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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki daerah perairan yang 

luas, dan kaya akan hasil perairan. Tingginya potensi perairan Indonesia tersebut 

tidak diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan hasil perairan, 

yang tergolong cukup rendah. Pemanfaatan dan pengolahan hasil laut tersebut antara 

lain berupa surimi. Daging ikan cincang yang telah diproses dengan dihilangkan 

tulangnya, dicuci dengan air dingin, serta mengalami penghilangan sebagian air 

hingga diperoleh konsentrat protein basah disebut dengan surimi (Okada, 1992). 

Bakso, kamaboko, sosis, otak-otak, dan produk olahan lainnya yang menuntut 

kelenturan (springiness) merupakan hasil olahan surimi yang merupakan produk 

antara (Santoso et al., 2008). 

 Menurut Santoso et al. (2008) pembuatan surimi saat ini masih berfokus pada 

ikan teleostei (gurami), striped mulet Mugilcephalus, dan ikan mackerel. Pembuatan 

surimi dengan bahan baku ikan air tawar seperti ikan bawal air tawar dan ikan lele 

sangkuriang masih belum pernah dilakukan. Ikan bawal air tawar (Colossoma 

macropomum) merupakan salah satu jenis ikan golongan neotropik dengan 

kandungan gizi yang cukup tinggi. Jenis ikan bawal air tawar memiliki ukuran badan 

yang cukup besar, tidak terdapat banyak duri, dan pertumbuhannya cepat. Ikan lele 

sangkuriang (Clarias graphienus) merupakan jenis ikan air tawar unggulan yang 
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merupakan hasil rekayasa genetik dari ikan lele dumbo yang dilakukan oleh BBAT 

(Balai Budidaya Air Tawar) Sukabumi. Ikan lele sangkuriang yang tergolong 

omnivora tersebut memiliki kandungan protein yang tinggi, memiliki daya tahan 

yang kuat terhadap penyakit, dan pertumbuhannya cepat. 

Ikan lele merupakan jenis ikan air tawar dengan kandungan lemak yang cukup 

tinggi, sehingga dalam proses pengolahannya diperlukan adanya penambahan 

senyawa alkali. Penggunaan senyawa alkali tersebut bertujuan untuk menaikkan pH, 

sehingga proses gelasi dapat optimal. Pencucian air dingin dilakukan dalam 

pencucian daging ikan bawal maupun daging ikan lele. Menurut Chaijan
b 

et al. 

(2010), perlunya diberikan pencucian pada daging ikan yang diolah menjadi surimi 

adalah untuk perbaikan warna dan juga peningkatan kekuatan gel, karena pencucian 

akan menghilangkan protein sarcoplasmik, lemak, darah, dan pigmen-pigmen. 

Pengkombinasian ikan lele sangkuriang dan ikan bawal air tawar dilakukan karena 

perairan Indonesia memiliki banyak spesies, dengan jumlah masing-masing spesies 

yang terbatas (Santoso et al., 2008). Penyimpanan dingin akan meminimalkan 

terjadinya kerusakan, reaksi kimia, dan aktivitas mikrobiologi yang terjadi, sehingga 

akan memperpanjang umur simpan (Buckle et al., 1987).  

Pemanfaatan kombinasi ikan bawal dan ikan lele dalam pembuatan surimi 

diharapkan dapat menghasilkan surimi dengan kualitas yang terbaik. Produk hasil 

olahan surimi diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia 

terhadap hasil perairan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. 
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1.2 Perumusan Masalah 

  Tingginya hasil perairan Indonesia belum diimbangi dengan tingkat 

konsumsi masyarakat Indonesia akan hasil perairan tersebut. Ikan yang merupakan 

hasil utama perairan memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 20% dan 

dapat berperan dengan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ikan air tawar 

merupakan salah satu pengembangan dari perairan yang ada di Indonesia. Waduk 

Cirata merupakan salah satu pusat perairan air tawar yang menyediakan ikan bawal 

air tawar (Colossoma macropomum) dalam jumlah melimpah, dan saat ini di 

Indonesia sedang dikembangkan pembiakkan ikan lele. Ikan air tawar lebih mudah 

dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan ikan air laut. 

Pengolahan hasil perairan yang menggunakan bahan baku berupa daging ikan 

adalah surimi. Pembuatan surimi berbahan baku ikan air tawar masih jarang ditemui 

di Indonesia. Ikan lele yang digunakan dalam pembuatan surimi selain tinggi akan 

protein, juga tinggi akan lemak. Jumlah lemak dapat diminimalkan dengan pencucian 

yang dilakukan, dan penambahan alkali. Pencucian pada daging ikan yang diolah 

menjadi surimi dilakukan untuk peningkatan warna dan juga peningkatan kekuatan 

gel, karena pencucian akan menghilangkan protein sarcoplasmik, lemak, darah, dan 

pigmen-pigmen. Penambahan alkali pada pembuatan surimi akan meminimalkan 

jumlah lemak yang ada, sehingga tidak mempengaruhi pembentukkan gel. 

Surimi ikan lele akan dikombinasikan dengan surimi ikan bawal air tawar, 

untuk mendapatkan hasil surimi yang terbaik. Pengkomposisian yang dilakukan 

disebabkan oleh jumlah ikan terbatas, meskipun di perairan Indonesia terdapat 
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keragaman spesies yang tinggi. Pengkomposisian akan menyebabkan adanya 

perubahan karakteristik pada surimi dalam penyimpanan dingin. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan daging ikan bawal air 

tawar dan ikan lele sangkuriang sebagai bahan baku pembuatan surimi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan frekuensi pencucian surimi ikan bawal air tawar (Colossoma 

macropomum) dan surimi ikan lele sangkuriang (Clarias graphienus) 

yang menghasilkan surimi dengan kekuatan gel terbaik. 

2. Menentukan konsentrasi penambahan senyawa alkali paling tepat pada 

pencucian surimi ikan lele sangkuriang (Clarias graphienus). 

3. Mempelajari pengaruh pengkomposisian surimi ikan bawal air tawar 

(Colossoma macropomum) dan surimi ikan lele sangkuriang (Clarias 

graphienus) terhadap nilai kekuatan gel. 

4. Mempelajari pengaruh penyimpanan dingin terhadap karakteristik surimi 

ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum), surimi ikan lele 

sangkuriang (Clarias graphienus), dan surimi kombinasi bawal-lele 

terbaik. 

 


