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1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas perairan yang luas yaitu

5.8 juta km2(Susanto1, 2011).Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki

hasil laut yangberlimpah dan dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk

pangan.Salah satu hasil laut yang dibudidayakan di Indonesia adalah rumput laut

Eucheuma cottonii.Eucheuma cottonii merupakan rumput laut yang mengandung

kappa karagenan yang dapat berfungsi sebagai gelling agentdan kemampuan

kappa karagenan sebagai gelling agent telah dimanfaatkan dalam pengolahan

beberapa produk olahan daging ikan seperti sosisikan (Susanto2, 2011).

Ikan lele sangkuriangmerupakan salah satu jenis ikan air tawar yang

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia namun dalam pemanfaatannya ikan lele

sangkuriang belum dimanfaatkan secara optimal.Pemanfaatan ikan lele

sangkuriang menjadi berbagai produk olahan dapat meningkatkan nilai jual dan

umur simpan daging ikan lele sangkuriang.

Ikan lele sangkuriangtergolong ikan daging merah yang memiliki

kandungan protein sarkoplasma tinggi sehingga gel yang terbentuk kurang

baik.Hal ini menyebabkan ikan lele sangkuriang jarang dimanfaatkan dalam

pengolahan produk daging ikan.Menurut Eymard et.al.(2009), ikan berdaging

merah memiliki kandungan lemak dan protein sarkoplasma yang tinggi sehingga

pengolahan ikan berdaging merah menjadi surimi dibutuhkan untuk menghasilkan

 



warna, aroma, dan pembentukan gel yang lebih baik.Berdasarkan penelitian

Nugroho (2011), daging ikan lele sangkuriang yang telah mengalami proses

pencucian (surimi) menghasilkan nilai uji lipat dan uji gigit yang rendahnamun

produk olahan dari daging ikan lele sangkuriang memiliki nilai Water Holding

Capacity (WHC)yang cukup baik. Berdasarkan penelitian Yakhin (2008), bakso

ikan yang terbuat dari ikan berdaging merah menghasilkan karakteristik bakso

ikan yang kurang baik apabila dibandingkan bakso ikan yang dibuat dari ikan

berdaging putih. Hal ini disebabkan kandungan protein sarkoplasma yang lebih

tinggi pada ikan daging merah menganggu proses pembentukan gel,

mempengaruhi warna, dan aroma bakso yang dihasilkan sehingga mempengaruhi

penerimaan kesukaan panelis terhadap bakso tersebut. Menurut Elyasi et.al

(2010), proses pencucian daging ikan merah menjadi surimi dapat mengurangi

kandungan lemak, protein sarkoplasma, dan komponen-komponen larut air

lainnya sehingga menghasilkan kadar lemak dan kadar abu yang lebih rendah

apabila dibandingkan daging ikan merah yang hanya dilumat (minced fish). Selain

mempengaruhi hasil uji proksimat, proses pencucian juga mempengaruhi hasil uji

organoleptik.Proses pencucian pada surimi menghasilkan warna dan penerimaan

keseluruhan yang lebih baik daripada minced fish.

Kappa karagenan merupakan polisakarida linier yang memiliki

kemampuan menghasilkan gel yang kuat dan memiliki sifat thermoreversible,

yaitu dapat meleleh padasuhu panas dan membentuk ikatan yang kuat pada suhu

dingin. Penambahan kappa karagenan di dalam produk pangan dapat

dimanfaatkan sebagai gelling agent (Azis, 2009).

 



Pada penelitian ini dilakukan penambahan ekstrak kappa karagenan yang

berfungsi sebagai gelling agent dalam pengolahan bakso ikan lele sangkuriang

untuk meningkatkan gel strength pada produk tersebut. Selain itu juga diteliti dua

jenis olahan daging ikan yang berbeda yaitu surimi dan minced fish untuk

mengetahui pengaruh jenis olahan daging ikan terhadap karakteristik bakso ikan

yang dihasilkan.

1.2 Perumusan Masalah

Ikan lele sangkuriang merupakan ikan yang banyak dibudidayakan di

Indonesia karena proses perkembangbiakkannya yang mudah dan rasanya yang

cukup digemari oleh masyarakat namun pemanfaatan ikan lele sangkuriang

sebagai produk olahan seperti bakso ikan masih jarang ditemui. Hal ini

disebabkan tingginya kandungan protein sarkoplasma pada ikan lele sangkuriang

sehingga gel yang dihasilkan kurang baik.Penambahan ekstrak kappa karagenan

pada pembuatan bakso ikan lele sangkuriang diharapkan meningkatkan gel

strength dari bakso yang dihasilkan.Proses pencucian daging ikan juga diperlukan

untuk menghilangkan kandungan protein sarkoplasma sehingga pada penelitian

ini dibandingkan jenis olahan daging ikan yang telah mengalami proses pencucian

(surimi) dengan daging ikan yang tidak mengalami proses pencucian (minced fish)

pada karakteristik bakso ikan yang dihasilkan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah memanfaatkan ekstrak kappa

karagenan dariEucheuma cottonii sebagai gelling agent dalam pembuatan bakso

ikan lele sangkuriang.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menentukan konsentrasi kappa karagenan yang terbaik sebagai gelling agent

pada bakso ikan lele sangkuriang yang terbuat dari surimi dan minced fish.

2. Menentukan jenis olahan daging ikan (minced fish atau surimi) yang

menghasilkankarakteristik bakso ikan lele terbaik.

 


