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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 Ikan, merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi 

protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Ikan baik untuk 

tambahan diet karena kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi yang dibutuhkan 

agar tubuh tetap sehat. Orang yang sering makan ikan cenderung mengIonsumsi 

lebih sedikit daging dan keju. Beberapa cara sehat untuk memasukkan ikan dalam 

program diet Anda di antaranya bisa dengan cara dipanggang, rebus, dan dikukus. 

Ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan sebagai makanan 

dengan manfaat kesehatan yang kompleks 

 Konsumsi makanan merupakan salahsatu faktor yang secara 

langsungberpengaruh terhadap status gizi seseorang, keluarga dan masyarakat. 

Rendahnya konsumsi pangan atau kurang seimbangnya  masukan zat-zat gizi dari 

makanan yang Dikonsumsi mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan organ dan 

jaringan tubuh, terjadinya penyakit dan atau Lemahnya daya tahan tubuh terhadap 

serangan penyakit sertamenurunnya kemampuan kerja.  

 Timbulnya kurang energi protein tidak hanya disebabkan makanan yang 

kurang, tetapi dapat juga karena penyakit. Anak yang mendapatkan makanan yang 

cukup baik, tetapi sering diserang diare atau demam pada akhirnya dapat 

menderita kurang energi protein. Sebaliknya anak yang sering makan tidak cukup 

baik daya tahan tubuhnya dapat melemah.  
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 Dalam keadaan demikian anak tersebut mudah diserang infeksi, kurang 

nafsu makan, dan akhirnya mudah terkena kurang energi protein (Soekirman, 

1999 : 85) 

 Dulu ada anggapan ada mitos  . "Kalau kebanyakan makan ikan , bisa 

cacingan," sehingga banyak anak kecil enggan makan ikan..Sekarang, banyak 

makan ikan malah dianjurkan, karena dipercaya dapat mencegah gangguan 

jantung.  

 Hal ini tentunya akan mempengaruhi Kualitas sumber daya manusia di 

masa yang akan datang. Pada umur  balita protein sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Konsumsi makanan merupakan salah 

satu faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap status gizi seseorang, 

keluarga dan masyarakat. Rendahnya konsumsi pangan atau kurang seimbangnya 

masukan zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi mengakibatkan terlambatnya 

pertumbuhan organ dan jaringan tubuh, terjadinya penyakit dan atau lemahnya 

daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit serta menurunnya kemampuan kerja. 

 Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di 

masa yang akan datang. Pada umur balita protein sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Salah satu alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan akan sumber protein hewani adalah ikan.  

 Kandungan protein ikan tidak kalah dengan kandungan protein yang 

berasal dari daging atau telur.Selain itu ikan adalah salah satu sumber protein 

hewani yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani 
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lainnya seperti daging sapi dan ayam.  Dengan demikian sangat beralasan bila kita 

mendukung program pemerintah dengan gerakan makan ikan 

 
1.2. Rumusan Masalah  
 
 
 Dari latar belakang yang ada dirumuskan permasalahan sehingga pemateri 

mengangkat judul pengabdian pada masyarakat desa Sepakat bersatu Kabupaten 

Tebo dengan judul manfaat  penting kandungan gizi yang ada pada ikan untuk 

kesehatan  dan manfaat ganda untuk tumbuh kembang anak, tingkat konsumsi 

ikan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat sepakat bersatu 

masih perlu peningkatan dalam tingkat konsumsi ikan untuk menciptakn generasi 

yang berkualitas dan cerdas. 
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BAB II. RENCANA KEGIATAN 
 
 
 Untuk dapat memberikan informasi yang sangat berpengaruh terhadap 

pola makan atau konsumsi ikan, maka kegiatan penyuluhan manfaat ikan bagi 

kesehatan  perlu disosialisasikan terutama dampak atau akibat positif  dan 

manfaatnya konsumsi  ikan bagi kesehatan. 

 Kegiatan penyuluhan manfaat ikan bagi kesehatan akan dilakukan didesa 

sepakat bersatu Kabupaten Tebo dalam pelaksananya melibatkan mahasiswa/i 

yang sedang melakukan kuliah kerja nyata desa tersebut yang merupakan bagian 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang bekerja dengan dosen pembimbing lapangan. 
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di desa Sepakat bersatu Kabupaten 

Tebo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 yang berlangsung dari Pukul 

14.00 s/d 16.00 Wib. Dalam kegiatan ini melibatkan Mahasiswa yang terdiri 

beberapa fakultas  yang ada di Universitas Muara Bungo, Masyarakat serta 

perangkat Desa setempat. 

 
3.2. Pembahasan 

3.2.1. Kandungan Gizi Ikan 

 Berdasarkan habitatnya, ikan digolongkan menjadi dua yaitu ikan air  

laut dan ikan air tawar. Habitat tersebut akan menentukan jenis makanan ikan, 

yang kemudian akan mempengaruhi kandungan zat gizi ikan. Ikan air tawar 

terutama kaya akan karbohidrat dan protein, sedangkan ikan laut kaya akan lemak, 

vitamin dan mineral (Khomsan,2004 : 43). Hal senada juga diungkapkan oleh 

Astawan (2005) bahwa kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir 

sama dengan ikan air laut.  

 Komposisi gizi ikan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor 

yaitu spesies, jenis kelamin, tingkat kematangan (umur), musim, siklus bertelur 

dan letak geografis.  Kandungan protein ikan sangat dipengaruhi oleh kadar air 

dan lemaknya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ikan bersirip 

mengandung protein 16 – 24 %, sedangkan pada ikan yang telah diolah 

kandungan proteinnya dapat mencapai 35 persen. Proporsi protein kolektif 
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(kolagen) pada ikan jauh lebih rendah daripada daging ternak yaituberkisar antara 

3 – 5 persen dari total protein. Hal ini juga yang menyebabkan daging ikan lebih 

empuk (Khomsan, 2004 : 41).    

 Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani mempunyai kandungan 

protein yang cukup tinggi. Ikan basah sekitar 17 % dan kering 40 %. Susunan 

asam amino di dalam protein ikan cukup baik, sehingga dapat dikatakan mutu 

gizinya setingkat dengan pangan hewani asal ternak seperti daging dan telur 

Untuk jelasnya pada tab el dibawah ini  

Tabel 1. kandungan zat gizi ikan Per 100 gram. 
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3.2.2. Manfaat Ikan Untuk Kesehatan 

 Ikan memiliki kandungan kaya akan; vitamin A, vitamin D, fosfor, 

magnesium, selenium, yodium, serta kalsium. Secara mendasar ikan memiliki 

protein hewani yang sama dengan daging sapi, namun kelebihan ikan adalah tidak 

memiliki lemak yang tinggi dan protein dan nutrisinya sangat mudah diserap 

tubuh sehingga keuntungan mengkonsumsi ikan yang diperoleh adalah : 

1. Menekan Risiko Stroke & Serangan Jantung 

Ikan memiliki kandungan kaya akan asam lemak omega-3 di dalam ikan yang 

sangat penting untuk otak, mengonsumsi ikan secara rutin dan teratur setiap 

pekan dapat menekan risiko penyakit jantung pada pria maupun perempuan. 

2. Rendah Lemak 

 Sebagian besar ikan-ikanan (ikan berdaging putih) maupun sebagian ikan 

berdaging gelap seperti tuna sirip kuning ataupun sebagian jenis kerang serta 

makanan laut lainnya memiliki kandungan total lemak yang paling rendah 

dibandingkan sumber protein hewani lainnya  

3. Mengurangi Kolesterol  

 Ikan memiliki kandungan lemak jenuh paling sedikit dibandingkan dengan 

protein hewani lainnnya seperti halnya ayam, daging atau bahkan udang dan 

lobster. Dimana lemak jenuh memiliki peran paling aktif menaikkan kadar 

kolesterol jahat dalam darah. 

4.  Mengurangi Peradangan dan Sakit Sendi 

 Dari asam lemak omega-3 ikan tuna, salmon, makarel, sarden maupun tuna 

dapat juga mengurangi risiko peradangan dan sakit persendian. Terutama minyak 
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ikan, memiliki sifat anti-inflamasi. Oleh karena itu, ikan efektif dalam mengurangi 

peradangan dalam darah dan jaringan. Asam lemak omega-3, khususnya EPA, banyak 

ditemukan dalam minyak ikan dan memiliki efek yang sangat positif pada respons 

inflamasi sehingga sangat membantu dalam mengurangi radang sendi, prostatitis 

(radang prostat), dan sistitis. 

5. Minyak Ikan untuk Janin dan Bayi Menyusui 

 DHA juga sangat bermanfaat bagi perkembangan otak bayi. Ikan seperti tuna, 

makarel, dan sarden bisa menjadi pilihan yang bagus untuk hamil dan 

menyusui. 

6. Untuk Nutrisi Otak 

 Kandungan asam lemak omega-3 di dalam ikan juga sangat penting untuk otak. 

Dimana asupan nutrisi tersebut sangat dibutuhkan bagi yang tinggal di 

perkotaan besar untuk stamina otak. 

7. Menurunkan tekanan darah 

 Minyak ikan sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah, tetapi peran 

mereka dalam pencegahan belum jelas. Namun, mengasup banyak  minyak 

ikan tidak dianjurkan. 

8. Kesehatan kardiovaskular 

 Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan telah terbukti manfaatnya 

bagi jantung, arteri, dan vena yang membentuk sistem kardiovaskular Anda. 

Konsumsi ikan dapat membantu mencegah penyakit jantung dan gagal jantung 

dengan mencegah akumulasi trigliserida, mengurangi tingkat trigliserida 

berlebih, meningkatkan HDL (kolesterol baik), dan mencegah pembekuan 

darah. Studi para ahli dari Harvard School of Public Health menyimpulkan, 
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makan sampai dua porsi ikan dalam seminggu dapat mengurangi risiko 

kematian akibat penyakit jantung tiga kali lipat. 

9. Menekan risiko kanker 

 Omega 3 dalam ikan telah terbukti membantu mencegah tiga jenis kanker yang 

paling umum, yakni kanker payudara, kolon, dan prostat. Suplemen minyak 

ikan juga dapat membantu 

10. Mengatasi depresi 

 Asam lemak omega-3 dalam minyak ikan baik untuk mengurangi depresi dan 

kecemasan. Studi telah menemukan bahwa masyarakat yang mengonsumsi 

banyak ikan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. 
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penjelasan diatas maka dapat tarik manfaat ikan bagi kesehatan 

sangat besar sehingga perlu untuk dikonsumsi oleh setiap orang terutama sekali 

bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan terutama sekali bagi ibu hamil 

dan menyusui guna menunjang pertumbuhan  otak. 

4.2. Saran 

 Dampak mengkonsumsi ikan bagi kesehatan yang begitu besar bagi 

pertumbuhan dan kesehatan, untuk itu perlu menjadikan ikan menjadi menu 

keseharian untuk semua umur dan jika memungkinkan tiada hari tanpa konsumsi 

ikan. 

 Perlu kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Perikanan untuk 

menjalin kerjasama dalam  rangka sosialisasi manfaat ikan bagi kesehatan 

sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan cerdas. 
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