama dari suatu bahan yang 

berupa karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, kadar air, serta kadar abu. Salah satu 

bahan pangan yang sering dikonsumsi yaitu, beras dan ikan. Di mana kedua bahan 

pangan ini memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi.  

Beras yaitu makanan sumber energi yang memilikiekandungan karbohidrat 

tinggi namun proteinnya rendah. Beras hitam merupakan beras varietas lokal yang 

mengandung pigmen berbeda dengan beras putih atau beras merah (Suardi et al. 

2009). Beras hitam memiliki aktivitas antioksidan dan senyawa fenolik yang baik 

untuk kesehatan, dan mempunyai kandungan serat pangan yang lebih besar 7,5% 

dibandingkan beras putih yang hanya 5,4% (Indrasari et al. 2010). 

Ikan mempunyai komposisieasam amino yang lengkap, dan mengandung 

lemak yang kaya akan asam lemak tak jenuh yang berkhasiat bagi kesehatan (Irianto 

2007). Ikan tunaemerupakan jenis ikan yang memiliki kandungan protein tinggi dan 

lemak yang rendah. Ikan ini bersifat mudah rusak dan membusuk sehingga perlu 

ditingkatkan daya awetnya dengan cara diolah menjadi tepung ikan (Herawati et al. 

2009).   

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang analisis proksimateberas dan ikan, 

diantaranya: Amirullah (2008) melakukan analisis proksimat pada tepung ikan 

tenggiriidan swangi yang menghasilkan kadar proteinesebesar 84,47% dan 79,72%, 

lemak sebesar 3,73% dan 3,3%. Sedangkan penelitian mengenai beras hitam organik 



 

dengan analisis fisikokimia telah dilakukan oleh Hernawan (2016) yang 

menghasilkan kadar serat kasar secara kimia sebesar 7,69% 

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis proksimat pada tepung beras 

hitam lokal dan tepung ikan yang berasal dari perairan Sukabumi. Hasil penelitian 

dibandingkan dengan tepung beras dan tepung ikan produk APFAN. Diharapkan 

tepung beras dan tepung ikan lokal yang dibuat memiliki kualitaseyang sama atau 

lebih baik dari produk APFAN yang akan dipasarkan di Asia Pasifik. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar dan 

karbohidrat disertai dengan logam berat (Hg dan Pb).  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah kadar proksimat dalam tepung beras hitam dan tepung ikan tuna 

yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar serat 

kasar dan kadar karbohidrat? 

2. Berapakah kadar logam berat (Hg dan Pb) dalam tepung beras hitam dan 

tepung ikan tuna? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan kadar proksimat pada tepung beras hitam dan tepung ikan tuna. 

2. Menentukan kadar logam berat (Hg dan Pb) pada tepung beras hitam dan 

tepung ikan tuna. 

3. Membandingkan kualitas produk tepung beras hitam dan tepung ikan lokal 

dengan produk APFAN.     

 


