
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki daerah perairan 

cukup luas. Hampir 66% wilayah dari Indonesia merupakan daerah perairan. 

Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan di Indonesia adalah 

30,17 kg/kapita dalam 1 tahun. Tingkat konsumsi yang ditargetkan oleh 

Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah 31,4 kg/kapita setiap 

tahunnya (Rachman, 2010). 

Surimi merupakan produk antara yang dibangun oleh protein miofibrilar. 

Pembuatan surimi diawali dengan pelumatan daging ikan, leaching, dan 

pencucian secara berulang-ulang yang menggunakan air dingin (Rasco dan 

Bledsoe, 2006). Hasil laut yang diolah menjadi surimi akan memiliki umur 

simpan yang lebih panjang. Surimi dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk 

olahan yang bervariasi seperti kamaboko, bakso, sosis, dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan surimi di Indonesia belum berkembang sehingga diversifikasi 

produk berbasis surimi yang terdapat di Indonesia masih rendah. 

Belut, salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki bentuk tubuh seperti 

ular. Menurut Viswanath et al. (1998), nutrisi yang terkandung dalam belut sawah 

adalah protein 66,7%, lemak 10,74%, dan nilai pH sekitar 6,9. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa belut sawah merupakan salah satu hasil perairan 

yang bergizi tinggi, namun pengolahan belut sawah di Indonesia masih sangat 

rendah sehingga tingkat konsumsi belut di Indonesia masih rendah apabila 



dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Taiwan, dan 

Jepang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan 

Perikanan Indonesia, pada tahun 2007 hasil perikanan air tawar mencapai angka 

16,89 juta ton dan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 29% (KKPRI, 

2010). Tingkat ekspor belut di Indonesia untuk periode Januari – Juni 2009 telah 

mencapai 2.921,5 ton (Iriana et al., 2010).   

Kandungan lemak pada belut yang cukup tinggi menyebabkan daging 

belut berwarna merah, sehingga pengolahan daging belut sebagai bahan baku 

surimi memerlukan perlakuan khusus yaitu pada proses pencucian pertama 

(leaching) yang membutuhkan penambahan senyawa alkali dan frekuensi 

pencucian yang berulang. Pengolahan surimi yang menggunakan ikan berdaging 

gelap diawali dengan pencucian lumatan daging ikan dengan air dingin yang 

ditambahkan senyawa alkali, seperti NaHCO3 kemudian dilakukan pencucian 

berulang, pada pencucian berulang yang paling akhir, ditambahkan garam NaCl 

(Shimizu et al., 1992).  

Penyimpanan pada suhu rendah akan menghambat aktivitas 

mikroorganisme dan enzim protease tidak bekerja optimal, sehingga akan 

memperpanjang umur simpan surimi. Penyimpanan pada suhu rendah (suhu chill) 

akan menyebabkan perubahan karakter pada beberapa parameter, sehingga 

diperlukan pengamatan mengenai perubahan karakteristik yang terjadi selama 

penyimpanan dingin.   

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Kandungan lemak yang cukup tinggi pada belut menyebabkan warna 

daging belut menjadi kemerahan. Salah satu karakteristik dari surimi adalah 

memiliki warna putih, sehingga pemanfaatan belut dalam pembuatan surimi harus 

diawali dengan tahapan pencucian pertama (leaching) menggunakan larutan alkali 

pada konsentrasi tertentu yang dilanjutkan dengan frekuensi pencucian yang tepat 

menggunakan air dingin. Surimi yang disimpan pada kondisi dingin akan 

mengalami perubahan karakter yang berpengaruh pada mutu surimi.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan belut sawah dalam 

pembuatan surimi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari pengaruh konsentrasi senyawa alkali (NaHCO3 dan Na2SO3) 

dan frekuensi pencucian terhadap mutu surimi belut sawah. 

2. Mempelajari pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin terhadap mutu 

surimi belut sawah. 

 


