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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Surimi adalah produk setengah jadi (intermediate product) yang berupa 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 (Santoso, 2011). Umumnya, surimi mengalami proses 

pembekuan untuk memperpanjang umur simpannya. Penyimpanan beku merupakan 

teknik yang paling penting dan efektif digunakan untuk mengawetkan surimi (Pan et 

al.,2010).  Penyimpanan surimi dalam waktu yang lama bertujuan untuk menjaga stok 

daging ikan di pasaran serta mempermudah proses pendistribusiannya. Namun, selama 

penyimpanan beku,  denaturasi  protein, khususnya protein miofibril, masih terjadi dan 

menyebabkan surimi kehilangan sifat-sifat fungsionalnya (pembentukan gel dan 

pengikat air). Untuk menghindari efek merugikan selama penyimpanan beku, maka 

perlu ditambahkan krioprotektan ke dalam surimi (Okada, 1992).  

 

Krioprotektan merupakan senyawa yang  penting ditambahkan dalam surimi, karena 

berfungsi sebagai pencegah denaturasi protein selama masa pembekuan atau 

penyimpanan beku (Nielsen dan Piegott 1994).  Pada pengolahan surimi, senyawa yang 

umumnya  digunakan sebagai krioprotektan adalah sukrosa (Yoon dan Lee 1990). 

Namun, penggunaan krioprotektan ini menimbulkan masalah yaitu rasa yang terlalu 

manis pada produk akhirnya (Carvajalet al.,1999).  Adapun beberapa penelitian terkait 

masalah tingkat kemanisan pada surimi, yaitu dengan menggunakan  alternatif gula lain 

sebagai krioprotektan. Pan et at.(2010) mengatakan bahwa trehalosa (6%) ditambah 

polifosfat (0,3%) menunjukkan efek perlindungan paling besar pada grass carp surimi 

lebih dari kombinasi sukrosa (4%) dan  sorbitol (4%) selama 25 minggu penyimpanan 

beku.  

 

Penggunaan ikan sebagai bahan baku surimi bertujuan untuk mempermudah pengolahan 

produk selanjutnya, seperti  kamaboko, crab stick, bakso, sosis, dll. Surimi memiliki 

beberapa kelebihan yaitu memiliki kandungan protein fungsional tinggi, memiliki umur 

simpan hingga 1 tahun dan dapat memanfaatkan ikan ekonomis dan non-ekonomis 
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sebagai bahan baku, serta banyak variasi produk olahan berbahan dasar surimi yang 

dapat diproduksi dengan alternatif bentuk dan kualitas rasa (Santoso, 2011). Ikan yang  

umumnya digunakan untuk membuat surimi di pabrik adalah ikan kurisi dan mata lebar. 

Selain ikan tersebut, jenis ikan lain juga dapat digunakan sebagai bahan baku surimi 

asalkan memiliki protein tinggi, lemak rendah serta berdaging putih, seperti ikan tiga 

waja (Nibea soldado). Ikan tiga waja (Nibea soldado) memiliki protein sekitar 18% dan 

lemak 0,03% (Bhattacharya et al.,2012). Selain kelebihan tersebut, ikan tiga waja 

memiliki kelemahan, yaitu merupakan ikan dengan nilai ekonomi rendah, karena 

rasanya yang kurang nikmat dan pemanfaatan ikan tiga waja yang kurang maksimal. 

Dengan melihat kelebihan dan kelemahannya, maka penggunaan ikan tiga waja sangat 

sesuai dijadikan bahan baku surimi dan akan memiliki dampak positif yaitu dapat 

meningkatkan nilai ekonominya. 

 

1.2  Tinjauan Pustaka  

1.2.1  Surimi 

Surimi diproduksi melalui beberapa tahapan proses secara kontinyu, yang meliputi 

penghilangan kepala dan isi perut; penghilangan tulang; pelumatan daging, pencucian 

(leaching/washing) pemurnian (refining); penghilangan air (dewatering); pencampuran 

dengan cryoprotectant, dan dilanjutkan dengan atau tanpa perlakuan pembekuan  

Surimi memiliki sifat fungsional yaitu pembentukan gel dan pengikat air yang baik 

(Santoso, 2011, Shahidi dan Botta, 1994). Berdasarkan sifat fungsionalnya, surimi dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan fish gell product seperti sosis, bakso, nugget, 

kamaboko, chikuwa,  fish stick, dan beberapa produk imitasi seperti telur, kaki atau 

daging kepiting, udang, daging kerang, daging sapi dan produk lainnya (Koswara, 

2004). Menurut Santoso (2011) surimi memiliki beberapa kelebihan, antara lain: dapat 

memanfaatkan ikan ekonomis dan non-ekonomis sebagai bahan baku pembuatan 

surimi, surimi dalam bentuk beku dapat disimpan lama sekitar 1 tahun, memiliki 

kandungan protein fungsional tinggi, serta terdapat banyak variasi produk olahan 

berbahan dasar surimi yang dapat diproduksi dengan alternatif bentuk dan kualitas rasa 

melalui teknologi formulasi. 
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1.2.1.1 Bahan Baku Surimi  

Kualitas bahan baku sangat penting dalam pembuatan surimi. Kualitas bahan 

bakumenentukan kualitas akhir surimi. Bahan baku yang digunakan haruslah dalam 

kondisi segar, selain itu harus berdaging putih, mengandung protein miofibril tinggi, 

serta memiliki kandungan lemak yang rendah (Khaqiqi, 2011). Bahan baku yang 

umumnya digunakan adalah ikan. Penggunaan ikan sebagai bahan baku karena 

memiliki kandungan protein 11x lebih banyak daripada protein miofibril pada mamalia 

(Suzuki, 1981).  

 

Komponen terpenting pada bahan baku pembuatan surimi adalah kandungan proteinya. 

Protein memiliki sifat fungsional seperti water binding, kelarutan, viskositas, 

pembentukan gel, flavor binding dan aktivitas permukaan (Kinsella,et al.,1985). Protein 

pada ikan dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu protein miofibril, sarkoplasma, dan 

stroma (Shahidi dan Botta, 1994). Protein yang sangat berperan dalam pembentukan gel 

adalah protein miofibril. Protein miofibril (66-77% dari total protein daging ikan) 

adalah protein yang terdiri dari myosin dan aktin. Protein miofibril yang terlarut 

mengakibatkan miosin mudah berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. 

Aktomiosin inilah yang berperan dalam pembentukan gel (Suzuki, 1981). Aktomiosin 

terbentuk karena adanya interaksi antar protein-protein yaitu ikatan sulfida antar aktin-

miosin atau miosin-miosin yang dapat membentuk gel yang sangat penting bagi industri 

pangan (Subagio, 2004).  

 

Ikan mengandung komponen nutrisi yang lengkap, yaitu protein, lemak, vitamin, 

mineral, dll. Ikan dapat digolongkan berdasarkan kandungan nutrisi yang terkandung 

didalamnya. Stansby, (1962) mengklasifikasikan ikan berdasarkan kandungan protein 

dan lemak sebagai berikut:   
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Tabel 1. Klasifikasi Ikan Berdasarkan Kandungan Protein dan Lemak  

                Tipe      Lemak    Protein  

Lemak rendah - protein tinggi       <5     15-20 

Lemak sedang - protein tinggi       5-15    15-20 

Lemak tinggi - protein rendah         >5     <15 

Lemak rendah - protein sangat tinggi       <5                      >20 

Lemak rendah - protein rendah        <5     <15 

Lemak sangat tinggi - protein sangat tinggi        >15               15-21 

 

Salah satu ikan yang banyak di temui di Indonesia adalah ikan tiga waja. Ikan Tigawaja 

tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa dan Nusa 

Tenggara, seluruh perairan Kalimantan dan Sulawesi kecuali daerah laut dalam sekitar 

Masalembo dan Banda, serta Malurim ku dan Irian Jaya (Widodo, 1980). Ikan tiga waja 

merupakan ikan dermesal yang tergolong dalam ekonomi rendah. Hal ini karena rasanya  

yang kurang nikmat dan olahan ikan tiga waja hanya terbatas pada olahan ikan asin 

yang nilai ekonominya rendah (Genisa, 1999). Ikan tiga waja termasuk dalam keluarga 

Sciaenidae dengan nama latin  Nibea soldado. Umumnya ikan tiga waja memiliki 

ukuran 30-40 cm, dengan ukuran maksimal 60 cm. Ikan ini biasanya ditemukan di 

kedalaman 40 m laut. Makanan ikan ini adalah ikan-ikan lain berukuran kecil dan 

invertebrata (Fischer dan Whitehead, 1974). Ikan tiga waja merupakan ikan berdaging 

putih yang mengandung protein sekitar 18% dan total lemak sebesar 0,03%, vitamin A 

47,4 IU, terkandung juga sedikit niasin, 11-1mg kalsium dan 0,28 mg besi dan 44 mg 

sodium (Bhattacharya et al.,2012). 

 

Selain bahan baku, tahapan proses pembuatan juga sangat penting untuk menghasilkan 

surimi dengan kualitas yang baik. Menurut Lee 1994 faktor penting yang harus 

diperhatikan saat proses pembuatan surimi yang dapat mempengaruhi kualitasnya 

adalah: cara penyiangan (pemotongan kepala, fillet) besarnya partikel dari daging lumat, 

kualitas air, temperatur ikan, peralatan yang digunakan, cara pencucian. 

 

Komposisi lemak yang tinggi pada bahan juga harus diperhatikan karena 

dapatmempengaruhi proses pembentukan gel. Apabila kandungan lemak pada ikan 

tinggi, maka lemak dapat diekstrak terlebih dulu. Tingkat kesegaran ikan mempengaruhi 
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elastisitas tekstur. Semakin segar ikan, maka elastisitas surimi semakin tinggi. Beberapa 

cara untuk meningkatan elastisitas dengan penambahan gula, pati, dan protein nabati. 

Derajat keasaman optimal untuk pembentukan gel surimi adalah pada kisaran 6.5 – 7.0  

(Koswara et al.,2001). 

 

1.2.2  Penggunaan Krioprotektan  

Penyimpanan beku menurut (Pan et al.,2010) merupakan teknik yang paling penting 

dan efektif digunakan untuk mengawetkan surimi. Penyimpanan surimi dalam waktu 

yang  lama bertujuan untuk menjaga stok daging ikan di pasaran. Namun, pembekuan 

menyebabkan kerusakan pada bahan. Pembekuan menyebabkan kerusakan oleh dua 

mekanisme yang berbeda. Pertama adalah kerusakan mekanis sebagai bentuk sel 

terdistorsi oleh kristal es. Kedua adalah kerusakan yang disebabkan oleh efek kimia dan 

osmotik dari zat terlarut terkonsentrasi di sisa air yang tidak membeku diantara kristal 

es. Ini disebut adalah “solution effect” injury (Wowk, 2007). Denaturasi protein 

mengakibatkan lapisan molekul protein bagian dalam bersifat hidrofobik terbalik keluar 

dan bergabung dengan fase cair (Wong, 1989). Proses hidrasi hidrofobik ini 

menghasilkan energi bebas positif. Perubahan energi bebas positif ini akan 

meningkatkan permukaan protein. Permukaan protein yang lebih luas ini secara 

termodinamik tidak stabil daripada bentuk yang tidak terdenaturasi (Fennema 1985).  

 

Krioprotektan  adalah  istilah fungsional yang diciptakan untuk menggambarkan  setiap 

aditif yang dapat diberikan kepada sel  sebelum pembekuan dan dapat mempertahankan 

kualitas  pasca-thawing (Fuller, 2004). Contoh senyawa yang memiliki aktivitas sebagai 

krioprotektan  adalah golongan alkohol, gula, diol, dan amida.  Krioprotektan yang  baik 

adalah yang larut air, efektif menekan titik leleh air, tidak mengendap atau membentuk  

eutectics atau hidrat, dan relatif tidak beracun pada sel pada konsentrasi tinggi, memiliki 

masa molekul yang kecil yang mudah menembus dinding sel (Wowk,2007).  

Krioprotektan perlu ditambakan pada bahan untuk mencegah kerusakan akibat 

pembekuan. Penambahan krioprotektan bertujuan untuk melindungi produk surimi dari 

dehidrasi pada struktur protein, menstabilkan struktur actomyosin, meningkatkan 

tegangan permukaan air serta jumlah air yang terikat sehingga dapat mencegah 
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denaturasi protein selama pembekuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga sifat fungsional 

protein, khususnya pembentukan gel tetap terjaga (Utomo (2004) dan Kong, (2013)).  

 

Gula mempunyai grup polihidroksi yang dapat bereaksi dengan molekul air oleh ikatan  

hidrogen, sehingga dapat meningkatkan tegangan permukaan dan mencegah keluarnya 

molekul air dari protein, dan stabilitas protein tetap terjaga (Fennema, 1985). Dalam 

pembuatan surimi digunakan sukrosa sebagai pelindung protein karena dapat mencegah 

denaturasi protein selama masa pembekuan (Nielsen dan Piegott, 1994). Sorbitol 

memiliki struktur gula alkohol (poliol) dengan enam atom karbon (heksitol), merupakan 

bentuk tereduksi dari fruktosa. Rasa manisnya sekitar 60% dari sukrosa, dengan kalori 

lebih kecil dari kalori sukrosa dalam jumlah yang sama, sorbitol menghasilkan sekitar 

2.6 kalori per 1 gram dibanding sukrosa yaitu 4 kalori per 1 gram. Sorbitol cukup stabil, 

tidak reaktif, dan mampu bertahan dalam suhu tinggi. Sorbitol juga tidak rusak apabila 

dicampur dengan gula lain, gel, protein, dan minyak sayur. Sorbitol juga digunakan 

sebagai pencegah kristalisasi dalam produk makanan, karena sifatnya yang mampu 

mempertahankan kelembaban makanan yang cenderung mengering dan mengeras agar 

bahan makanan tersebut tetap segar (Shills et al.,2006).  

 

Menurut Sultanbawa dan Li-Chan(2001), Sorbitol dapat digunakan sebagai 

cryoprotectant dan dryoprotectant. Penggunaan sorbitol sebagai krioprotektan individu 

pada tingkat 6% (misalnya, sukrosa, laktitol, litesse, atau sorbitol) efektif mengatasi 

akibat hilangnya kapasitas gel surimi selama penyimpanan beku. Sorbitol membantu 

untuk mempertahankan sifat fungsional surimi selama pengeringan 

karenameningkatkan interaksi hidrofobik dari kompleks protein - sorbitol, yang 

membantu menstabilkan struktur protein tiga dimensi (Yoo dan Lee, 1993).  

 

Trehalosa adalah disakarida  tidak tereduksi yang terdiri dari  dua  unit glukosa  yang 

terikat dalam sebuah  ikatan α- 1,1 – glikosidik. Trehalose memiliki tingkat kemanisan 

45-50% dari sukrosa. Aplikasi penting trehalose pada makanan yaitu, selain dapat 

digunakan pada makanan rendah kalori, trehalose juga dapat berperan dalam 

melindungi dan mempertahankan struktur sel dalam makanan dalam proses pembekuan 

dan pencairan dan juga trehalose stabil terhadap panas. Dalam penggunaanya, trehalose 
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lebih banyak digunakan untuk melindungi sel atau jaringan produk makanan dibanding 

sebagai pemanis. Menurut penelitian  Osako et al.(2005) disakarida seperti trehalosa 

juga dapat bertindak sebagai  krioprotektan. Mereka menemukan bahwa efek 

perlindungan dari trehalosa pada pembekuan diinduksi denaturasi surimi adalah mirip 

dengan sukrosa dan sorbitol.  Krioprotektan  biasanya digunakan untuk melindungi 

produk terhadap kerusakan jaringan biologis karena pembentukan es. Beberapa 

krioprotektan berfungsi untuk menurunkan suhu transisi kaca dari solusi atau 

materi.Banyak krioprotektan berfungsi dengan membentuk ikatan hidrogen dengan 

molekul biologis seperti molekul air dalam suatu sistem. Krioprotektan ini mencegah 

pembekuan fase kristal, dan dapat mempertahankan fleksibilitas gel surimi. 

 

1.2.3  Kualitas Surimi  

Surimi yang memiliki mutu paling bagus adalah surimi dengan derajat putih yang 

tinggi, bersih, beraroma baik dan kekuatan gel yang tinggi (Rostini, (2013) dan Winarno 

(1993)). Berdasarkan SNI 2694:2013 tentang surimi dipaparkan beberapa standar terkait 

mutu surimi, meliputi mutu sensori, kimia, mikrobiologi, fisik, dan cemaran logam seta 

cemaran fisik.  

 

Menurut Jafarpour (2012) surimi memiliki sifat fungsional seperti warna, water holding 

capacity (WHC), expressible moisture, gel strength, dan lain-lain yang menjadi aspek 

penting untuk penerimaan produk berbasis surimi oleh konsumen. Menurut Shaviklo, 

(2006) mengatakan bahwa warna dan kecerahan (whiteness) pada produk tergantung 

pada warna otot ikan, jenis bahan mentah yang digunakan, dan kesegaran ikan  

 

Water holding capacity (WHC) atau daya ikat air adalah kemampuan untuk 

mempertahankan kandungan air bahan pangan. WHC memiliki peranan penting dalam 

pembentukan gel dan emulsi (Ramadhan, 2014). WHC berkaitan dengan kemampuan 

daging untuk menyerap dan menahan air selama perlakuan, perlakuan suhu, dan 

pengaruh penyimpanan. Sejumlah besar air dalam otot terdapat pada miofibril, pada 

ruang antara filamen tebal dari miosin dan filamen tipis dari aktin. Interaksi antara 

protein dan air memainkan peranan penting dalam pembentukan gel, terutama selama 

perubahan fase sol menjadi gel. Pembentukan gel disebabkan karena reaksi antara 
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protein-air dan protein-protein. Apabila reaksi antara protein-protein lebih banyak 

dibandingkan dengan protein-air, maka akan menghasilkan gel yang rapuh (Santoso, 

2008). WHC dipengaruhi oleh kesegaran ikan, semakin segar ikan (prerigor) maka 

semakin baik daya ikat air. Factor utama yang mempengaruhi WHC adalah kandungan  

proteinya, karena melibatkan ikatan antara protein dan air (Anwar, 2013). WHC 

berhubungan dengan kemampuan protein otot dalam mengikat air, sedangkan 

kemampuan protein otot mengikat air dipengaruhi oleh jumlah ATP jaringan dan pH. 

Penurunan WHC disebabkan oleh makin banyaknya asam laktat yang terakumulasi 

akibatnya banyak protein myofibril yang rusak dan kehilangan kemampuan mengikat 

air (Lawrie, 1991).  

 

Mutu surimi yang baik ditentukan oleh kemampuan dari surimi tersebut untuk 

membentuk gel. Kemampuan membentuk gel ini berpengaruh terhadap elastisitas dari 

produk lanjutan yang diolah dari surimi tersebut. Zayas (1997) menyatakan bahwa 

proses gelasi tergantung pada kemampuan protein untuk membentuk jaringan tiga 

dimensi sebagai hasil dari interaksi antara protein-protein dan protein-air. Interaksi ini 

berlangsung cepat pada kandungan protein yang tinggi karena akan sering terjadi kontak 

intermolekul. Air berfungsi untuk mencegah hancurnya matriks tiga dimensi menjadi 

massa yang kompak.  

 

Menurut Baier dan Mc Clements (2005) karakteristik fisikokimia dari pembentukan gel  

adalah hasil akhir dari interaksi antara pelarut, zat terlarut dan protein yang membentuk 

jaringan. Kemampuan pembentukan gel berdasarkan atas kemampuan sebuah polimer 

penyusun protein untuk membentuk ikatan silang (cross linking) dalam bentuk tiga 

dimensi dari protein. Kombinasi yang unik ikatan kovalen pada umumnya adalah ikatan 

disulfida, ikatan intermolekul non-kovalen oleh ikatan hidrogen dan elektrostatik dan 

interaksi hidrofobik secara signifikan dapat mempengaruhi terbentuknya gel. Besarnya 

interaksi non-kovalen dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti pH dan konsentrasi 

zatterlarut. Sedangkan ikatan hidrogen dan kekuatan hidrofobik tergantung kepada 

jumlah air sebagai zat pelarut. Kadar air pada bahan pangan merupakan salah satu 

komponen penting dalam proses produksi bahan pangan. Kadar air merupakan faktor 

penting untuk menentukan kualitas produk, daya awet, dan ketahanan terhadap 
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kerusakan (Nielsen, 2010). Begitu pula dengan surimi, kadar air pada surimi yang 

setelah melalui proses  screw press atau dewatering yaitu, sekitar 77% (Lertwittayanon, 

2013). Pada SNI 2694:2013 tentang Surimi menunjukkan persyaratan mutu kadar air 

surimi, yaitu maksimal sebesar 80%.  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Mengetahui pengaruh krioprotektan jenis Trehalosa pada surimi ikan tiga waja (Nibea 

soldado) selama peyimpanan beku serta mengetahui jenis gula yang digunakan sebagai 

alternatif krioprotektan sukrosa. 


