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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pindang umumnya tidak terlalu awet karena masih mempunyai aktivitas

air yang relatif tinggi sekitar 65% dan sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisme.

(Budiman, 2004). Mutu ikan pindang yang dihasilkan belum memuaskan karena

cara pengolahan yang belum baik dan benar, penggunaan larutan garam yang

tidak bersih, mutu ikan kurang baik, dan bau tengik. Penggunaan garam yang

digunakan dapat berbentuk kristal atau larutan. Jumlah garam kristal yang

digunakan berkisar antara 5-10% dari berat total ikan. Pemberian garam dengan

konsentrasi lebih besar dari 40% akan menghasilkan ikan pindang yang terlalu

asin, sedangkan pemberian garam kurang dari 5% akan menghasilkan produk ikan

pindang dengan daya awet yang rendah (Tiffany,2012). Daya awet ikan pindang

tidak tahan lama yaitu tahan kira-kira 2 z 3 hari (Wibowo, 2000). Pindang ikan

mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: cara pengolahannya sederhana dan tidak

memerlukan alat yang mahal, hasilnya berupa produk matang yang dapat

langsung dimakan tanpa perlu dimasak terlebih dahulu, rasanya khas pada

umumnya, dapat dimakan dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga sumbangan

proteinnya cukup besar bagi perbaikan gizi masyarakat (Astawan, 1997). Ikan

pindang tongkol mempunyai kadar protein yang sangat tinggi yaitu sekitar 20%.

Protein yang terkandung dalam ikan mempunyai mutu yang baik, sebab sedikit

mengandung kolesterol.
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Menurut Purawisastra (2001) ampas kelapa mengandung serat

galaktomanan 61% yang merupakan kandungan serat pangan pada ampas kelapa.

Galaktomanan adalah polisakarida yang terdiri dari rantai mannose dan galaktosa

(Wiguna, 2000). Ampas kelapa merupakan hasil samping pembuatan minyak

kelapa murni yang masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

Produk Abon memiliki karakteristik bentuk lembut, rasa enak, bau khas,

dan mempunyai daya simpan yang relatif lama yaitu sekitar 60 hari. Menurut

Suryani, et. al. (2007) abon ikan merupakan jenis makanan olahan ikan yang

diberi bumbu, diolah dengan cara perebusan dan penggorengan. Produk yang

dihasilkan mempunyai kelebihan yaitu bentuk lembut berserabut, rasa enak, bau

khas, daya awetnya yang cukup lama, pembuatan yang relatif lebih mudah, dan

siap dikonsumsi secara langsung karena tidak membutuhkan pengolahan lebih

lanjut.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah pindang ikan tongkol

yang kurang awet, penampakan pindang ikan tongkol yang kurang menarik, asin,

dan tidak berserat. Ampas kelapa yang memiliki kadungan serat. Untuk

memperbaiki kelemahan yang ada pada pindang ikan tongkol dan ampas kelapa

sehingga dibuat produk abon pindang ikan tongkol dengan bahan subtitusi dari

ampas kelapa.
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1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik

abon dari pindang ikan tongkol yang ditambahkan ampas kelapa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Menentukan rasio ampas kelapa dan pindang ikan tongkol, dan

jenis ampas kelapa yang terbaik dalam pembuatan abon.

2. Menentukan metode pemasakan yang terbaik antara metode

sangrai dan metode penggorengan dalam pembuatan abon


