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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Surimi merupakan konsentrat protein miofibril yang telah distabilkan dan diproduksi 

melalui beberapa tahapan proses secara kontinyu yang meliputi penghilangan kepala 

dan tulang, pelumatan daging, pencucian, penghilangan air, penambahan krioprotektan, 

dilanjutkan dengan atau tanpa perlakuan pembekuan, sehingga mempunyai kemampuan 

fungsional terutama dalam pembentukan gel dan pengikatan air (Santoso, 2011).   

Untuk menghasilkan surimi dengan kualitas terbaik, kualitas dari bahan baku juga harus 

diperhatikan. Pada umumnya jenis ikan berdaging putih yang berasal dari air laut 

digunakan sebagai sumber ikan untuk pembuatan surimi. Beberapa jenis ikan yang 

masih menjadi fokus sebagai bahan pembuatan surimi meliputi ikan-ikan teleostei dan 

ikan berdaging putih seperti Alaska pollock, Pacific whiting, Coral fish, Wolf herrin, 

Tilapia (Mahawanich, 2008) dan lainnya.  

 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh nelayan saat ini adalah sulitnya mencari ikan 

air laut karena adanya eksploitasi berlebihan terhadap jenis ikan berdaging putih dengan 

kualitas yang baik di lautan (Benjakul, 2004). Hal ini berdampak pada menurunnya 

jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan termasuk jenis-jenis ikan yang biasa 

digunakan untuk membuat surimi seperti Alaska pollock, Pacific whitting, dan lain-lain. 

Di sisi lain, jenis ikan air tawar memiliki populasi yang cukup besar namun memiliki 

nilai komersial yang masih rendah. Oleh karena itu jenis ikan air tawar dapat berpotensi 

sebagai alternatif jenis ikan bahan baku surimi. Pada penelitian kali ini proses 

pembuatan surimi dilakukan dengan menggunakan ikan air tawar yaitu ikan lele dumbo. 

Pemilihan jenis ikan didasarkan pada melimpahnya produksi ikan lele, serta 

terjangkaunya harga jual jenis ikan tersebut di kalangan masyarakat (Ramadhan, 2014).   

 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah salah satu jenis ikan air tawar yang bernilai 

ekonomis dan sudah dikenal masyarakat Indonesia mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan ikan lele lokal, misal pertumbuhannya yang cepat, proporsi 

daging yang bisa dimakan lebih banyak dan kandungan gizinya tinggi. Ikan lele dumbo 

hanya diperbolehkan untuk dipelihara selama 2 sampai 3 bulan, karena apabila 



2 

dipelihara terlalu lama akan menurunkan kualitas air kolam sehingga dapat 

menimbulkan kematian (Prihartono, 2000). Menurut Najiyati (1997) pada umur 3 bulan, 

berat lele dumbo akan mencapai sekitar 0,2 hingga 0,3 kg. Lele merupakan salah satu 

dari 9 komoditas budidaya yang diunggulkan di Jawa Tengah. Produksi lele Jawa 

Tengah mencapai 62.686 ton pada tahun 2012 (Diskanlut Jateng, 2013). Produksi lele 

yang cukup besar berpotensi untuk diolah menjadi produk bernilai tambah salah satunya 

adalah surimi. Pemanfaatan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) sebagai bahan pangan 

sumber protein diharapkan mampu mengubah pola makan masyarakat yang masih 

rendah terhadap konsumsi ikan. 

 

Banyaknya jenis ikan yang berdaging gelap yaitu berkisar antara 40-50% dari total 

populasi ikan tangkapan di dunia ini (Hultin & Kelleher, 2000) juga dapat menjadi 

sumber jenis ikan baru untuk memproduksi surimi. Ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) yang tergolong air tawar sendiri merupakan jenis ikan berdaging gelap. 

Pada penelitian ini dilakukan penambahan agen pemutih yang ditujukan untuk 

memperbaiki warna kenampakan pada produk akhir surimi serta untuk mengetahui 

pengaruh dan konsentrasi optimal penambahan CaCO3 terhadap berbagai pengujian 

karakteristik fisikokimia pada surimi lele dumbo. Penambahan agen pemutih pada 

surimi dapat mempengaruhi  hasil akhir dari surimi dengan kualitas atribut fungsional 

yang lebih baik meliputi tingkat keputihan, Water Holding Capacity (WHC), dan sifat-

sifat mekanis lainnya (Zaghbib et al., 2016). Kalsit (CaCO3) merupakan fase yang 

paling stabil dan banyak digunakan dalam berbagai industri (Lailiyah et al., 2012 dalam 

Noviyanti et al., 2015). Agen pemutih yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kalsium karbonat (CaCO3) yang ditambahkan dengan berbagai konsentrasi yaitu 0,5%, 

1%, dan 1,5% dari berat surimi akhir. Pemilihan CaCO3 pada penelitian ini didasari oleh 

tidak adanya efek genotoksisitas dan ADI yang spesifik dari penggunaan CaCO3 untuk 

dikonsumsi (EFSA, 2011), selain itu CaCO3 termasuk jenis agen pemutih yang mudah 

didapatkan. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Lele Dumbo 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan ikan air tawar yang mengandung gizi 

yang tinggi. Lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki tiga sirip tunggal, yaitu sirip 

punggung, sirip ekor dan sirip dubur yang digunakan sebagai alat berenang serta sirip 

berpasangan yaitu sirip dada dan sirip perut. Sirip dada dilengkapi dengan jari-jari sirip 

yang keras dan runcing yang disebut patil. Patil digunakan sebagai alat bantu gerak dan 

juga berfungsi sebagai senjata. Kandungan gizi yang dimiliki oleh lele dumbo antara 

lain:  

Tabel 1. Komposisi Gizi Ikan Lele Dumbo 

Zat Gizi Jumlah (%) 

Protein 16,80 

Lemak 5,70 

Abu 1,00 

Air 75,68 

Sumber : Rosa et al. (2007) 

 

1.2.2.  Surimi 

Surimi adalah protein miofibril yang stabil yang terdapat  dari daging ikan yang telah 

dipisahkan dari tulang dan kulitnya kemudian digiling, setelah itu mengalami pencucian 

serta pencampuran dengan krioprotektan. Surimi juga merupakan produk antara yang 

dapat digunakan untuk variasi produk lainnya seperti kamaboko, chikuwa, dan beberapa 

produk tradisional lainnya (Moniharapon, 2014). Berdasarkan bentuk dan tipenya 

surimi terbagi menjadi dua tipe yaitu surimi beku dan surimi segar. Surimi beku adalah 

surimi dalam bentuk blok dan biasanya mengandung gula dan bahan-bahan tambahan 

seperti polifosfat, sedangkan surimi segar adalah surimi yang tidak menggunakan 

bahan-bahan tersebut. Menurut USDA (2008) persyaratan analisis pada surimi harus 

memiliki kadar air tidak lebih dari 78%, kandungan protein tidak kurang dari 7%, 

kandungan garam tidak lebih dari 2%, dan kandungan pati tidak lebih dari 10%. 

 

Pada prinsipnya ada empat tahap proses dalam pembuatan surimi, yaitu pencucian 

daging ikan, penggilingan, pengemasan dan pembekuan. Pencucian daging dilakukan 

tiga sampai lima kali. Air yang digunakan mempunyai suhu rendah (5-10 °C) atau air 

es, karena air keran biasa dapat merusak tekstur (akibat denaturasi protein) dan 
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mempercepat degradasi lemak. Banyaknya air yang digunakan dan ulangan pencucian 

tergantung dari jenis ikan yang diolah, jenis air pencuci dan mutu surimi yang 

diinginkan. Menurut Ditjen Perikanan (1990) dalam Moniharapon (2014), pada proses 

pencucian dalam pembuatan surimi ditambahkan garam NaCl sebanyak 0,2-0,3% untuk 

memudahkan penghilangan air dari daging ikan yang telah dilumatkan. 

 

1.2.3.  Agen Pemutih 

Ikan yang memiliki jenis daging berwarna gelap memiliki nilai L* yang lebih rendah 

dibanding ikan berdaging putih apabila digunakan untuk membuat surimi (Jiang et al., 

1998). Menurut Jiang et al. (1998) dan Hultin & Kelleher (2000) dalam Benjakul et al. 

(2004), untuk memperbaiki warna dan tekstur surimi dari spesies ikan berdaging gelap 

diperlukan pencucian dengan alkali. Dimana hasil yang didapatkan akan memiliki 

warna yang lebih baik, rendah lemak, dan flavor yang lebih baik dibandingkan dengan 

yang dibuat dengan cara biasa. Namun Hultin & Kelleher (2000) juga menambahkan 

bahwa hasil yang didapat oleh surimi ini akan memiliki jumlah yang lebih rendah. Oleh 

karena itu diperlukan rasio pencampuran yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal namun tetap memperhatikan kualitas tekstur surimi.  

 

Menurut Meacock et al. (1997) dalam Benjakul et al. (2004) agen pemutih seperti 

titanium dioksida dan kalsium karbonat dapat menjadi contoh agen pemutih yang dapat 

ditambahkan untuk memperoleh hasil produk yang lebih putih. Selain itu Park (2000) 

dalam Benjakul et al. (2004) juga mengatakan bahwa penambahan kalsium karbonat 

(CaCO3) pada rentang 0,5% hingga 1,5% dapat digunakan untuk memutihkan gel 

surimi, namun penambahan dari berbagai agen pemutih tersebut juga dapat 

memperburuk kemampuan pembentukan gel apabila penggunaannya berlebihan. 

Struktur morfologi CaCO3 memiliki partikel-partikel yang menyerupai kubus meskipun 

tidak beraturan dan ukurannya tidak merata dikarenakan adanya fase pengotor dan 

akibat terdekomposisinya sampel membentuk CaO (Noviyanti et al., 2015). Menurut 

EFSA (2011), kalsium karbonat termasuk kalsium karbonat memiliki ukuran partikel 60 

- 100 nm ketika diperiksa oleh Scanning Electron Microscopy (SEM) telah memberikan 

hasil negatif dalam berbagai tes genotoksisitas in vitro. SCF (1990) dalam EFSA (2011) 

telah mengevaluasi kalsium karbonat sebagai bagian dari kelompok karbonat dan tidak 



5 

memiliki ADI (Acceptable Daily Intake) yang spesifik sebagai bahan tambahan pangan. 

EFSA (2011) menambahkan bahwa asupan kalsium dari penggunaan CaCO3 sebagai 

fortifikan bahan pangan harus dibawah 2500 mg dari semua sumber kalsium bahan 

pangan lainnya yang dikonsumsi setiap harinya. 

 

1.2.4.  Bahan Tambahan 

Trehalosa adalah senyawa non reduksi disakarida yang terbentuk dari 2 glukosa yang 

diikat oleh α,α-1,1 ikatan glikosidik. Trehalosa biasanya banyak ditemukan di bakteria, 

fungi, tanaman, dan yeast (Sze Yin dan Lai Hoong, 2013). Trehalosa dipilih karena 

memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat dan dapat 

melindungi dari freeze drying (Kovacevic dan Mastanjevic, 2011). Osako et al. (2005) 

juga mengatakan bahwa trehalosa dapat berfungsi sebagai krioprotektan dan memiliki 

kemiripan dengan krioprotektan seperti sukrosa dan sorbitol dalam hal melindungi 

surimi dari denaturasi suhu dingin. Hal ini berkaitan dengan pendapat Huda dan Yang 

(2012) yang mengatakan bahwa sorbitol dapat berfungsi sebagai krioprotektan. Yoo dan 

Lee (1993) dalam Huda dan Yang (2012) menambahkan bahwa fungsi sorbitol pada 

karakteristik fungsional surimi dapat membantu menstabilkan struktur protein tiga 

dimensi melalui peningkatan interaksi hidrofobik. Menurut Moniharapon (2014) 

pembentukan struktur tiga dimensi pada protein terjadi pada tahap agregasi protein 

dalam pembentukan gel pada surimi. 

 

Salah satu senyawa alkali fosfat yang memiliki efektivitas yang tinggi serta 

diperuntukkan untuk bahan makanan adalah natrium tripolifosfat (Leny et al., 2009). 

Leny et al.  (2009) juga mengatakan bahwa natrium tripolifosfat berperan untuk 

meningkatkan tekstur daging melalui kenaikan derajat asam, kekuatan gel, serta 

disosiasi kompleks aktomiosin. Sodium tripolifosfat biasanya ditambahan sebesar 0,2,-

0,3 % untuk memperbaiki sifat ketahan air dan untuk meningkatkan kekanyalan dari 

surimi (Moniharapon, 2014). Suryaningsih dan Putranto (2011) menambahkan bahwa 

penambahan sodium tripolifosfat untuk memperbaiki daya ikat air, meningkatkan pH, 

mencegah denaturasi protein, juga sebagai pengawet serta mempertahan sifat gel. Leny 

et al. (2009) mengatakan bahwa penambahan sodium tripolifosfat menghambatnya 

turunnya kadar protein dan asam amino akibat reaksi  hidrolisis, mencegah oksidasi 
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lemak, menghambat pertumbuhan bakteri pada bahan makanan yang mengalami 

penurunan aw (water activity). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan CaCO3 dengan 

berbagai konsentrasi sebagai agen pemutih terhadap karakteristik fisikokimia surimi 

beku dari ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).  

 

 

 


