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1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan1 (2005), salah satu

potensi perikanan Indonesia yang berpeluang untuk dikembangkan yaitu budidaya

ikan air tawar. Potensi sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi sebesar US$

5.2 miliar pertahun (Kementrian Kelautan dan Perikanan2, 2005). Pemanfaatan

sumber daya perikanan air tawar diharapkan dapat menggantikan ikan air laut

yang memiliki beberapa kendala, seperti komposisi proksimat ikan laut yang

sangat dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik seperti letak area geografis, kondisi

kehidupan, dan makanannya (Irianto dan Soesilo, 2011) dan kekurangan bahan

baku yang menjadi masalah dalam pengolahan ikan (Poernomo, 2007). Yuniardi

(2011) menyatakan bahwa bahwa jumlah nelayan pada tahun 2006-2007 terus

mengalami kenaikan sebesar 2.06% namun ikan semakin langka. Oleh karena itu,

ikan air tawar menjadi alternatif sumber bahan baku ikan yang relatif stabil karena

pertumbuhannya dilakukan pada kondisi terkontrol melalui teknik budidaya. Ikan

air tawar tetap termasuk golongan ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat

Indonesia disamping ikan pelagis kecil dan ikan demersal (Irianto dan Soesilo,

2011).

Pola konsumsi masyarakat Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan

protein tubuh sehingga konsumsi ikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

protein sehari-hari (Hustiany, 2005). Ikan patin adalah ikan air tawar yang dikenal

 



dengan nama lokal jambal. Menurut Suryaningrum (2007), daging ikan patin

berpotensi untuk diolah menjadi surimi karena cukup tebal, berwarna putih, dan

memungkinkan untuk diolah dari bahan baku ikan yang masih hidup. Daging

patin memiliki kelemahan yaitu bau tanah dan kandungan lemak yang cukup

tinggi sehingga diperlukan pengolahan untuk mengantisipasi permasalahan

tersebut (Hustiany, 2005; Suryaningrum, 2007). Park dan Morrisey (2000)

menyatakan bahwa penambahan protein aditif dan pencucian daging lumat

menjadi surimi dapat memperbaiki kemampuan gelasi pada daging ikan.

Diversifikasi pengolahan hasil perikanan dapat meningkatkan nilai ekonomis ikan

itu sendiri. Suryaningrum (2007) juga menyatakan bahwa era globalisasi

membawa pengaruh berupa peningkatan konsumsi produk siap saji. Data pasar

ikan internasional (dalam Suryaningrum, 2007) mencatat bahwa produk siap saji

berbahan baku ikan yang biasa dikonsumsi ialah breaded, bakso, dan nugget.

Oleh karena itu, daging ikan patin akan diolah menjadi produk antara berupa

surimi yang selanjutnya akan diolah menjadi bakso.

Proses gelasi yang kurang baik dari daging ikan patin akan mempengaruhi

tingkat kekenyalan bakso. Oleh karena itu, penggunaan gelling agent berupa

tepung rumput laut diharapkan dapat meningkatkan kekenyalan bakso yang

dihasilkan. Menurut Firdaus (2003), rumput laut dari kelas Rhodophyceae

memiliki nilai ekonomis tinggi karena mengandung agar-agar dan karagenan.

Rumput laut Eucheuma cottonii merupakan penghasil kappa karagenan dan

Gracilaria penghasil agar-agar.

 



1.2 Rumusan Masalah

Produk diversifikasi berbahan dasar ikan patin masih belum banyak

dikembangkan. Pada penelitian ini akan dibuat bakso berbahan baku ikan patin.

Ikan patin merupakan ikan air tawar yang umumnya mengandung banyak protein

sarkoplasma dan lemak (Suryaningrum, 2007). Hal tersebut menyebabkan gel

tidak terbentuk dengan baik sehingga tingkat kekenyalan bakso yang dihasilkan

rendah. Pra-pengolahan daging ikan menjadi surimi perlu dilakukan sebelum

diolah menjadi bakso. Penambahan tepung rumput laut Eucheuma cottonii atau

Gracilaria gigas sebagai gelling agent diharapkan dapat meningkatkan

karakteristik gel bakso yang dihasilkan.

1.1. Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah memanfaatkan tepung rumput laut

yang berasal dari spesies Eucheuma cottonii atau Gracilaria gigas sebagai gelling

agent dalam pembuatan bakso ikan patin dengan bahan baku berupa surimi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah :

1) Membuat dan mengkarakterisasi sifat fisiko-kimia tepung rumput laut dari

spesies Eucheuma cottonii dan Gracilaria gigas.

2) Menentukan frekuensi pencucian terpilih yang menghasilkan surimi

dengan karakteristik terbaik.

3) Menentukan konsentrasi tepung tapioka terpilih dalam pembuatan bakso

ikan patin berbahan baku surimi.

 



4) Menentukan formulasi untuk menghasilkan bakso ikan gelling agent

tepung rumput laut Eucheuma cottonii dan Gracilaria gigas dengan

karakteristik terbaik.

5) Membandingkan karakteristik bakso pada perlakuan penambahan terbaik

dari masing-masing gelling agent dengan bakso komersial melalui uji

kimia dan organoleptik.

 


