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TINJAUAN MATA PELAJARAN 

 

Mata Pelajaran Pengolahan Modern untuk Program Keahlian Teknologi 

Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) Semester VI Kurikulum Sekolah Usaha 

Perikanan Menengah (SUPM) tahun 2007, dirinci dengan materi sebagai berikut: 

KODE  KOMPETENSI :  5 

STANDAR KOMPETENSI :  Pembuatan Diversifikasi Produk Perikanan 

INDIKATOR :  Siswa mampu membuat diversifikasi produk 

perikanan 

KOMPETENSI  DASAR :  
5.1. Menjelaskan pengertian diversifikasi produk  
5.2.   Melakukan pembuatan surimi  

5.3.   Melakukan Pembuatan Nugget  

5.4.   Melakukan Pembuatan Fish Stick  

5.5.   Melakukan pembuatan bakso ikan  

5.6.   Melakukan pembuatan Sosis ikan  

5.7.   Membuat kaki naga  

5.8.   Membuat Panko ebi  

5.9.   Membuat ekado  

5.10. Membuat springroll  

5.11. Membuat squid donat  

5.12. Membuat kraoket ikan  
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Pembuatan Diversifikasi Produk Perikanan 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI : 5.  PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR :   5.1.  MENJELASKAN PENGERTIAN 

DIVERSIFIKASI 

MATERI :  -  Pengertian Diversifikasi Produk  

- Pengertian Value Added Product  

- Pengertian Ecolabelling  

 

 

5.1.  MENJELASKAN PENGERTIAN DIVERSIFIKASI PRODUK 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Sektor Perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional 

terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan, 

sumber protein hewani dan sumber devisa. 

 

Produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun tahun ke tahun. Produksi 

perikanan  di tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding 2012 sebesar 26,2 %, 

Selain itu tingkat konsumsi ikan tahun 2010 hingga 2013 naik sebesar 5,33 % per 

tahun. Di tahun 2013 total produksi perikanan sebesar 19,56 juta ton, yang terdiri 

dari perikanan tangkap 5,6 juta ton dan perikanan budidaya 13,70 juta ton. 

Namun  Bila dilihat dari tingkat pemanfaatan, terutama untuk ikan – ikan non 

ekonomis belum optimal,  Hal ini dikarenakan pemanfaatannya masih terbatas 

dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi segar.  Dengan keadaan tersebut 
ikan – ikan tidak ditangani dengan baik di kapal yang menyebabkan ikan yang di 

daratkan bermutu rendah ( 20 – 30 %). 

 

Di sisi lain ikan tangkapan samping (HTS/by catch) pukat udang dan tuna serta 

sisa olahan (by product) industri perikanan belum pula dimanfaatkan secara 
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optimal sehingga ikan tangkapan samping khususnya ikan – ikan non ekonomis / 

sisa hasil industri yang tidak termanfaatkan di buang ke laut atau ditimbun 

dengan tanah.  Dengan demikian terjadi kehilangan nilai jual ikan. 

 

Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan 

produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai 

tambah baik olahan tradisional maupun modern.   

 

5.1.1. PENGERTIAN DIVERSIFIKASI PRODUK  

 

 Diversifikasi adalah Penganekaragaman Jenis produk olahan hasil perikanan 
dari bahan baku yang belum / sudah dimanfaatkan dengan 

tetap memperhatikan faktor – faktor mutu dan gizi, sebagai 

usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan 

baik kualitas maupun kuantitas dan peningkatan nilai jual. 

 

Produk merupakan suatu yang diproduksi atau tumbuh, atau hasil dari suatu 

proses, bisa juga berarti komponen baru yang terbentuk sebagai hasil dari produk 

kimiawi. 

 

Produk perikanan  : ikan (fin fish), crustacea, dan molusca (shellfish), rumput 

laut (seaweed), microalga dan biota lainnya baik yang hidup di air tawar maupun 

air laut. 

 

 Berdasarkan peraturan Internasional yang diamanatkan dalam ”Code of Conduct 

for Reponsible Fisheries FAO/WHO”, Ditjen Perikanan Tangkap menetapkan 

kebijakan /strategi pembangunan perikanan dalam bidang pasca panen dan 

teknologi pengolahan adalah dengan peningkatan mutu dan pengembangan 

produk bernilai tambah yang mencakup beberapa point seperti  : 

 Mengurangi penyusutan (losses) yang sekaligus meningkatkan nilai dan 

pemanfaatannya. 

 Mengoptimalkan pemanfaatan ikan hasil tangkapan (ikan non ekonomis, 

tangkapan samping dan hasil samping proses industri) melalui 

pengembangan produk bernilai tambah. 

 

5.1.2. PENGERTIAN VALUE ADDED PRODUCT 

 Value Added Product atau Produk bernilai tambah adalah :  suatu 
complimentary dari suatu teknik, diversifikasi dan 

peralatan yang diberikan pada produk sehingga produk 

mempunyai peningkatan ekonomi dan jaminan mutu 

(Quality Assurance) yang meliputi  : ketahanan pangan 

(Food Security), keamanan pangan (Food Safety) dan 

pemanfaatan pangan (Food Utilization / Consumption).  

 

Pengembangan produk bernilai tambah  bertujuan untuk  : meningkatkan 

nilai jual ikan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan.  Dengan nilai 

jual ikan meningkat, kerusakan ikan dapat ditekan, pendapatan nelayan, pengolah 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

5 

dan konsumsi protein masyarakat meningkat serta dapat meningkatkan devisa 

Negara. 

Salah satu bentuk usaha pengembangan produk bernilai tambah adalah dengan 

merubah produk primer menjadi produk sekunder atau produk akhir yang siap 

saji. 

 

 Nilai Tambah (Value Added) adalah semua bentuk proses baik manual 
maupun mekanikal yang berubah bentuk baru, baik dari 

segi penampakan, tekstur, taste dan flavour / cita rasa dll. 

 

Produk bernilai tambah yang dapat dikembangkan antara lain  : 

 Surimi 

 Fish Jelly Produk.  Contoh  : bakso, sosis, fish nugget/fish, breaded, fish cake, 

otak – otak, chikuwa dll. 

 Produk kering.  Contoh  : fish bakwa dan fish cookies. 

 

 

 Produk dari rumput laut 

 Produk bioteknologi.  Contoh  : Khitin, Squalen. 

 Produk olahan tradisional.  Contoh  : ikan asin dll. 

 

Pengembangan produk adalah merupakan suatu proses untuk menciptakan produk 

– produk baru yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan konsumen atau pasar, 

dapat berupa produk inovatif, produk modifikatif dan produk imitatif. 

  

Info yang diperlukan produk : 

 

1. Peluang pasar yaitu : kebutuhan konsumen yang dapat dibeli sesuai dengan 

kemampuan atau daya beli. 

2. Food habit 

3. Target pemakai 

4. Kondisi sosial 

5. Sistem distribusi 

6. Pesaing yang ada 

7. Teknologi yang ada versi harga. 

Supply Bahan Baku yang Melimpah : 

- Adanya faktor yang memungkinkan dari bahan baku. 

- Kualitas bahan baku yang cepat rusak sehingga perlu penanganan untuk 

mempertahankan mutu. 

- Inovasi teknologi proses yang ada 

- Aspek yang mempengaruhi nilai tambah. 

Peningkatan nilai tambah akan berefek positif : 

-  Meningkatkan propit usaha 

-  Memperluas konsumen 

-  Merubah pola hidup 

-  Meningkatkan konsumsi gizi. 

Dalam pengertian luas pengembangan produk baru meliputi : 
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-  Evolusi dari produk yang sudah ada : 

   1.  Produk yang ditempatkan kembali. 

   2.  Produk yang disikluskan kembali 

   3.  Perbaikan penampilan atau bentuk  

   4.  Peningkatan kinerja 

   5.  Perbaikan konstruksi kemasan 

   6.  Perubahan harga atau nilai 

   7.  Perubahan pola distribusi 

   8.  Kombinasi dari beberapa unsur diatas 

 

-  Perluasan dari hak kelola merk atau produk 

   1.  Perluasan jalur merk 

   2.  Pendampingan merk 

   3.  Kategori baru untuk merk. 

 

 

 

5.1.3. PENGERTIAN ECOLABELLING 

 

 Ecolabel adalah Suatu tanda bahwa produk yang dijual tersebut diperoleh 
melalui suatu cara yang memperhatikan kaidah lingkungan 

sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dapat 

berlangsung selama mungkin. 

 

Dalam produk perikanan, Ecolabel mengacu pada produk yang diperoleh dari 

hasil tangkapan di alam. 

 

FAO telah menerbitkan pedoman bagi pemerintah dan organisasi yang telah 

menjalankan, atau sedang mempertimbangkan untuk membentuk skim pelabelan 

dalam rangka sertifikasi dan promosi label dari penangkapan yang berkelanjutan 

atau dikelola dengan baik.  

 

Secara garis besar persyaratannya adalah  : 

- Dapat dipercaya 

- Melalui proses audit independen 

- Sertifikasi pihak ketiga 

- Transparansi dalam penentuan standar dan akuntabilitas, dan 

- Mendasarkan standar pada kajian ilmiah yang baik. 

 

Prinsip – prinsip sertifikasi Ecolabel menurut FAO : 

 

1. Konsisten dengan aturan – aturan UNCLOS (United Nations 

Convention on Law of the Seas), Straddling Stock Agreement, CCRF 

(Code of Conduct for Responsible Fisheries) dan WTO (World Trade 

Organization). 

2. Mengakui kedaulatan negara dan sesuai dengan semua undang – undang 

dan peraturan yang relevan. 

3. Bersifat sukarela dan market driven  
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4. Transparan, termasuk partisipasi yang seimbang dan adil oleh para 

pihak yang terlibat 

5. Tidak bersifat diskriminatif dan tidak menimbulkan hambatan – 

hambatan baru dalam perdagangan serta tetap memungkinkan 

perdagangan dan persaingan yang sehat. 

6. Menyediakan peluang untuk masuk ke pasar internasional. 

7. Membangun akuntabilitas yang jelas kepada pemilik skim dan instansi 

penerbit sertifikat sesuai dengan standar internasional. 

8. Melibatkan auditing independen dan prosedur verifikasi yang dapat 

dipercaya. 

9. Mempertimbangkan kesetaraan jika konsisten terhadap pedoman ini. 

10. Mendasarkan pada buku ilmiah terbaik yang tersedia. 

11. Praktis, dapat dilihat dan diverifikasi. 

12. Menjamin jika label mengkomunikasikan informasi yang benar. 

 

 

 

13. Menyediakan keterangan penjelasan. 

14. Mendasarkan pada sedikitnya syarat substantif minimal, kriteria dan 

prosedur yang digariskan pada pedoman ini. 

 

Saat ini terdapat beberapa skim pelabelan lingkungan (eco labelling scheme) 

baik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (NGOs) maupun oleh 

pemerintah. 

Yang dilakukan oleh NGOs meliputi : Marine Stewardship Council (MSC), 

Earth Island ”Dolphin Safe” labelling, International Dolphin Conservation 

Program, Friend of the sea (FOS), Krav (Swedia), Ecofish (Amerika Serikat) 

dan Naturland (Jerman).  Sementara itu pemerintah yang telah melakukan eco 

label bagi produk perikanan tangkapnya adalah : Islandia, Irlandia dan Uni 

Eropa. 

Supermarket di berbagai negara di Eropa saat ini telah mengadopsi skim 

pelabelan lingkungan, baik melalui sertifikasi yang dilakukan oleh pihak 

ketiga ataupun mengembangkan eco labelnya sendiri seperti Carrefour.  

 

 Beberapa paritel di Eropa juga telah melarang gerainya untuk menjual 

beberapa species yang telah langka, melarang ikan yang ditangkap dengan alat 

tertentu, atau menerapkan ukuran minimal yang dapat dikomersialkan diatas 

batas yang dapat diperbolehkan.  Supermarket lebih perhatian terhadap isu eco 

label karena untuk menjaga keberlanjutan pasokan ikan, serta cemas terhadap 

adanya publikasi yang kurang baik karena supermarket berkepentingan untuk 

memaksimalkan keuntungan dan memperluas pangsa pasarnya. 

 

Beberapa industri pengolah ikan hasil perikanan Eropa juga telah mulai 
memperhatikan perkembangan aplikasi eco label terhadap pasokam bahan 

bakunya.  Namun jumlahnya masih terbatas.  Sedangkan di Indonesia, eco 

label untuk ikan konsumsi relatif belum berkembang. 

 

 Jumlah Produk 
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Negara 

 

 

Swiss 

Swedia 

Perancis 

Inggris 

Amerika Serikat 

Jepang 

Jerman 

Spanyol 

Italia 

 

69 MSC 

44 MSC + 2 Krav 

13 MSC 

87 MSC 

93 MSC + 7 Ecofish 

14 MSC 

63 MSC 

2 MSC 

25 FOS, 3 MSC 

 

 

 

 

Tren penjualan produk ber-eco label tersebut dikritik oleh sebagian pemangku 

kepentingan sebagai hal yang berlebihan, menjadi hambatan baru dalam 

pemasaran dan mengurangi peluang keuntungan.  Sehingga justru dapat 

menyuburkan praktek pembelian di pasar gelap.  Adanya berbagai lembaga 

sertifikasi juga dinilai telah membingungkan eksportir di negara berkembang dan 

menambah biaya.   

 

Belum adanya keseragaman standar untuk meperoleh sertifikat dari masing – 

masing lembaga penerbit juga semakin membingungkan pelaku.  Isu lingkunan 

dan kelestarian sumberdaya ikan dinilai akan lebih efektif dijalankan melalui 

program nasional, atau regional melalui pengurangan penangkapan beberapa 

species tertentu.   

 

Edukasi bagi nelayan dan para penangkap ikan untuk tindakan pencegahan dinilai 

akan lebih berhasil.  Lagipula bagaimana dengan nasib ikan yang sudah terlanjur 

ditangkap dan mati. 

 

Tujuan Eco label  adalah baik, diantaranya :  memberikan perasaan kepada 

konsumen telah turut berkontribusi kepada kelestarian lingkungan.  Namun di sisi 

lain, adanya Eco label dari berbagai lembaga pemberi sertifikat juga dapat 

membingungkan, sertifikat dari lembaga mana yang dapat lebih dipercaya. 

 

EVALUASI 

 

1. Sebutkan pengertian Diversifikasi ! 

2. Sebutkan pengertian Value Added  Product ! 

3. Sebutkan Produk bernilai tambah yang dapat dikembangkan: 

4. Apa yang dimaksud  Ecolabel 

5. Jelaskan tujuan Ecolabel 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.     PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.2. MELAKUKAN PEMBUATAN SURIMI 

MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Surimi 

- Alat dan Bahan pembuatan surimi  

- Standar mutu surimi  

- Prosedur pembuatan surimi  

 

 

5.2. MELAKUKAN PEMBUATAN SURIMI 

 

 5.2.1.  Prinsip Pembuatan Surimi 

 

Jenis produk perikanan yang mempunyai prospek yang cukup besar adalah produk 

olahan surimi. 

 

Surimi adalah salah satu produk teknologi yang berasal dari Jepang.  Teknologi 

ini bersifat sederhana namun relatif baru di Indonesia, tetapi di Jepang sudah lama 

dikenal, sedangkan di Eropa dikenal sebagai “Minced Fish” . 

 

Secara tradisional produk ini sudah lama dilakukan di wilayah Indonesia bagian 

timur, tetapi produksinya sulit untuk dikembangkan terutama dari aspek 

pemasaran, sehingga surimi merupakan salah satu alternatif yang mempunyai 

prospek pemasaran yang baik yang bisa dikembangkan. Disamping itu kebutuhan 

surimi di negara – negara maju seperti Amerika, Jepang dan negara – negara di 

Eropa cenderung meningkat. 

 

Pengembangan surimi dan surimi based product (Fish Jelly Product) merupakan 

suatu alternatif yang tepat dalam optimasi pemanfaatan produksi ikan di Indonesia 

karena  : 

a. Jenis ikan di daerah tropis (Indonesia) terdiri dari banyak jenis, namun untuk 

setiap jenis mempunyai populasi sedikit. 

b. Hampir semua jenis ikan dapat dibuat surimi / surimi based product. 

c. Surimi dapat disimpan jangka panjang sebagai bahan baku surimi base product 

dengan volume lebih kecil dari ikan utuh. 

d. Surimi dan surimi based product dapat memberikan nilai tambah untuk 

nelayan, pengolah, gizi masyarakat dan devisa. 

 

Bagi Indonesia yang mempunyai corak perikanan tropis dengan ciri multi-spesies 

(banyak   ikan   ditangkap   tetapi  jumlah   masing  –  masing   jenis   hanya   

sedikit),  

 

kesempatan ini pun masih terbuka baik untuk konsumsi dalam negeri maupun 

eksport.  Selain itu di daerah tropis prospek yang cerah untuk pengembangannya 

di masa yang akan datang, tidak hanya dari segi kemungkinan untuk berkembang 

tetapi terutama penting dalam menanggulangi malnutrition  dalam rangka 

pemenuhan protein pada masa kini. 
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Umumnya ikan Alaska Pollack (Theragara clalcogamma) merupakan bahan dasar 

dalam pembuatan surimi, akan  tetapi  dengan  semakin berkurangnya  ikan ini,  

maka  

para ahli pangan dan pembuat surimi sekarang melirik kepada jenis – jenis ikan 

lain untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan surimi.  Ikan – ikan 

pelagis kecil yang berlemak seperti sardin dan ikan berdaging merah juga tidak 

lupt dari perhatian para pengolah surimi. 

 

Produk surimi membutuhkan karakteristik  khusus yaitu   membentuk  jendalan. 

Pembuatan “surimi-based products” mengindikasikan bahwa surimi merupakan 

ingridien bahan makanan yang baik terutama jika dilakukan pemanasan pada suhu 

rendah (40
o
 C) dan dilanjutkan dengan suhu tinggi (90

o
 C). 

 

Daging ikan berdasarkan warnanya dibedakan atas daging merah dan daging 

putih, tetapi perbandingan keduanya berbeda antara spesies yang satu dengan 

spesies yang lain.  Perbendaan ini terutama disebabkan oleh adanya mioglobin 

pada daging merah.  Daging merah terdapat hampir diseluruh bagian .  

Kandungan lemak ikan pada daging merah lebih tinggi dibandingkan dengan 

daging putih, sedangkan proteinnya lebih rendah. 

 

Daging ikan tersusun atas lempengan – lempengan otot atau miotom.  Kumpulan 

ini tertata secara simetris dari arah depan ke belakang, sepanjang tubuh ikan.  

Tebal miotom sekitar 5 – 6 mm, hampir sama dengan panjang serabut daging atau 

miosepta (mikommata).  Miosepta berfungsi sebgai jaringan ikat yang memadu 

kontrasksi serabut daging.  Serabut otot atau miotom terdiri dari kumpulam 

miofibril yang tersusun paralel dan sarkoplasma yang mengisi miogen. 

 

Protein daging ikan dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya menjadi 3 

kelas yaitu  : 

1. Protein sarkoplasma 20 – 30 % 

2. Protein miofibrilar 65 – 75 % 

3. Protein stroma 1 – 3 % 

 

Ketiga jenis protein tersebut mudah mengalami kerusakan yaitu  :  terjadi 

denaturasi, penggumpalan dan kemunduran mutu  yang diakibatkan oleh 

proses pengolahan. 

 

Surimi adalah hancuran daging ikan yang telah dibersihkan dari bahan yang tidak 

diinginkan seperti tulang, sisik, kulit dll, dicuci, dipres untuk mengeluarkan air 

yang berlebihan.  

 

Surimi dapat disimpan beku dengan penambahan krioprotektan (sodium 

tripoliphospat) untuk mempertahankan “ Water Holding Capacity” dan biasanya 
merupakan produk antara untuk pengolahan produk selanjutnya. 

Menurut LEE, Surimi adalah istilah bahasa Jepang untuk daging ikan yang 

digiling secara mekanis dengan terlebih dahulu dicuci dengan air dan dicampur 

dengan krioprotektan agar masa simpan bekunya lebih lama.  Biasanya surimi 
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digunakan sebagai produk intermediet dalam pembuatan kamaboko, sosis ikan 

dan ham ikan. 

 

Surimi dapat dibuat dari berbagai jenis ikan, asalkan ikan tersebut mempunyai 

kemampuan untuk membentuk gel (elastisitas), rasa dan penampakan yang baik. 

 

Surimi bukan hanya dapat dibuat dari bahan baku ikan saja tetapi dapat juga 

dibuat dari bahan baku lain yang sama bagusnya dengan ikan yaitu kepiting, 

udang “scallop”. 

 

Berdasarkan bentuk dan tipenya surimi terbagi menjadi 2 tipe yaitu Surimi beku 

dan Surimi segar.  Surimi beku adalah  surimi dalam blok dan biasanya 

mengandung gula dan bahan – bahan tambahan seperti garam, polyphospat.  

Sedangkan surimi segar adalah surimi yang tidak mengandung bahan – bahan 

tamabahan.  

 

Ada 3 tipe surimi yang biasanya dibuat yaitu Surimi bebas garam (mu-en surimi) 

dan surimi yang dibuat dengan penambahan garam (ka-en surimi).  Selain itu 

ada tipe lain dari surimi yang disebut “nama surimi” (surimi mentah) yaitu 

surimi yang tidak mengalami pembekuan karena tersedianya ikan segar yang 

cukup banyak.  Biasanya surimi ini langsung diolah menjadi produk akhir pada 

hari itu juga, 

 

Ciri – ciri surimi antara lain : berwarna putih, tidak amis, berupa pasta yang dapat 

menggel (Gelatinous fish paste) dengan masa simpan beku yang lama karena 

adanya penambahan krioprotektan . 

 

Surimi memiliki sifat – sifat fungsional (Functional Properties) seperti 

kemampuan membentuk gel, mengemulsi dan membentuk foam yang baik 

sehingga dapat dipakai untuk membuat “surimi-based product” dengan berbagai 

jenis dan bentuk. 

 

Surimi mengandung 75 – 90 % air, 16 – 17 % protein, dan 1 % kalori, tergantung 

dari spesies ikan yang digunakan.  Komposis surimi adalah 16 % protein, 4 % 

gula, 3,5 % sorbitol, 0,3 % polyphospat, 0,2 % lemak dan 0,0038 % kalsium . 

 

Penambahan konsentrasi garam yang lebih tinggi akan menurunkan kestabilan 

panas dari protein ikan yang menyebabkan terbentuknya gel pada suhu yang 

cukup rendah, sedangkan sifat “gelling” pada suhu rendah berkaitan dengan 

kestabilan panas dari protein ikan. 

Penambahan garam ke dalam daging ikan yang digiling menyebabkan myosin 

yang larut dalam larutan garam dipisahkan dari daging ikan membentuk “sol” 

yang bersifat adhesive.  
 Apabila dipanaskan akan berubah menjadi “gel” yang akan membentuk jaringan 

yang elastis atau kenyal.  Kemampuan dari suatu bahan makanan untuk mengikat 

air merupakan suatu sifat fungsional yang penting. 

 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

12 

Thailand merupakan produsen surimi terbesar di Asia Tenggara dengan produksi 

65.000 ton/thn yang hasilnya 90% di eksport ke Jepang,Eropa, Amerika dan 10 % 

dikirim ke malaysia dan Singapura. Sedangkan Singapura memproduksi Surimi 

dapat mencapai 20.000 – 30.000 ton/thn dimana 30 % dieksport ke San Fransisco 

USA 

 

 

                   

 

                        

                  

Gambar 1.  Surimi 

 

5.2.2. ALAT DAN BAHAN PEMBUATAN SURIMI  

 

1. ALAT 

 

Peralatan  dan Mesin Pengolahan Surimi : 

Peralatan yang dipakai dalam pengolahan surimi adalah  : 

  -  Pisau       

  -  Kain saring / mesin penyaring   

   -  Plastik untuk mengemas 

 -  Sendok / Meat bone separator 

  -  Molen / Grinder 

  -  Lemari es / freezer  

 

 

   

 

 

 

            

       Gambar 2. Grinder                 Gambar 3.  Meat Bone Separator 

 

 

2. BAHAN  

- Bahan Baku :      
Untuk mendapatkan surimi yang bermutu, pemilihan bahan baku (ikan) 

yang sesuai hendaklah menjadi hal yang utama. 

 

Ciri – ciri pemilihan  : 

- Ikan yang berdaging putih 

- Kandungan lemaknya rendah 

- Diupayakan mampu membentuk gel yang baik 

- Memiliki warna yang sesuai dalam pembuatan surimi 

- Ikan yang masih segar 

- Mengandung protein yang baik 

- Ikan yang harganya relatif murah dan terjangkau 
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- Mampu memberikan keuntungan usaha secara maksimal. 

 

Jenis – jenis ikan 

 

Pada umumnya ikan yang dipergunakan untuk bahan baku pembuatan 

surimi adalah terdiri dari ikan – ikan hasil tangkapan samping alat tangkap 

pukat atau purse seine seperti ikan – ikan kecil atau yang kurang 

komersial.  Ikan yang sesuai dan biasa digunakan adalah ikan berdaging 

putih seperti : kurisi,gulamah, biji nangka dll.  

 

- Bahan Tambahan  :  
 

Bahan tambahan yang digunakan antara lain  : 

  -   Garam (NaCl 0,2 – 0,3 %) -   STPP 0,2 %     

  -   Sukrosa  2 - 4 %   -   Air Es / Es batu    

  -   Sorbitol  2 - 4 %          

     

5.2.3. STANDAR MUTU SURIMI  

 

UJI MUTU SURIMI 

 

Pengawasan mutu adalah merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan 

dalam proses pengolahan Surimi. 

Untuk memastikan hasil yang bermutu tinggi surimi tersebut hendaklah 

memenuhi spesifikasi tertentu.  Pengawasan mutu harus dilakukan di semua 

tingkatan proses pengolahan. Surimi dapat dinilai dari segi kekuatan gel dan 

warnanya. 

 

Terdapat 2 cara uji surimi yang dapat dilakukan dengan menggunakan contoh 

berikut ini  : 

1. Mengukur Kekuatan 

Pengukuran ini menggunakan alat khas yang dinamakan ”Reometer 

Fudoh” dan ”Tensiometer Shimizu”.  Cara pengujian yang dilakukan 

dengan mengukur tembusan jarum alat tersebut ke atas permukaan sampel.  

Ukuran gel dinyatakan dalam gr/cm. 

  

2. Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik dilakukan untuk memberikan penilaian kekenyalan 

produk akhir dengan cepat dan mudah.  Pengujian hendaknya dilakukan 

oleh petugas yang terlatih. Metoda pengujian yang dilakukan adalah sbb  :  

 

 Uji Lipat (Folding Test) 

 

Sampel (surimi) diiris setebal 4 – 5 mm.  Tiap satu irisan dilipat dua dan 

kemudian dilipat empat.  Grade ditentukan berdasarkan hasil lipatan 

tersebut.  

 

 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

14 

 1  2  3  4  5 

 6 

 

 Gambar 4.  Uji Lipat / Folding Test 

Keterangan  : Standar uji lipat untuk surimi masak.  Lembaran tipis untuk 

pengukuran yang baik pada saat dilipat. 

1 Bentuk retakan dengan pemberian tekanan apa saja 

2. Segera retak ketika melipat seluruhnya. 

3. Retakan dengan lipatan pada sudut 90 
o
.  

4. Perlahan – lahan retak ketika setengah melingkar. 

5. Melingkar setengah dengan mudah. 

6. Melingkar membentuk kuadran dengan mudah. 

 Grade kualitas surimi komersial yang baik adalah : 6 (AA). 

 

 Pengujian dengan menggigit 

 

Pengujian ini memberi nilai grade yang subjektif dan mudah dilakukan 

dengan cara menggigit sampel. 

Grade kualitas komersial adalah antara 5 – 6 

 

Nilai Grade  : 

10. : Amat Kenyal 

9  : Paling sangat kenyal  

8 : Sangat kenyal 

7 :  Cukup kenyal 

6 : Diterima, ada kekenyalan 

5 : Diterima, sedikit kenyal 

4 : Kekenyalan yang lemah 

3 : Kekenyalan yang cukup lemah 

2 : Kekenyalan yang sangat lemah 

1 :  Lembek, tidak kenyal. 

 

 

5.2.4. PROSEDUR PEMBUATAN SURIMI 

-  Prosedur Kerja  : 

 

Tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam pengolahan surimi dimulai dari yang 

paling mendasar seperti melembutkan daging ikan yang disimpan secara beku dan 

pemisahan ikan dari tulangnya dengan cara sesuai dengan jenis – jenis ikan yang 

digunakan sebagai bahan baku.  Tahapan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan secara manual dan atau dengan menggunakan mesin. 

1. Persiapan 

Tahapan ini meliputi kegiatan penyiangan dan pencucian.  Ikan disiangi 

dengan cara membuang sisik, isi perut dan kepala kemudian untuk ikan 
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ukuran besar difillet dahulu dan dicuci dengan air bersih dingin yang 

mengalir. 

2. Pengambilan daging 

Pengambilan daging dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu mengerok 

daging dengan menggunakan sendok atau secara mekanis dengan 

menggunakan mesin Meat Bone Separator.  Hasil yang diperoleh dari tahapan 

ini adalah sekitar        50 – 70 % dari berat ikan. 

3. Pembilasan (leaching) 

Lumatan daging ikan yang diperoleh biasanya berwarna kemerahan dan 

mengandung lemak, darah, kotoran lainnya serta bau yang tidak diinginkan  

Oleh karena itu dilakukan pembilasan (leaching).  

Pembilasan dengan menggunakan larutan air garam 0,2 – 0,3 % yang bersuhu     

5 – 10
o
 C.  Perbandingan air dan ikan yaitu 4 : 1.  Pembilasan dilakukan 2 – 5 

kali tergantung ikan yang digunakan.  Masing – masing pembilasan selama 15 

menit, selama pembilasan dilakukan pengadukan agar pembilasan sempurna. 

4.  Pengepresan 

Pengepresan bertujuan untuk menghilangkan sisa air sehingga kadar air 

mencapai kurang lebih 80 – 82 %.  Pengepresan dapat dilakukan secara 

manual maupun mesin.  Pengepresan secara manual dapat dilakukan dengan 

cara membungkus isi ikan dengan kain tertentu dan diperah dengan tangan.  

Penggunaan mesin pengepresan hidrolik dapat melakukan pekerjaan dengan 

cepat dan lebih baik.  Proses ini hendaklah dilakukan dengan segera untuk 

menghindari peningkatan suhu. 

 

 

5. Penapisan (strainer) 

Penapisan bertujuan untuk menghilangkan sisa – sisa sisik, serat – serat dan 

duri – duri halus yang tertinggal untuk mendapatkan surimi dengan mutu 

terbaik. 

6. Pencampuran 

Selanjutnya dilakukan penambahan gula 2 – 4 % dan poliphosphat 0,2 %.  

Bahan tambahan ini berfungsi untuk mencegah penurunan mutu selama 

proses penyimpanan. 

7. Pembekuan  

Surimi yang telah dikemas dalam kemasan plastik kemudian dibekukan 

dengan pembekuan cepat sampai suhu pusat mencapai -21
o
 C dengan alat 

pembekuan cepat 

 

 

Skema kerja pengolahan surimi sbb  : 

Ikan segar 

 

Dicuci dan disiangi 
(Ikan disiangi dengan cara membuang sisik, isi perut dan kepala, untuk ikan besar 

difillet dahulu dan dicuci dengan air bersih dingin yang mengalir) 

 

Pemisahan daging dari kulit dan tulang 
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(Pengambilan daging dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu mengerok 

daging  

dengan menggunakan sendok atau secara mekanis dengan menggunakan mesin, 

meat bone separator) 

 

Pelumatan 

 

Pembilasan(leaching) / pencucian kembali dilakukan sebanyak 5 kali dengan 

menggunakan air es  (perbandingan air : ikan yaitu 4 : 1 yang bersuhu 5 – 10
o
 C), 

pada pencucian ke 5 digunakan larutan garam (NaCl) 0,2 – 0,3 %, masing – 

masing pembilasan sebanyak 15 menit selama pembilasan dilakukan pengadukan 

agar pembilasan sempurna  

 

Dipress (pengurangan  air) 

 

     Pencampuran 

(penambahan sukrosa 4 %, Sorbitol 4 %, STPP 0,2 %) 

 

 Surimi 

 

Dimasukan kedalam plastik (dikemas) 

 

 Dibekukan     Dithawing 

 

       Diolah menjadi produk lanjutan  

 

EVALUASI 

1. Jelaskan Tujuan pengepresan dalam pembuatan surimi ! 

2. Surimi dapat dinilai dari segi kekuatan gel adalah dengan menggunakan 

metoda pengujian.......... 

3. Penugasan  :  Lakukanlah pembuatan surimi dengan bahan baku ikan yang 

sudah disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI : 5.  PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.3.  MELAKUKAN PEMBUATAN 

NUGGET 

MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Nugget 

-  Alat dan Bahan Pembuatan Nugget  
- Prosedur Pembuatan Nugget 

- Standar mutu Nugget  
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5.3. MELAKUKAN PEMBUATAN NUGGET 

 

5.3.1. Prinsip Pembuatan Nugget 
 

Nugget atau Breaded ikan merupakan produk olahan dari surimi/lumatan 

daging/fillet ikan yang mengalami proses battering (pelapisan) dan 

breading (penaburan).  Produk tersebut merupakan produk olahan populer 

di pesta atau buffet, dan biasanya disajikan dengan sambel dan 

mayonnaise.  Nugget ikan terlebih dulu digoreng sebelum dikonsumsi 

sampai berwarna kuning keemasan.   

Pengolahan nugget bertujuan untuk mendapatkan hasil olahan ikan siap 

saji yang disukai oleh semua umur dari berbagai kalangan seperti produk 

chicken nugget yang sudah dikenali sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Produk Fish Nugget / Breaded ikan 

 

5.3.2. ALAT DAN BAHAN PEMBUATAN NUGGET 

 ALAT 

 

Peralatan yang digunakan antara lain  : 

-   Sillent cutter / food precessor / mixer   

- Baskom 

- Pisau 

- Cetakan 
-   Lemari es / freezer 

 

 

 

 

 

 
Gam

bar 6.   

Sillent Cutter Gambar 7.  Food Precessor       Gambar 8. 

Cetakan nugget 

 BAHAN 

Bahan Baku :  

 

Bahan baku ikan yang digunakan bisa dari fillet ikan atau adonan dari lumatan 

daging ikan (minced fish atau surimi) 

 

Bahan Tambahan : 
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Bahan tambahan yang digunakan adalah  : garam, gula, tepung terigu, air es, 

minyak sayur, Seasoning ( Bawang merah, bawang putih, chili, MSG), Tepung 

meizena, Baking powder, lada dan tepung roti. 

 

Formulasi Bahan A :  
-  Lumatan daging ikan (mince fish) / surimi      -  Air es         6 % 

-  Garam   1,5 %  -  Minyak sayur      3 % 

-  Tepung Terigu     3,6 %  - Gula      1 % 

-  Seasoning ( 10 : 8 : 1 : 1 ) : 

● Bawang merah  ●  Chili 

● Bawang Putih ● MSG (Ajinomoto) 

 

Bahan B ( Batter) : 

- Garam    3   % 

- Tepung maizena  15   % 

- Baking powder    0,5 % 

- Lada    1,5 % 

- Air es 50    % 
Untuk pembaluran dipakai  : 

- Tepung roti 30 % 

 

5.3.3. Prosedur Pembuatan Nugget 

Prosedur Kerja  : 

1. Lumatan daging ikan atau surimi yang telah dipotong – potong kemudian 

dilumatkan didalam silent cutter/food processor/mixer. 

2. Tambahkan garam sambil terus diaduk hingga terbentuk adonan yang 

lengket.  Selanjutnya tambahkan bumbu – bumbu lainnya dan campur 

hingga benar – benar homogen.  Pengadukan dilakukan selama 10 – 15 

menit. 

3. Cetak dengan ukuran 4 x 3 x 1, celupkan dalam adonan batter dan lumuri 

dengan tepung roti serta simpan dalam suhu beku. 

 

Skema kerja pengolahan fish nugget sbb: 

 

Surimi / lumatan daging ikan 

 

Pelumatan 

 

Pembuatan adonan 

(penambahan garam sampai adonan menjadi lengket 

kemudian bumbu – bumbu yang lain) 

 

Pencetakan 

 

Pencelupan dalam adonan batter 

 

Pelumuran dengan tepung roti 
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Pembekuan 

 

STANDAR MUTU NUGGET 

 

Nugget merupakan salah satu produk olahan daging beku.  Produk ini 

mempunyai daya simpan yang cukup lama, dengan penyimpanan dalam 

freezer bisa mencapai 2 minggu.  Daging yang digunakan sebelumnya 

digiling, sehingga memudahkan untuk dibentuk pada tahapan berikutnya.  

Bahan utama yang digunakan adalah ikan, yang akan memberikan tekstur 

produk yang diinginkan, karena mempunyai kandungan protein myofibril. 

 

Ciri khas produk nugget ikan ini adalah memiliki tekstur yang elastis dan 

kenyal.  Sifat elastis nugget ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain:  

- Jenis ikan 

- Tingkat kesegaran ikan 

- pH dan kadar air daging ikan 

- Pencucian  

- Umur ikan 

- Suhu dan waktu pemanasan 

- Jenis dan konsentrasi zat tambahan 

 

Mutu olahan nugget ikan yang baik adalah ketika tekstur nugget ikan yang 

dihasilkan adalah kenyal, rasa nugget ikan tersebut gurih dan renyah 

karena adanya proses penambahan tepung roti yang memberikan 

kerenyahan produk, aromanya menunjukkan khas ikan serta warna nugget 

ikan setelah digoreng berwarna kecoklatan.   

 

EVALUASI 

1. Penugasan  : Lakukanlah Identifikasi bahan tambahan dan peralatan yang 

digunakan dalam pengolahan nugget yang telah disediakan. 

2. Lakukanlah prngolahan nugget ikan sesuai dengan prosedur yang benar. 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.4. MELAKUKAN PEMBUATAN FISH 

STICK 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Fish Stick 

- Alat dan Bahan pembuatan Fish Stick 

- Prosedur pembuatan Fish Stick 

- Standar Mutu Fish Stick 
 

5.4  MELAKUKAN PEMBUATAN FISH STICK 

 

 5.4.1.  Prinsip Pembuatan Fish Stick 

 

 Fish stick adalah potongan daging ikan tanpa duri dengan ukuran 5,0 x 1,5 x 

1,0 cm (panjang x lebar x tebal) berbentuk balok kecil. 

 Selain itu Fish Stick juga dapat dibuat dari lumatan daging ikan / surimi dan 

dicetak dengan menggunakan alat pencetak kue. 

 

5.4.2.  Alat dan Bahan Pembuatan Fish Stick 

 

 Alat  : 

Peralatan yang digunakan adalah : 

 Food Processor / Sillent Cutter 

 Lemari es atau freezer 

 Pisau potong dan pisau fillet 

 Blender atau lumpang 

 Wajan / penggorengan dan perlengkapannya 

 Mixer / kocokan telur 

 Baskom, tray dsb. 

 Alat Pencetak Kue 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Blender 

 Bahan 

  Bahan Baku  : 

 Ikan segar bermutu tinggi 
Ikan yang digunakan untuk membuat fish stick umumnya berdaging tebal 

dan tidak berduri dagingnya, antara lain Kakap, Tenggiri, Marlin (Ikan 

Layaran), Tuna dan lainnya. 

 

Ikan Bandeng tidak dapat digunakan sebagi bahan membuat fish stick karena 

dagingnya berduri halus yang sukar dikeluarkan, dan demikian pula ikan 

Cucut, Pari dan sejenisnya karena baunya kurang disukai. 
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Potongan daging ikan yang kurang memenuhi ukuran stick dan sisa daging 

ikan yang melekat pada tulang punggung serta dibagian lainnya dapat 

dijadikan bahan untuk pembuatan fish burger asalkan pelihara mutunya 

dengan cara pengesan daging ikan sampai pada saat digunakan. 

 

Bahan Tambahan  : 

 

Bahan tambahan yang digunakan antara lain  : 

 Telur ayam 

 Tepung roti kering 

 Minyak goreng 

 

 Bumbu – bumbu  :    Garam 

   Bawang merah 

   Bawang putih 

   Jahe 

   Lada 

   Gula 

   Natrium glutamat / Ajinomoto 
 

 5.4.3.  Prosedur Pembuatan Fish Stick 

 

a. Persiapan 

Persiapan larutan yang berisi campuran bawang merah, bawang putih, 

jahe, gula, lada dan garam dengan resep untuk 1 Liter (4 Gelas) air sbb  : 

1 Liter Air 

500 gr bawang merah ......................... 10 % 

100 gr bawang putih  .........................  2 % 

150 gr garam  .........................  3 % 

100 gr gula pasir .........................  2 % 

  50 gr jahe  .........................  1 % 

  50 gr lada  .........................  1 % 

  50 gr MSG / Ajinomoto ..................  1 % 

Bawang merah, bawang putih dan jahe ditumbuk halus atau diblender 

sampai hancur sambil ditambahkan sebagian air yang disediakan.  

Kemudian tambahkan garam, gula, lada dan ajinomoto dan aduk sampai 

merata               ( homogen ), selanjutnya tambahkan sisa air yang telah 

disediakan.  Larutan bumbu diatas dapat digunakan untuk merendam 5 kg 

potongan ikan (Fish Stick). 

b. Pembuatan Stick Ikan 

Ikan dicuci kemudian difillet (diambil dagingnya) dan fillet ikan dipotong 

– potong menjadi bentuk balok kecil dengan ukuran 5,0 x 1,5 x 1,0 cm 

(panjang x lebar x tebal).  Ukuran ini tidak mutlak, namun tebalnya dijaga 

tidak melebihi 1,0 cm. 

c. Pembaceman Stick Ikan 

Potongan – potongan daging ikan yang seragam direndam dalam larutan 

bumbu (lihat. a), lama perendaman paling singkat selama 4 jam atau 

selama semalam (12 jam) di ruangan bersuhu rendah (dapat digunakan 
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lemari es atau kamar dingin bersuhu sekitar 5
o
 C), kemudian potongan 

ikan diangkat dari rendaman bumbu, siap untuk digoreng atau dikemas 

untuk penyimpanan dalam suhu rendah (sekitar 0
o
 C) atau dibekukan 

dengan suhu -15
o
 C dan disimpan dalam keadaan beku.  Penyimpanan 

stick ikan dalam ruangan bersuhu rendah (sekitar 0
o
 C) dapat 

dipertahankan 2 – 3 bulan.  Kemasan stick ikan suhu rendah dan beku siap 

didistribusikan dan ditempat tujuan dapat langsung digoreng untuk 

disajikan. 

 

  Penyajian Stick Ikan 

Cara penyajian stick ikan antara lain  : 

1. Kocok sejumlah kuning telur sampai kembang merata (putih tidak 

digunakan).  5 Kg ikan yang telah dibacem memerlukan 25 – 30 butir 

telur. 

2. Potongan ikan yang telah dibacem dicelupkan dalam kuning telur 

yang sudah dikocok, kemudian ditaburi tepung roti kering dan 

selanjutnya digoreng dalam rendaman minyak panas.  Dalam 

menggoreng fish stick nyala apinya tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Potongan daging 

ikan   Perendaman dalam bumbu penggorengan daging ikan setelah  

      direndam dan dilumuri tepung roti 
 

 

 

 

 

 

        

             
Stick Ikan 

 

Skema Kerja  : 

 

Lakukan sesuai langkah – langkah berikut ini  : 

 

Larutan untuk pembaceman : 

 1 liter air ( 4 gelas)  Disesuaikan dengan banyak ikan 

 Bawang merah  500 gr (10%) 
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 Bawang putih  100 gr (2 %) 

 Garam   150 gr (3 %)            Untuk 5 Kg Daging  
ikan  

 Gula   100 gr (2 %) 

 Jahe        50 gr (1 %) 

 Lada       50 gr (1 %) 

 MSG/ Ajinomoto   50 gr (1 %) 

 

Ikan segar 

 

 

Cuci 

 

 

Fillet 

 
 

Buang duri dan kulit 

 

 

Potong – potong menjadi bentuk balok kecil dengan ukuran 

5,0 x 1,5 x 1,0 cm ( panjang x lebar x tebal ) tebalnya dijaga 

tidak boleh lebih dari 1,0 cm 

 

 

Rendam dalam bumbu bersuhu rendah (pembaceman) 

selama 4 – 12 jam 

 

 

Angkat                        Bekukan 

 

               

 Celup dalam kuning telur 

 

                

 Lebur dengan tepung roti 

 

 

                           Goreng 

5.4.4.  Standar mutu Fish Stick 

 

 Komposisi nilai gizi fish stick yang terkumpul dari serangkaian hasil 

percobaan dan analisa di Laboratorium adalah  : 

  

Komposisi Kimiawi Fish Stick 

 

 Protein 

 Lemak / Fat 

 

29,3 

12,6 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

24 

 Abu (Mineral) 

 Garam (NaCl) 

 Pati (Hidrat Arang) 

 Air (H2O) 

 Tidak terdeteksi 

1,8 

1,0 

6,5 

48,6 

0,2 

 

Sumber : Kumpulan Hasil Penelitian Pasca Panen Perikanan,1992 

 

Selain itu Fish Stick dapat dilakukan dengan menggunakan cara lain  : 

Cara ke 2 (Pembuatan Stick Ikan / Fish Stick dengan menggunakan 

surimi/lumatan daging ikan) 

Formulasi : 

 

Bahan – bahan 

 

Komposisi 

Surimi / Mince (lumatan daging ikan) 

Tepung kanji 

Tepung terigu 

Blue Band 

Telur ayam 

Bumbu Royco  

Garam 

*Bisa ditambah Keju 

320 gr 

300 gr 

500 gr 

25 gr 

270 gr 

4 gr 

7 gr 

 

 

Proses Pengolahan  : 

1.  Bahan Baku 

 

Ikan utuh segar terlebih dahulu dibuang kepala dan isi perut kemudian 

dicuci bersih.  Setelah  iti dimasukkan kedalam alat meatbone separator 

untuk memisahkan daging dari duri dan kulit. Atau dapat juga dilakukan 

secara manual dengan cara mengerok menggunakan sendok.  Untuk bahan 

baku surimi terlebih dahulu dithawing hingga setengah beku. 

 

2. Pencampuran 

Surimi/lumatan daging ikan kemudian dimasukkan kedalam silent cutter 

selama pencampuran tambahkan garam di awal proses pencampuran 

(untuk mengekstrak protein myofibrilar yang larut dalam garam) hingga 

terbentuk adonan yang lengket.   

 

Selanjutnya tambahkan bahan tambahan lainnya secara perlahan – lahan.  

Selama proses pencampuran, tambahkan air dingin secara bertahap untuk 

menjaga suhu tetap rendah.  Pencampuran dilakukan hingga dihasilkan 

adonan yang lembut dan homogen. 

 

3. Pembentukan / pencetakan 

Adonan kemudian dicetak secara manual atau bias juga dengan 

menggunakan alat dengan ukuran berbentuk steak (panjang), 
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4. Penggorengan 

Setelah pencetakan selesai kemudian digoreng hingga matang dengan 

warna produk kuning kecoklatan. 

 

5. Pengemasan dan penyimpanan 

Kue kering ikan dikemas dalam kantong plastic dan ditutup rapat dengan 

menggunakan sealer (alat penutup plastic) atau dikemas dalam karton dan 

disimpan pada suhu ruang. 

 

Skema Pengolahan Stick Ikan 

 

Surimi/lumatan daging ikan 

 

 

Pelumatan 

 

 

Pembuatan adonan 

(penambahan garam sampai adonan menjadi lengket 

Kemudian tepung dan bumbu – bumbu yang lain) 

 

 

 

Pencetakan 

 

 

                                           Penggorengan                                                     Stick 

ikan                                

 

 

EVALUASI 

1. Penugasan : Lakukanlah identifikasi bahan dan perlatan yang 

digunakan dalam Pengolahan stick ikan. 

2. Lakukanlah pengolahan stick ikan dengan bahan baku daging ikan  

3. Lakukanlah pengolahan stick ikan dengan bahan baku surimi 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.5.   MELAKUKAN PEMBUATAN 

BAKSO IKAN 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Bakso Ikan 

- Alat dan Bahan Pembuatan Bakso Ikan 

- Prosedur Pembuatan Bakso Ikan 

- Standar Mutu Bakso Ikan 
 

5.5. MELAKUKAN PEMBUATAN BAKSO IKAN 
 

 

5.5.1. Prinsip Pembuatan Bakso Ikan 
Bakso ikan merupakan olahan yang terbuat dari surimi dicampur tepung dan 

bumbu – bumbu.  Adonan dicetak menjadi bulat – bulatan dan direbus.  Bakso 

ikan mempunyai rasa yang gurih dan enak dan merupakan salah satu olahan 

modern yang paling digemari.  Produk ini selalu disimpan dalam kondisi beku.  

Penyajiannya dengan mencampur bakso ikan dengan kuah dan dihidangkan panas 

– panas.  Cara lain dengan menggoreng bakso dalam minyak panas dengan api 

sedang hingga matang kecoklatan ataupun digunakan sebagai campuran masakan 

lain. 

                

 

                                                          

 

 

Gambar.10.    Bakso Ikan 

 

5.5.2. Alat dan Bahan  Pembuatan Bakso Ikan: 

 

 Alat  : 

- Pisau               -  Plastik untuk mengemas 

- Baskom                -  Keranjang 

- Mixer / Sillent cutter / Food processor    -  Sendok 

- Dandang atau wajan / Water Bath 

- Mesin pencetak bakso 
                                                                                                                                                                                                                                                        

     

               

 

 

 

  

                   Water Bath

           

Gambar 11.  Mesin Pencetak  / bakso  
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 Bahan : 

- Surimi  100 %  -   Jahe  0,1 % /atau lada 0,25 % 

- Air Es  20 % - 40 % -   MSG  0,25 % 

- Garam  2,6 %  -   Tepung tapioka  12,5 % 

- Bawang merah  1  % -   Putih telur  4 butir 

- Bawang putih  0,5 % -   Daun seledri apabila diminati 

- STPP 0,2 %  -   Baking soda 
 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. Prosedur Pembuatan  Bakso Ikan : 

 

1. Surimi setengah beku dipotong – potong dan dilumatkan dalam alat sillent 

cutter. 

2. Setelah lumat, tambahkan garam. Pencampuran terus dilakukan hingga 

terbentuk adonan yang lengket.  Tambahkan air es sambil terus diaduk 

hingga adonan menjadi halus / lembut. 

3. Kemudian, tambahkan tepung tapioka dan bumbu – bumbu yang ditelah 

dihaluskan serta putih telur, campurkan hingga homogen.  Campur hingga 

adonan tidak lengket (kalis) dan dapat dibentuk. 

4. Pencetakan.  Adonan dicetak berbentuk oval, seperti kapsul dan 

ditampung dalam wadah berisi air hangat suhu 40
 o

 C (setteng) selama 20 

menit, selanjutnya rebus adonan pada suhu 90 
o
 C selama 20 menit 

(sampai masak).  Untuk mendapatkan elastisitas / kekenyalan yang tepat 

sebaiknya saat perebusan suhu air dipertahankan anatara 80 – 90 
o
 C. 

5. Bakso yang sudah masak dalam rebusan akan mengapung, selanjutnya 

baru diangkat. 

6. Tiriskan hingga dingin 

7. Kemas bakso ikan dalam plastik dan simpan beku untuk memperoleh daya 

awet yang lebih lama sedangkan bila disimpan di ruang terbuka daya awet 

bertahan sangat singkat ( 1 hari).   

 

Skema Kerja : 
Surimi 

 
Pencampuran adonan 

 
Pencetakan adonan 

 
Setting ( suhu 40 

O
 C ) 

 
Perebusan 

 
Pendinginan 

 
Pengemasan 

 
Penyimpanan 
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5.5.4. Standar Mutu Bakso Ikan 

 

Mutu  suatu produk merupakan salah satu faktor utama pada suatu produk yang 

membedakan tingkat penerimaan produk tersebut kepada konsumen. 

Kriteria Bakso Ikan yang baik dapat dilihat dari syarat mutu bakso yang terdapat 

didialam SNI 01-7264.3-2006 adalah : 

1. Bentuk :  Bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang, 

tidak kusam. 

2. Warna :   Putih merata tanpa warna asing lain 

3. Rasa :  Lezat, enak, rasa ikan dominan sesuai jenis ikan yang 

digunakan 

4. Aroma :  Bau khas ikan segar rebus dominan sesuai jenis ikan 

yang digunakan dan bau bumbu cukup tajam. 

5. Tekstur :  Kompak, elastis, tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tanpa duri atau tulang, tidak lembek, tidak 

basah berair, dan tidak rapuh. 

 

 

 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas bakso adalah sbb : 

1. Bau 

Adanya bau-bau yang kurang enak, misalnya amis pada bakso akan dapat 

menurunkan selera atau minat beli para konsumen  

2. Tekstur/tingkat kekenyalan 

Bakso yang terlalu lunak (lembek) akan dapat menurunkan selera pada 

konsumen, demikian pula dengan bakso yang terlalu kenyal (liat). 

Tingkat kekenyalan dinaikkan dengan menambahkan Natrium Poliphosfat 

dalam dosis yang diizinkan ataupun tepung ketan dalam jumlah tertentu. 

3. Cita rasa  

Bakso akan terasa lebih lezat apabila dalam pembuatannya dilakukan 

pemberian bumbu yang sesuai.  Adapun bumbu tersebut harus tercampur 

secara merata dan menyatu dengan adonan. 

4. Jenis 

Bakso harus dibuat sesuai dengan bahan baku yang seharusnya digunakan.   

5. Tampilan 

Bakso akan nampak lebih menarik jika memiliki bentuk bulat, serta 
nampak bersih dan mengkilap. 

Agar bakso yang dihasilkan dapat lebih kokoh / stabil bentuknya dapat digunakan 

: 

1. Putih telur. 

2. Natrium Polifosfat 
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3. Tepung tapioka 

4. Tepung terigu 

5. Garam & Cuka 

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bakso ikan yaitu : 

1. Kesegaran bahan baku harus sesegar mungkin 

2. Pada waktu penanganan harus selalu memakai air dingin 

3. Bila ikan yang digunakan mengandung lemak tinggi maka dilakukan 

pencucian dengan menggunakan air es berulang kali (setelah digiling) agar 

produk tidsk amis dan dengan berkurangnya lemak tersebut dapat 

meningkatkan elastisitas produk bakso. 

4. Perebusan dengan suhu yang tepat yaitu 80 sampai 90 
o
 C agar 

mendapatkan elastisitas produk tinggi. 

5. Pemberian persentase bumbu harus tepat sehingga rasa produk tetap 

nikmat dan tidak kalah pentingnya lagi adalah pemberoan garam terlebih 

dahulu sambil diaduk – aduk sebelum pencampuran bumbu dan 

penambahan terigu, ini diharapkan elastisitas produk tercipta semaksimal 

mungkin dengan mengikuti prosedur yang ada. 

 

Tabel  1 .  Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Bakso Ikan 

(Berdasarkan SNI 01-7265.1-2006) 

          Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Sensori Angka (1 – 9) Minimal 7 

Cemaran mikroba  : 

- ALT 

- Escherichia coli 

- Salmonella 

- Staphylococcus aureus 

- Vibrio cholerae *) 

- Vibrio parahaemolyticus *) 

 

Koloni/g 

APM/g 

Per 25 g 

Koloni.g 

per 25 g 

per 25 g 

 

Maksimal 5,0 x 10
4
 

Maksimal < 3,6 

Negatif 

Maksimal 100 

Negatif 

Negatif 

Uji Kimia *) 

Raksa (Hg) 

- Timah hitam (Pb) 

- Kadmium (Cd) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maksimal 0,5 

Maksimal 2 

Maksimal 0,05 

Fisika : 

Suhu Pusat 

 
o
C 

 

Maksimal -18 

CATATAN  : * Bila diperlukan 

Sumber  : BSN (2006) 

 

 

EVALUASI 

 

1. Sebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas bakso 

2. Jelaskan bagaimana caranya agar bakso yang dihasilkan lebih kokoh / 

stabil bentuknya. 

3. Penugasan : Identifikasikan bahan dan alat yang digunakan dalam 

pengolahan bakso ikan. 

4. Lakukanlah pengolahan bakso sesuai SOP. 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.6. MELAKUKAN PEMBUATAN SOSIS 

IKAN 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Sosis Ikan 

- Alat dan Bahan Pembuatan Sosis Ikan 

- Prosedur Pembuatan Sosis Ikan 
 

5.6. MELAKUKAN PEMBUATAN SOSIS IKAN 

 

5.6.1 Prinsip Pembuatan Sosis Ikan 

 

Sosis ikan merupakan produk emulsi daging ikan giling yang 

dicuring/digarami, ditambah bahan pengikat dan minyak serta bumbu – 

bumbu, bersifat kenyal dengan bentuk silinder berukuran seragam dengan 

menggunakan pembungkus khusus yaitu cassing. 

Cassing yang digunakan ada 2 macam yaitu : manual (usus hewan 

terestrial) atau sintetis (terbuat dari polimer karbohidrat atau protein 

kolagen).  Berdasarkan proses pembuatannya dapat dibedakan menjadi 

sosis masak, sosis kering, sosis semi kering, sosis asap, sosis fermentasi 

dll. 

 

 

 

  

 

 

         Gambar 12 . Sosis Ikan 

 

5.6.2. Alat dan Bahan  

 Alat  : 

- Food processor / sillent cutter / mixer -  Sendok 

- Water bath / kompor    -  Serokan 

- Panci perebusan    -  Stuffer 

- Pisau      -  Plastik cassing 

- Talenan 
 

 

 

 

 

 

Gambar 13 . Mesin Pencetak Sosis 

 

  Bahan  : 

 Bahan Baku : 

- Surimi / mince   100 % (1000 gr) 
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  Bahan Pembantu dan Tambahan : 

 

- Garam  1,5 % (15 gr) 

- Lada  0,5 % (5 gr) 

- MSG  0,2 % (2 gr) 

- Minyak Goreng 2 % (20 gr) 

- Susu Bubuk 3 % (30 gr) 

- Bawang putih 2 % (20 gr) 

- Bawang merah 3 % (30 gr) 
 

- Jahe                       0,5 % (5 gr) 

- Royco                       0,5 % (5 gr) 

- Tepung tapioka         10 % (100 gr) 

- STPP             0,2 % (2 gr) 

- Sorbitol (gula halus)          2 % (2 gr) 

- Baking Soda             0,2 % (2 gr) 

- Flavor (smoke powder) 0,5 % (5 gr) 

- Air es 20 % - 30 % (200 gr – 300 gr) 

- Pewarna  secukupnya 

 

 

5.6.3. Prosedur Pembuatan sosis ikan 

1. Surimi atau mince yang telah dipotong – potong kemudian 

dilumatkan didalam sillent cutter / food processor / mixer. 

2. Tambahkan garam sambil terus diaduk hingga terbentuk 

adonan yang lengket.  Selanjutnya tambahkan bumbu – 

bumbu lainnya dan campur hingga benar – benar homogen.  

Pengadukan dilakukan selama 10 – 15 menit. 

3. Adonan dimasukkan ke dalam casing (pembungkus sosis) 

dengan menggunakan alat stuffer.  Setiap panjang tertentu (5 

cm) sosis diikat dengan klem secara otomatis atau dengan 

cara manual. 

4. Sosis hasil cetakan direbus pada suhu 40
o
 C selama 20 menit.  

Selanjutnya direbus pada suhu 90
o
 C selama 20 menit.  

Kemudian dinginkan dan dikemas. 

 

Skema Pengolahan Sosis : 

Surimi / mince 

 

Pelumatan 

 

Pembuatan adonan 

(penambahan garam sampai adonan menjadi lengket  

Kemudian bumbu – bumbu yang lain) 

 

Pencetakan 

(menggunakan plastik cassing) 

 

Perebusan 

Dilakukan bertahap : 

- Pada Suhu 40
o
 C selama  ± 20 menit 

- Pada Suhu 90
o
 C selama ± 20 menit 

 

            Pendinginan 

            (pada suhu ruang) 
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           Pengemasan 

 

5.6.4. STANDAR MUTU SOSIS  

 

Komposisi  gizi sosis berbeda – beda tergantung pada jenis daging yang 

digunakan  dan proses pengolahannya.  Proses pengolahan sosis kaya 

energi dan dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat. 

Ketentuan mutu sosis berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01 – 

3820 – 1995) adalah : 

- Kadar air  :  maksimal 67 % 

- Abu  :  maksimal 3 % 

- Lemak  :  maksimal 25 % 

- Karbohidrat  :  maksimal 8 %  

 

EVALUASI 

 

1. Jelaskan prinsip pengolahan sosis ikan 

2. Penugasan : Identifikasi bahan dan alat yang tersedia untuk digunakan 

dalam pengolahan sosis ikan 

3. Lakukanlah pengolahan sosis ikan sesuai SOP 

 

 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.7. MELAKUKAN PEMBUATAN KAKI 

NAGA 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Kaki Naga 

- Alat dan Bahan Pembuatan Kaki Naga 

- Prosedur Pembuatan Kaki Naga 

- Standar Mutu Kaki Naga 
 

5.7. MELAKUKAN PEMBUATAN  KAKI  NAGA 

 

5.7.1 Prinsip Pembuatan Kaki Naga 

Kaki naga adalah salah satu jenis olahan dari surimi dengan penambahan 

tepung dan bumbu yang dibentuk bulat dan diberi tusuk satai atau batang 

serai, kemudian dibalurkan pada tepung panir.  Kaki naga merupakan 

produk popular dan telah diperdagangkan secara komersial dipasar lokal 

dengan variasi bahan baku dari ikan maupun ikan.  Kaki naga atau sering 

juga dikenal dengan istilah drum stick karena lebih mirip stik drum 

bentuknya. 

 

 

Gambar  14 . Kaki Naga 
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5.7.2. Alat dan Bahan : 

 

Alat : 

1. Food processor         5.  Dandang 

2. Pisau           6. Tusuk satai atau batang sereh / potongan 

bambu 

3. Baskom          7.  Plastik pengemas. 

4. Loyang atau wadah plastik 

Bahan  : 

no Nama Bahan 

 

Komposisi 

% Gram 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Surimi 

Garam 

Gula 

Tepung terigu 

Lada 

Bawang putih 

Bawang bombay 

Wortel 

Kembang Tahu 

Putih telur 

Telur 

Tepung panir 

Air es atau minyak goreng 

100 

2,1 

1,5 

10 

0,2 

5 

5 

5 

3 

10 

5 butir 

Secukupnya 

Secukupnya 

1.000 

21 

15 

100 

2 

50 

50 

50 

30 

100 

5 butir 

Secukupnya 

Secukupnya 

 

 

5.7.3. Prosedur Pembuatan Kaki Naga 

1. Tambahkan garam pada surimi, kemudian aduk menggunakan food 

processor atau secara manual (menggunakan tangan) sampai terbentuk 

adonan yang lengket 

2. Tambahkan semua bahan sambil terus diaduk sampai merata.  Bila perlu, 

tambahkan air es atau minyak goreng 

3. Ambil sedikit adonan, bentuk lonjong atau bulat dan tusuk pada potongan 

bambu / tusuk satei atau batang sereh 

4. Celupkan adonan yang sudah terbentuk pada kocokan telur, kemudian 

guling – gulingkan diatas tepung panir. 

5. Pengukusan 

Kukus selama  15 menit, kemudian angkat, tiriskan, dan biarkan hingga 
dingin 

6. Pengemasan 

Kaki naga dikemas menggunakan plastik PE (Polyethilen) dan dalam 

keadaan hampa udara.  Simpan dalam frezeer. 

 

Skema Kerja : 
Surimi 
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Pembuatan adonan 

 
 

Pembentukan 
 
 

Penyalutan dan pelumuran 
 
 

Pengukusan 
 
 

Pengemasan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4. STANDAR MUTU KAKI NAGA 

Standar mutu kaki naga yakni : 

- Kadar air   :  26,23 – 65,66 % 

- Kadar abu :  0,44 – 0,69 % 

- Kadar Protein :  10,44 – 16,40% 

- Lemak  :  0,09 – 0,55 % 
Ciri khas produk kaki naga ini adalah memiliki tekstur yang elastis dan 

kenyal.  Sifat elastis kaki naga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain : 

- Jenis ikan 

- Tingkat kesegaran ikan 

- pH dan kadar air daging ikan 

- Pencucian 

- Umur ikan 

- Suhu dan waktu pemanasan serta 

- Jenis dan konsentrasi zat tambahan 
Mutu olahan kaki naga yang baik adalah ketika tekstur kaki naga yang 

dihasilkan adalah kenyal, rasa olahan kaki naga tersebut gurih dan renyah 

karena adanya proses pelumuran tepung roti yang memberikan kerenyahan 

produk, aromanya menunjukkan khas ikan serta warna kaki naga setelah 

digoreng berwarna kecoklatan 

 

 

EVALUASI 

 

1. Jelaskan prinsip pengolahan kaki naga 

2. Penugasan : Identifikasi bahan baku dan bahan tambahan serta perlatan 

yang sudah disediakan untuk pengolahan kaki naga 

pengukusan 

pengemasan 
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3. Lakukanlah pengolahan kaki naga sesuai SOP. 

 

 

STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.8. MELAKUKAN PEMBUATAN PANKO 

EBI 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Panko Ebi 

- Alat dan Bahan Pembuatan Panko Ebi 

- Prosedur Pembuatan Panko Ebi 
 

 

5.8. MELAKUKAN PEMBUATAN  PANKO  EBI 

 

5.8.1.    Prinsip Pembuatan Panko Ebi 

Panko ebi merupakan makanan yang dibuat dari udang dan dilumuri 

dengan tepung panko kemudian dibekukan / digoreng dengan minyak 

panas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.15.  Panko Ebi 

 

5.8.2 Alat dan Bahan 

 Alat  : 

1. Pisau 

2. Baskom 

3. Loyang atau wadah plastik 

4. Plastik pengemas (kotak plastik) 

 

 Bahan : 

- ¼ kg Udang  :  Hilangkan kulit, belah punggung dan buang isi perutnya. 

- 1 sdt    garam 

- ½ sdt lada 

- 1 siung bawang putih – haluskan 
 

   Bahan Pelengkap : 

 

- butir telur – kocok 

- 200 gr / 1 cup tepung terigu 

- 200 gr tepung panko / tepung roti 

- Minyak (untuk menggoreng) 

 

5.8.3 Prosedur  Pembuatan Panko Ebi : 
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1. Campurkan bahan utama menjadi satu, biarkan selama 5 menit.hingga 

bumbu meresap 

2. Ambil 1 udang, celupkan kedalam telur kocok. 

3. Balur kedalam tepung panko (dicampurkan dengan tepung terigu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Kerja  : 

 

Campurkan bahan utama menjadi satu, biarkan selama 5 menit 

hingga bumbu meresap 

 

 

Ambil 1 udang, celupkan kedalam telur kocok. 

 

 

 

Balur kedalam tepung panko (dicampurkan dengan tepung terigu) 

 

 

Dikemas   Digoreng 

 

       Dibekukan 

 

EVALUASI 

 

1. Urutkan langkah kerja pengolahan panko ebi sesuai prosedur yang benar 

2. Penugasan : Identifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pengolahan 

panko ebi 

3. Penugasan :  Lakukanlah pengolahan panko ebi sesuai SOP. 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.9.   MELAKUKAN PEMBUATAN 

EKADO 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Ekado  

- Alat dan Bahan Pembuatan Ekado  

- Prosedur Pembuatan Ekado 

 
 

5.9. MELAKUKAN PEMBUATAN  EKADO 
 

5.9.1 Prinsip Pembuatan Ekado. 

 

Ekado Fish merupakan produk olahan yang dibuat dari surimi dengan 

penambahan tepung dan bumbu.  Adonan tersebut dibungkus menggunakan 

lembaran pangsit dan diikat dengan daun kucai.  Penyajiannya dengan cara 

digoreng. 

 

 
 

Gambar 16. Ekado 

5.9.2 Alat dan Bahan : 

 

 Alat : 

1. Food processor  5.  Panci perebus 

2. Pisau    6.  Keranjang 

3. Baskom   7. Sendok 

4. Plastik pengemas. 

 

 Bahan  : 

no Nama Bahan 

 

Komposisi 

% Gram 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Surimi 

Tapioka 

Garam 

Gula 

Minyak wijen 

 

100 

15 

1,6 

0,6 

Secukupnya 

 

1.000 

150 

16 

6 

Secukupnya 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

38 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Bawang putih 

Bawang bombay 

Telur 

Merica Halus 

Kulit pangsit 

Daun bawang 

Daun kucai 

3 

5 

1 butir 

0,5 

Secukupnya 

Secukupnya 

Secukupnya 

30 

50 

1 butir 

5 

Secukupnya 

Secukupnya 

Secukupnya 

 

 

5.9.3 Prosedur Pembuatan Ekado 

 

1. Persiapkan bumbu – bumbu.  Bawang putih dan bawang bombay 

dicincang halus, daun bawang diiris halus. 

2. Campurkan surimi dengan bumbu – bumbu, gula, garam, merica, minyak 

wijen, dan tepung tapioka 

3. Tambahkan bawang putih dan bawang bombay yang telah dicincang halus.  

Aduk hingga merata. 

4. Timbang adonan sebanyak   20 gram 
5. Bungkus dengan kulit pangsit dan bentuk bulat seperti kantong.  Ikat 

bagian atasnya menggunakan daun kucai 

6. Bekukan secara IQF (Individual Quick Frezzing), usahakan agar tidak 

saling menempel.  

 

Skema Kerja : 

Surimi 

 

 

Persiapan bumbu 

 

 

Pencampuran bumbu 

 

 

Penimbangan adonan 

 

 

Pembungkusan 

 

 

Pembekuan 

 

 

 

 

 
 

 

              Pencampuran               Pembungkusan                                                            Digoreng 

 

Dibekukan 
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EVALUASI 

1. Jelaskan prinsip pengolahan ekado 

2. Urutkan langkah kerja pengolahan ekado sesuai prosedur yang benar 

3. Penugasan : Identifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pengolahan 

ekado. 

4. Lakukanlah pengolahan ekado sesuai SOP 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.10. MELAKUKAN PEMBUATAN 

SPRINGROLL 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Springroll  

- Alat dan Bahan Pembuatan Springroll  

- Prosedur Pembuatan Springroll 
 

5.10. MELAKUKAN PEMBUATAN  SPRINGROLL 

5.10.1 Prinsip Pembuatan Springrol 

Springroll dikenal di Indonesia dengan nama Lumpia.  Springroll 

merupakan salah satu makanan ringan yang berasal dari asia timur dan 

asia tenggara.  Springroll dibuat dengan cara membungkus daging 

cincang atau sayuran dengan kulit lumpia kemudian digoreng. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Spring Roll 

 

5.10.2 Alat dan Bahan  

 

 Alat  : 

- Wajan Penggorengan 

- Baskom 

- Kompor 

 

 Bahan: 

 

-   20 lbr kulit spring roll, yang sdh siap pakai 

-   600 gr minyak goreng  

 

 Isi Spring Roll : 

 

-  2 sdm margarin 

-  3 siung bawang putih, dicincang 

-   200 gr udang, cincang 

-  150 gr cumi, iris dengan bentuk batang / lidi 

-  1 sdm saus tiram 

-  1 sdt garam 

-  1/2 sdt merica bubuk 

-  1 sdm gula pasir 

-  1 sdt minyak wijen 

-  1 sdm tepung maizena, larutkan dengan sedikit air. 
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5.10.3 Prosedur Pemembuat Spring Roll : 

 

1.  Pertama panaskan dulu margarin, tumis bawang putih hingga harum, 

asukkan udang, cumi,     masak    hingga udang berubah warna. 

Tambahkan saus tiram, garam, merica bubuk, gula pasir, dan minyak 

wijen, aduk sampai rata benar. Kentalkan dengan maizena, masak 

sebentar, kemudian angkat. 

2. Ambil 1 lembar kulit spring roll, bentangkan. Letakkan pada bagian 

tengahnya, 1 sdm isi, lalu gulung bentuk amplop dengan liipat sisi kanan 

dan kiri. 

3.  Goreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan, angkat. 

Sajikan dengan sambal Chili...... 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kulit springroll & adonan isi di atasnya  Springroll digulung & dilipat  Springroll basah 

 

 

 

 

 

     Springroll goreng  Springroll digoreng  

 

Nilai gizi per porsi: 

Energi: 153 Kal 

Protein: 12,2 gr 

Lemak: 8,4 gr 

Karbohidrat: 8,0 gr 

 

EVALUASI 

1. Penugasan : Identifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pengolahan 

Springroll. 

2. Lakukan pengolahan springroll sesuai SOP 
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.11.   MELAKUKAN PEMBUATAN 

SQUID DONAT 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Squid Donat  

- Alat dan Bahan Pembuatan Squid Donat 

- Prosedur Pembuatan Squid Donat 

 

5.11. MELAKUKAN PEMBUATAN SQUID DONAT / DONAT IKAN 

 

5.11.1 Prinsip Pembuatan. Squid Donat / Donat Ikan 

Donat adalah bentuk kudapan yang digemari disemua kalangan mulai dari 

anak-anak sampai dewasa.  Prosesnya pun sangat sederhana dan 

menggunakan bahan – bahan yang mudah didapat.  Kemudahan tersebut  

membuat produk ini mudah sekali diaplikasikan untuk skala rumah tangga.  

Sebagai tambahan asupan protein maka dalam proses pembuatan donat 

dapat ditambahkan daging ikan. 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 18. Donat Ikan 

5.11.2 Alat dan Bahan  

- Alat  : 

- Wadah penggorengan 

- Baskom 

- Kompor 

- Bahan  

Bahan baku  : 

- Lumatan daging ikan / Squid (cumi) 50 gr 

Bahan Tambahan : 

- Tepung terigu berprotein tinggi 1000 gr 

- Fermipan    15 gr 

- Kuning telur        50 gr atau 3 butir telur 

- Susu bubuk    1 bungkus 

 

- Mentega  100 gr 

- Gula pasir  50 gr 

- Air    Secukupnya 

- Minyak goreng      (untuk 
menggoreng) 

5.11.3 Prosedur Pembuatan Squid Donat / Donat Ikan : 
1. Campurkan bahan-bahan kering (tepung, gula pasir, susu bubuk, Fermipan) aduk 

merata. 

2. Masukkan lumatan daging ikan, aduk merata. 

3. Masukkan kuning telur dan mentega, campur hingga merata,  Sambil melakukan 

pencampuran dilakukan penambahan air secukupnya sampai terbentuk adonan 

yang kalis. 

4. Tutup adonan dengan kain yang lembab. Biarkan proses (fermentasi) hingga 

adonan mengembang.  Proses ini berlangsung  selama ± 15 menit. 



 
                                                                                                                                 Pengolahan Modern Semester VI 

 
 

43 

5. Buang udara yang ada didalam adonan dengan cara mengempeskan adonan 

dengan kepalan tangan. 

6. Bagi adonan sesuai berat yang diinginkan, kemudian dibiarkan mengembang 

tanpa ditutup. 

7. Goreng dalam minyak panas sambil adonan di bentuk,  ( Tips : selama 

penggorengan donat jangan dibolak balik karena donat akan menjadi bantat). 

 EVALUASI 
1. Urutkan langkah kerja squid donat / donat ikan sesuai prosedur yang benar 

2. Penugasan : identifikaaikan bahan dan alat yang digunakan dalam pengolahan 

squid donat / donat ikan 

3. Lakukanlah pengolahan squid donat sesuai SOP 

4. Lakukanlah pengolahan donat ikan sesuai SOP  
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STANDAR KOMPETENSI :  5.   PEMBUATAN DIVERSIFIKASI 

PRODUK  PERIKANAN 

KOMPETENSI DASAR : 5.12.  MELAKUKAN PEMBUATAN 

KROKET IKAN 
MATERI :  -  Prinsip Pembuatan Kroket Ikan  

- Alat dan Bahan Pembuatan Kroket Ikan 

- Prosedur Pembuatan Kroket Ikan 

 

5.12. MELAKUKAN PEMBUATAN KROKET IKAN 

5.12.1 Prinsip Pembuatan Kroket Ikan 

Di Indonesia kroket dibuat dari gumpalan kentang berisi daging 

cincang yang dibumbui dan dicampur dengan sayuran seperti wortel 

atau buncis.  Kroket  dilumuri kocokan telur dan tepung panir 

sebelum digoreng didalam minyak goring yang banyak. 

 

 

 

Gambar 19.  Kroket Ikan 

5.12.2 Alat dan Bahan 

Alat :  
 -  Kompor 

 -  Wajan 

 -  Wadah 

Bahan: 
-  500 gr kentang, kupas, kukus, panas-panas, haluskan 

-  1 butir telur 

-  100 gr tepung panir 

Untuk Isi   : 

- 1 sdm mentega 

-  2 sdm udang kupas 

-  200 gr daging ikan kakap, potong 

kecil 

-  ½ sdt garam 

-  ½ sdt gula pasir 

-  1 siung bawang putih, cincang 

-  1 sdm irisan seledri 

5.12.3 Prosedur Pembuatan Kroket Ikan: 

1. Buat isi : panaskan mentega, lalu masukkan bahan lainnya. Masak hingga matang, 

angkat, bagi   menjadi 10 bagian. 

2. Ambil kentang yang sudah dihaluskan , lalu bagi menjadi 10 bagian, sisihkan. 
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3. Dengan menggunakan sehelai plastik ratakan satu bagian kentang, lalu beri 1 bagian 

adonan isi ditengahnya. Bungkus isi dengan kentang halus, bentuk bulat lonjong, 

celup ke telur kocok, gulingkan ketepung panir, lalu celup lagi ketelur kocok dan 

gulingkan lagi ke tepung panir. Ulangi hingga selesai. 

4. Panaskan minyak, lalu goring kroet seafood hingga kuning kecoklatan, angkat. 

EVALUASI 

 
1. Urutkan langkah kerja pengolahan kroket ikan 

2. Penugasan  : lakukanlah identifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam 

pengolahan kroket ikan 

3. Lakukanlah pengolahan kroket ikan sesuai SOP  
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