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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

A. Deskripsi Singkat 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada prodi THP. Mata kulaih ini 

memuat tentang:  Prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi, dan 

pengembangan produk perairan, produk pengolahan berbasis ikan lumat 

(Surimi), Produk olahan perikanan dengan teknologi battered/coating produk 

perikanan, ekstruksi dan savory snack produk perikanan, produk olahan berbasis 

rumput laut, pengembangan produk  perikanan dengan medote pengasapan, 

pengembangan produk dari limbah hasil perikanan.  

 

B. Kegunaan Mata Kuliah 

Mata kuliah ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi mahasiswa 

teknologi pengolahan hasil perikanan yaitu : 

a) Memahami  dan menjelaskan konsep dasar tentang diversifikasi dan 

pengembangan produk perairan  

b) Dapat mengaplikasikan konsep pengembangan produk dengan 

memanfaatkan bahan baku hasil perikanan 

c) Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 

menciptakan satu produk baru dari hasil perairan dengan karakteristik dan 

mutu yang baik 

 

C. Standar Kompetensi 

Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat  memahami dan 

menjelaskan tentang: Prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi, dan 

pengembangan produk perairan, serta dapat menciptakan produk olahan berbasis 

ikan lumat (Surimi), Teknologi battered/coating produk perikanan, Produk 

ekstruksi dan savory snack, produk olahan berbasis rumput laut, pengembangan 

produk  perikanan dengan metode pengasapan, serta pengembangan produk dari 

limbah hasil perikanan.  

 



D. Susunan Bahan Ajar 

Materi pada mata kuliah ini mencakup:  

Bab 1. Prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi, dan 

pengembangan produk perairan 

a. Devinisi dan ruang lingkup diversifikasi dan pengembangan 

produk perairan. 

b. Komposisi kimia dan perubahan mutu hasil perairan 

c. Prinsip dasar teknologi pengolahan pangan 

Bab 2. Produk pengolahan berbasis daging lumat (Minced fish) atau surimi 

a. Surimi dan Pembentukan gel 

b. Cara pengolahan surimi 

c. Karakteristik dan mutu surimi 

d. Produk-produk olahan dari surimi 

Bab 3. Teknologi battered/coating produk perikanan 

a. Teknologi sistim coating dan jenis-jenis coating 

b. Bahan-bahan dalam pembuatan produk breading 

c. Pembuatan produk breaded 

Bab 4. Produk ekstruksi dan savory snack 

a. Teknologi ekstruksi dan snack 

b. Pengolahan produk ekstruksi dan savory snack 

c. Produk ekstruksi dan savory snack 

Bab 5. Produk olahan berbasis rumput laut 

a. Klasifikasi dan karakteristik rumput laut 

b. Proses pengolahan rumput laut 

c. Produk olahan rumput laut 

Bab 6. Produk olahan dengan metode pengasapan 

a. Teknologi pengasapan ikan 

b. Karakteristik dan mutu produk pengasapan 

c. Teknologi pengolahan ikan asap 

Bab 7. Pengembangan produk limbah hasil perikanan 

a. Definisi dan ruang lingkup limbah hasil perikanan 

b. Karakteristik limbah hasil perikanan 



c. Teknologi pengolahahn limbah hasil perikanan dan 

pengembangan produknya 

 

  

E. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

- Informasi singkat dari dosen tentang tujuan materi yang akan dicapai, 

pokok bahasan dan strategi pembelajaran. 

- Mahasiswa membaca materi perkuliahan yang telah disiapkan 

- Untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi, secara bergilir 

mereka mengumpulkan dengan kata-kata sendiri materi yang telah dibaca, 

serta memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan materi. 

  



BAB II  

PRODUK PENGOLAHAN BERBASIS DAGING LUMAT 

ATAU SURIMI 

 

2.1 Pendahuluan 

2.1.1 Deskripsi singkat 

Surimi  merupakan produk antara atau intermediate produk yang dapat 

dikembangkan menjadi produk olahan lain. Surimi merupakan lumatan daging 

ikan yang mengalami beberapa tahapan pengolahan seperti penyiangan, 

pemisahan tulang kulit, pelumatan, serta pencucian. Pencucian surimi dilakukan 

berulang atau lebih dari sekali. Daging lumat yang telah berbentuk surimi dalam 

pengolahannya telah mengalami penghilangan beberap komponen gizi misalnya 

lemak, dan protein sarkopolasma. Komponen yang banyak terdapat dalam 

surimi adalah protein mifobril. Komponen ini yang menyebabkan tekstur produk 

surimi menjadi kenyal. 

Pengetahuan mengenai surimi sangat diperlukan dalam pengembangan 

produk hasil perikanan yang berbasis daging lumat. Proses pengolahan yang 

memanfaatkan surimi sebagai bahan bakunya harus memperhatikan karakteristik 

khas yang dikandung oleh surimi. Sehingga pada matakuliah diversifikasi dan 

pengembangan produk hasil perikanan diperlukan pemahaman yang jelas 

mengenai surimi sebagai bahan baku utama.  

  

2.1.2 Manfaat  

Surimi perlu dipelajari pada matakuliah ini. Agar mahasiswa memahami 

tentang surimi dan ruanglingkupnya, serta mengetahui proses pengolahannya. 

Dengan demikian mahasiswa akan mampu mengembangkan produk baru dari 

bahan baku surimi tersebut 

2.1.3 Standar Kompetensi 

Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan 

sains dan teknologi serta mengahsilakan  produk olahan baru berbasis daging 

ikan lumat (minced fish) atau surimi 



2.1.4 Relevansi 

Materi pada mata kuliah ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena 

setelah memperlajari materi ini mahasiswa diharapkan telah  mampu 

menerapkan teknik pengolahan surimi dan dapat menghasilkan produk baru 

dengan nilai jual tinggi  Mata kuliah ini akan sangat menunjang materi kuliah 

pada semester berikutnya serta dapat menjadi salah satu kajian dalam penelitian 

skripsi mahasiswa.  

 

2.2 Penyajian 

Metode Kuliah ini banyak menggunakan metode ceramah, diskusi, kerja 

kelompok, disamping tugas-tugas individu, serta kegiatan praktikum di 

laboratorium. Pembahasan materi akan selalu dikaitkan dengan kenyataan atau 

masalah yang terjadi di lapangan, atau mempertemukan keterkaitan antara teori 

dan praktek. Mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif bertukar pikiran, 

mengungkapkan hasil-hasil pengalaman di lapangan dan  mewujudkannya 

menjadi satu bentuk produk baru, mengerjakan tugas-tugas baik kelompok 

maupun induvidu. 

Materi ini disajikan dengan cara ceramah, serta diskusi dalam kelas. 

Penerapan metode pembelajaran yang diterapkan adalah student center learning, 

dan metode discovery learning. Diakhir kegiatan perkuliahan mahasiswa  akan 

diberikan tugas mandiri. Selanjutnya hasil temuan atau topic tugas mandiri 

tersebut akan menjadi sumber diskusi dalam kelas. 

 

2.2.1 Uraian Bahan Perkuliahan 

2.2.2 Surimi dan Pembentukan Gel 

Surimi dapat didefinisikan sebagai bentuk cincang dari daging ikan yang 

telah mengalami proses penghilangan tulang (deboning), pencucian dan 

penghilangan sebagian kadar air (dewatering) sehingga dikenal sebagai protein 

konsentrat basah (wet concentrate protein) dari daging ikan (Okada, 1992). 

Bertak dan Karahadian (1995) mendefinisikan surimi sebagai hancuran daging 

ikan yang dicuci berkali-kali dan dicampur dengan cryoprotectans untuk 

mencegah terjadinya denaturasi protein selama penyimpanan beku. Terminologi 



surimi (sir-ree-mee) berasal dari Jepang untuk nama suatu produk berbahan baku 

daging ikan yang dipisahkan dari kulit dan tulangnya (dressed and deboned), 

dilumatkan (minced), dicuci (washed) beberapa kali (biasanya tiga kali) dengan 

air atau air garam, dihilangkan sebagian airnya 

(dewatered/drained/strained/pressed). Istilah dalam bahasa Jepang Surimi 

menunjukkan bentuk lumatan daging selama pengolahan produk tradisional 

Jepang berbasis gel ikan.   

Tujuan dari pencucian berulang-ulang adalah agar sebagian besar bau, 

darah, pigmen, dan lemak hilang.  Surimi dapat langsung digunakan sebagai 

bahan baku untuk produk turunannya (dikenal sebagai surimi mentah atau na-na 

surimi). berdasarkan kandungan garamnya surimi dibedakan menjadi mu-en 

surimi (surimi tanpa garam ) dan ka-en surimi (surimi dengan garam). Surimi 

merupakan produk setengah jadi atau produk antara (intermediate product) yang 

digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan gel ikan (fish jelly) atau terkenal 

dengan nama “kamaboko” dan vallue added product lainnya seperti 

breaded/friterred product. 

Surimi juga dijelaskan oleh beberapa peneliti sebagai highly functional 

protein yang dapat membentuk gel empat kali lebih kuat dan dua kali lebih 

kohesif dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh kebanyakan daging, serta  di 

dalam air dapat mengembang 14 kali dari beratnya.  Surimi mempunyai flavor 

netral, hampir tidak berwarna dan mempunyai kemampuan membawa komponen-

komponen lain yang memberikan variasi efek tekstur, warna dan sensori diantara 

matriks-matriksnya (Martin dalam Flick, Martin 1992) 

Mutu surimi yang baik ditentukan oleh kemampuan surimi tersebut untuk 

membentuk gel.  Kemampuan protein membentuk gel ini berpengaruh terhadap 

elastisitas dari produk lanjutan yang diolah dari surimi.  Gelasi protein daging 

terjadi dalam dua tahap.  Tahap pertama adalah denaturasi protein (tidak 

menggulungnya rantai protein) dan tahap kedua terjadi agregasi protein 

membentuk struktur tiga dimensi.  Ada empat tipe ikatan utama yang 

berkontribusi terhadap pembentukan struktur jaringan selama proses gelasi dari 

pasta surimi, yaitu: ikatan garam, ikatan hidrogen, ikatan disulfida dan interaksi 

hidrofobik (Niwa dalam Lanier, Lee 1992).   



Apabila daging ikan mentah digiling dengan penambahan garam, maka 

miosin (aktomiosin, miosin dan aktin) akan larut dalam larutan garam membentuk 

sol yang sangat adhesif.  Sol dipanaskan akan terbentuk gel dengan konstruksi 

seperti jala dan memberikan sifat elastis pada daging ikan.  Daging ikan 

terkoagulasi karena panas disebut pasta ikan (kamaboko).  Sifat elastis pada pasta 

ikan itu disebut ashi.  Kekuatan ashi pada tiap jenis ikan berbeda-beda (Tanikawa 

1985).  Pasta surimi yang dibuat dengan mencampurkan daging dengan garam 

yang dipanaskan, maka pasta daging tersebut berubah menjadi gel suwari.  Gel 

suwari tidak hanya terbentuk oleh hidrasi molekul protein, tetapi juga  oleh 

pembentukan jaringan oleh ikatan hidrogen pada molekul miofibril.  Gel suwari 

terbentuk dengan cara menahan air di dalam ikatan molekul yang terbentuk oleh 

ikatan hidrofobik dan ikatan hidrogen.  Pembentukan gel suwari terjadi pada 

pemanasan dengan suhu mencapai 50ºC (Suzuki 1981). 

 Pemanasan gel bila ditingkatkan hingga di atas suhu 50ºC, maka struktur 

gel tersebut akan hancur.  Fenomena ini disebut modori.  Modori akan terjadi 

apabila pasta surimi dipanaskan pada suhu 50-60ºC slama 20 menit, pada rentang 

suhu tersebut enzim alkali proteinase akan aktif.  Enzim tersebut dapat 

menguraikan kembali struktur jaringan tiga dimensi gel yang telah terbentuk 

sehingga gel surimi akan menjadi rapuh dan hilang elastisitasnya (Suzuki 1981). 

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka dibuat sebuah metode untuk 

membuat gel surimi yang kuat dengan melewatkan secara cepat pasta surimi 

tersebut pada zona rentang suhu dimana modori dapat terjadi.  Gel surimi yang 

elastis terbentuk ketika pasta daging dipanaskan dengan melewati zona suhu 

modori, dengan cara pemanasan ini terbentuk jaringan dengan dimensi yang lebih 

besar yang disebut gel ashi.  Proses pembentukan gel surimi dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 



 

Gambar 1.  Proses pembentukan gel (Suzuki 1981) 

 

2.2.3 Cara Pengolahan Surimi 

Proses pengolahan surimi memanfaatkan kandungan protein pada ikan, 

antara lain kemampuan pembentukan gel, sehingga tekstur surimi menjadi 

kenyal. Hal lain juga yang menjadi karakter dari surimi adalah tidak memiliki 

bau dan rasa sehingga dapat diaplikasikan kedalam berbagai macam jenis 

produk olahan. Contoh produk yang banyak memanfaatkan surimi adalah 

produk tiruan atau analog makanan laut dengan mencampurkan essence dan rasa 

makanan laut (mis udang dan kepiting) ke dalam surimi (Peranginangin et al. 

1999). 

Bahan utama pada pembuatan surimi adalah ikan. Secara teknis semua 

jenis ikan dapat dibuat surimi.  Daging ikan mempunyai kemampuan untuk 

membentuk gel secara sempurna sehingga dapat menghasilkan tekstur yang 

elastis, rasa enak dan penampakan putih (Miyake et al., 1985).   Namun 

demikian, ikan berdaging putih, tidak berbau lumpur dan tidak terlalu amis serta 

kemampuan membentuk gel yang bagus akan menghasilkan surimi yang lebih 

baik.  

Jenis ikan yang ideal untuk surimi adalah yang mempunyai kemampuan 

pembentukan gel yang baik, karena akan berpengaruh terhadap elastisitas 

produk, sehingga kesegaran ikan merupakan syarat utama (Santoso 2008). 

Dua unsur utama yang harus diperhatikan untuk menghasilkan surimi 

berkualitas baik yaitu bahan baku berasal dari daging berwarna putih dan 

berkadar lemak rendah dengan tingkat kesegaran tinggi.  Selain itu faktor 

biologis seperti fase bertelur, musim dan ukuran juga dapat mempengaruhi 

kualitas surimi yang dihasilkan (Mitchell, 1985).  

Selama proses pembuatan surimi faktor utama yang perlu diperhatikan 

adalah suhu air pencuci dan penggilingan daging.  Jumlah protein larut air yang 

hilang selama pencucian tergantung pada suhu air pencuci yang akan 

berpengaruh terhadap kekuatan gel.  Suhu air yang lebih tinggi akan lebih 

banyak melarutkan protein larut air.  Kekuatan gel terbaik diperoleh jika 



hancuran daging ikan dicuci dengan air bersuhu 10-15˚C (Schawrz dan Lee, 

1988) Faktor penting yang mempengaruhi proses pembuatan surimi (Lee, 1994): 

 - cara penyiangan, 

 - besarnya partikel daging lumat, 

 - kualitas air, 

 - suhu ikan, 

 - peralatan yang digunakan, 

 - cara pencucian. 

Kekuatan surimi beku dinilai dari kekuatan gelnya dan warna dari surimi 

tersebut.  Surimi yang baik adalah yang berwarna putih kuat dan  dapat 

membentuk gel (Winarno, 1993) 

Proses pembuatan surimi disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Proses Pembautan Surimi ( Okada (1992) dan Shimitzu et al. 

(1992)) 

Teknologi surimi  memanfaatkan hampir semua jenis ikan yang 

sebelumnya tidak dikonsumsi oleh karena beberapa alasan misalnya terlalu 

banyak duri-duri kecil, flavor yang tidak disukai (heavy/fishy flavor), warna  

daging yang terlalu gelap dan tekstur yang terlalu lembek sehingga kurang 

menguntungkan bila diproses.  Namun demikian kriteria paling penting untuk 



menentukan kualitas surimi adalah kekuatan gel yang dibentuknya dan warna 

yang dihasilkan.  

Kekuatan gel surimi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

jenis ikan, umur, tingkat kematangan gonad, tingkat kesegaran ikan, pH, kadar 

air, volume dan frekuensi pencucian, konsentrasi dan jenis penambah Daging 

ikan mentah yang digiling., jika ditambahkan garam maka protein aktomiosin 

dalam daging akan larut dalam larutan garam membentuk sol yang sangat 

adhesif. Bila sol ini dipanaskan akan terbentk gel dengan konstruksi seperti jala 

dan memberikan sifat dan kekuatan ashi berbeda menurut jenis dan kesegaran 

ikan (Tanikawa, 1971). Kekuatan ashi ini diperngaruhi oleh beberapa factor, 

antara lain jenis ikan, kandungan air surimi, keadaan biokimia otot saat proses 

post mortem, jumlah garam yang ditambahakan, lamanya penggilingan, pH, 

serta laju dan derajat pemanasan (Suzuki, 1981; Yasui et al. 1982, Lee, 1984). 

Selama pelumatan dan penggilingan surimi, akan terbentuk soll 

aktomiosin dan jika dibiarkan secara perlahan-perlahan aktomiosin akan 

membentuk rantai silangn gel (ikatan disulfida), yang disebut suwari. Selain 

ikatan disulfida, ikatan kima lain yang berperan dalam pembentukan gel adalah 

ikatan hirogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan garam ketika penambahan garam. 

Keempat ikatan yang berperan dalam pembentukan gel tersebut dapat dilihat 

pada Gambar berikut ini.   

 

C=O……….H-N                 CH3………… …CH3 

 

           Ikatan hydrogen  Ikatan hidrofobik 

 

CH2 – S – S - CH2 

                                          Ikatan disulfida 

Gambar 3. Ikatan yang berpengaruh pada pembentukan gel surimi 

Menurut okada (1961) yang dikutip Tanikawa (1985), pembentukan 

suwari terjadi pada suhu 20-50oC. Jika suhu pemanasan terus dinaikkan, 

sebagian gel ikan yang sudah terbentuk akan rusak dan terjadi pelunakan disebut 

modori. Apabila dipanaskan pada suhu 70-90oC gel sebenarnya terbentuk. Hal 



ini terjadi karena serat-serat protein miofibril membentuk struktur jala yang 

kuat. 

     Peristiwa pembentukan suwari disebut setting. Setting time adalah waktu 

yang diperlukan untuk terbentuknya gel sejak ditambahkan bahan-bahan 

pembentuk gel. Kecepatan pembentukan gel mempengaruhi mutu gel. Bila gel 

telah terbentuk sebelum penambahan komponen selesai, akan terbentuk gel yang 

tidak rata (Winarno, 1988).  

 

2.2.4 Karakteristik dan Mutu Surimi 

Surimi pada dasarnya bukan merupakan produk akhir, tetapi merupakan 

produk setengah jadi yang nantinya akan diolah lagi untuk dikonsumsi manusia.  

Sifat khas pada surimi yang diinginkan muncul pada produk hasil olahannya 

adalah rasa ikan dan sifat fungsionalnya dalam membentuk gel.  Warnanya yang 

putih bersih juga diharapkan berperan pada hasil olahannya dan sifat mutu 

surimi dapat ditekankan pada sifat-sifat tersebut (Peranginangin et al. 1999).   

Mutu surimi yang baik adalah yang berwarna putih kuat dan dapat 

membentuk gel.  Surimi dengan mutu paling bagus adalah surimi dengan derajat 

putih paling tinggi, paling bersih, kekuatan gelnya paling tinggi dan lain-lain 

(Mitchell 1986 diacu Pranira 2003). 

Cara yang lazim digunakan untuk menilai mutu surimi adalah 

berdasarkan sifat sensoris atau organoleptik, sifat fisik (uji lipat, kekuatan gel), 

dan kimiawinya (proximat).  Sifat mutu itu erat kaitannya dengan jenis ikan  

yang digunakan, tingkat kesegaran ikan, cara pengolahan, cara pembekuan dan 

penyimpanan beku (Peranginangin et al. 1999).   

Berdasarkan kadar air, derajat keasaman (pH), kekuatan gel (gel 

strength), uji lipat dan derajat putih, kualitas standar surimi (tanpa penambahan 

tepung) menurut Lanier (1992) terlihat pada Tabel 1. 

  



Tabel 1. Stardar mutu surimi (tanpa penambahan tepung) 

Grade 
Kadar Air 

(%) 
pH 

Gel Strength 

(gr.cm) 
Uji Lipat 

Derajat Putih 

(%) 

1 75 ± 0,5 >7,0 >680 10 >46 

2 75 ± 0,5 >7,0 >680 10 >45 

3 75 ± 0,5 >7,0 >640 8,5 >43 

4 75 ± 1,0 >7,0 >520 7,5 >38 

5 75 ± 1,0 >7,0 >440 7,0 >35 

6 76 ± 1,0 >7,0 >310 6,5 >32 

Sumber : Lanier (1992) 

Syarat mutu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan surimi yaitu: 

bahan baku harus bersih, bebas dari setiap bau yang menandakan pembusukan, 

bebas dari tanda dekomposisi dan pemalsuan, bebas dari sifat-sifat alamiah lain 

yang dapat menurunkan mutu serta tidak membahayakan kesehatan (BSN 1992). 

Menurut BSN (1992) secara organoleptik bahan baku harus mempunyai 

karakteristik kesegaran sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

Rupa dan warna  : bersih, warna daging spesifik jenis ikan 

Bau    : segar spesifik jenis 

Daging    : elastis padat dan kompak 

Rasa    : netral agak manis 

Bahan baku harus secepatnya diolah untuk mempertahankan mutu surimi 

beku, apabila terpaksa harus menunggu proses lebih lanjut maka ikan harus 

disimpan dengan es atau air dingin (0 ºC – 5 ºC), saniter dan higienis (BSN 

1992). Persyaratan mutu surimi berdasarkan SNI disajikan pada Tabel 2. 

  



Tabel 2. Spesifikasi persyaratan mutu surimi beku (SNI 01-2694-1992) 

Jenis Uji Satuan Persyaratan Mutu 

a) Organoleptik 

    - Nilai min. 

  

7 

b) Cemaran Mikroba 

    - ALT, maks. 

    - E.  coli,  maks. 

    - Coliform, maks. 

    - Salmonella
*)

 

    - Vibrio cholerae
*)

 

 

Koloni/gram 

Per 25 gram 

Per 25 gram 

 

5 x 10
5
 

< 3 

3 

negatif 

negatif 

c) Cemaran Kimia
*) 

    - Abu total, maks. 

    - Lemak, maks. 

    - Protein, min. 

 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

 

1 

0,5 

15 

d) Fisika 

    -Suhu pusat, maks. 

    - Uji lipat, min. 

    - Elastisitas, min. 

 

ºC 

 

g/cm
2
 

 

-18 

7 (grade A) 

300 

*)
 Bila diminta oleh importir 

Keterangan: ALT = Angka Lempeng Total, APM = Angka Paling Memungkinkan 

Sumber: DSN/BSN (1992) 

 

Pengukuran kekuatan gel diklasifikasikan sebagai pengukuran kekerasan 

dan daya tahan pecah gel. Kekerasan gel menunjukkan besarnya beban untuk 

melakukan deformasi sebelum terjadi pecahan. Daya tahan gel merupakan batas 

elastisitas yang menunjukan besarnya daya tahan gel terhadap deformasi dimana 

gel menjadi sobek. Jika dikaitkan dengan nilai pH, peningkatan pH akan 

meningkatkan kekerasan dan daya tahan pecah gel, namun kenaikan yang 

semakin besar akan menurunkan kekerasan dan daya tahan pecah gel (Matz, 

1959) 

Kekuatan gel (gel strength) merupakan factor yang paling penting dalam 

menilai produk gel ikan. Standar mutu surimi sebagai bahan baku pembuatan 

produk gel ikan (SNI 01-2694-1992) disajikan pada Tabel berikut  ini. 

2.2.5 Produk Olahan berbasis Surimi 

Hampir semua jenis ikan dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk 

produk-produk emulsi seperti kamaboko, baso, sosis dan lain-lain. Tetapi untuk 

menghasilkan produk yang bermutu baik disarankan untuk menggunakan jenis 

ikan yang mengandung myosin cukup tinggi, sehingga mempunyai kemampuan 



membentuk gel yang baik dan akan menghasilkan produk yang elastis. Jenis-

jenis ikan laut yang mengandung myosin cukup tinggi antara lain : cucut, 

tenggiri, kakap, jangilus, cakalang, pari, dan remang, sedangkan dari jenis ikan 

air tawar diataranya adalah nila, mujair dan patin. 

Syarat utama dalam pembuatan produk ini adalah bahan mentah yang 

digunakan harus benar-benar masih segar. Ikan yang telah dibekukan atau 

mengalami kemunduran mutu akan menghasilkan produk yang kurang baik 

(kurang elastis karena pembentukan gelnya kurang sempurna dan tidak tahan 

lama ) 

Beberapa produk yang dapat dibuat dengan  bahan dasar surimi adalah 

kamaboko, chikuwa, naruto, hampen, satsumage dan fish ball (Tanikawa, 1985). 

Semua produk itu merupakan kue ikan bersifat elastis, terbuat dari daging putih 

ikan yang digiling dengan  penambahan zat pembantu seperti pati, gula, garam, 

dan MSG (monosodium glutamat). Perbedaan dari masing-masing produk dalam 

pengolahan dan penyajianya. Chikuwa adalah produk jenis kamaboko yang 

dipanggang dengan  menggunakan pipa atau bambu. Naruto adalah sejenis 

kamamboko yang dikukus juga menggunakan bambu untuk membentuk 

gulungan daging. Hampen adalah produk sejenis kamaboko yang digoreng 

dalam minyak dan disajikan dengan  racikan wortel dan saus. Fish ball adalah 

produk sejenis kamaboko yang ditambahkan kentang dalam adonan dan 

digoreng dalam minyak (Tanikawa, 1985), di Indonesia dikenal sebagai baso. 

Bahan mentah untuk pembuatan produk kamaboko, bakso, sosis adalah 

daging ikan lumat atau surimi, penggunaan surimi sebagai bahan baku sangat 

menguntungkan, terutama dalam hal menjaga kontinuitas ketersediaan bahan 

baku, karena surimi yang bermutu tinggi dapat tahan disimpan sampai satu 

tahun lebih. Surimi dapat dibuat dari ikan rucah atau ikan-ikan non ekonomis / 

hasil samping tangkapan udang dan sebagainya. 

Selain untuk pembuatan baso, sosis dan kamaboko, surimi juga dapat 

digunakan untuk pembuatan produk seafood analog produk tiruan makanan laut 

seperti daging kepiting imitasi, udang imitasi, abalone dan lain-lain. Produk lain 

yang dapat dibuat dari daging ikan lumat atau surimi adalah breaded product 

seperti nugget, fish stick, burger, fish patties dan lain-lain. 



Untuk produk seafood analog, baso dan kamaboko diperlukan surimi 

yang berwarna putih untuk menghasilkan warna produk yang sesuai dengan 

aslinya dan selera pasar. Jenis ikan yang mengandung daging merah kurang 

cocok untuk produk-produk jenis ini, karena akan menghasilkan produk yang 

warnanya gelap. Daging ikan yang berwarna merah lebih cocok untuk 

pembuatan sosis. Jenis-jenis ikan yang mengandung  daging merah cukup 

banyak antara lain  tuna, mackarel dan sardin. 

Produk gel ikan  mempunyai kekuatan ashi baik ditentukan oleh 

beberapa factor dan salah satunya ialah kesegaran bahan baku. Ikan segar adalah 

ikan yang baru saja ditangkap  dan diangkat dari air, belum mengalami 

perubahan-perubahan biokima, mikrobiologi dan fisika serta perubahan lainnya 

yang menyebabkan kerusakan pada daging ikan (Irawan, 1995). 

Beberapa hasil produk olahan menggunakan surimi antara lain: 

a) Produk gel ikan (Kamaboko) 

Kamaboko merupakan kue ikan yang sifatnya elastis, terbuat dari daging 

ikan giling sebagai bahan utama bahan-bahan tambahan seperti pati unruk 

pengental, gula, garam, serta natrium glutamat untuk menambah cita rasa. 

Campuran ini kemudian dimasak dengan  pengukusan, pemanggangan, 

perebusan, maupun dengan  digoreng (Okada dalam Fardiaz, 1985). 

Berdasarkan cara pemasakan dan bentuk kamaboko, Suzuki (1981) 

membagi kamaboko menjadi 3 macam anatara lain 

1) itatsuki kamamaboko, merupakan yang dicetak pada potongan kahu kecil 

sehingga menghasilkan bentuk lempengan (slab), dipanaskan dengan  cara 

pengkusan atau pemanggangan. Waktu pemanasan tergantung pada 

ukurannya, biasanya 80-90 menit untuk ukuran besar dan 20-30 menit 

untuk ukuran kecil. 

2) Fried kamoko, adalah pasta daging yang dicampur dengan  variasi bahan 

tambahan, dibentuk dan digoreng dalam minyak kedelai. Jenis ini biasanya 

disebut satsumanage atau tempura. Bahan yang digunakan untuk mebuat 

kamaboko jenis ini mutunya lebih rendah dari dibandingakan bahan baku 

utnuk itatsuki. 



3) Chikuwa, adalah kamaboko yang dibuat pada cetakan yang berbentuk 

tabung, pmebntukanya biasanya otomatis oleh mesin dan dimasak dengan 

cara dipanggang. Keistimewaan dari chikuwa adalah produknya berwarna 

putih di sebelah dalam dan coklat keemasan di sebelah luar atau 

permukaanya. Mutu bahan baku untuk kamaboko jenis ini juga lebih 

rendah dibandingkan dengan 

   Tahap-tahap pembuatan gel ikan yang mendasar meliputi proses 

pencucian, pelumatan dengan  penambahan garam, serta pemanasan (Suzuki, 

1981). Berikut merupakan tahapan proses yang lebih jelas, dimana pada masing-

masing  proses berperan sekali dalam pembentukan ashi (gel ikan). 

1. Persiapan  

Selama proses persiapan dilakukan pencucian dan penyiangan terhadap 

ikan. Isi perut (jeroan) dibuang karena dapat mengganggu pembentukan ashi. 

Setelah dicuci dan ditiriskan, dibuat daging fillet. Daging merah, kulit, serta 

duri yang masih tersisa dibuang sehingga diperoleh daging putih yang bersih. 

2. Pelumatan 

Fillet dimasukan dalam alat penggiling untuk mendaatkan daging lembut yang 

homogen. Fillet tersebut ditekan ke dalam lubang penggilingan dan diberi 

tekanan dengan tangan agar daging tertekan menuju lempengan besi yang 

berlubang 

3. Pencucian 

Daging giling dikumpulkan dalam sebuah wadah dan dicuci dengan  suhu air 

pencucian rendah (5-10
o
C) beberapa kali. Pencucian juga dapat memberikan 

warna daging lebih putih serta dapat mnghilangkan bau amis ikan yang kurang 

disukai. Pencucian berulang umumnya meningkatkan kada air daging ikan dan 

membuat daging mengembang, sehingga menyulitkan pemerasan air. Dengan 

menggunakan larutan garam sekitar 0,01-0,3% pada pencucian akhir, 

membuat pemerasan menjadi mudah 

4. Penggilingan  

Daging giling yang telah dicuci, dihaluskan sampai membentuk pasta 

homogen dengan  menggunakan blender kemudian ditambahkan garam 

dengan konsentrasi 2-3% (Tanikawa, 1985). Penggilingan yang terus menerus 



akan meningkatkan suhu pasta dan berakibat pada denaturasinya protein 

aktomiosin yang dapat mengganggu pembentukan gel. 

5. Pencetakan  

Sifat kekenyalan dan sifat penggumpalan pasta daging ikan memudahkan 

dalam pembentukan berbagai produk gel yang diinginkan. Setelah pelumatan 

pasta segera dicetak, karena jika dibiarkan atau disimpan untuk beberapa saat 

akan mengalami penggumpalan sehingga sulit untuk dibentuk. Pada 

pencetakan perlu diperhatikan agar udara jangan terikat dalam produk, karena 

akan mengakibatkan pengembangan dan pecahnya produk pada saat 

pemanasan, serta akan meninggalkan rongga sehingga penampakan kurang 

baik. 

b) Kue ikan (Fish cake) 

Salah satu produk divesifikasi hasil perikann adalah fish cake goreng, 

merupakan produk analog dari kamaboko yang merupakan makan dari ikan yang 

bebrbentuk gel proten yang homogen, dimana bahan dasarnya adalah surimi. 

(tanikawa, 1985). 

Fish cake merupakan jenis produk olahan terbuat dari dging lumat atau 

surimu dengan  penambahan macam-macam bumbu serta melalui beberapa 

proses pengolahan dan disebut juga sebagai bahan salah satu produk 

diversifikasi yang diolah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap 

ikan. Produk fish cake ini berasal dari jepang dan saat ini sudah cukup popular 

di kawasan Asia Tenggara khususnya Singapura dan Malaysia, bahnkan di kota-

kota besar di Inonesia jeenis produk olahan ini mulai diperdagangkan. 

Dalam pembuatan fish cake goreng diperlukan proses yang bertahap, 

dimana tiap tahap ini bertujuan agar produk akhir yang dihasilkan memenuhi 

kriterian yang diminta konsumen. Adapun thapan-tahapan pembuatan fish cake 

adalah sebagai berikut (Yean, 1985) 

a. Penyiangan dan pencucian  

Penyianngan a mebuang bagian yang tidak perlu dari ikan seperti isi perut, 

sirip, ekor, serta dging bagian perut. Penyiangan dan pencucian ini pada 

dsarnya menghilangkan segala kotoran, darah, lendir, dari ikan yang 

merupakan sumber bakteri pembusuk dan bakteri patogen. 



b. Filleting 

Filleting adalah memisahkan daging ikan dari tulang serta kulitnya sehingga 

diperoleh daging bersih tanap tukang dan kulit, atau mengambil daging putih 

yang dapat dimakan, selanjutnya dilakukan pencucian. 

c. Pencucian 

Setelah elesai filleting, daging ikan dicuci dalam asir es, untuk mendapatkan 

tekstur yang lebih kompak. 

d. Penggilingan  

Penggilingan daging bertujuan untuk menghaluskan atau melembutkan daging 

sehingga memudahkan pencampuran dengan  bahan tambahan lain untuk 

mebentuk adonan. 

e. Pengadonan dan pencetakan 

Pengaddonan merupakan proses pencampurab daging yang telah digiling 

dengan  bahan tambahan (garam, bawang putih, bawang merah, merica atau 

lada dan wortel), agar semua bahan tercampur merata atau homogen adonan 

yang sudah homogen dimasukkan ke dalam cetakan fish cake. 

f. Perebusan dan pengukusan 

Lamanya perebusan adalah 20-25 menit pada suhu 40-50
o
C. Setelah 

perebusan dilanjutkan dengan pengukusan uap panas sampai produk matang. 

g. Penggorengan  

Setelah dilakukan perebusan dan penggorengan dan pengukusan produk 

fish cake didinginkan untuk menurunkan suhi segera dari suhu pengukusan ke 

suhu ruang, kemudian dilakukan penggorenga. Penggorengan dilakukan pada 

suhu 170
o
C dengan watu 5 dan 7 menit. 

Penggorengan ini bertujuan untuk mematngkan,meningkatkan cita rasa, 

mengeringkan, memberikan warna yang lebih baik serta dapt mebunuh 

mikroba awal yang terkandung dalam fish cake sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan produk. Fish cake yang telaj digoreng 

didinginkan padda suhu ruang dan selanjutnya dikemas dalam kantong plastik. 

 

 

 



2.2.6 Rangkuman 

Surimi dapat didefinisikan sebagai bentuk cincang dari daging ikan yang 

telah mengalami proses penghilangan tulang (deboning), pencucian dan 

penghilangan sebagian kadar air (dewatering) sehingga dikenal sebagai protein 

konsentrat basah (wet concentrate protein) dari daging ikan (Okada, 1992). 

Bertak dan Karahadian (1995) mendefinisikan surimi sebagai hancuran daging 

ikan yang dicuci berkali-kali dan dicampur dengan cryoprotectans untuk 

mencegah terjadinya denaturasi protein selama penyimpanan beku.  

Berdasarkan  kandungan garamnya surimi beku dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu mu-en surimi (surimi tanpa garam) dan ka-en surimi (surimi dengan 

garam).  Selain itu juga dikenal na-ma surimi (surimi mentah yang tidak 

mengalami proses pembekuan).  

Dua unsur utama yang harus diperhatikan untuk menghasilkan surimi 

berkualitas baik yaitu bahan baku berasal dari daging berwarna putih dan 

berkadar lemak rendah dengan tingkat kesegaran tinggi.  Selain itu faktor 

biologis seperti fase bertelur, musim dan ukuran juga dapat mempengaruhi 

kualitas surimi yang dihasilkan (Mitchell, 1985).  

Selama proses pembuatan surimi faktor utama yang perlu diperhatikan 

adalah suhu air pencuci dan penggilingan daging.  Jumlah protein larut air yang 

hilang selama pencucian tergantung pada suhu air pencuci yang akan 

berpengaruh terhadap kekuatan gel.  Suhu air yang lebih tinggi akan lebih 

banyak melarutkan protein larut air.  Kekuatan gel terbaik diperoleh jika 

hancuran daging ikan dicuci dengan air bersuhu 10-15˚C (Schawrz dan Lee, 

1988) Karakteristik kesegaran bahanbaku surimi SNI (01-2694.1-1992) secara 

organoleptik sekurang-kurangnya: 

 - rupa dan warna : bersih, warna daging spesifik  

                                    jenis ikan  

 - aroma  : segar spesifik ikan  

 - daging  : elastis, padat dan kompak  

 - rasa             : netral agak manis  



Untuk mempertahkan mutu,bahan baku harus segera diolah.  Apabila 

terpaksa harus menunggu, maka bahan baku harus disimpan dengan es atau air 

dingin (0-5 ˚C), kondisi saniter dan higieni 

 

2.3 Penutup 

2.3.1 Evaluasi/tes :  

Evaluasi yang diberikan dalam bentuk ujian atau tes tertulis. Dengan 

bentuk soal essay 

2.3.2 Tes Formatif 

1. Jelaskan apa yang maksud dengan surimi! 

2. Jelaskan 3 karakteristik dari produk surimi ? 

3. Jelaskan mekanisme pembentukan gel pada produk surimi ! 

4.  Berikan 3 contoh produk yang bebasis  surimi ! 

Untuk dapat menjawab soal-soal tersebut, maka mahasiswa diharuskan 

membaca kembali materi yang telah diberikan. 

2.3.3 Umpan Balik 

Anda dapat menguasai materi ini dengan baik jika memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Membaca bahan atau materi yang relevan dengan materi yang akan dibahas. 

2. Aktif dalam tanya jawab sehubungan dengan materi yang dibahas. 

3. Mengerjakan latihan. 

2.3.4 Tindak Lanjut 

Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan 80% pertanyaan di atas, maka 

mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke bab selanjutnya, sebab materi kawasan 

konservasi perairan merupakan dasar untuk bab-bab selanjutnya. 

Jika di antara mahasiswa ada yang belum mencapai penguasaan 80% 

dianjurkan untuk: 

1. Mempelajari kembali topik di atas dari awal. 

2. Berdiskusi dengan teman terutama hal-hal yang belum dikuasai. 

3. Bertanya kepada Dosen jika ada hal-hal yang tidak jelas dalam 

penyampaian materi atau diskusi. 



4. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda 

terhadap materi pada Bab II. 

 

Rumus : 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89% = baik 

70% - 79% = cukup 

 < 70% = kurang 

 

2.3.5 Kunci Jawaban  

1) Surimi adalah didefinisikan sebagai bentuk cincang dari daging ikan 

yang telah mengalami proses penghilangan tulang (deboning), pencucian 

dan penghilangan sebagian kadar air (dewatering) sehingga dikenal 

sebagai protein konsentrat basah (wet concentrate protein) dari daging 

ikan. 

2) Sifat khas pada surimi yang diinginkan muncul pada produk hasil 

olahannya adalah rasa ikan dan sifat fungsionalnya dalam membentuk 

gel.  Warnanya yang putih bersih juga diharapkan berperan pada hasil 

olahannya dan sifat mutu surimi dapat ditekankan pada sifat-sifat 

tersebut. Mutu surimi yang baik adalah yang berwarna putih kuat dan 

dapat membentuk gel.  Surimi dengan mutu paling bagus adalah surimi 

dengan derajat putih paling tinggi, paling bersih, kekuatan gelnya paling 

tinggi dan lain-lain.  

Menurut BSN (1992) secara organoleptik bahan baku harus mempunyai  

karakteristik kesegaran sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

Rupa dan warna  : bersih, warna daging spesifik jenis ikan 

Bau   : segar spesifik jenis 

Daging   : elastis padat dan kompak 

Rasa   : netral agak manis 



 

3) Gelasi protein daging terjadi dalam dua tahap.  Tahap pertama adalah 

denaturasi protein (tidak menggulungnya rantai protein) dan tahap kedua 

terjadi agregasi protein membentuk struktur tiga dimensi.  Ada empat 

tipe ikatan utama yang berkontribusi terhadap pembentukan struktur 

jaringan selama proses gelasi dari pasta surimi, yaitu: ikatan garam, 

ikatan hidrogen, ikatan disulfida dan interaksi hidrofobik.  

Apabila daging ikan mentah digiling dengan penambahan garam, maka 

miosin (aktomiosin, miosin dan aktin) akan larut dalam larutan garam 

membentuk sol yang sangat adhesif.  Sol dipanaskan akan terbentuk gel 

dengan konstruksi seperti jala dan memberikan sifat elastis pada daging 

ikan.  Daging ikan terkoagulasi karena panas disebut pasta ikan 

(kamaboko).  Sifat elastis pada pasta ikan itu disebut ashi.  Kekuatan ashi 

pada tiap jenis ikan berbeda-beda.   

Pasta surimi yang dibuat dengan mencampurkan daging dengan garam 

yang dipanaskan, maka pasta daging tersebut berubah menjadi gel suwari.  

Gel suwari tidak hanya terbentuk oleh hidrasi molekul protein, tetapi juga  

oleh pembentukan jaringan oleh ikatan hidrogen pada molekul miofibril.  

Gel suwari terbentuk dengan cara menahan air di dalam ikatan molekul 

yang terbentuk oleh ikatan hidrofobik dan ikatan hidrogen.  Pembentukan 

gel suwari terjadi pada pemanasan dengan suhu mencapai 50ºC (Suzuki 

1981). 

Pemanasan gel bila ditingkatkan hingga di atas suhu 50ºC, maka struktur 

gel tersebut akan hancur.  Fenomena ini disebut modori.  Modori akan 

terjadi apabila pasta surimi dipanaskan pada suhu 50-60ºC slama 20 

menit, pada rentang suhu tersebut enzim alkali proteinase akan aktif 

4) Contoh 3 produk berbasis surimi yaitu: kamaboko, kue ikan (fish cake), 

Bakso ikan. 
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2.3.7 Senarai 

Gelatinisasi 

Gel suwari\ 

Sol 

Myofibril 

Sarkoplasma 

Crioprotectan 

Kamaboko  

 

 


