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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup banyak digemari oleh

masyarakat di Indonesia. Ikan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ikan air

laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Ikan yang tergolong ikan air laut adalah ikan

bawal, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, kue, dan tongkol sedangkan ikan yang

tergolong ikan air tawar adalah ikan lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas

(Suprapti, 2003).

Ikan dapat diolah secara sederhana atau diolah menjadi produk-produk seperti

bakso, otak-otak, nugget, dan pempek. Ikan yang diolah secara sederhana seperti

digoreng atau direbus umumnya tidak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan

kimiawi dari ikan namun ikan yang akan diolah menjadi produk seperti bakso

umumnya dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan kimiawi dari ikan.

Kemampuan pembentukan gel merupakan salah satu karakteristik pada ikan

yang berpengaruh paling besar dalam pembuatan produk olahan ikan. Kemampuan

pembentukan gel pada ikan dapat dipengaruhi oleh protein larut garam dan protein

larut air. Protein larut garam yang berperan dalam pembentukan gel adalah protein

miofibrilar. Protein larut air dapat mempengaruhi pembentukan gel sehingga harus

dihilangkan dengan cara dicuci (Hossain, 2004).
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Ikan yang dimanfaatkan dalam pembuatan produk umumnya hanya ikan-ikan

tertentu saja, seperti ikan tenggiri, layar, dan selar (Afrianto, 1989). Hal ini

dikarenakan masyarakat masih kurang memperoleh informasi mengenai karakteristik

fisik dan kimiawi dari ikan lainnya. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang

karakterisasi beberapa jenis ikan air laut dan air tawar sehingga diperoleh informasi

karakter fisik dan kimiawi ikannya.

1.2 Rumusan Masalah

Produk olahan ikan sangat bervariasi di Indonesia namun ikan yang umumnya

diolah menjadi produk hanya terbatas pada ikan tertentu. Oleh karena itu perlu

dilakukan karakterisasi fisik dan kimiawi pasta sebagai produk intermediate dari air

laut dan air tawar sehingga informasi yang diperoleh diharapkan bermanfaat sebagai

pedoman dalam pembuatan produk olahan ikan yang sesuai.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui karakteristik fisik dan kimiawi

beberapa ikan air laut dan ikan air tawar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian adalah :

1. Menentukan jenis ikan air laut dan air tawar yang memiliki karakteristik fisik

dan kimiawi terbaik.
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2. Membuat pasta sebagai produk intermediate dan mengetahui pengaruh

pencucian terhadap karakteristik fisik dan kimiawi dari pasta ikan air laut dan

air tawar.

 


