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Peneiitian ini bertujuan untuk mengehhui kandungan asam lemak omega-? pada bagian-bagian 
tuhLi ikan kembung (kepala perut dan daging badan) dan mengetahui pengaruh lama penyimpanan 
men~gunakan es terhadap kandungan asam lemak omega-3 pada masing-masing bagian tubuh ikan 
ken5ilng. Penelapan kandu~gan  omega-3 d i lahkan  dengan Gas Liquid Clzronmrogrophy (GLC). Hasil 
penzi!kn menunjukkan bahwa penyimpanan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air, abu, 
psc::n lem?k bilangan peroksida bilangan iod d m  kandungan omega-3, Letapi pada bagian kepala 
pen\;mpanan ~ i d a k  berpengaruh nyara rerhadap kadar abu. 
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PEXDPJIULUAN 

Lernak atau minyak ikan memiliki keistimewaan khusus ditinjau dari komposisi 

a s m  lemaknya. Lemak ikan banyak mengandung asam lemak tidak jenuh jamak, 

po~.tmsah~raled fatly acid (PUFA) yang meliputi asam linoleat, linolenat, EPA dan 

DH-\ yang merupakan asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh untuk 

m.mpertahankan kesehatan ying optimal ( S~marya, 1993). 

Ikan mempunyai komposisi kimia yang menguntungkru~, yaitu mengandung 

ka& prorein tinggi, disamping itu lelnak yang dikandung banyak mempunyai ikatan 

rangkap, yang m e ~ p a k a n  asam lemak tidak jenuh. Asam lemak omega-3 merupakan 

saiah satu asam lemak tidak j e ~ u h  yang tidak dapat dimbah menjadi kolesterol di dalarn 

tuhuh, sehingga dapat dikatakan omega-3 m e n d a n  kadar kolesterol darah 

(Suptijah. 1999). 

Diir yang mengandung cukup ikan laut terutama ikan pe~nakan fitopldcton 

da9t  menomdm risiko penyakit jantung koroner karena menghambat proses 

aienklerosis dengan jalan menurunkan kadar kolesterol dalrun darah, trigliserida, LDL 

dm meninskatkan HDL, serta menurunkan kemampuan thrombosit untuk membentuk 

=gx~alan duombus ( Rilantono dan Fadilah,1967). 














