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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat besar, baik

jumlah maupun ragamnya. Meskipun pemanfaatan hasil perikanan di Indonesia

masih sekitar 11% yaitu seluas 1.11 juta ha dari potensi yang mencapai lebih dari

9.58 juta ha, namun produksi perikanan menunjukkan kenaikan signifikan dari

produksi yang tercatat sebesar 4.78 juta ton pada tahun 2010 menjadi sekitar 6.97

juta ton pada tahun 2011 (Anonim1, 2012).

Pemanfaatan hasil perikanan di Indonesia disajikan dalam bentuk segar dan

olahan. Sekitar 50% lebih hasil olahan perikanan, diolah ke dalam bentuk ikan

asin (Irianto dan Soesilo, 2007). Ikan asin merupakan hasil olahan yang tergolong

tradisional karena proses pembuatan ikan asin sederhana dan juga ekonomis.

Salah satu jenis ikan yang banyak dimanfaatkan menjadi ikan asin adalah ikan

tenggiri karena ketersediannya yang melimpah dan memiliki daging yang tebal,

tidak banyak tulang, mudah diolah, dan bercita rasa gurih (Rahmawati et al.,

2008).

Ikan asin tenggiri yang beredar di pasaran saat ini umumnya dijumpai

dalam bentuk utuh, besar, bewarna putih pucat karena tertutup kristal garam dan

umumnya dipasarkan dalam keadaaan terbuka sehingga dari segi penampakan

kurang menarik (Rahmawati et al., 2008). Hal ini mengakibatkan daya

penerimaan masyarakat, terutama masyarakat modern untuk mengkonsumsi ikan

asin menurun sehingga konsumsi ikan asin terbatas pada kalangan tertentu saja,

 



sehingga diperlukannya sebuah alternatif usaha diversifikasi produk ikan asin

tenggiri dengan cara membuatnya menjadi sebuah produk turunan dengan nilai

tambah yang dapat meningkatkan minat masyarakat modern untuk mengkonsumsi

ikan asin, yaitu berupa pembuatan abon ikan asin tenggiri.

Abon ikan merupakan produk kering yang memberikan banyak keuntungan

baik dari segi umur simpan, daya jual dan distribusi (Adawyah, 2008). Abon ikan

diolah dengan cara perebusan, penghancuran, pembumbuan, penggorengan dan

pengepresan (Wibowo dan Peranginanginan, 2004). Selain ikan, sebagai bahan

baku utama, penambahan bahan baku tambahan yang memiliki tekstur serupa

dapat ditambahkan dalam pembuatan abon ikan. Salah satu bahan pangan nabati

yang memiliki tekstur menyerupai serat ikan yaitu serat pangan dari jerami

nangka. Penelitian abon dengan menambahkan serat pangan telah dilakukan yaitu

pemanfaatan keluwih dalam pembuatan abon ikan (Elliyasami dan Hamzah, 1997)

dan penambahan nangka dalam pembuatan abon yang berasal dari daging kelinci

(Wulandari dan Djuarnani, 2010). Penelitian ikan kering asin turut dilakukan

sebagai bentuk diversifikasi pangan yaitu berupa pengolahan ikan kering tenggiri

menjadi stick daging ikan asin tanpa tulang (Rahmawati et al., 2008).

Pembuatan abon ikan asin tenggiri dengan pencampuran jerami nangka

diharapkan dapat menghasilkan abon ikan yang mutunya baik dari segi

penampakan, tekstur, cita rasa, gizi, dan daya terima konsumen. Abon ikan asin

tenggiri dengan penambahan jerami nangka diharapkan dapat meningkatkan

konsumsi terhadap ikan asin tenggiri dan dapat diterima oleh kalangan

masyarakat.

 



1.2 Perumusan Masalah

Ikan asin sebagai bahan baku memiliki cita rasa asin yang tinggi. Selain

dari segi cita rasa, penampakan ikan asin kurang menarik karena tertutup kristal

garam dan umumnya dijumpai dalam bentuk utuh atau potongan-potongan daging

dengan aroma yang kurang sedap, sehingga tingkat konsumsi masih terbatas di

kalangan tertentu dan pemanfaatannya juga masih terbatas. Dalam upaya

menurunkan cita rasa asin dan meningkatkan daya konsumsi ikan asin, hal yang

dapat dilakukan adalah dengan membuat produk turunan berupa abon ikan dengan

substitusi jerami nangka. Jerami nangka memiliki kandungan serat yang tinggi,

sehingga substitusi jerami nangka pada pembuatan abon ikan asin diharapkan

dapat meningkatkan nilai gizi abon terutama dari segi kandungan serat pangan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat produk

diversifikasi ikan asin tenggiri dengan subtitusi jerami nangka menjadi abon ikan

dan mempelajari karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik abon dari ikan asin

tenggiri dengan subtitusi jerami nangka.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan metode perlakuan awal ikan asin tenggiri terbaik dan rasio

substitusi jerami nangka dalam pembuatan abon ikan asin tenggiri.

2. Menentukan metode pemasakan dan tingkat kematangan jerami nangka

(muda, tua) terbaik dalam pembuatan abon ikan asin tenggiri.

 



3. Menentukan pengaruh penambahan jerami nangka terhadap karakteristik

fisik dan kimia abon ikan asin tenggiri terbaik.

 


