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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan tiga waja (Nibea soldado) memiliki protein sekitar 18% dan lemak 0,03% 

(Bhattacharya et al., 2012). Ikan tiga waja yang memiliki kandungan protein tinggi masih 

kurang dimanfaatkan dengan baik sehingga hanya memiliki nilai ekonomi rendah. Untuk 

meningkatkan nilai ekonomi dari ikan tiga waja dapat dilakukan dengan melakukan 

pengolahan seperti membuatnya menjadi surimi. Surimi merupakan konsentrat protein 

ikan yang telah diproduksi dengan melewati beberapa tahapan proses pengolahan 

kontinyu, yang meliputi penghilangan kepala ikan, pemisahan daging dengan duri dan 

kulit, pelumatan daging, pencucian, penghilangan air, penambahan zat cryoprotectant, 

dan dilanjutkan dengan pembekuan. Tahapan proses tersebut bertujuan untuk membentuk 

surimi yang baik sehingga memiliki kemampuan fungsional dalam pembentukan gel dan 

pengikatan air.  

 

Penyimpanan surimi sangat penting untuk menjaga karakteristik fungsional dari protein 

dan menjamin kualitas dari surimi. Suhu yang rendah diperlukan dalam penyimpanan, 

penanganan maupun pengiriman surimi. Penanganan surimi dengan suhu rendah 

memerlukan biaya yang besar, surimi bubuk dapat digunakan sebagai cara untuk 

mengurangi biaya yang diperlukan dalam industri surimi. Perbedaan yang paling 

signifikan yaitu surimi bubuk dapat disimpan pada suhu ruang tanpa memerlukan 

penyimpanan beku, sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Keuntungan lain dari 

surimi bubuk yaitu penanganannya, penyimpanan, maupun proses pencampurannya lebih 

mudah. Berdasarkan Santana et al. (2012) penggunaan surimi bubuk dapat terbagi 

berdasarkan produk berbasis gel seperti bakso ikan ataupun sosis dan produk berbasis 

non-gel seperti snack ekstruksi, kerupuk ikan, serta sereal tinggi protein. 

 

Protein dalam bahan pangan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan 

mutu produk pangan. Protein dapat melakukan interaksi dengan senyawa lain, secara 

langsung ataupun tidak, sehingga mampu mempengaruhi sifat sensori, tekstur, dan 

kandungan nutrisi dari suatu produk pangan yang dihasilkan. Setiap protein memiliki sifat 

fungsional khas yang dipengaruhi oleh sifat molekulernya. Sifat fungsional tersebut yang 

mempengaruhi mutu dan sifat organoleptik pangan yang dihasilkan. 
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Sifat fungsional protein antara lain daya ikat air (water holding capacity), kelarutan 

protein, daya gel, dan emulsi (Musa et al., 2005). Karakteristik fungsional dari surimi 

dapat digolongkan dalam tiga kategori utama yaitu, (1) sifat hidrasi meliputi kelarutan 

protein dan Water holding capacity (WHC); (2) sifat permukaan meliputi emulsi dan 

foaming; (3) interaksi antara protein-protein yang dinyatakan sebagai gelasi. Dalam 

industri makanan, surimi bubuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat, pendispersi 

dan pengemulsi pada daging, serta dapat digunakan sebagai bahan asupan makanan 

(Shaviklo, 2015). 

 

Masing-masing sifat fungsional protein memiliki peran dalam sistem pangan. Kelarutan 

protein merupakan faktor penting karena sangat mempengaruhi karakteristik fungsional 

yang lain. Kelarutan protein merupakan hasil dari aktivitas permukaan dari protein dan 

berhubungan dengan sifat hidrofilik dan hidrofobik. WHC dapat diartikan sebagai 

kemampuan sejumlah padatan tertentu yang dapat menahan sejumlah air. WHC 

berhubungan dengan kemampuan protein dalam mengikat air. Daya ikat air dapat 

berperan dalam pembuatan produk pangan seperti mie. Emulsi dapat terbentuk apabila 

antara kondisi hidrofilik dan hidrofobik terjadi keseimbangan. Sifat emulsi berperan 

dalam pembuatan produk pangan seperti mayonais maupun keju. Sifat gelasi ditentukan 

oleh kemampuan dalam pembentukan gel dan sifat fisik gel atau kekuatan gel. Sifat daya 

pembusaan pada protein dipengaruhi oleh kemampuan protein dalam menjebak gas. 

Karateristik daya pembusaan dari surimi bubuk berhubungan dengan kestabilan dari 

protein ikan. Daya pembusaan diperlukan dalam pembuatan sweets dan dessert. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Surimi merupakan produk antara berupa daging lumat yang dapat disimpan dalam jangka 

yang lebih panjang dibandingkan dengan penyimpanan utuh dari ikan tiga waja. Produk 

surimi dapat mengatasi masalah kerusakan mutu yang lebih mudah terjadi pada ikan. 

Surimi merupakan konsentrat protein miofibril yang diperoleh dari ikan dan telah 

distabilkan serta diproduksi melalui beberapa tahapan untuk menghilangkan kepala, 

tulang maupun ekor sehingga diperoleh daging ikan tanpa tulang yang kemudian 

mengalami pencucian dan penghilangan air serta pembekuan atau tanpa pembekuan (Park, 

2005).  Menurut Jafarpour et al. (2012), surimi merupakan sebuah kata dari bahasa jepang 
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untuk mendeskripsikan tentang protein dari daging ikan yang telah dibuang tulangnya, 

dicuci dengan air dan dicampur dengan krioprotektan. Produk surimi memiliki 

kemampuan fungsional terutama dalam pembentukan gel dan mengikat air. Pembuatan 

surimi dapat menggunakan ikan ekonomis maupun non ekonomis sebagai bahan baku. 

Pembuatan surimi akan mempertahankan kandungan protein yang tinggi dan 

memperpanjang waktu penyimpanan dalam keadaan beku (Santoso, et al., 2011).  

 

Komponen terpenting pada bahan baku surimi yaitu kandungan proteinya. Protein memiliki 

sifat fungsional seperti water binding, kelarutan, viskositas, pembentukan gel, flavor binding 

dan aktivitas permukaan (Santana et al., 2012). Protein pada ikan dapat 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 (Santana 

et al., 2012). 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). 

 

Proses pembekuan dapat menurunkan karakteristik gel dan fungsi protein yang 

diakibatkan oleh adanya denaturasi protein myofibril (Santana et al., 2012). Pada 

pembuatan surimi perlu adanya penambahan krioprotektan karena dapat 

mempertahankan karakteristik fungsional selama pembekuan dan penyimpanan beku 

(Santana et al., 2012). Proses pengeringan juga berdampak pada denaturasi protein. 

Terdapat dua faktor utama yang dapat menimbulkan denaturasi protein selama proses 

pengeringan yaitu suhu pengeringan dan kehilangan air. Pada umumnya protein akan 

mengalami denaturasi pada suhu 60-65°C (Santana et al., 2012).  

 

Sorbitol dapat digunakan sebagai krioprotektan dan drioprotektan. Telah disebutkan 

dalam Santana et al. (2012) bahwa penggunaan krioprotektan pada kadar 8% berdampak 

efektif pada kerusakan kemampuan gel pada surimi selama penyimpanan beku. Sorbitol 

merupakan bentuk tereduksi dari fruktosa, memiliki struktur gula alkohol (poliol) dengan 

enam atom karbon (heksitol). Rasa manisnya sekitar 60% dari sukrosa, dengan kalori yang 
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lebih rendah dari kalori sukrosa. Jumlah kalori dalam sorbitol yaitu 2.6 kalori per satu gram, 

sedangkan sukrosa sejumlah 4 kalori per satu gram. Sorbitol memiliki sifat yang stabil, tidak 

mudah reaktif, serta dapat bertahan pada suhu yang 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 Santana et al. (2012), penggunaan sorbitol 

pada surimi dapat mempertahankan sifat fungsionalnya dalam proses pengeringan. Hal 

tersebut terjadi karena sorbitol dapat meningkatkan interaksi hidrofobik dari protein-

sorbitol, yang membantu menstabilkan struktur protein tiga dimensi. 

 

Menurut Santana et al. (2012) pengeringan merupakan proses penghilangan cairan dari 

suatu produk. Pengeringan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari produk. 

Meskipun pengeringan dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan, tetapi 

pengeringan dapat mengakibatkan adanya denaturasi protein (Santana et al., 2012). 

Pada metode pengeringan oven, ruangan tertutup digunakan untuk mengeringkan produk 

dengan pemanasan yang relatif rendah. Dari studi yang telah dilakukan oleh Santana et 

al. (2012) diperoleh data bahwa pengeringan yang dilakukan pada suhu 60°C merupakan 

suhu yang paling baik. Pada suhu 60°C diperlukan waktu selama 12 jam untuk dapat 

mencapai kadar air kurang dari 10%.  

 

Berdasarkan Santana et al. (2012) disebutkan bahwa karakteristik fungsional dari 

protein dapat dipengaruhi baik oleh karakteristik kimia maupun karakteristik fisik dari 

protein itu sendiri. Selain itu, karakteristik tersebut dapat mempengaruhi pemanfaatan 

protein pada preparasi, proses, penyimpanan, serta konsumsi makanan. Karakteristik 

fungsional dari surimi dapat digolongkan dalam tiga kategori utama yaitu, (1) sifat hidrasi 

meliputi kelarutan protein dan Water holding capacity (WHC); (2) sifat permukaan 

meliputi emulsi dan foaming; (3) interaksi antara protein-protein yang dinyatakan sebagai 

gelasi. 

 

Kelarutan protein sangat penting karena signifikan dalam mempenegaruhi karakteristik 

fungsional yang lain (Santana et al., 2012). Kelarutan protein merupakan hasil dari 
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aktivitas permukaan protein serta berhubungan dengan sifat hidrofobik dan hidrofilik 

(Huda et al., 2012). Kelarutan protein mengacu pada kandungan protein yang larut dalam 

3% larutan NaCl. Kelarutan protein sebenarnya dapat diukur pada aquades maupun 3% 

larutan NaCl, namun pada 3% larutan NaCl dapat mengekstraksi protein lebih baik. Pada 

Zayas (1997) disebutkan bahwa kelarutan protein dipengaruhi oleh komposisi dan 

rangkaian dari asam amino, berat molekul, bentuk dan muatan dari grup polar maupun 

nonpolar pada asam amino. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelarutan 

protein antara lain pH, kekuatan ion, efek pemanasan, serta kondisi pengolahan. 

 

WHC atau daya ikat air didefinikan sebagai sifat fisik dan kemampuan dari struktur 

makanan untuk mencegah keluarnya air dari struktur protein tiga dimensi (Zayas, 1997). 

Pada Santana et al. (2012) disebutkan bahwa pada protein, WHC berperan penting 

dalam proses terbentuknya gel dan emulsi. WHC memiliki peran utama dalam 

pembentukan tekstur makanan terutama pada daging yang telah diawetkan ataupun pada 

adonan roti. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai WHC seperti 

pengaruh rigor mortis, pH, pembekuan atau penyimpanan dengan suhu rendah, proses 

pemanasan, ataupun dehidrasi (Zayas, 1997). 

 

Pembentukan gel dan sifat fisik gel atau kekuatan gel merupakan faktor yang dapat 

digunakan untuk menentukan sifat gelasi dari surimi bubuk (Santana et al.,2012). 

Kemampuan membentuk gel ini berpengaruh terhadap elastisitas dari produk lanjutan 

yang diolah dari surimi tersebut (Zayas, 1997). Gelasi merupakan proses dasar dari 

berbagai jenis pengolahan makanan, pelumatan daging maupun produk ikan, adonan roti, 

koagulasi telur, dan sebagainya (Zayas, 1997).  Sifat gelasi berpengaruh pada tekstur dari 

makanan yang ditentukan oleh interaksi protein-protein, protein-solven, fleksibilitas dari 

rantai polipeptida. Protein myofibril digolongkan sebagai pengikat struktur daging paling 

penting. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan gel seperti 

metode preparasi protein, kondisi pengolahan termasuk waktu dan tingkat pemanasan 

maupun pendinginan, serta kondisi lingkungan (pH dan kekuatan ion) (Zayas, 1997). 

 

Menurut Santana et al. (2012), kapasitas emulsi yang optimal terjadi apabila 

perbandingan antara kondisi hidrofilik dan hidrofobik seimbang. Emulsi pangan dapat 
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digolongkan dalam dua tipe, yaitu tipe minyak dalam air (O/W) menghasilkan tektur yang 

creamy sedangkan pada tipe air dalam minyak (W/O) yang memiliki tektur greasy (Zayas, 

1997). Kapasitas emulsi pada surimi bubuk dapat menurun akibat terjadinya proses 

denaturasi, namun penambahan dryoprotectant dapat mempertahankan residu hidrofilik 

yang terjadi oleh proses pengeringan (Shaviklo, 2015).  

 

Santana et al. (2012) mendefinisikan busa (foam) sebagai suatu kondisi disperse 

materi dari gas dalam liquid (G/L) atau liquid dalam gas (L/G). Distribusi ukuran 

dari gelembung udara dalam busa mempengaruhi penampakan dan tekstur dari 

produk yang terbentuk (Zayas, 1997). Bahan yang sering digunakan sebagai agen 

pembusaan yaitu putih telur, gelatin, kasein, protein susu, protein kedelai, serta 

gluten. Fungsi mendasar dari protein dalam busa yaitu untuk mengurangi tegangan 

permukaan, meningkatkan viskositas dan elastisitas dari fase liquid serta 

membentuk selaput yang kuat (Zayas, 1997). Menurut Zayas (1997) terdapat 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan pembusaan antara lain, 

pH lingkungan, konsentrasi protein, hambatan busa. Kemapuan protein dalam 

menjebak gas dapat mempengaruhi karakteristik pembusaan yang terbentuk (Belitz et al., 

2009).  

 

Karakteristik fungsional dari surimi bubuk yang terjaga dapat berpotensi sebagai bahan 

pembuatan produk seafood (Santana et al., 2012). Beberapa penelitian mengenai potensi 

penggunaan surimi bubuk. Penelitian Shaviklo (2015) mengenai pemanfaatan terhadap 

pengikat dari daging yang telah direstuktur. Penggunaan sebagai bahan emulsifier pada 

makanan oleh Shaviklo (2015). Shaviklo (2015) sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan ice cream maupun mayonnaise. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fungsional dari surimi bubuk ikan 

tiga waja (Nibea soldado) yang dibuat dengan metode pengeringan oven. 

 

  


