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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Surimi adalah produk olahan setengah jadi dari ikan yang berupa hancuran daging ikan 

yang nantinya akan diproses lebih lanjut dengan cara dicuci, dipres, ditambahkan food 

addictive, pengepakan, dan pembekuan. Umumnya  masyarakat Indonesia mengetahui 

surimi dengan nama crab stick, cikua, suji, ekado, dll. Surimi memiliki kandungan 

protein yang dapat dibilang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan surimi dibuat dari ikan 

yang memiliki kandungan protein miofibrial tinggi dan biasanya dagingnya berwarna 

putih (Benjakul et al., 2004).  

  

Pada umumnya surimi menggunakan daging ikan air laut. Tetapi jumlah tangkapan ikan 

air laut untuk bahan baku surimi semakin susah untuk didapatkan karena ekspoiltasi 

berlebihan. Hal ini mengakibatkan semakin sulitnya para produsen surimi untuk 

menemukan bahan baku surimi. Di sisi lain, jumlah produksi ikan air tawar memiliki 

tingkat produksi yang tinggi. Selain itu nilai komersial dari ikan air tawar juga dapat 

dibilang lebih rendah bila dibandingkan dengan ikan air laut. Oleh karena itu ikan air 

tawar dapat berpotensi sebagai salah satu bahan baku surimi. Pada penelitian ini 

pembuatan surimi dilakukan dengan menggunakan ikan mujair sebagai pengganti bahan 

baku surimi. Ikan mujair adalah salah satu komoditas ikan yang memiliki tingkat 

produksi tertinggi di Indonesia. Selain tingkat produksi yang tinggi, ikan mujair juga 

termasuk salah satu ikan yang sering dikonsumsi dikalangan masyarakat indonesia  

 

Pasta surimi yang berbahan baku ikan air tawar biasanya memiliki warna yang gelap 

(Gorczyca dan Jafarpour, 2008) . Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan ini 

adalah dengan menambahkan zat aditif pangan. Salah satu zat aditif pangan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan warna pada surimi adalah agen pemutih seperti kalsium 

karbonat (CaCO3) (Benjakul et al, 2004). Maka pada penelitian ini dilakukan 

penambahan agen pemutih yang ditujukan untuk memperbaiki warna pada produk akhir 

surimi serta untuk mengetahui pengaruh dan konsentrasi optimal penambahan CaCO3 

terhadap berbagai pengujian karakteristik fisikokimia pada surimi mujair. Penambahan 

agen pemutih pada surimi dapat mempengaruhi  hasil akhir dari surimi dengan kualitas 
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atribut fungsional yang lebih baik meliputi tingkat keputihan, water holding capacity 

(WHC), dan sifat-sifat mekanis lainnya (Zaghbib et al., 2017). Pada penelitian ini 

konsentrasi CaCO3 yang akan ditambahkan pada surimi adalah 0,%, 0,5%, 1%, dan 

1,5% dari berat surimi akhir. Penentuan konsentrasi ini ditentukan dengan mengacu 

pada penelitian Benjakul et al. yang meneliti pengaruh CaCO3 pada surimi beku dan 

mempertimbangkan genotoksitas dan ADI dari CaCO3. Perbedaan konsentrasi CaCO3 

ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi optimal dari penambahan CaCO3. Selain itu 

pada penelitian ini surimi yang sudah dibuat akan diubah menjadi surimi bubuk untuk 

memperpanjang umur simpan surimi. Metode pengeringan yang digunakan untuk 

membuat surimi bubuk adalah metode oven drying.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Surimi 

Surimi adalah olahan daging ikan yang diambil dagingnya, dihancurkan, dicuci, 

ditambahkan zat aditif, dan dibekukan. Secara komersial bahan baku surimi akan diolah 

dengan alat pemisah mekanik untuk menghilangkan beberapa bagian dari ikan yang 

tidak di inginkan seperti sirip, duri, dan juga kulit. Pada umumnya daging ikan memiliki 

3 jenis protein yaitu protein sarkoplasma, miofibril, dan juga stroma. Persentase protein 

pada ikan adalah protein sarkoplasma 30%, protein miofibril 40-60% dan sisanya 

adalah protein stroma (Zayas, 1997). Protein miofibril adalah protein yang terdiri dari 

aktin, miosin, aktomiosin, dan troponin.  

 

Ikan yang digunakan dalam pembuatan surimi haruslah ikan segar dan jika tidak 

memungkinkan maka ikan harus disimpan pada suhu rendah dan bila ikan beku maka 

ikan harus di thawing terlebih dahulu. Proses pengambilan daging ikan dilakukan agar 

bagian – bagian dari surimi yang tidak diinginkan tidak terproses lebih lanjut. Proses ini 

dilakukan dengan cara membuang kepala, sirip, duri, dan darah pada ikan. Dengan 

dilakukanya proses ini maka akan didapatkan daging surimi yang masih mengandung 

lemak, protein, dan darah. Setelah daging surimi didapatkan, dilanjutkan proses 

penghancuran daging agar didapatkan luas permukaan yang lebih besar. Dengan luas 

permukaan yang lebih besar maka proses selanjutnya akan lebih efisien. 
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Pada umumnya surimi menggunakan ikan air laut, tetapi dengan berjalanya waktu ikan 

air laut sebagai bahan baku surimi semakin susah untuk ditangkap karena jumlahnya 

terus berkurang. Maka dari itu ikan air tawar menjadi alternatif dari bahan baku 

pembuatan surimi. Salah satu ikan air tawar yang dapat digunakan adalah ikan mujair. 

Ikan mujair merupakan salah satu ikan air tawar yang biasanya dikembangbiakan di 

Indonesia. Ikan ini sering dikembangbiakan karena ikan ini sangat mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang ada.  

 

1.2.2. Mujair 

Ikan mujair biasanya hidup di sungai, danau, waduk, dan sawah. Biasanya ikan mujair 

akan dikembangbiakan dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan ikan mas. Hal ini dikarenakan ikan mujair ini sangat toleran terhadap kualitas air 

yang kurang baik seperti air yang kekurangan oksigen. Ikan mujair (Oreochromis 

mossambicus) merupakan ikan air tawar yang mengandung gizi yang tinggi. Ikan mujair 

merupakan ikan yang memiliki  sumber protein yang tinggi. Dalam ikan mujair 

mengandung protein sebesar 14.63%  dan lemak 0,51% dari 100 gram ikan mujair 

(Syahril et al., 2016). Menurut Yang dan Huda (2012) bahwa ikan yang cocok untuk 

pembuatan surimi yang memiliki kadar lemak yang rendah. Ikan mujair termasuk ikan 

dengan kadar lemak yang rendah karena menurut Nico et al., (2004), ikan yang 

tergolong berlemak rendah dan berprotein tinggi memiliki kandungan protein 15-20% 

dan kandungan lemaknya kurang dari 5%. 

 

1.2.3. Bahan Tambahan 

Setelah dicuci daging ikan ditambahkan dengan zat aditif. Beberapa zat aditif yang 

ditambahkan adalah agen pemutih dan juga zat krioprotektan. Fungsi dari penambahan 

zat krioprotektan adalah menjaga daging ikan dari penyimpanan beku. Kemudian fungsi 

dari dari agen pemutih pada surimi adalah memutihkan daging surimi agar mendapat 

warna yang dapat diterima oleh banyak konsumen (Benjakul et al., 2004). Benjakul et 

al. (2004) juga mengatakan bahwa penggunaan agen pemutih dapat memutihkan daging 

surimi tetapi bila penggunaan agen pemutih terlalu banyak maka pembentukan gel 

surimi akan terganggu. Salah satu agen pemutih pada bahan pangan yang dapat 

digunakan pada produk surimi adalah kalsium karbonat (Benjakul et al., 2004).  
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CaCO3 merupakan salah satu Optical Brightening Agent (OBA) yang akan memberikan 

efek cahaya terhadap objek, sehingga ketika objek terkena sinar maka akan memberikan 

warna putih dan pucat Diem (2013). Lesmana (2008) mengatakan bahwa senyawa 

CaCO3 merupakan senyawa yang bersifat basa lemah dan hal ini akan meningkatkan pH 

dari sampel. Selain itu Lesmana (2008) juga mengatakan bahwa CaCO3 memiliki sifat 

akan terhidrolisis menjadi ion Ca
2+

 dan juga ion CO3
2-

 bila dimasukan kedalam air. Ion 

Ca
2+

 ini adalah ion bermuatan positif yang dapat meningkatkan ikatan antar protein 

dengan bantuan jembatan kalsium. EFSA (2011) mengatakan bahwa jumlah Acceptable 

Daily Intake (ADI) untuk CaCO3 adalah 2500 mg setiap harinya dari semua bahan 

pangan yang mengandung kalsium. 

 

Daging ikan bisa rusak saat penyimpanan beku karena 2 hal. Pertama daging ikan akan 

rusak dikarenakan bentuk sel akan terdistorsi dengan kristal es. Selain itu daging ikan 

akan rusak karena efek kimia dari beberapa zat yang tidak membeku pada daging 

(Wowk, 2007). Oleh sebab itu maka daging surimi akan ditambahkan zat krioprotektan 

untuk mengurangi efek dari penyimpanan beku dan juga menjaga sifat fisikokimia 

protein yaitu pembentukan gel (Wowk, 2007). Beberapa sifat dari krioprotektan yang 

digunakan adalah : 

 Mudah larut dalam air 

 Dapat menurunkan titik leleh air 

 Tidak mengendap 

 Tidak beracun pada konsentrasi tinggi 

 Memiliki massa molekul yang kecil 

Beberapa krioprotektan yang sering digunakan adalah alkohol, gula, diol, dan juga 

amida. Gula dapat digunakan sebagai zat krioprotektan karena gula dapat meningkatkan 

tegangan permukaan dan mencegah air keluar dari surimi. Hal ini dikarenakan gula 

memiliki grup polihidroksi yang dapat bereaksi dengan air. Salah satu jenis 

krioprotektan adalah trehalosa. 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, 2013).  
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Selain trehalosa, bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan surimi adalah 

sodium tripolifosfat (STPP). Sodium tripolifosfat biasanya ditambahan sebesar 02,-0,3 

% untuk memperbaiki sifat ketahan air dan untuk meningkatkan kekanyalan dari surimi 

(Moniharapon, 2014). Selain itu penambahan sodium tripolifosfat untuk memperbaiki 

daya ikat air, meningkatkan pH, mencegah denaturasi protein , juga sebagai pengawet 

serta mempertahan sifat gel. Leny et al. (2009) juga menambahkan bahwa penambahan 

sodium tripolifosfat menghambatnya turunnya kadar protein dan asam amino akibat 

reaksi  hidrolisis, mencegah oksidasi lemak, menghambat pertumbuhan bakteri pada 

bahan makanan yang mengalami perunan aw (water activity). 

 

1.2.4. Metode Pengeringan 

Metode pengeringan merupakan salah satu metode untuk menghilangkan sebagian atau 

keseluruhan air pada bahan pangan. Hal ini dilakukan dengan menguapkan air yang 

terdapat pada bahan pangan. Mekanisme dimana air dikeluarkan dari surimi selama 

pengeringan sama dengan selama pembekuan, namun pengeluaran air selama 

pengeringan lebih drastis karena jumlah air yang lebih banyak dikeluarkan. Selama 

pengeringan, krioprotektan membentuk ikatan hidrogen di lokasi spesifik pada 

permukaan protein, yang menggantikan atau mengganti fungsi stabilisasi 

termodinamika air yang dikeluarkan. Melalui mekanisme ini, krioprotektan dibebankan 

sebagai pengganti air sehingga mencegah denaturasi protein yang disebabkan oleh 

pengeringan (Huda dan Yang, 2012). Keuntungan dari metode pengeringan ini adalah 

air pada bahan pangan akan berkurang sehingga bahan pangan akan memiliki umur 

simpan yang lebih panjang (Angga et al., 2013). 

 

Pada penelitian ini surimi dikeringkan dengan metode oven drying. Pada metode oven 

drying, bilik atau ruangan kecil digunakan untuk mengeringkan bahan pangan dengan 

temperatur yang tidak terlalu tinggi. Proses yang terjadi selama berada di oven drying 

adalah pemanasan, pengeringan, dan pembakaran. Huda et al. (2012) lewat 

penelitiannya telah menyimpulkan bahwa pengeringan dengan suhu 60
o
C dengan waktu 

12 jam paling baik dibandingkan dengan suhu yang lainnya. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek kalsium karbonat (CaCO3) dengan 

berbagai konsentrasi sebagai agen pemutih terhadap karakteristik fisikokimia surimi 

bubuk ikan mujair (Oreochromis mossambicus).  


